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บทคดัย่อ 
 การวิจัย การพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยววถีิชีวติลุ่มนํ# าอยา่งย ั�งยืน  เก็บขอ้มูลที� ตลาดบางหลวง 
อาํเภอบางเลน  จังหวดันครปฐม   กลุ่มประชากร คือ ผูน้ํา
ชุมชน  ผู ้ประกอบการ  ผู ้เ กี� ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ  
นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเที�ยวตลาดบางหลวง  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
ประชากรแบบสะดวก (Convenient  Sampling) จาํนวน 400  
คน โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  การใชแ้บบสอบถาม    การจดัเวที
ระดมความคิดเห็น คณะผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์และ
สรุปผล ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี#  
           วตัถุประสงคข์อ้ที� 1  เพื�อศึกษาองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที�ยวในตลาดบางหลวง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดรั้บจา
การสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที�ยวจะเดินทางมา
ท่องเที�ยวดว้ยรถส่วนตวั ทราบขอ้มูลการท่องเที�ยวจากการบอก
ต่อ  การดูละครทีว ี ปัจจยัอื�นที�ทาํให้มาเที�ยวตลาดนํ# าบางหลวง 
เช่น วิถี ชีวิต ลุ่มนํ# า   ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรม  
          ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข้อ ที�  2   เ พื� อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวตลาดบางหลวงโดยให้นกัท่องเที�ยว

ตอบแบบสอบถาม  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ นกัท่องเที�ยว
มีอายุในช่วง 21 - 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี   มี
รายได้ต ํ�ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดันครปฐม 
เดินทางมาเที�ยวกับเพื�อน ครั# งละ 4-6 คน  ในวนัเสาร์และ
อาทิตยโ์ดยเฉลี�ยใชเ้วลาครึ� งวนั  มีปัญหาในเรื�องอากาศที�ร้อน  
ป้ายบอกทางไม่ชดัเจน   
           วตัถุประสงคข์อ้ที� 3  เพื�อหาแนวทางในการพฒันาตลาด
บางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน โดยการจัดเวที
ระดมความคิดเห็น ไดแ้นวทางดงันี#   1. สร้างจิตสาํนึกให้ชุมชน
เกิดความสามคัคี 2. บริการนกัท่องเที�ยวมากขึ#น  3. สร้างจุดเด่น
และเป็นเอกลกัษณ์ 4. จดัให้มีการฝึกอบรมการสร้างอาชีพ 5. มี
ป้ายบอกทางเพิ�มเติม 6. รักษาประเพณีวฒันธรรมเดิม 7. หา้มรถ
ทุกชนิดเขา้มาในตลาดบางหลวง  8. จัดให้มีการขายสินค้า 
อาหารใหม้ากขึ#น 9. จดัใหมี้ที�พกัโฮมสเตย ์
           จากการวิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี#  1.) สําหรับชุมชน  มี
แนวทางดงันี#   การบริหารจดัการอยา่งจริงจงัและต่อเนื�องคน้หา
ศักยภาพทางการท่องเที�ยว  เพื�อผลผลิตและภูมิปัญญาทาง
การเกษตร  สร้างมูลค่าเพิ�มกบัสินคา้การท่องเที�ยวของพื#นที�โดย
ใช้ว ัตถุ ดิบที� มีอยู่ในพื# นที�   ประชาสัมพัน ธ์และส่งเสริม

การพฒันาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที�ยววถิชีีวติลุ่มนํ#าอย่างยั�งยนื    
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ภาพลกัษณ์ของการท่องเที�ยวในรูปแบบต่างๆ      บริการดา้น
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์   เ ช่ น  มี มัค คุ เ ท ศ ก์ น้อ ย   มี ห น่ ว ย
ประชาสัมพนัธ์ 2.) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ  มีแนวทางดงันี#    
ภาครัฐควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นงบประมาณ
สนับสนุน  สร้างเครือข่ายในการท่องเที� ยว  3.)  สําหรับ
หน่วยงานเอกชน  ซึ� งมีแนวทางดังนี#   3.1  การกําหนดการ
ท่องเที�ยวเชิงวิถีชีวิตลุ่มนํ# า เป็นอีกทางเลือกหนึ� ง   3.2  สร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน ให้ เ ป็น จุดขาย ประชาสัมพัน ธ์
ภาพลกัษณ์ 
 

