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 This independent study was qualitative research that there were 2 objectives. 

These were 1) to study historical background of Klong Chinda Floating Market 2) to 

recommend the guideline for improving and developing Klong Chinda Floating Market. The 

empirical data had been collected through in-depth interview instruction of informant group. 

 The Klong Chinda Floating Market should be improved and developed through 7 

guidelines as following. Firstly, should develop the product that fresh fruits by change to 

preserve fruits for further the period of time to reserve the products and further the kind of 

products. Secondly, the prices of products should be appropriate with the price of fruits from 

fruit gardeners and should be reduce, change, distribute and give some giveaway to 

customer. Thirdly, it should be sigh post about the direction or distance to the market and the 

period of time to open and close the market by clearly. Fourthly, should be further advertising 

public relations by give the information to the costumers for attract the tourists. Fifth there are 

responsible people in management, improvement and development of the market with fully 

participation. Sixth, the environment including facilities should be well improved and managed 

to attract the tourists. Seventh, the floating market should well managed the related factions 

should well planning, organizing, influencing and controlling for making the efficiency of 

floating market management. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
กกกกกกกกการทองเที่ยว (Tourism) เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพราะการทองเทีย่วนํารายไดเขาสูประเทศปละหลายแสนลานบาท อีกทั้งยงั
มีแนวโนมจะทวีความสําคญัมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการทองเทีย่วระหวางประเทศสามารถนํา
รายไดเปนเงินตราตางประเทศ เขามาชวยแกไขสภาวะการขาดดุลชําระเงินของประเทศที่สืบเนื่อง 
มาจากการขาดดุลการคา สวนการทองเที่ยวภายในประเทศกจ็ะชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิต
สินคาและบริการตางๆ เปนการสรางงานและกระจายรายไดไปสูทุกระดับอาชีพ นอกจากนี้คุณคา
ทางการศึกษา และสุขภาพจิตที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการทองเทีย่ว ยังเปนประโยชนอยาง
มหาศาลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยากจะหาไดจากกิจกรรมอื่น จึงตองใหความสนใจพัฒนาและ
สงเสริมเพื่อใหการทองเที่ยวกลายเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของนักทองเทีย่วไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดดูนกัทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในประเทศของ
เรามากที่สุด และนํารายไดจากการทองเที่ยวไปพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึน้ไป ซ่ึงองคการ
การทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization - WTO)ไดพยากรณไววาในปค.ศ. 2010 (พ.ศ.
2553) จะมีนกัทองเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศเพิม่ขึ้นมากกวา 1,000 ลานคน 
และกอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวมากกวา 60 ลานลานบาท พรอมทั้งคาดการณตอไปอีกวาในป
ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเพิม่ขึ้นมากกวา 1,600 ลานคน 
และมีรายไดจากการทองเที่ยวมากกวา 100 ลานลานบาท (World Tourism Organization 1993, อาง
ถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548 : 1)  
กกกกกกกกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบดวยธุรกิจมากมายหลาย
ประเภท ทั้งธุรกิจที่เกีย่วของโดยตรง ไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดนําเที่ยว ธุรกจิขนสง ธุรกิจ
ภัตตาคาร และรานอาหาร และธุรกิจที่เกีย่วของโดยทางออม ไดแก ธุรกิจดานการกอสราง ราน
บริการ ซักรีด รานเสริมสวย ธุรกิจโฆษณา เปนทีย่อมรับกันวา การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม
(Industry) ที่ทํารายไดใหแกประเทศมากที่สุด ยิ่งวิทยาการความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมมี
มากเทาใดก็ยิ่งทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทมากเทานั้น       เพราะมนษุยเราตองการพบ 
