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บทคัดย่อ
การเติบโตของธุรกิจการท่องเทียวในปจั จุบนั จะต้องประกอบด้วยปจั จัยหลายด้าน ซึงการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจท่องเทียวก็ถอื เป็ นแนวทางหนึงของการพัฒนา โดยจะเป็ นการกระจายความเสียงจากการขาดแคลนทังทางด้าน
ปจั จัยในการให้บริการและการขาดแคลนนักท่องเทียวซึงเป็ นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ธุรกิจ
วิจยั ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเทียวและแนวทางการสร้างและพัฒนา
ระบบเครือข่ายการท่องเทียวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือประชากรทีมีสว่ นร่วมใน
ส่วนได้เสียในตลาดนําลําพญา และประชากรในหมูบ่ า้ นละแวกเดียวกับทีตังตลาดนําลําพญา รวมถึงนักท่องเทียวทีเข้า
มาใช้บริการ และเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนีประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึงผลการศึกษา
พบว่าตลาดนําลําพญามีศกั ยภาพในการสร้างเครือข่ายและได้สร้างเครือข่ายกับตลาดนําอืนๆแล้ว
คําสําคัญ เครือข่าย การท่องเทียว ธุรกิจท่องเทียว เครือข่ายการท่องเทียว

Abstract
The current situation for develop tourism business is include with many factors. Establishing the
tourism business network development is one of the guideline for development by diversify the risk from
lacking neither service factor nor number of tourism whish are the value added for tourism business.
The objective of this study was to study the tourism business management model and guideline for
developing by community participation The research methodology is in Qualitative method with group
discussion and in depth interview. The representative were selected by purposive sampling method from total
number of stakeholders in Watlampaya floating market. The result of study were founded that Watlampaya
floating market has potential in establishing the tourism business network development with another floating
market.
Keyword network, tourism, network of tourism
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1. คํานํา
องค์การบริหารส่วนตําบลลําพญาเห็นโอกาล
ในการสร้างความโดดเด่นของท้องถินและความเป็ นไป
ได้ในเชิงเศรษฐกิจการท่องเทียว จึงได้จดั ตังโครงการ
ตลาดนํ าวัด ลํ า พญา ซึงก่ อ ตังขึน เมือปี พ.ศ. 2542
ตังอยูบ่ ริเวณหน้าวัดลําพญา ริมแม่นําท่าจีนตลาดแห่งนี
เริมขึนโดยการนํ า ของสภาวัฒ นธรรม ตํ า บลลํา พญา
ร่วมกับทางวัดลําพญา เป็ นแหล่งรวมพืชผัก ผลไม้ ผลิต
ทางการเกษตร เช่น เครืองจักรสาน ขนมหวาน ขนม
เปี ยะและอาหารราคาถูก นอกจากนีบริเวณหน้าวัดยังมี
บริก ารล่ อ งเรือ แม่ นํ าท่ า จีน โดยมี เรือ บริก ารหลาย
ประเภท อาทิ เรือ แจวโบราณ เรือ ลาก เรือ กระแซง
ตลาดแห่งนีมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เท่านัน
จากระยะเวลาทีผ่ า นมาตลาดนํ าวัด ลํ า พญา
ได้ ร ับ ความนิ ย มตามลํ า ดับ จนถึ ง ป จั จุ บ ัน มีจํ า นวน
ร้านค้ามาถึง 304ร้านและนักท่องเทียวต่อสัปดาห์ในบาง
ช่วงเวลามาก 7,000 ถึง 8,000 คนและประกอบกับมี