คาํหลกั   การพฒันา   แหล่งท่องเที�ยว   วถีิชีวติลุ่มนํ# าอยา่งย ั�งยนื 
 

Abstract 
This research studies about Bang-Luang market 

development to become sustainable river basin tourism at 
Banglen District, Nakhonpathom Province the data was 
collected by convenient sampling and the sample were 400 
populations. They were community leader, entrepreneurs, 
involve people and other agencies and the tourists who visited 
at Bang-Luang market by In-depth interviews, questionnaire, 
staging brainstorming. The research team analyzed those 
information and summation followed  this research purpose. 
Which are :  
 The first purpose is to study the tourism element of 
Bang-Luang market by analyzing the interview information 
which found that the most tourists will travel by their own cars 
and get the tourist information from friends, television , drama 
including other factors such as river basin way of life, 
tradition, art and culture. 
 The second purposes is to study the tourists, 
behavior when travelling at Bang-Luang market by tourists 
questionnaires. The result was the tourists were at the age of 
21-30. They were bachelor’s degree graduation with at least 
5,000 baht a month salary. Most of them live in 
Nakhonpathom Province and travel in a group of 4-6 friends 
at a time on the half day of Saturday and Sunday. However, 
the problems are hot weather, lack of clear direction signs. 

 The third purpose is to find the way to develop 
Bang-Luang market to become sustainable tourism by staging 
brainstorming. Following guidelines : 1. To build the unity 
conscious mind in community 2. To increase the tourist 
service. 3. To create the unique and identity of Bang-Luang 
market. 4. To arrange the training for career.   5. To create 
more direction signs. 6. To preserve the original tradition and 
culture. 7. To ban every car coming in Bang-Luang market. 8. 
To promote more products food and beverage. 9. To establish 
homestay. 10. To encourage selling products and food on the 
raft along the river. 
 From the research, the suggestion are 1) For 
community,they have to be serious continuously in 
administrative management including discover the tourism 
potential for produce and create agricultural knowledge. They 
should create value added in the local tourism products by 
using the local material and then promote the different tourism 
image and public relations including to provide public 
relations service such as a young tourist guides and public 
relations center. 2) For the government, They should promote 
public relations and support the budget for building tourism 
network. 3) For private sector; 3.1. To create the river basin 
tourism as another choice for tourism. 3.2. To encourage 
cooperation in the community for selling section and promote 
the community image to  public. 
 