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เห็นสิ่งใหม ๆ และตองการศึกษาหาความรู ประสบการณ และตองการเปลี่ยนบรรยากาศที่ซํ้าซาก
จําเจจากชีวิตการทํางาน รวมทั้งมีความจําเปนดานอื่น ๆ เชน การเดินทางเพื่อเยีย่มเพื่อน ญาติ หรือ
การเดินทางเพือ่รวมประชุมสัมมนาเปนตน(นิศา ชัชกุล 2550 : 1) 
กกกกกกกกอยางไรก็ตามการที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดขยายตัวเพิ่มขึ้น ก็ทําใหเศรษฐกิจดีขึน้ 
ซ่ึงสงผลใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสังคมทั้งทางตรงและทางออม เชนเดียวกบั
การพัฒนาในดานตางๆของประเทศ ดังนัน้เราควรจะคํานึงถึงส่ิงที่จะตามมาในอนาคตซึ่งเปนผลตอ
การพัฒนาในปจจุบัน การทองเที่ยวตองมีการวางแผนและจัดการบริหารที่ดี สามารถใชทรัพยากร
เดิมที่มีอยูในปจจุบันทําใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด การที่จะพัฒนาการทองเทีย่ว
นั้น ส่ิงที่สําคัญคือตองคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อผลประโยชนของชมุชนโดยนําชมุชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม และวางแผน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพทําใหเกดิประสิทธิผลทางการทองเที่ยว 
กกกกกกกกในอดีตเราใชเสนทางน้ําในการติดตอคมนาคมขนสง เกดิการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
กันโดยการใชเสนทางทางน้าํเปนหลัก ทาํใหสมัยกอนการจับจายซือ้สินคาจึงเปนการซื้อขายกันที่
ตลาดน้ํา แตปจจุบนัการคมนาคมขนสงที่สะดวกคอืทางบกคนนยิมเดินทางโดยทางบกที่มีถนน
หนทางที่สะดวกและรวดเร็ว ทําใหผูคนเปลี่ยนการดาํเนินชวีิตไปจากการที่เคยเดนิทางทางน้ํา ก็
เปลี่ยนมาเดนิทางโดยทางบก มีถนนหนทางที่สะดวก จากที่เคยจับจายซื้อของที่ตลาดน้ํา ก็เปลีย่นมา
ซ้ือของที่ตลาดสดหรือหางสรรพสินคาที่สะดวก และสามารถหาซื้อสินคาไดหลายๆอยางในที่
เดียวกันไมตองใชเวลานานในการหาซื้อสินคา อีกทั้งไดสินคาที่มีคุณภาพมากกวา ตลาดจึงยายไป
อยูบนบก ทําใหตลาดน้ําไมไดรับความนยิมของผูบริโภค ทําใหพอคา แมคาที่ขายของที่ตลาดน้ํา
ตองละทิ้งรานคาของตนไป เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปจจุบัน ทาํใหเกิดแนวคิดใน
เร่ืองของการทองเที่ยวข้ึนมา โดยการดึงตลาดน้ําขึ้นมาเปนจุดขายในเรื่องของการทองเที่ยว เพราะ
ผูคนสวนใหญจะซื้อสินคาที่ตลาดสด ไมไดใชชีวิตติดริมน้ํา และพฤตกิรรมการบริโภคก็เปลี่ยนไป
เพื่อสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในปจจุบนั ทําใหเกิดแนวความคิดที่วา ตลาดน้าํเปนตลาดชุมชน
เพื่อใหคนในบริเวณนั้นสามารถจับจายซ้ือสินคาไดและเนนในเรื่องของการทองเที่ยว เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวใหกบัคนในบริเวณนั้นและพืน้ที่ใกลเคียง ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน เกดิการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหชาวบานมีรายไดและมีงานทํา  
กกกกกกกกการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ําในประเทศไทย ในรูปแบบของตลาดน้ํา เปน
กิจกรรมการทองเที่ยวทางวฒันธรรมรูปแบบแรกๆ ที่ใชเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่เปนที่
รูจักกันดีทั้งในหมูชาวไทยและชาวตางชาติมากวา 30 ป คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ซ่ึงเริ่มตนจาก
ตลาดซึ่งเปนที่ชุมนุมเพื่อตอบสนองความตองการของคนในชุมชนเอง แลวพัฒนารูปแบบสินคา
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และบริการใหเปนแหลงรองรับนักทองเที่ยว จากเดิมทีน่กัทองเที่ยวเดนิทางมาเพื่อดวูิถีชีวิตที่เปนอยู
ตามปกติของชาวบานในพืน้ที่ ตอมาไดมีการสรางกิจกรรมเสริมที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขา
ไปมีสวนรวมดวย เชน การลงเรือพายหรือการเที่ยวชมคลองเพิ่มเติมขึ้น ความสาํเร็จทางเศรษฐกิจ
ของตลาดน้ําแหงนี้ไดกลายเปนตนแบบใหกับการพัฒนา แหลงทองเที่ยวแบบตลาดน้ําในแหลง
อ่ืนๆ ใหเปนไปในลักษณะเดียวกันคือ เนนการสรรหากจิกรรมตางๆ มารองรับนักทองเที่ยวมากขึ้น 
ซ่ึงมีทั้งการปรับปรุงตลาดน้ําทองถ่ินที่มีอยูแลว การรื้อฟนยานตลาดน้ําเดิมที่สูญหายไปแลวขึ้นมา
ใหมหรือการจดัตั้งตลาดขึ้นมาใหม เพือ่กิจกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบหลังนี้มี
แนวโนมวาจะเกิดเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ในชุมชนริมน้ําหลายแหลงทั้งในเขตเมือง (เชน โครงการทองเที่ยว 
คลองในเขตธนบุรีของกรุงเทพมหานคร) และในเขตชนบท (มณวีรรณ ผิวนิ่ม, ใน ปรารถนา   
จันทรุพันธุ และ ทวีป ศิริรัศมี, บรรณาธิการ 2547 : 13) 