ตลาดนํ าอี ก หลายทีได้ เ ปิ ด ตัว และได้ ร ับ ความนิ ย ม
เพิมขึนจึงทําให้อยู่ในภาวะการแข่งขันสูง ทําให้ต้องมี
การพัฒนาเพือให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลลําพญา ได้ให้ความสําคัญ
ในการพัฒ นางานจากการสร้า งการมีส่ว นร่ว มในการ
บริห ารเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ทีทํ า ให้ส มาชิก เกิด ขวัญ และ
กําลังใจในการร่วมงานส่งผลให้เกิดความพอใจ และการ
ยอมรับเป้าหมายขององค์การและทําให้เกิดการพัฒนาที
มีประโยชน์สงู สุด
ในอนาคตทาง อบต.ลํ า พญา ต้อ งการสร้า ง
เครือข่ายการท่องเทียวตลาดนํ าให้เกิดความคุม้ ค่าของ
นักท่องเทียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัด
ตารางการท่องเทียว เช่น ช่วงเช้าเทียวทีตลาดนํ าและ
ช่ว งบ่า ยไปเทียวตลาดบางหลวง หรือ ตลาดเก่ า บาง

หลวง รศ. 122 อ.บางเลน จ.นครปฐม ดัง นันจึง เป็ น
ประเด็ น สํ า คัญ ในการวิ จ ัย เรื องแนวทางการสร้ า ง
เครือข่ายทางธุรกิจท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญาโดย
การมีส่ว นร่ว มของชุ ม ชน เพือทีจะทราบข้อ มูล ต่ า งๆ
ั หาทีเกิดขึน เพือเป็ น ต้นแบบในการทีจะ
ตลอดจนป ญ
นํ าไปประยุกต์ใช้กบั ตลาดบางหลวงหรือตลาดนํ าอืน ๆ
ทีจะมีในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ
จึ ง ทํ า ให้ ง านวิ จ ั ย เรื องแนวทางการสร้ า ง
เครือข่ายทางธุรกิจท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญาโดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลัก เพือศึกษา
รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญา
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเทียวได้ และเพือศึกษาแนวทางการ
สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการท่องเทียวโดยการมี
ส่ว นร่ว มของชุ ม ชนและเป็ น ต้น แบบในการทีจะนํ า ไป
ประยุกต์ใช้กบั ชุมชนอืน ๆ ได้

รูปที 1 สภาพทัวไปของตลาดนําลําพญา
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2. วิ ธีดาํ เนิ นการ
งานวิจยั นีใช้วธิ ดี ําเนินงานวิจยั ในรูปแบบการ
วิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนทีมีการนํ านักศึกษาเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จ ั ย อย่ า งต่ อ เนื องโดย
กระบวนการจะเริมตังแต่ ก ารประชุม กลุ่ม นัก วิจ ยั เพือ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานและร่างแผนงานวิจยั
โดยเริมจากการค้นหาผลงานวิจยั รวมถึงข้อมูลเชิงทุตยิ
ภูมทิ เกี
ี ยวข้องกับงานวิจยั จากนันจึงได้มกี ารนําข้อมูลที
ได้มาสังเคราะห์และปรับแก้ให้เหมาะสมกับงานวิจยั ทีจะ
ลงพืนที เมือมีการสังเคราะห์และปรับแก้เรียบร้อยแล้ว
จึงได้มกี ารนําผลการสังเคราะห์และเพือให้การสัมภาษณ์
เชิงลึกออกมาภายใต้ขอบเขตการวิจยั เดียวกันจึงได้ม ี
การประชุ ม กลุ่ ม เพือสร้า งแบบสัม ภาษณ์ แ ละทํ า การ
อบรมกลุ่มนักวิจยั ก่อนทีจะมีการลงพืนทีสัมภาษณ์และ
แบ่งพืนทีเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนและ
นํามาวางแผนกลยุทธ์ในการลงพืนทีเพือสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทางกลุ่มวิจยั จะใช้แนวทางการสัมภาษณ์
โดยมุ่งเน้นทีการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึง
จะออกมาในข้อมูลเชิงคุณภาพเมือได้ผลการวิเคราะห์ใน