Keyword:  development  , tourism ,  to  become  sustainable   
                   river  basin   
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที�น่าสนใจมากมาย เหมาะสาํหรับทาํอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 
ซึ� งในแต่ละพื#นที� ก็จะมีลักษณะภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  แตกต่างกนั เช่นทางภาคเหนือ ลกัษณะภูมิประเทศจะ
ประกอบไปดว้ยภูเขาสูง แหล่งท่องเที�ยวก็จะเป็นภูเขาและดอย
มากมาย อากาศค่อนขา้งเยน็สบาย  วิถีชีวิตของคนในชนบทยงั
ไม่เปลี�ยนแปลงจากอดีตมากนัก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
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แหล่งท่องเที�ยวแตกต่างออกไป จะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที�มีลกัษณะเฉพาะเช่น การไหลเรือไฟ
จังหวดัหนองคาย  การแห่บั# งไฟจังหวดัยโสธร ภาคใต้ ภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเล ภูเขา และเกาะ ที�สวยงาม  ภาค
กลางการท่องเที�ยวจะเน้นในเรื�องของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ� ง
แสดงถึงความรุ่งเรืองที� มีมาตั# งแต่ในอดีต วิถีชีวิตของคน                                                                                                                                                                                  
ภาคกลางก็จะมีรูปแบบที�น่าสนใจ เช่น อาศยัอยูริ่มแม่นํ# า ทาํให้
การท่องเที�ยวแบบใหม่เกิดขึ# น  โดยชาวบ้านเปิดบ้านให้
นักท่องเที�ยวเข้าพักอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกันตามแนววิถี
ชาวบา้น  เรียกวา่โฮมสเตย ์ และท่องเที�ยวทางนํ# าโดยเรือสาํราญ 
ล่องแพ ล่องแก่ง มีตลาดนํ# าในแต่ละพื#นที�โดยนําสินค้าใน
ทอ้งถิ�นมาจาํหน่ายและมีอาหารอร่อยที�น่าสนใจ  ส่วนในพื#นที�
อื�นปัจจุบนั ภูมิภาคต่างๆก็พยายามจะพฒันาพื#นที�ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวกันมากขึ# นทั# งนี# เป็นเพราะทางรัฐบาลได้ให้การ
สนบัสนุน เพราะการท่องเที�ยวถือเป็นอุตสาหกรรมอยา่งหนึ�งที�
ทํารายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เนื� องจากสถานที�
ท่องเที�ยวในประเทศไทยไดรั้บความสนใจจากชาวต่างประเทศ 
 จงัหวดันครปฐมมีสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัหลายแห่ง
อาทิเช่น วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารซึ� งมีพระร่วงโรจน
ฤทธิx  ประดิษฐ์สถานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ พิ พิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว ในพระราชวงัสนาม
จันทร์ และยงัมีแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆที�น่าสนใจเช่น ตลาดนํ# า
ดอนหวาย ตลาดนํ# าท่าพดู ตลาดนํ# าลาํพญา และตลาดบางหลวง
หรือมีชื�อเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ไดรั้บ
การเรียกขานอีกนัยหนึ� งว่า บา้นเก่าเล่าเต๊งไม ้ตลาดบางหลวง
เป็นชุมชนเก่าที�มีอายมุากกวา่ร้อยปี ตั#งอยูริ่มแม่นํ# าท่าจีน  คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื#อสายจีน บรรพบุรุษเป็นชาวจีน
ที�อพยพมาจากสวัเถา  มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มาตั#งถิ�นฐาน
ที�บางหลวงชุมชนแห่งนี#ตั#งขึ#น พ.ศ 2446 เป็นเรือนห้องแถวไม้
สถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที� 5 ชั#นล่างใชส้าํหรับคา้ขาย ดา้นบน
หรือชั#นสองชาวจีนเรียกว่า “ เหล่าเต๊ง”  มีไวส้ําหรับอยู่อาศัย  
(เอกสารการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวตลาดบางหลวงรศ. 
122 .  นครปฐม : เทศบาลตาํบลบางหลวง : หนา้ 4 ) [1] 
 น อ ก จ า ก นี# ชุ ม ช น บ า ง ห ล ว ง ยั ง มี ง า น ด้ า น
สถาปัตยกรรมและวิ ถี ชีวิต ที� เ รียบ ง่ายของผู ้คน  ภายใต้
บรรยากาศของธรรมชาติที�ยงัคงสภาพสมบูรณ์มากที�สุดในลุ่ม

นํ# าท่าจีนตอนบน เป็นตลาดเก่าที�หาดูได้ยากในปัจจุบัน มี
สถานที�สําคญัเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น เรือนห้องแถวไมส้องชั#น
หันหน้าเข้าหากัน ศาลเจ้าแม่ทับทิม  โรงเจบ้วนฮกตึ# ง ร้าน
ถ่ายรูปโบราณ ร้านทําฟันโบราณ ร้านยาจีนโบราณ วิกหนัง
โบราณ  บ้านเก่าเล่าเรื� อง วดับางหลวง  แพริมนํ# า รวมถึงการ
ล่องเรือชมทศันียภาพและวิถีชีวิตของผูค้นริมแม่นํ# าท่าจีน และ
การทาํเกษตรพื#นบา้นริมฝั�งแม่นํ# า 
 จากการสํารวจเบื#องตน้ พบว่านักท่องเที�ยวใช้เวลา
น้อยในการมาเที�ยวตลาดบางหลวง  เพราะสถานที�รองรับ
นักท่องเที�ยวมีจํากัด  อาหารชนิดเดียวกันมีซํ# ากันหลายร้าน  
สินคา้บางอย่างไม่เป็นที�ตอ้งการของนักท่องเที�ยว  และ ราคา
แพงเกินไป  มีสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับลูกคา้น้อย และ
ป้ายบอกทางไม่ชดัเจน   คนในชุมชนที�อยูใ่นวยัทาํงานมีจาํนวน
น้อย เนื� องจากไปศึกษาต่อและทํางานที� อื�นเป็นส่วนใหญ่  
นอกจากนี#ยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาตลาดบาง
หลวง  ปัจจุบนัการท่องเที�ยวตลาดบางหลวงไดรั้บความสนใจ
จากนกัท่องเที�ยวมากขึ#นทั#งนี# เป็นผลมาจากรายการโทรทศัน์ได้
ไปถ่ายทาํภาพยนตร์หลายเรื�อง  เมื�อเริ�มมีนักท่องเที�ยวมากขึ#น
ทาํใหห้น่วยงานต่างๆหนัมาสนใจที�จะพฒันาตลาดบางหลวงให้
เป็นแหล่งท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�ง ทางคณะผูว้จิยัจึงไดช่้วยทาํการ
วิจยัเพื�อให้ไดม้าซึ� งขอ้มูลที�จะเป็นแนวทางในการพฒันาตลาด
บางหลวงใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยววถีิชีวติลุ่มนํ# าอยา่งย ั�งยนื[1] 
 

2. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
จากการศึกษาวจิยั การพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็น

แหล่งท่องเที�ยววถีิชีวติลุ่มนํ# าอยา่งย ั�งยนื อาํเภอบางเลน  จงัหวดั
นครปฐมนั#น   มีงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี#  

คี รี บู น  จ ง วุ ฒิ เ ว ศ ย์  แ ล ะ  ม า เ รี ย ม  นิ ล พั น ธ์ 
(2551:บทคดัย่อ)  การศึกษาและพฒันาศักยภาพชุมชนตลาด
บางหลวง  งานวิจัยเรื�องการศึกษาและพฒันาศักยภาพชุมชน
ตลาดบางหลวงมีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชน
และแนวทางในการพฒันาชุมชนตลาดบางหลวง 2)ศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ�นของ
ชุมชนตลาดบางหลวง 3) ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ ขอบเขต
ดา้นพื#นที�ตลาดบางหลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ใช้
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พื#นที�ที�ครอบคลุมตามมิติทางสังคมและวฒันธรรม เครื�องมือ
และวิธีการที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการ
สงัเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม การศึกษาจากเอกสารและการให้
ข้อ มูลย ้อนกลับ เพื� อตรวจสอบความถูกต้องของชุมชน 
ผลการวจิยัพบวา่ 
      บริบทของชุมชนเป็นลกัษณะชุมชนเก่านานนบัร้อยปี 
ตั#งชุมชนติดริมแม่นํ# าท่าจีน เดิมการเดินทางอาศยัทางเรือเป็น
หลัก คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื�อสายจีนและจีน
อพยพประกอบอาชีพคา้ขาย  
     กระบวนการเ รียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้อ ง ถิ� น เ ป็ น แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร  เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ บ น
ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติและคนรู้จกั  
     แนวทางในการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นควรส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นสถานศึกษาการจดั
กิจกรรมทางการศึกษาของเทศบาล เนื# อหาการสืบทอด
วฒันธรรมประเพณีจีนและส่งเสริมใหค้นนอกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ[์2] 

พระมหาสุรศกัดิx   ป~ฺญาธีโร (2551:บทคดัย่อ)  เล่า
เรื�องบางหลวงจากภาพ  งานวิจยันี# เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  มี
จุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาภาพ 1. ภูมิทศัน์ของชาวชุมชนบางหลวง
ในอดีตและในปัจจุบนั 2. อาชีพ 3. อาหารคาว 4. สถานที�สาํคญั  
สถานที�ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์รวมถึง  5. กิจกรรมทางวฒันธรรม
ประเพณีที�มีเฉพาะในท้องถิ�นของชาวชุมชนตลาดบางหลวง  
โดยสะทอ้นผา่นการเล่าเรื�องราวจากภาพถ่าย  จากผลการศึกษา
พบวา่  ทางดา้นภูมิทศัน์ของชาวบางหลวงในอดีตนั#นปัจจุบนัมี
การเปลี�ยนแปลงไปมาก  ในอดีตนั#นการสร้างบา้นเรือนสร้าง
ตลาดไดส้ร้างติดริมนํ# าเป็นหลกัเนื�องจากสะดวกแก่การสัญจร
ไปมาและสะดวกต่อคา้ขายขนส่งสินคา้  แต่เมื�อถนนตดัผ่าน
ทา้ยตลาด  ทางดา้นหัวตลาดที�ติดริมนํ# าที�เคยเจริญรุ่งเรืองก็เกิด
ซบเซาลงผูค้นหันมาใชก้ารคมนาคมทางบกมากขึ#น  ทางดา้น
อาชีพของชุมชนชางบางหลวงถือว่ามีความหลากหลาย    
ทางด้านอาหารคาวหวานของชุมชนบางหลวงมีอาหารคาว
หวานที�ขึ#นชื�อหลายชนิด  เป็นที�ถูกปากของผูค้นในชุมชนทั# ง
ใกลแ้ละไกล  เช่นเป็ดพะโล ้ หมูสะเต๊  ขนมขา้วเกรียบปาก
หมอ้  หรือขนมชุนเปี� ยซึ� งมีสูตรเฉพาะที�มีรสชาติไม่เหมือนใน
ที�อื�น  ส่วนด้านสถานที� ที�สําคัญๆ ก็มีทั# งบ้าน วดั โรงเรียน  