กกกกกกกกการทองเที่ยวเปนปจจยัหนึ่ง ที่ทําใหตลาดน้ําเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการทรัพยากร
ทองถ่ินไปจากเดิม แตก็เปนวิธีหนึ่งทีจ่ะทําใหตลาดน้ําสามารถคงอยูในสังคมตอไปได การเปลีย่น 
แปลงที่เกิดขึ้นทําใหตลาดกลายเปนแหลงทองเที่ยว และแหลงรายไดใหมๆใหกับชมุชน แตใน
ขณะเดียวกนักม็ีสวนผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของผูคนที่มีมาแตดั้งเดิม ตลาดน้ํา
ที่เกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการของชุมชนริมน้ําในยานนัน้กอน แลวจงึพัฒนารูปแบบใหมขึ้นเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวจากนอกชุมชน กลายเปนตลาดที่สนองตอบธุรกิจการทองเที่ยวเปนหลักและ
ตลาดน้ําตล่ิงชัน อําเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนตลาดที่สรางขึ้นใหมโดยเฉพาะจากความ
รวมมือของประชาคมในชุมชน กับหนวยงานของรัฐเพือ่รองรับนักทองเที่ยว มีเปาหมายที่ชัดเจนใน
การสรางอาชีพ และหารายไดใหกับสมาชิกของชุมชน (มณวีรรณ ผิวนิ่ม, ใน ปรารถนา จันทรุพนัธุ 
และ ทวีป ศิริรัศมี, บรรณาธิการ 2547 : 13) 
กกกกกกกกการทองเที่ยวแบบตลาดน้ํามศีกัยภาพสูง ในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวท่ีดึงดูดใจนกัทอง 
เที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดด ี เพราะมีเอกลักษณในความใกลชิดกับธรรมชาติ และ
บรรยากาศ ชีวิตริมคลองที่หาดูไดยากในปจจุบัน อาจกลาวไดวาเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่อยูใน
กระแสความนยิมการรวมงานหรือกิจกรรมยอนยุค ที่เนนการแสวงหาภูมิปญญาไทยหรือการกลบั 
ไปที่สัมผัสบรรยากาศในอดตีที่ปรากฎในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันเปน ภาวการณโหย
หาอดีต (nostalgia) ของคนไทยในสังคมสมัยใหมทีต่องการหลีกหนีจากภาวะของการเรงรีบแขงขัน 
ของความเปนเมืองกลับสูธรรมชาติช่ัวคราวหรือตองการหาความหมายใหแกตัวตนจากบรรยากาศ
ของอดีต สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ การมาเที่ยวตลาดน้ําเปนการโหยหาวิถีชีวติที่เรียบงาย ใกล
ธรรมชาติและแตกตางจากทีป่ระสบอยูในประเทศของตน จึงควรสงเสริมการทองเที่ยวแบบตลาด
น้ําในชุมชนทีม่ีความเหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวแบบตลาดน้าํเปนเรื่องที่ตองมี
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การวางแผนและทําความเขาใจเงื่อนไขตางๆอยางดี ตั้งแตเร่ืองของรูปแบบกิจกรรม การบริหาร
จัดการ การประชาสัมพันธ การตลาด ธุรกิจการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานและ
การไดรับความรวมมือจากชมุชน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวแบบตลาดน้ําเปน
รูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงจะเกดิขึ้นไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากคน
ในชุมชน เพราะทุกคนมีสวนในการสรางวัฒนธรรมที่นกัทองเที่ยวสนใจขึ้นมา ดังนัน้คนในชุมชน
ยอมมีความรูความเขาใจมิตทิางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนไดลึกซึ้งกวาเจาหนาที่รัฐ หรือ
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่มาจากภายนอก สามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความ
เปนไปไดและสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนไดดีกวา สามารถประสานงานและดึงกลุมคนที่เหมาะสม
เขามาทํางานไดดีกวา การมสีวนรวมของชุมชนในการจดัการทองเที่ยวจะชวยแกปญหาการผูกขาด
ทางธุรกิจของผูประกอบการ การวางแผนและจัดการการทองเที่ยวในทุกขั้นตอน ตัง้แตการกําหนด
ทิศทาง รูปแบบ และกจิกรรมในตลาดน้าํ ไมใชปลอยใหผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวเปนผู
กําหนดรูปแบบเพื่อประโยชนของตนเพยีงฝายเดียว ทําใหรูปแบบตลาดน้ําขาดความเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตที่เปนอยูจริง ทําลายวัฒนธรรมและความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชน ความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายนอกกับชุมชนควรเปนความรวมมือแบบเสมอภาค ไมใชรับฟงคําส่ังหรือหวังพึ่งพา
หนวยงานภายนอกตลอดไป เมื่อชุมชนเขมแข็งขึ้นและมีประสบการณมากพอ ก็ตองพึ่งตนเองใน
การบริหารจัดการทองเที่ยว สงเสริมใหเปนการทองเทีย่วแบบยั่งยืน  รัฐบาลควรสรางความเขาใจ
กับคนทองถ่ินใหชัดเจน ในเรื่องของปรัชญาที่แทจริงของการทองเที่ยว วาเปนกิจกรรมที่มุง
ประโยชนระยะยาวในดานการสรางความเขมแข็งใหสามารถพึ่งตนเองได แตเนนการใหคนทองถ่ิน
มีงานทํา มีสวนรวมเปนเจาของกิจการ แบงผลประโยชนกันอยางเปนธรรม โปรงใส ไมถูกผูกขาด