ขันต้น ก็จ ะนํ า ผลทีได้ม าสัง เคราะห์เ พือแบ่ ง กลุ่ม ย่อ ย
ต่อไป โดยกรอบแนวคิดของการวิจยั ในครังนีส่วนใหญ่
จะมาได้ม าจาก คํา นิ ยามของคํา ว่า Ecotourism ทีมีผู้
รวบรวมไว้อย่างตํา 85 คํานิยาม (Fennell 2001) ซึง
อาจทํา ให้เ กิด ความสับ สนสํา หรับ การพัฒ นาทังในแง่
วิชาการและปฏิบตั ทิ างกลุ่มวิจยั จึงได้มกี ารประชุมกลุ่ม
เพือลดขนาดของคํา จํ า กัด ความและปรับ ปรุ ง ในบาง
ประเด็นให้เหมาะสม รวมกับแนวคิดของโครงสร้างของ
การท่องเทียวเชิงนิเวศของ David B. Weaver และ
Laura J. Lawton (2007) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจ ัย โดยจะลดขนาดของกลุ่ ม เป้ าหมายและประเด็น
ต่างๆลงพร้อมกับทังค้นหางานวิจยั และรูปแบบของการ
พัฒนาระบบเครือข่ายการท่องเทียวทีเหมาะสมกับตลาด
นํ าลํ า พญาดัง แสดงด้ ว ยแผนภาพที 1 Ecotourism
sector schemata

แผนภาพที 1: Ecotourism sector schemata
(David B. Weaver และ Laura J. Lawton 2007)
โครงสร้างดังกล่าวแบ่งการท่องเทียวเชิงนิเวศของตลาด
นําลําพญา: การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและเป็ น
เครื อ ข่ า ยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว นที มี ค วาม
เชือมโยงกัน ได้แก่ 1. อุปทาน (Supply) 2. อุปสงค์
(Demand) 3. สถาบัน (Institutions) 4. ผลกระทบ
(Impacts) และ 5.สภาพแวดล้อมภายนอก (External
Environments) ในการประเมินองค์ประกอบทัง 5 ส่วนนี
ทางกลุ่ม วิจ ยั ได้พฒ
ั นาและปรับใช้แ นวคิดดังกล่า วให้
เหมาะสมกับ ลัก ษณะของตลาดนํ าลํ า พญาเพื อให้
สามารถนํ าไปใช้ได้จริงโดยในทีสุดจึงได้ออกมาเป็ น 1
รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญา
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ โดยในจุดนีจะดูในเรืองของจุด
แข็ง ของตลาดนํ าลํา พญาทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเทียว (อุปสงค์เปรียบเทียบอุปทาน)
2 แนวทางการสร้า งและพัฒ นาระบบเครือ ข่ า ยการ
ท่องเทียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในส่วนนีจะ
พิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ์ของตลาดนํ าลําพญา
กั บ องค์ ป ระกอบอื นๆ อาทิ เ ช่ น ความสัม พัน ธ์ ก ั บ
หน่ วยงานราชการอืนๆ ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบการ
จากแหล่ ง การค้ า อื น ความสัม พัน ธ์ ภ ายในชุ ม ชน
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ความสัมพันธ์กบั ตลาดนํ าและแหล่งท่องเทียวอืน โดย
ผลทีได้จะนํ ามาใช้เป็ นแนวทางการสร้างเครือข่ายการ
จัดการธุรกิจท่องเทียวโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนของ
ตลาดนํ าลํ า พญาที เป็ นต้ น แบบในการที จะนํ าไป
ประยุกต์ใช้กบั ชุมชนอืนๆ
3. ผลการดําเนิ นงาน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก โดยมีแ บบ
สัมภาษณ์ ซึงมีจํานวนแบบสัมภาษณ์ทนํี ามาวิเคราะห์
ทังสินจํานวน 336 ชุด โดยในบทนีจะนําเสนอข้อมูลทัง
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน โดยได้แบ่งผลการวิเคราะห์
เป็ น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทัวไป ผลความคิดเห็นของผูม้ ี
ส่วนได้เสียในชุมชนเกียวกับกระบวนการจัดการธุรกิจใน
ตลาดนํ าลําพญาทีตอบสนองกับความต้องการของทาง