สถานที�ตั#งเทศบาลตาํบล  นอกจากนั#นยงัมีสถานที�ที�มีเฉพาะใน
ชุมชนบางหลวงเท่านั#นก็คือ  โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี# ยนหัว  
ศาลเจา้แม่ทบัทิม  ศาลเจา้บว้นฮกตึ#ง   สําหรับสถานที�ที�หาชม
ได้ยากซึ� งอาจจะจัดเป็นสถานที� ท่องเที� ยวเชิงอนุรักษ์ได ้ 
ทางด้านสถานที�ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที�เกิดขึ#นเอง
ตามธรรมชาติ  ก็เช่น  ทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของชุมชน
ชาวบางหลวงนั#นเป็นวฒันธรรมแบบไทยจีนผสมผสานกัน
อยา่งมีเอกลกัษณ์และลงตวั  ดว้ยเป็นเพราะมีหลกัศรัทธาความ
เชื�อพื#นฐานคือพระพทุธศาลนาเช่นเดียวกนั[3] 

จริยาภรณ์ รุจิโมระ (2551:บทคดัย่อ)  มรดกตกทอด  
ที�บางหลวง งานวจิยันี# มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 
1) สาเหตุการอพยพของคนจีนโพน้ทะเลมาทาํหากินที�บาง
หลวง 2) การประกอบอาชีพของคนจีนโพน้ทะเลที�บางหลวง 3) 
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดอาชีพบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น โดย
ศึกษาข้อมูลจากครอบครัวชาวจีนโพน้ทะเล ตั# งแต่รุ่นบรรพ
บุรุษจนกระทั�งปัจจุบนัระยะเวลาไม่ตํ�ากว่า 100 ปี จาํนวน 8 
ครอบครัว เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผลจากการ
วจิยัสรุปไดว้า่ 
      คนจีนโพน้ทะเลอพยพมาทาํมาหากินที�บางหลวง อนั
เนื�องมาจากขอ้มูลที�  2 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านสังคมการ
ดาํรงชีวติ และดา้นการเมือง [4] 
 

3. ขั#นตอนและเครื�องมอืที�ใช้ในงานวจิยั 
 การวจิยัครั# งนี# เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
จึงใชเ้ครื�องมือวจิยัดงันี#  
 1) การสงัเกตการณ์ (Observation) ผูว้ิจยัตอ้งไปตลาด
บางหลวงในฐานะนกัท่องเที�ยวเพื�อเก็บขอ้มูลจากพื#นที�โดยตรง 
สังเกตสิ�งที�พบเห็นในทุกเรื�อง เช่น การเดินทาง ป้ายบอกทาง 
ความสะดวกในการเดินทาง สังเกตผูค้นในพื#นที�  บรรยากาศ 
สาธารณสุข ความสะอาด  อาหาร สินคา้ต่างๆ  กิจกรรมการ
ท่องเที�ยว  
 2 ) แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Structure  
Interview) ผูว้จิยัไดก้าํหนดประเด็นคาํถามในการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลเชิงลึก โดยสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล (In-Depth Interview) 
เช่น ปราชญช์าวบา้น กรรมการหมู่บา้น ผูป้ระกอบการ  คนใน
ชุมชน จาํนวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
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รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มเพื�อนาํมาวิเคราะห์หาแนว
ทางการปรับปรุงและการส่งเสริมใหมี้การท่องเที�ยวเพิ�มขึ#น 
 3) แบบสอบถาม (Questionnaire)ใช้แบบสอบถาม
นักท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวตลาดบางหลวง เรื� อง การ
พฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยววถีิชีวิตลุ่มนํ# าอยา่ง
ย ั�งยนื จาํนวน  400  ชุด  ซึ� งผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ 
โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามเป็น 2  ส่วน  คือ  
 ส่วนที�  1  เป็นคาํถามทั�วไปเกี�ยวกับข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบได้แ ก่  เพศ  อาย ุ 
สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน และที�อยูปั่จจุบนั 
 ส่วนที�  2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว
ในการท่องเที�ยวในพื#นที�ตลาดบางหลวง 
 4) การจัด เวทีระดมความคิดเ ห็น   แลกเปลี� ยน 
อภิปรายของปราชญช์าวบา้น กรรมการหมู่บา้น ผูป้ระกอบการ  
คนในชุมชน  เทศบาลตาํบลบางหลวง เพื�อหาแนวทางร่วมกนั
ในการพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยว 
 