โดยคนกลุมใดกลุมหนึ่ง รวมทั้งสงเสริมใหมีการสรางงานและกิจกรรมที่ตอเนื่องกบัการทองเที่ยว
ดวย เชน สงเสริมการนําผลิตภัณฑพื้นเมืองมาขายในตลาดน้ําเพื่อกระจายรายไดใหคนในชุมชนอกี
วิธีหนึ่ง การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงเกษตร หรือการทองเที่ยวเชิงศิลปวฒันธรรม การ
จัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ตองอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมที่มีอยูของชุมชน ตองทําความ
เขาใจกับคนในชุมชนวาหากชุมชนชวยกนัสรางความประทับใจ ใหนักทองเทีย่วทั้งในดานสินคา
และบริการ ไมเอาเปรียบนักทองเทีย่ว ก็จะทําใหกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนยั่งยนืตอไป 
รัฐบาลไมควรใหความสําคญักับผลประโยชนเชิงพาณิชยของการทองเที่ยว โดยดทูี่ตัวเลขจํานวน
นักทองเที่ยว และรายไดจากการทองเที่ยวมากจนเกนิไป มิเชนนั้นจะทําใหเกิดความโลภและความ
ขัดแยงตามมา ในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเทีย่วรัฐบาลควรเนนประโยชนระยะยาว และ
มาตรการที่จะทําใหรูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนยั่งยนืตอไป 
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กกกกกกกกรูปแบบการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําที่เหมาะสมสงเสริมใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมใช
เลียนแบบเหมอืนกันไปหมด หาเอกลักษณของตลาดน้ําแตละแหงที่มีความสมจริง สอดคลองกับวถีิ
ชีวิตที่เปนอยูในชุมชน ทั้งนี้จะตองมกีารศึกษาขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมากอน
เปนอยางดตีองตระหนกัถึงความสําคัญของมิติทางวัฒนธรรมในการจัดการการทองเที่ยวดวย ตอง
ศึกษาความตองการ จุดแข็ง จุดออน และศกัยภาพของคนในชุมชนที่จะจัดทํากิจกรรมนั้นๆ เนนการ
ระดมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในการสรางกิจกรรมทางวฒันธรรมที่ใหความรูนักทอง 
เที่ยวมากกวาการขายสินคาอยางเดยีว ควรรักษาเอกลักษณของความเรียบงายสงบ ใกลชิดธรรมชาติ 
และการทองเที่ยวทางน้ํา ซ่ึงเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติประทับใจ รูปแบบตลาดน้าํที่
เหมาะสม ตองสรางใหเปนตลาดของชุมชน หรือตลาดของคนไทยไมใชตลาดชาวตางชาติ จึงจะ
เปนตลาดน้ําทีย่ั่งยนืได เพราะตลาดจะตองมีทั้งคนซื้อ ดังนั้นถาจะจูงใจใหพอคาแมคาทองถ่ินมา
ขายสินคาเกษตรของทองถ่ินก็ตองมีลูกคาคนไทยมาอุดหนุนดวย มิฉะนั้นก็จะกลายสภาพเปนตลาด
ขายของที่ระลึกเชน ตลาดน้าํดําเนินสะดวก ที่ตั้งของตลาดไมจําเปนตองลงไปคาขายกันในน้ําเพียง
อยางเดยีว ตามนิยามเดิมของ ตลาดน้ํา แตอาจเปนตลาดกึ่งบกกึ่งน้ําเพื่อรองรับคนที่มาโดยรถยนต
ดวย ควรพัฒนาทรัพยากรทีม่ีอยูแลวในชมุชนใหเปนสิง่ดึงดูดนกัทองเที่ยว เชน ตลาดดอนหวาย
อาจเปนตลาดอาหาร ตลาดตลิ่งชันเปนสวนกลวยไม สวนผลไม สวนผัก ตลาดดาํเนินสะดวกเพิ่ม
กิจกรรมการนัง่เรือพายเทีย่วคลอง สวนผลไม สวนผัก (ชนิดที่มีอยูแลวในชุมชน) สงเสริมให
กิจกรรมทองเที่ยวเปนกิจกรรมเสริม ไมใชกิจกรรมหลกัสําหรับคนในชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบ
ที่เปนธุรกิจมากจนเกินไปจนไมเปนธรรมชาติ การควบคุมจํานวนนักทองเทีย่วใหเหมาะสมกบั
ขนาดและศกัยภาพของแหลงทองเที่ยวในชมุชน หากมีนกัทองเที่ยวมากเกินไปจะสรางมลภาวะให
สภาพแวดลอม ทําลายบรรยากาศความสงบ  รมร่ืนของตลาดน้ําที่นักทองเที่ยวคาดหวัง ในการ
จัดการการทองเที่ยวทกุรูปแบบ ควรมีการศึกษาถึงขีดความสามารถของชุมชน ในการรบั
นักทองเที่ยวของกิจกรรมการทองเที่ยวแตละประเภท การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไมควรมุงเนน
สงเสริมใหมีจาํนวนนักทองเที่ยวมากๆ เพราะเปนการทองเที่ยวทีน่ักทองเที่ยวมีโอกาสเขาไปสัมผัส
กับวิถีชีวิตของผูคน ซ่ึงจะมผีลกระทบดานลบมากกวาดานบวก จํานวนนกัทองเที่ยวที่มีมากเกินไป
มีสวนในการทําลายบรรยากาศ ความเปนธรรมชาติของตลาดน้ํา เพราะมองไปทางไหนก็เหน็แต
นักทองเที่ยว วิธีควบคุมจาํนวนนักทองเที่ยววิธีหนึ่งไดแก การจดักิจกรรมการทองเที่ยวตอเนือ่ง
หลายๆ รูปแบบเพื่อกระจายจํานวนนกัทองเที่ยวออกไปยังจุดอื่นในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง 
ไมใหมารวมตวักันอยูในจุดเดียว นอกจากนี้การสงเสริมใหมีรูปแบบตลาดน้ําที่หลากหลายในแหลง
ตางๆ ไมไปรวมตัวกันในแหลงใดแหลงเดียวดังเชนที่เปนอยูในตลาดน้ําดําเนินสะดวก สําหรับ
ตลาดน้ําตล่ิงชันที่มีพื้นที่จํากดั หากสงเสริมใหนกัทองเทีย่วมากันมากๆ จะมีปญหาในเรื่องที่จอดรถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6