นักท่องเทียว และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายตลาดนํา
ลํ า พญากับ แหล่ ง ท่ อ งเที ยวอื น โดยข้ อ มู ล ทัวไปจะ
อธิบายลักษณะทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับ
ความคิ ด เห็ น จะแสดงแยกตามลัก ษณะของความ
เกียวข้อง
3.1 ข้อมูลทัวไปของประชากร
ประชากรทีได้ทําการศึกษาในครังนี คือ ผูม้ ี
ส่ว นได้เ สีย ในชุ ม ชน
และ ผลความคิด เห็น ของ
นั ก ท่ อ งเทียว ซึงผู้วิจ ัย ได้ทํา การสอบถามถึง จํ า นวน
ประชากรทังหมดของกลุ่มตัวอย่าง โดยได้รบั การยืนยัน
จากองค์การบริหารส่วนตําบล ชาวบ้าน และผูบ้ ริหารใน
ตลาดนํ าลํ า พญาจํ า แนกได้ เ ป็ น 11 หมู่ บ้ า น 709
ครัวเรือน คิดกลุ่มตัวอย่างตามYAMANE 256 ชุด
นักท่องเทียว เฉลียเข้าใช้บริการ 100 คนต่อชัวโมง คิด
กลุ่มตัวอย่างตามYAMANE 80 ชุด หลังจากนัน ได้ทํา
การส่ง นัก ศึก ษาทีได้ร บั การฝึ ก การทํา การวิจ ัย ลงไป
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ตามจํ า นวนดัง กล่ า ว ซึ งผู้ วิ จ ัย ได้
ติดตามและสรุปแบบสัมภาษณ์ โดยได้รบั การตอบกลับ
เต็มจํานวนดังทีได้ตงเป
ั ้ าไว้ ของจํานวนประชากร
ทังหมด จากนันจึงทําการคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ ทีมี
ความสมบูรณ์และสามารถนํามาศึกษาจริงคงเหลือ 312
ชุด คิดเป็ น มีผู้ให้ความคิดเห็นจํานวนร้อยละ 92 ของ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยจะพบว่า แบบสัมภาษณ์ ทีทํา
การเก็บรวบรวบส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้าน และผูบ้ ริหารใน
ตลาดนําลําพญา จํานวน 256 ชุด ซึงได้รบั การตอบกลับ
จํานวน 240 ชุด (93%) และได้คดั เลือก เพือนํ ามา
ทําการศึกษา ในจํานวนนี เมือจําแนกตามลักษณะงาน
พบว่า เป็ นผู้บริหารจํานวน 12 คน และเป็ นลูกบ้าน
จํานวน 228 คน ซึงประกอบการค้าอยู่ในตลาดนํ าลํา
พญาจํานวน 35 คน และแบบสอบถามจํานวนทีเหลือ
จํานวน 72 ชุด เป็ นของนักท่องเทียว

รูปที 2 แสดงตัวอย่างส่วนหนึงของการลงพืนที
สัมภาษณ์ ณ ตลาดนําลําพญา
3.2 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสามารถของผู้
ให้ บริ การ (รูปแบบการจัดการธุรกิ จ) ที สอดคล้ อง
กับ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคสามารถสรุป เป็ น
ข้อๆ ได้ดงั นี
3.2.1 การท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ทําลาย
สิงแวดล้อม ควรได้รบั ความร่วมจากทุกๆส่วน ทังคนใน
ชุ ม ชน หน่ วยงานทั งภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง
นัก ท่อ งเทียว โดยจัด ให้ม ีก ารประชุม แนวทางการจัด
กิจกรรมเชิงอนุ รกั ษ์ ขอความร่วมมือในการรักษาความ
สะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของตลาดนํา
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3.2.2 การศึกษาเรียนรูแ้ ละการชืนชมทัศนียภาพ สัตว์
ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมทีปรากฏในแหล่ง
ธรรมชาติ ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ จากคนในชุ ม ชน
ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมกันอนุ รกั ษ์ภูม ิ
ั ญาท้อ งถินต่ า งๆ เช่ น วิถีช าวบ้า น มีก ารจัด การ
ปญ
ชุ ม ชนให้ม ีส ภาพทีถู ก หลัก การท่ อ งเทียวเชิง อนุ ร กั ษ์
ธรรมชาติ และมีก ารให้ นั ก ท่ อ งเทียวมีส่ ว นร่ ว มกับ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