4. ผลการวจิยั  
ผลการวิจยัจากแบบสอบถามพบว่า  นักท่องเที�ยวทั#ง

เพศชาย และเพศหญิง ทั#งหมด 400  คน โดยเพศชายมีจาํนวน
มากที�สุด   211 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.8  อาย ุระหวา่ง 21-30  ปี  
จาํนวน 153  คน ร้อยละ 38.5   มีสถานภาพโสดจาํนวน  290  
คน คิดเป็นร้อยละ  72.50  เป็นวยักาํลงัศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี  204  คน คิดเป็นร้อยละ  51   ในเรื�องอาชีพส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 210  คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  มี
รายไดต้่อเดือนตํ�ากวา่ 5,001 บาท จาํนวน 168  คน คิดเป็นร้อย
ละ 42  นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดันครปฐม จาํนวน 
179  คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  

ด้านพฤติกรรมในการท่องเที�ยวในพื#นที�ตลาดบาง
หลวง สรุปไดว้่านักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ตอ้งการมาเที�ยวตลาด
บางหลวง  รองลงมาเป็นแพริมนํ# า   บา้นเก่าเล่าเรื�อง  การเลือก
ซื#อสินคา้ส่วนใหญ่ซื#อกาแฟโบราณ  รองลงมาเป็นหมูสะเต๊ะ   
จะเห็นไดว้า่นกัท่องเที�ยวมีการเดินทางมาดว้ยตนเองและเพื�อน
เป็นส่วนใหญ่  โดยรถยนต์ส่วนตัว เ รื� องการตัดสินใจมา
ท่องเที�ยวจะตดัสินใจดว้ยตนเอง มีผูร่้วมเดินทาง 4-6  คน ซึ� ง
ส่วนใหญ่มาเป็นครั# งแรก  ในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์และใชเ้วลา
ครึ� งวนัโดยเฉลี�ยในการท่องเที�ยว   จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างจะ