ความแออัดซึ่งจะทําลายทัศนยีภาพและบรรยากาศความสงบที่นักทองเที่ยวประทับใจ และอาจมีผล
ตอความนิยมของนักทองเทีย่วในระยะยาว (มณวีรรณ ผิวนิ่ม, ใน ปรารถนา จันทรุพันธุ และ ทวปี 
ศิริรัศมี, บรรณาธิการ 2547 : 24-26) 
กกกกกกกกประวัติความเปนมาอําเภอสามพราน มีตํานานเลากันตอมาวาเดิมพืน้ที่นีเ้ปนปาดงพงชฏั 
เปนที่อยูอาศยัของสัตวปานานาชนิด รวมทั้งเปนที่ชุมนมุของชางโขลงใหญ ชางโขลงนี้ชอบลงมา
หากินและเหยยีบย่ําจนเสนทางกลายเปนทางน้ํา และลําคลองจนในที่สุดชาวบานในสมัยนั้นไดเรียก
กันวา “คลองบางชาง” และในบริเวณนัน้ไดกลายเปนชื่อเรียกตําบลมาจนถึงปจจบุันนี้ คือตําบล 
“บางชาง” เมื่อโขลงชางที่หากินในบริเวณเขตบางชางเกิดตกมัน ดุรายมากและไดสรางความ
เสียหาย โดยออกอาละวาดทําลายพืชผลของชาวบาน จนชาวบานทนไมไหวไดรวมมือกันปราบเจา
ชางตกมันเชือกนั้น แตชางตกมันมีกําลังมาก ชาวบานไมสามารถปราบไดถึงแมจะพยายามเพียงใด 
ขณะนัน้ไดมนีายพราน 3 คนเดินทางมายงัคลองปากลัด(ปจจุบันเรียกวา วัดทาขาม) ซ่ึงอยูไมไกล
จากเขตตําบลบางชางมากนกันายพราน 3 คน ไดเดินทางลัดคลองทานาไปยังบริเวณที่โขลงชางนั้น 
อาศัยอยู นายพรานทั้ง 3 เปรียบเสมือนอัศวินมาขาวของชาวบานคลองบางชาง ไดปราบชางตกมัน
เชือกนั้นโดยใชความเชี่ยวชาญและความสามัคคีจนสามารถปราบชางที่ตกมันไดสําเร็จ ชาวบานจึง
เรียกบริเวณทีน่ายพรานทั้ง 3 ปราบชางไดสําเร็จวา “สามพราน” ซ่ึงในปจจุบนัเรียกวา “ตําบลสาม
พราน” (ธนิต บุญเจริญ 2547 : 1) 
กกกกกกกกในอดีตอําเภอสามพรานนั้นมช่ืีอเรียกวา อําเภอตลาดใหม ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2439 สมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสรางขึ้นในที่ดินของพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม
รามภักดีสุริยะพาหะ(อ้ี กรรณสูต) ซ่ึงพื้นที่บริเวณนั้นเรยีกวา ตลาดใหม ป พ.ศ. 2458 ไดยายทีท่ํา
การไปสรางใหมในตําบลสามพราน เนือ่งจากที่ทําการเดิมคับแคบใหบริการประชาชนไมสะดวก
และพรอมกับเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอสามพราน ตามชื่อสถานที่ตั้งที่วาการอําเภอซึ่งอยูภายใตการ
ปกครองของมณฑลนครชัยศรี ตอมาปพ.ศ. 2474 ทางราชการยุบมณฑลนครชัยศรีลง อําเภอสาม
พรานจึงขึ้นอยูกับเมืองราชบุรีอยูระยะหนึ่ง จนกระทั่งปพ.ศ. 2476 ไดยุบมณฑลทั้งหมดทัว่ราช 
อาณาจักร อําเภอสามพราน จึงไดขึ้นอยูกบัจังหวดันครปฐมตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการของอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 (ธนิต บุญเจริญ 2547 : 1) 
กกกกกกกกตาํบลคลองจินดาเปนตําบลหนึ่งที่ตั้งอยูในอาํเภอสามพราน มีประวัติความเปนมาคือใน
อดีต ตําบลคลองจินดามีลําน้ําลักษณะคดเคี้ยว ซ่ึงชาวจนีมาทําการคาขายกับชาวบานตามลําน้ํานีม้า
โดยตลอด เมื่อชาวจีนเดนิทางมาซื้อขายของ ก็ชอบบนชอบดาวาลักษณะของคลองคดเคี้ยวไม
สะดวกในการสัญจร ชาวบานตามลําน้ําไดฟงเขาก็ขนานนามคลองดงักลาววา “คลองจีนดา” และ
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เรียกกนัตอมาเพี้ยนไปเปนชือ่วา “คลองจินดา” ซ่ึงตําบลไดใชช่ือของคลองเปนชื่อของตําบลมา
จนถึงปจจุบันนี้ (ธนิต บุญเจริญ 2547 : 23) 
กกกกกกกกจุดเดนในพืน้ที่ ในเรื่องของอาชีพ ในการประกอบอาชีพหลัก   คือ  เกษตรกรรม  พืช
เศรษฐกิจ  ไดแก  องุน  ลําใย  สมโอ   มะพราวน้ําหอม  มะมวง  ฝร่ัง  ชมพูและพันธุไมผล  พันธุ
มะพราวน้ําหอมเนื่องจากสภาพของภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เอื้อตอการปลูกผลไมเมืองรอนชื้น 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเอื้อตอการปลูกพืชผลไม อาชีพหลักของชาวบาน   คือ  คาขายและรับจาง
ทํางานดานการเกษตร ประชาชนสวนใหญสามารถประกอบอาชีพ  ในการเลี้ยงชีพตนเองไดและมี
รายไดที่แนนอนอยูในระดับที่ดี ในเรื่องของการศึกษาประชาชนในตําบลคลองจินดา  สวนใหญมี
ระดับการศึกษาและมีฐานะปานกลางสามารถสงบุตรหลานศึกษาตอในระดับมัธยม อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาได   พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  มีความสามารถรองรับการพัฒนาจาก
องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานของรัฐบาลไดเปนอยางดี  รวมทั้งสามารถรองรับการขยาย 
ตัวทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและดานอืน่ ๆ ไดดีพอสมควร (ธนิต บุญเจริญ 2547 : 23) 
กกกกกกกกปจจุบันตลาดน้าํคลองจินดาเริม่เสื่อมโทรม และมีนกัทองเที่ยวนอยลงมาก ไมเปนที่
นิยมและนักทองเที่ยวเขาใจวาตลาดน้ําคลองจินดาไดเลิกไปแลว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
คลองจินดาตองวางแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา เพื่อใหตลาดน้ําคลองจินดาเปนที่รูจกั
ของผูคน และเมื่อพูดถึงตลาดน้ําแลวก็จะนึกถึงตลาดน้ําคลองจินดา ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวหนึ่งที่
เปนที่รูจัก โดยการวเิคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis 
รวมกับการนําสวนประสมทางการตลาดบริการ  (The Service Marketing  Mix  : 7Ps)   
 