3.2.3 การท่องเทียวแบบอิงธรรมชาติทเอื
ี อประโยชน์ต่อ
การอนุ รกั ษ์ สามารถทําได้โดยมีระบบการจัดการใน
สถานทีค้ า ขายทีเหมาะสมถู ก ต้ อ งตามหลัก การเชิง
อนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติ เช่ น การจัด กิจ กรรม เก็บ ขยะใน
แม่นํา การรณรงค์รกั ษาความสะอาดในแม่นําท่าจีน
3.2.4
การศึกษาเกียวกับธรรมชาติและการสร้า ง
จิตสํานึกทางด้านสิงแวดล้อม เริมจากการทีชุมชนและผู้
ทีเกียวข้องเปิ ดให้มกี ารประชุมในการจัดแนวทางการจัด
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์และมีการจัดกิจกรรม
ในการรัก ษาสิงแวดล้อม เช่น คนในชุม ชนร่ว มกัน ทํา
ความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ตลาดนํ า รวมทังในบริเวณ
แม่นํา ก็จะสามารถทําให้นักท่องเทียวมีจาํ นวนเพิมมาก
ขึน
3.2.5 การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติเพือเรียนรู้
วัฒ นธรรมและประวัติศ าสตร์ส ามารถเริมจากคนใน
ั ญา
ชุ ม ชนและผู้ทีเกียวข้อ ง ต้อ งมีค วามรัก ในภู ม ิป ญ
ท้องถินและอนุ รกั ษ์ให้คนรุน่ หลังได้รบั รูแ้ ละสืบทอด เช่น
วิถชี าวบ้าน และจัดสถานทีให้ถูกหลักของการท่องเทียว
เชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
3.2.6 การท่องเทียวแบบมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ
และการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม โดยทีชุมชนและผูเ้ กียวข้อง
มีบ ทบาทในการชีแนะการท่อ งเทียวเชิง อนุ ร กั ษ์ และ
ให้แก่นักท่องเทียวได้ทราบและจัดสถานทีของตลาดนํ า
ลํา พญาให้ถูก ต้อ งตามหลัก การท่อ งเทียวเชิง อนุ ร กั ษ์

โดยมี ก ารวางแผนการออกกฎระเบี ย บเพื อความ
เรียบร้อยของตลาดนํา
3.2.7 การท่องเทียวธรรมชาติทครอบคลุ
ี
มถึงสาระด้าน
การศึก ษา และการรัก ษาระบบนิ เ วศให้ ย ังยืน คนใน
ชุมชนหรือผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในแหล่งท่องเทียว ช่วย
ทํางานเกียวกับหน้าทีของตนให้ดเี พือจะได้พอดี และจัด
ให้นกั ท่องเทียวมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ถึงการท่องเทียวเชิงอนุรกั ษ์
3.2.8 การช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในการอนุ รกั ษ์
สิงแวดล้อม เริมต้นได้จากการทีทางตลาดนําจัดระบบใน
การจัดสถานทีค้าขายทีเหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
สุ ข ลัก ษณะ ซึ งสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี ร าคาที
เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ และเป็ น สิน ค้า ทีกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภค
ต้องการ
3.2.9 การท่องเทียวเชิงนิเวศ ทีเป็ นการท่องเทียวแนว
ใหม่ ทีต่ า งจากการท่ อ งเทียวแบบปกติ เริมจากการ
ประชุมการจัดกิจกรรมการท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์ และให้
นักท่องเทียวมีส่วนร่วมในการบอกต่อกับนักท่องเทียว
ท่านอืนทียังไม่ได้รบั รูเ้ รืองราวเกียวกับแหล่งท่องเทียว
เชิงอนุรกั ษ์
3.2.10 การท่องเทียวโดยเน้นการส่งเสริมรายได้ทาง
เศรษฐกิจ จะเห็น ได้ว่า ตลาดนํ าลํา พญามุ่ง เน้ น ความ
พอใจของนัก ท่องเทียวเป็ น หลัก โดยมีก ารจัดระเบียบ
และรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเทียวอยู่เสมอ อีก