ไดรั้บขอ้มูลจากเพื�อนหรือการบอกต่อ และเลือกท่องเที�ยวตลาด
บางหลวงเนื�องจากมีความสนใจวิถีชีวิตลุ่มนํ# า รวมถึงความ
หลากหลายของสินค้าท้องถิ�น  ด้านกิจกรรมการท่องเที�ยวที�
นกัท่องเที�ยวสนใจคือ การให้อาหารปลาที�แพริมนํ# า  ซึ� งการใช้
จ่ายทั#งหมดโดยเฉลี�ยในการท่องเที�ยว ตํ�ากวา่  500  บาท   สิ�งที�
เป็นปัญหาในการเดินทางคือทางด้านสภาพอากาศที�ร้อนมาก  
และควรพฒันาปรับปรุงดา้นป้ายบอกทาง ซึ�งมีนอ้ยเกินไป และ
ไม่เด่นชัด  นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะกลบัมาเที�ยวตลาดบาง
หลวงอีก เหตุผลเนื�องจากมีประวติัศาสตร์ ประเพณี/วฒันธรรม
จีน มีกิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย  ความมีวิถีชีวิตลุ่มนํ# า  
ที�แสดงความเป็นอยูข่องชาวบา้นริมแม่นํ# า  มีสินคา้ให้เลือกซื#อ
หลากหลาย  มีความปลอดภยัของสถานที�  มีสิ�งอาํนวยความ
สะดวก  ราคาอาหารไม่แพงมาก  ส่วนจุดประสงค์ในการ
ท่องเ ที� ยวส่วนใหญ่เพื�อการพักผ่อน  และเพื�อหาความรู้ 
ประสบการณ์  นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในกิจกรรมการ
ท่องเที�ยวและอธัยาศยัไมตรีในการตอ้นรับของคนในชุมชนบาง
หลวง  ซึ� งมีจิตสาํนึกที�ดี  ช่วยรณรงคใ์ห้นกัท่องเที�ยวไม่ทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม   
 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เดิมตลาดบาง
หลวงเป็นตลาดเก่าอายปุระมาณ 100 ปี อยูริ่มแม่นํ# าท่าจีน  เริ�ม
ใชชื้�อตลาดบางหลวงเมื�อ ร.ศ. 122 ตรงกบั พ.ศ. 2446  คนใน
ชุมชนจะไม่มีการซื#อขายสินคา้  แต่จะใชก้ารแลกเปลี�ยนสินคา้  
สินคา้ที�ขายจะเป็นพืชไร่ พืชสวนและมีการประมง  ที�นี# เป็น
ท่าเรือใหญ่ ประชาชนตอ้งสัญจรทางเรือ  คนไทยเชื#อสายจีน
เริ�มมีการคา้ขายกนัมากขึ#น  ทาํใหต้ลาดบางหลวงนี# มีความเจริญ  
มีสถานบริการเกิดขึ#นเช่น  โรงภาพยนตร์  ร้านทาํฟันโบราณ  
โรงฝิ� น  การคา้ประเวณี  เหล่านั#นเป็นเครื�องบ่งบอกถึงความ
เจริญ สาเหตุที�ตลาดยงัคงอยูไ่ด ้  ชาวบา้นไดช่้วยกนัระดมทุน
เพื�อซื#อโฉนดที�ดินของตลาดบางหลวงกลบัคืนมาจากนายทุน 
เมื�อ 20 ปีก่อน  แลว้นาํมาบริหารจดัการ ในนามบริษทั สหบาง
หลวงสามคัคี จาํกัด  ทุกคนเป็นหุ้นส่วนมีกรรมสิทธิx ในที�ดิน  
สามารถอยูอ่าศยัไดแ้ต่ไม่สามารถแยกเป็นโฉนดคนใดคนหนึ�ง  
จึงทาํให้คนที�อื�นไม่สามารถเขา้มาอยู่ได ้ ปัจจุบันการบริหาร
จดัการตลาดบางหลวง  ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร  9  
คน  เมื�อมีถนนตดัผา่นทาํใหก้ารคมนาคมสะดวก  ผูค้นก็เริ�มยา้ย
ออกไปอาศยัอยู่ใกลก้บัถนน ทาํให้ตลาดบางหลวงเริ�มซบเซา  
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สิ� งที�ทําให้ตลาดบางหลวงกลับมาเจริญอีกครั# ง คือ การใช้
สถานที�ตลาดบางหลวงในการถ่ายละครโทรทัศน์หลายเรื� อง  
ทาํใหค้นอยากรู้จกัสถานที�และเขา้มาท่องเที�ยวมากขึ#น   
 การเดินทางมาตลาดบางหลวงมีหลายเส้นทาง  ถา้มา
จากกรุงเทพก็จะได ้2-3 เสน้ทาง   
 1. จากพทุธมณฑล ผา่นศาลายามาตดัที�นพวงศ ์  
 2. จากบางบวัทองแยกนพวงศ ์ 
 3. จากมาลยัแมนไปยงักาํแพงแสน    
 ชาวตลาดบางหลวงเป็นคนไทย เชื#อสายจีน อาศยัอยู่
ประมาณ 50 %  การคา้ขายสมยัก่อนใชก้ารเดินทางนํ# าเป็นหลกั  
คนในชุมชนส่วนใหญ่ในแถบนี#ทาํอาชีพเกษตรกรรม    
 รายไดที้�นาํมาบริหารจดัการตลาดบางหลวงเก็บจาก
แม่คา้ และขายอาหารเลี#ยงปลาที�แพริมนํ# า  