วัตถุประสงค 
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา  
กกกกกกกก2. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา 
 
ขอบเขตการศกึษา 
กกกกกกกก1. ขอบเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
กกกกกกกกใชพืน้ที่ตลาดน้าํคลองจินดา ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
กกกกกกกก2. ขอบเขตดานประชากร  
กกกกกกกกกก2.1 กลุมผูบริหารชุมชน ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา 
คณะกรรมการตลาดน้ําคลองจินดา กาํนัน ผูใหญบาน 
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กกกกกกกกกก2.2 ชาวบาน ไดแก  ชาวบานที่อาศัยอยูที่ บริเวณตลาดน้าํคลองจินดา รวมถึง พอคา 
แมคา ที่ขายของอยูที่ตลาดน้าํคลองจินดา 
กกกกกกกกกก2.3 นักทองเที่ยว ไดแก นกัทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา ทัง้ที่เปนคนไทย
และชาวตางประเทศ 
กกกกกกกก3. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาประวตัิความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา  ต.คลองจินดา อ.
สามพราน จ.นครปฐม  ศึกษาการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา วิเคราะห SWOT 
Analysis โดยใชสวนประสมทางการตลาดของบริการ (The Services Marketing Mix) เพื่อทราบถึง
การจัดการการทองที่ที่ทางคณะกรรมการผูบริหารตลาดน้าํ แลวสามารถเสนอแนะแนวทางในการบ
พัฒนาตลาดน้าํคลองจินดา 
 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
กกกกกกกก1. ศึกษาขอมูลปฐมภูม ิ มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลแนวคิด เกี่ยวกับการทองเที่ยวและ
การจัดการทองเที่ยว แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว  การวเิคราะหสภาพแวดลอม จุดแขง็ 
จุดออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis สวนประสมทางการตลาดบริการ  (The Service 
Marketing  Mix  : 7Ps)  แนวคิดเกีย่วกับชมุชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะห 
กกกกกกกก2. การเก็บรวบรวมขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อ เก็บรวมรวบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนใน
พื้นที่ ต.คลองจินดา เพื่อวิเคราะห 
กกกกกกกกกก2.1 ขอมูลเบื้องตน ประวัตคิวามเปนมาของทองถ่ิน โดยการเก็บขอมลูจากเอกสาร
และการสัมภาษณบุคคลในต.คลองจินดา 
กกกกกกกกกก2.2 ขอมูลทุติยภูมิ ในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชาชนในพื้นที่ตําบล
คลองจินดา 
กกกกกกกกกก2.3 ขอมูลเพิ่มเติ่มที่เกีย่วของในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลอง
จินดา โดยการสัมภาษณผูบริหาร คณะกรรมการ ของตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก3. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะห การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis โดยนําเรื่องสวนประสมทางการตลาดของบริการ (The 
Services Marketing Mix) เขามาประยุกตใช ในวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา  
กกกกกกกก4.  สามารถสรุปผลทราบถึงประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา  และสามารถ
นําสวนประสมทางการตลาดของบริการ (The Services Marketing Mix)  เขามาชวยทําใหเกิดการ
พัฒนาทองเทีย่วตลาดน้ําคลองจินดาได 
กกกกกกกก5. หาขอเสนอแนวทางในการพัฒนาการตลาดน้ําคลองจินดา 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
กกกกกกกก1. ทราบถึงประวตัิความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก2. ทราบถึงรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก3. สามารถหาแนวทางในการพฒันาตลาดน้ําคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
กรอบแนวคิด 
กกกกกกกกในการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา จะศึกษาประวตัิความ
เปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา และวิเคราะหสภาพทัว่ไปของตลาดน้ํา รวมถึงการจัดการการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา โดยใช SWOT Analysis มาวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาสและ
อุปสรรคของตลาดน้ําคลองจินดา โดยนําเรื่องสวนประสมทางการตลาดของบริการ (The Services 
Marketing Mix) เขามาประยุกตใช   เพื่อทราบถึงการจัดการการทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองจินดา 
แลวสามารถหาแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