ทังจัดหาพ่อค้าแม่คา้ ทีมีความสนใจร่วมค้าขายในตลาด
นําลําพญา เพือให้ตลาดนํามีสนิ ค้ามากมายหลากหลาย
ให้นัก ท่ อ งเทียวได้เ ลือ กสรรมากยิงขึน โดยสิน ค้า ใน
ตลาดนํ าลําพญามีราคาทีถูกและคุณภาพทีดี อีกทังคน
ในชุมชนร่วมกันดูแลลํานํา เก็บขยะให้สะอาด ไม่ทงขยะ
ิ
ลงแม่ นํ า โดยเชื อว่ า ในอนาคตตลาดนํ าลํ า พญาจะ
สามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียวและเลือก
ซือสินค้ามากยิงขึน
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3.2.11 การท่องเทียวโดยเน้นการส่งเสริมรายได้ทาง
เศรษฐกิจ ตลาดนําลําพญามีการจัดระบบสถานทีขายให้
เหมาะสม ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีการรับพ่อค้าแม่คา้
ทีสนใจร่วมค้าขายให้เข้ามาขายสินค้าในตลาดนํ ามาก
ยิงขึน
3.2.12 การท่องเทียวทีจํากัดรูปแบบของกิจกรรมและ
ขนาดที เหมาะสมกั บ พื นที ภายใต้ รู ป แบบ Mass
ecotourism
สามารถจัดทํา ได้โดยประชุม จัดแนว
ทางการจัดกิจกรรมการท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์ให้แก่คนใน
ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการจัดแนวทางการท่องเทียวใน
ชุมชนทีมีอยูใ่ ห้เกิดการสามัคคีกนั มากยิงขึน
3.2.13 การท่องเทียวทีมีการจัดการทีดี มีการรักษา
สิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าตลาดนํา
ลํ า พญามีก ารจัด ระบบสถานทีขายให้เ หมาะสมและ
ถูกต้องตามสุขลักษณะ คนในชุมชนร่วมกันรักษาความ
สะอาดในแหล่งท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญา โดยเก็บ
ขยะให้สะอาด ไม่ทงขยะลงแม่
ิ
นํา ปลูกฝงั ให้เยาวชนและ
คนในชุ ม ชนหวงแหนในท้อ งถินของตนเอง จะทํา ให้
ตลาดนํ าลํ า พญาเป็ น สถานทีท่ อ งเทียวทีถู ก หลัก การ
อนุ รกั ษ์ธรรมชาติ และจะสามารถดึงดูดนักท่องเทียวให้
แวะเวียนมาทีตลาดนําลําพญามากยิงขึน
3.2.14 การประสานความเข้าใจกับนักท่องเทียวและให้
ประโยชน์ทเหมาะสมแสดงถึ
ี
งการทีคนในชุมชนควรเข้า
ร่วมเป็ นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพือทํากิจกรรมร่วมกัน รับ
ฟงั ข่าวสารจากสือต่าง ๆ เพือให้เกิดความเข้าใจในการ
ทํา งานร่ว มกัน ก่อ ให้เกิดความสามัค คี มีก ารเผยแพร่
ข้อมูลทีเกียวข้องในการประชาสัมพันธ์เพือแนะนําผูท้ มา
ี
ท่องเทียวทีตลาดนําลําพญา
3.5 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาด
นําลําพญากับแหล่งท่องเทียวอืน

จากแนวคิดสูก่ ารพัฒนาระบบเครือข่าย
ระหว่างตลาดนําลําพญากับแหล่งท่องเทียวอืนๆ
สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ดงั นี(แผนภาพที 2)
ความสัมพันธ์
กับหน่วยงาน
ความสัมพันธ์
กับ

ตลาดนํา

ความสัมพันธ์
ภายในชุมชน

ความสัมพันธ์
กับแหล่ง
แผนภาพที 2: รูปแบบเครือข่ายทางธุรกิจที
ตลาดนําลําพญาได้มกี ระบวนการจัดการและกําลัง
พัฒนาสร้างเป็ นเครือข่ายขนาดเล็กในพืนที
พบว่าในกระบวนการสร้างเครือข่ายของตลาด
นํ าลําพญานันทางตลาดนํ าได้เริมต้นในการพัฒนาจาก
กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจภายในโดยเน้ นความ
เข้มแข็งของชุมชนและการสือสารโดยให้คนในชุมชนเข้า
มามีสว่ นร่วมซึงจะเห็นได้ในผลการวิเคราะห์ในบทที 4
ส่วนที 2 เช่น การจัดระบบในการจัดสถานทีค้าขายที
เหมาะสมและเป็ นธรรม ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะโดย
จะอาศัยทังผูค้ า้ ภายในและแหล่งสาธารณะสุขภายนอก
หรือ แม้แ ต่ เ รืองทีเกียวข้อ งกับ การท่ อ งเทียวก็ไ ด้ใ ห้
ทางการท่ อ งเทียวและมหาวิท ยาลัย ต่ า งๆ อาทิเ ช่ น
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามามีบทบาทในการชีแนะในการ
ท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์เพือช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสามัคคีเพิมมากขึน โดยจะพบว่าในปจั จุบนั ตลาดนํา
ลํา พญามีร้า นค้า มากกว่ า 300 ร้า นค้า จึง ทํ า ให้ท าง
คณะกรรมการตลาดนําลําพญาต้องเน้นการประชุมและ
ออกความเห็นในการพัฒ นาเพือทีจะเพิมศักยภาพใน
การแข่งขันของตลาดนํ า โดยทางตลาดนํ าลําพญาจะ
เน้ น บริบ ทในการพัฒ นาจะต้อ งไปในทิศ ทางเดีย วกัน
ภายใต้ก ารอนุ ร กั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิงแวดล้อม โดยจะ
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เห็นได้ว่าทางผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนได้เสียในตลาดนํ าลํา
พญาให้ค วามสํา คัญ ในทุก ประเด็น ไม่ว่า จะเป็ น ชุม ชน
เข้ม แข็ง พัฒ นาตลาดนํ า สร้ า งเครือ ข่ า ย เผยแพร่
ข่าวสาร ดึงดูดนักท่องเทียว ส่วนทางด้านความสัมพันธ์
กับหน่ วยงานราชการอืนๆ หรือหน่ วยงานภายนอกเรา
พบว่าได้มกี ารให้ทางหน่ วยงานสาธารณะสุขเข้ามาให้
ความรูใ้ นการสร้างสุขอนามัยในการประกอบอาหารและ
ทางด้านการท่องเทียวก็มกี ารเข้ามาให้ความรูแ้ ก่คนใน
ชุมชนในการทีจะให้การบริการนักท่องเทียว หรือแม้แต่
ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ต ล า ด นํ า ลํ า พ ญ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง ส่ ว น ท า ง ด้ า น
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตลาดนํ าลํ า พญากับ สถานที
ท่องเทียวอืนๆโดยได้เน้นการท่องเทียวภายในลุ่มนําท่า
จีนโดยแบ่งเป็ น 2 สาย คือ สายแรก ล่องจากตลาดนํ า
ขึนทางด้านทิศเหนือ ผ่านวัดบางพระ วัดสุขวัฒนาราม
เป็ นต้น สายทีสอง คือ ล่องจากตลาดนํ าลงทางด้านทิศ
ใต้ ผ่านวัดบางปลา วัดบางภาษี และผ่านคุ้มแม่นําท่า
จีนของหม่อมไฉไล เป็ นต้น นอกจากการล่องเรือลําใหญ่
แล้วยังมีพพิ ิธภัณฑ์เครืองมือทํามาหากินแบบโบราณ
ของชาวตํ า บลลํา พญา มีน วดแผนโบราณ สปา บาง
อาทิตย์ทางคณะกรรมการยังจัดกิจกรรมมาเสริม จาก
แหล่งท่องเทียวอืนๆ เช่น หุ่นละครโจหลุยส์ การสอน
สานเครืองใช้จากผักตบชวา และการวาดภาพระบายสี
เป็ นต้น และนอกจากนีทางตลาดนําลําพญาได้เคยสร้าง
ความสัม พัน ธ์ข องตลาดนํ าลํ า พญากับ ตลาดนํ าดอน
หวาย ทางคณะกรรมการได้มกี ารเจรจากับทางตลาดนํา
ดอนหวายแต่ ไ ม่ เ ป็ น ผลสํา เร็จ เพราะทัศ นคติใ นการ
ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่ ต ร ง กั น ส่ ว น ใ น เ รื อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้ป ระกอบการอืนๆ นอกพืนทีทาง
คณะกรรมการตลาดนํ าลํา พญาได้ม ีก ารผูก ทัว ร์ จะมี
บริษัททัวร์เข้ามาติดต่อทํา ทัวร์กบั ตลาดนํ าลําพญาใน
การนํานักท่องเทียวมาเทียวทีตลาดนําลําพญา โดยทาง
คณะกรรมการของตลาดนํ าจะลดราคาเรือท่องเทียวให้
เช่น มาเทียว 20 คน คิดราคา 15 คน และเจ้าของทัวร์
ยังผูกทัวร์กบั กลุ่มแม่บา้ นจักรสานพาลูกทัวร์ไปเลือกซือ
และชมเครืองจัก รสาน ชมสวนผลไม้ ไร่อ้อ ย ไร่ม นั
สําปะหลังและจากการทีในปจั จุบนั ทางตลาดนํ าลําพญา

