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 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพทรัพยากรการท่องเทียวเชิงศาสนา
และวฒันธรรมในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียง ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อแหล่ง
ท่องเทียวตลาดนําวดักลางคูเวียง และศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวยีง 
 ดาํเนินการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเทียวต่อแหล่งท่องเทียว
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง จาํนวน  คน และการสัมภาษณ์เจา้อาวาส คณะกรรมการวดั ผูจ้ดัการ
ตลาดนํา นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสัมปทวน กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ชาวบ้านทีอาศยับริเวณ
โดยรอบวดักลางคูเวียง และผูป้ระกอบการร้านคา้ในพืนทีตลาดนําวดักลางคูเวียง เกียวกับการ
ดาํเนินกิจกรรมแหล่งท่องเทียวตลาดนาํ 
 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจในสถานทีท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคู
เวียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านทีได้คะแนนเฉลียสูงสุดคือ ด้านโบราณสถานและ
โบราณวตัถุทีสะทอ้นถึงความงดงามเก่าแก่และมีชือเสียง รวมถึงบรรยากาศทีสงบร่มเยน็ ส่วนดา้น
ทีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจรองลงมาคือ กิจกรรมเชิงศาสนา โดยเฉพาะการบริการเครือง
ไทยทาน และด้านสิงอาํนวยความสะดวกและสิงบริการ โดยเฉพาะการเข้าถึงและการบริการ
ร้านอาหารเป็นดา้นทีควรปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน 
 ผลทีได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเทียวเชิงศาสนาและ
วฒันธรรมในพืนทีตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตาํบลสัมปทวน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เพือ
การส่งเสริมการท่องเทียวตลาดนาํวดักลางคูเวยีงใหเ้กิดความยงัยนื 
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 The objectives of this study were to study the status of religious and cultural 
resource in Watklangkhuwiang floating market area, to study the tourists’ satisfaction to 
tourism destination--Watklangkhuwiang floating market, and to study the tourism development 
guidelines for Watklangkhuwiang floating Market. 
 The research proceeding was performed by the questionnaire of 384 Thai tourists’ 
satisfaction to tourism destination—Watklangkhuwiang floating market and the interview with 
the abbot, the committee of Watklangkhuwiang, the floating market manager, the Sampatuan 
sub-district administrative organization’s officer, the leaders of community, the people living 
near Watklangkhuwiang, and the entrepreneurs in Watklangkhuwiang floating market about 
the operation of the tourism activities in Watklangkhuwing floating market. 
 The results of the study revealed that the tourists were generally satisfied in the 
tourist attractions of Watklangkhuwiang floating market. The highest average score was the 
ancient monument that reflect beauty, antiquity, and renown including the peaceful 
atmosphere. The following satisfaction of the tourists was the religious activities, especially 
offering given as alms. The facilities and services, particularly access and restaurant service, 
should be urgently improved. 
 From the result, it will be the guidelines for religious and cultural tourism 
development of Watklangkhuwiang floating market Sumpatuan subdistrict, Nakhonchaisi 
district, Nakhonpathom province to promote the sustainable tourism. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความอนุเคราะห์จากประธานสอบ
วทิยานิพนธ์ ดร.วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ดร.สุทิศา ลุ่มบุตร และอาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ทีไดก้รุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํ ใหข้อ้คิดเห็น และ
แนวทางในการทาํวจิยั ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนมีความสมบูรณ์และสาํเร็จ
ลุล่วง ผูว้จิยัซาบซึงและกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ศิลปากรทุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และขอขอบคุณ
เจา้หนา้ทีประจาํคณะทีช่วยประสานงานจนทาํใหก้ารทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีดาํเนินไปอยา่งราบรืน 
 กราบขอบพระคุณท่านพระครูโสภณสาธุการ เจา้อาวาสวดักลางคูเวยีง และขอบคุณ
คณะกรรมการวดักลางคูเวยีง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในฐานะผูจ้ดัการตลาดนาํ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดักลางคูเวยีง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที  
รวมทงัชาวบา้น ใน ต.สัมปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม ทีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือ
อยา่งดียงิสาํหรับการเก็บขอ้มูล ทาํใหก้ารวจิยันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีไดอ้บรมเลียงดูสังสอน ใหโ้อกาสทางการศึกษา ให้
การสนบัสนุนในทุกดา้น และเป็นกาํลงัใจทีดีเสมอมา สุดทา้ยขอบคุณเพือนนกัศึกษาการประกอบ 
รุ่น  ทีช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาเรืองการเรียน การทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี และเป็นกาํลงัใจใหก้นัเสมอ
มา 
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