กกกกกกกกในการศึกษาครัง้นี้ ไดรวบรวมแนวความคดิ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของทีจ่ะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาการวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา ซ่ึงผู
ศึกษาเสนอแนวคิดและงานวจิัยที่เกี่ยวของดังนี ้
กกกกกกกD1. แนวคดิเกีย่วกบัการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยว 
กกกกกกกก2. แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
กกกกกกกD3. การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis 
สวนประสมทางการตลาดบริการ  (The Service Marketing  Mix  : 7Ps)   
กกกกกกกก4. แนวคดิเกีย่วกบัชุมชน 
กกกกกกกก5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยว 
กกกกกกกกการทองเที่ยว (Tourism) เปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ   หรือนนัทนาการอยาง
หนึ่งของมนุษย ซ่ึงมีผูใหความหมายดังนี ้
กกกกกกกกนศิา ชัชกุล (2550 : 2) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมการเดินทางจากจดุหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง ซ่ึงนบัตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงปลายทางจะตองประกอบดวยปจจัยสามประการเปนอยางนอย 
คือ การเดินทาง การพักคางแรม และการกนิอาหารนอกบาน  
กกกกกกกกองคการสหประชาชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548 : 5-9)กจิกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกีย่วของ
อยู 3 ประการ คือ 1. ตองมีการเดินทาง 2. ตองมีสถานที่ปลายทางที่ประสงคจะไปเยี่ยมเยือน และ   
3. ตองมีจุดมุงหมายของการเดินทาง สําหรับจุดมุงหมายของการเดนิทางเพื่อการทองเที่ยวตองมใิช
เพื่อการประกอบอาชีพ และไปอยูประจํา แตเปนไปเพือ่วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ
อยางตอไปนี ้ เพื่อพักผอนในวนัหยุด เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกฬีาและ
บันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร และความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุ 
ประสงคทางธุรกิจ เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา 
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กกกกกกกกสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2544 : 1) การทองเที่ยวเปน
นันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนการใชเวลาวาง (Leisure Time) ที่มีการเดินทาง
(Travel) เขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจากที่หนึ่งที่มักหมายถึง ที่อยูอาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยมีแรงกระตุน (Motivator) จากความ
ตองการในดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานการปฏิสัมพันธ และดานสถานะหรือเกียรติคุณ  
กกกกกกกกระบบและองคประกอบของการทองเที่ยวกระบบการทองเที่ยว (The Tourism System) 
(นิศา ชัชกุล 2550 : 76) ใหความหมายวา ส่ิงตางๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีความสัมพนัธ
กัน และมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดกจิกรรมการทองเที่ยวที่มีระเบียบขั้นตอน การจัดระบบการ
ทองเที่ยวจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในการศึกษาหาแนวทางและพัฒนาการ
ทองเที่ยว เปนการศึกษาที่มีหลักการและสะดวกเพราะการทองเที่ยวมีลักษณะซับซอนตั้งแต
พฤติกรรมของการเลือกซื้อ กระบวนการรับรูของมนุษย การตัดสินใจซื้อตลอดจนระดับการ