 ผลวจิยัจากการจดัเวทีระดมความคิดเห็นทาํใหไ้ดแ้นว
ทางการพฒันาตลาดบางหลวง ดงันี#  เป็นการสร้างจิตสาํนึกเรื�อง
ความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดบางหลวง  
บริการนักท่องเที�ยว สร้างจุดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์  จดัให้มี
การฝึกอบรมการสร้างอาชีพ โดยมีการสาํรวจความตอ้งการของ
คนในชุมชน และเชิญวทิยากรมาให้ความรู้  จดัทาํป้ายบอกทาง
ไปตลาดบางหลวง  รณรงคใ์ห้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
วฒันธรรมแบบดั# งเดิม  บริหารจัดการเรื� องสิ� งอาํนวยความ
สะดวกให้กบันกัท่องเที�ยว  รวมทั#งกีดขวางการจราจร จดัให้มี
การขายสินคา้ และอาหารให้เพิ�มมากขึ#น  เพิ�มที�พกัโฮมสเตย ์
เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว   

 

5. บทสรุปและงานวจิยัที�จะทาํต่อไป 
 ปัญหาที�พบในการทาํวิจยั นักท่องเที�ยวใชเ้วลาน้อย
ในการมาเ ที� ยวตลาดบางหลวง   เพราะสถานที� รอง รับ
นักท่องเที�ยวมีจํากัด  อาหารชนิดเดียวกันมีซํ# ากันหลายร้าน  
สินคา้บางอย่างไม่เป็นที�ตอ้งการของนักท่องเที�ยว  และ ราคา
แพงเกินไป  คนในชุมชนที�อยู่ในวัยทํางานมีจํานวนน้อย 
เนื�องจากไปศึกษาต่อและทาํงานที�อื�นเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี#
ยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาตลาดบางหลวง   
 สรุปผลการวิจัยพบว่า  นักท่องเที�ยวจะเดินทางมา
เ ที� ย ว ต ล า ด นํ# า บ า ง ห ล ว ง  เ พ ร า ะ  ส น ใ จ วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม นํ# า 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวฒันธรรม  นกัท่องเที�ยว

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดั
นครปฐม นิยมมาเที�ยวในวนัเสาร์และอาทิตย ์
  การพฒันาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที�ยววิถี
ลุ่มนํ# าอยา่งย ั�งยนื โดย สร้างจิตสาํนึกให้ชุมชนเกิดความสามคัคี 
และรักบา้นเกิด  บริการนกัท่องเที�ยวดา้นต่าง ๆ สร้างจุดเด่น
และเอกลกัษณ์   มีการฝึกอบรมการสร้างอาชีพ   มีป้ายบอกทาง   
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม บริหารจดัการสิ�ง
อาํนวยความสะดวก  จดัให้มีการขายสินคา้ อาหารเพิ�มขึ#น   จดั
ใหมี้ที�พกัโฮมสเตยเ์พิ�มเพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัครั#งต่อไป 
 1.  การวิจยัแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นการท่องเที�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวใกลเ้คียง เช่น ตลาดนํ# าลาํ
พญา  วดัไผโ่รงววั 
 2. การวจิยัผลกระทบการท่องเที�ยวชุมชนต่อเศรษฐกิจ  
สงัคม  และสิ�งแวดลอ้ม 
 

6. เอกสารอ้างองิ 
[1] เอกสารการประชาสมัพนัธ์การท่องเที�ยวตลาดบางหลวงรศ. 

122 .  นครปฐม : เทศบาลตาํบลบางหลวง ,  2552  หนา้ 4-9 
[2] คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์และ มาเรียม นิลพนัธ์  บทคดัยอ่งานวิจยั  

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวง .  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร , 2551 หนา้  103-110 

[3] พระมหาสุรศกัดิx   ป~ฺญาธีโร  บทคดัย่องานวิจยั  เล่าเรื�อง
บางหลวงจากภาพ  .  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2551  หนา้  111- 118 

[4] จริยาภรณ์ รุจิโมระ  บทคดัยอ่งานวิจยั  มรดกตกทอดที�บาง
หลวง .กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัศิลปากร,2551 หนา้125 - 132 

 