มีขนาดใหญ่เกินกว่าพืนทีจะรับได้จึงได้มกี ารวางแผน
ร่ ว มกั บ ทางเทศบาลในการจัด ตลาดนํ าในละแวก
ใกล้เคียงซึงเป็ นการเปิดโครงการใหม่ คือ เปิ ดเป็ นตลาด
นํ ายามเย็น ซึงจะเปิ ดต่อจากตลาดนํ าลําพญา โดยเริม
ตังแต่ เ วลา 16.00 – 20.00 น. บริเ วณปากคลองทวี
วัฒนาซึงเป็ นบริเวณปากนํ าของตลาดนํ าลําพญา ซึงใน
การจัด ตังตลาดนํ ายามเย็ น จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้องการของนักท่องเทียวให้ดเี นืองจากทางตลาดนํ าลํา
พญาได้เคยดําเนินการจัดสร้างเครือข่ายอยู่ 4 เครือข่าย
แต่สําเร็จเพียง 3 เครือข่ายคือ ตลาดนํ าวัดบางพระ
ตลาดนํ าวัดบางปลา ตลาดนํ าวัดบางปะศรี ซึงอีกหนึง
เครือข่ายทียังส่งผลขาดทุนอยู่คอื เครือข่ายกับวัดบาง
หลวงและยังไม่ได้รบั ทุนคืนจนปจั จุบนั จึงทําให้ตอ้ งมีการ
สร้างเครือข่ายอย่างระมัดระวังมากขึน
4. แนวทางการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจ ยั เรืองแนวทางการสร้า งเครือข่า ย
ทางธุรกิจท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญาโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้กบั ตลาดนํ า
ลําพญาและใกล้เคียงโดยในปจั จุบนั ผลงานวิจยั ฉบับนีได้
มีการนํ าเสนอให้แ ก่ค ณะกรรมการบริหารตลาดนํ าลํา
พญาเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาตลาดนําลําพญาและ
พัฒนาเครือข่ายของตลาดนําต่อไปโดยทางกลุ่มวิจยั เชือ
ว่าผลการดําเนินการวิจยั สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้กบั
เครือ ข่ า ยของตลาดนํ ายามเย็น ทีกํ า ลัง จะสร้า งใหม่
รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายตลาดนําในลุ่มนํ าท่าจีน
ทีแบ่ง เป็ น 2 สาย คือ สายแรก ล่อ งจากตลาดนํ าขึน
ทางด้านทิศเหนือ ผ่านวัดบางพระ วัดสุขวัฒนาราม เป็ น
ต้น สายทีสอง คือ ล่องจากตลาดนํ าลงทางด้านทิศใต้
ผ่านวัดบางปลา วัดบางภาษี และผ่านคุ้มแม่นําท่าจีน
ของหม่อมไฉไล
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รูปที 3 แสดงนําเสนอผลงานวิจยั ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารตลาดนําลําพญาหลังจัดเวทีประชาคมแล้ว
5. อภิ ปรายผล
ผลจากการศึก ษารู ป แบบการจัด การธุ ร กิจ
ท่องเทียวของตลาดนํ าลําพญาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ช นที ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นัก ท่องเทียวได้ พบว่า รูปแบบของการจัดการภายใน
ตลาดนํ าลําพญามีองค์ป ระกอบทีสนองความต้องการ
ของนัก ท่อ งเทียวได้ใ นครบทุ ก ประเด็น โดยเฉพาะใน
เรืองของการให้ค วามใส่ใ จในการให้บ ริก ารและยัง มี
จุ ด เด่ น ในการที สามารถรัก ษาซึ งขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณีและธรรมชาติในท้องถินไว้ได้ส่วนในประเด็น
ของแนวทางการสร้างเครือข่ายพบว่าในปจั จุบนั ตลาด
นําลําพญาได้มกี ารสร้างเครือข่ายในการท่องเทียวไปยัง
ตลาดนําอืนและกําลังพัฒนาไปยังโครงการใหม่คอื ตลาด
นํ ายามเย็น ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาในเรืองของ
เครือข่ายการท่องเทียวยังคงมีความเสียงในการลงทุน
จากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรืองของสภาพเศรษฐกิจ
และการร่ว มมือ กัน ระหว่า งกลุ่ม ผลประโยชน์ ร ะหว่า ง
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