วิเคราะห วจิัยปจจัยองคประกอบตางๆ ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว การทองเที่ยวเปนกิจกรรมอยาง
หนึ่งของมนุษยมีความสําคญัตอเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นจึงตองมีการจัดระบบการทองเที่ยว 
เชนเดยีวกับการจัดระบบของสิ่งอ่ืนๆ เชน ระบบขนสงมวลชนของรัฐบาล ระบบการคลังสินคา 
และระบบอื่นๆ  ระบบการทองเที่ยวประกอบดวยส่ิงสําคัญ 4 สวนใหญๆ คือตลาด (Market) การ
ทองเที่ยว (Travel) จุดหมายปลายทาง (Destination) และการตลาด (Marketing)  
กกกกกกกกสถาบันดํารงราชานุภาพ (2541 : 6) ไดสรุปสาระสําคัญของระบบของการทองเที่ยวไว
วา การทองเที่ยวเปนกระบวน การทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองคประกอบหลัก 3 ดาน คอื 
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว (Tourism Resource) บริการการทองเที่ยว (Tourism Service) และตลาด
การทองเที่ยว  (Tourism Market or Tourist) แตละองคประกอบมีองคประกอบยอย  ที่มี
ความสัมพันธกัน เปนเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกตางของแตละรูปแบบการทองเที่ยว จึงอยู
ที่ความแตกตางในองคประกอบยอย และความ สัมพันธทีเ่กิดขึ้นนั้นเอง 
กกกกกกกก1.1 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว   แหลงทองเทีย่วเปนทรัพยากรที่สําคัญ     จัดเปนอุปทาน 
การทองเที่ยว (Tourism Supply) ซ่ึง ไดจดัหมวดหมูของแหลงทองเที่ยวเปน 5 ประเภท คือ แหลง
ทองเที่ยววัฒนธรรม (cultural Attractions) แหลงทองเที่ยว ซ่ึงแสดงออกถึงประเพณตีางๆ 
(Attractions)   แหลงทองเทีย่ว  ซ่ึงแสดงถงึความงดงามในรูปแบบตางๆ  ของภูมิประเทศ  (Scenic 
Attractions) แหลงทองเที่ยวประเภททีใ่หความบันเทิง (Entertainment Attractions) แหลงทอง เที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตวั  (Other  Attractions ) 
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กกกกกกกกสําหรับประเทศไทยนัน้การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแบงแหลงทองเที่ยวออกเปน 
3 ประเภท  คือแหลงทองเที่ยวธรรมชาต ิ  แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรโบราณคดี  และแหลง
ทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  สวนแหลงทองเที่ยวทีใ่หความบันเทิงนั้น  จัดเปนสวนหนึ่งในสถาน
บริการนักทองเที่ยว  
กกกกกกกก1.2 บริการการทองเที่ยว บริการที่รองรับการทองเที่ยว เปนอุปทานประเภทหนึ่ง ซ่ึงไม  
ไดเปนจุดหมายปลายทางหลกัของนักทองเที่ยว  แตเปนบริการที่รับรองใหเกดิความสะดวกสบาย
และความบนัเทิงแกนกัทองเที่ยว  ซ่ึงในบางโอกาสอาจเปนตวัดึงดดูใจไดเชนกัน  บริการการ
ทองเที่ยวที่สําคัญ  ไดแก  ที่พัก  อาหาร  แหลงจําหนายสินคา  แหลงบันเทิง  แหลงกิจกรรมและ
บริการอื่น ๆ ทั้งนี้  รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอืน่ๆ ดวย 
กกกกกกกก1.3 ตลาดการทองเที่ยว ตลาดการทองเที่ยว  เปนการแสดงออกของอุปสงค    (Tourism   
Demand)  ซ่ึงมีความปรารถนาในการทองเที่ยวจากทีห่นึง่ไปยังอีกทีห่นึ่งเพื่อเขารวมในกจิกรรมการ
พักผอนหยอนใจ และเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เปนสวนของความตองการในการทองเที่ยวเกี่ยวของกับ
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ และประชาชนในพืน้ที ่ ซ่ึงหมายรวมถึงกจิกรรม รูปแบบหรือกระบวน 
การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ 
กกกกกกกกกลาวไดวา การทองเที่ยวในแตละระบบยอย  มีองคประกอบอีกมากมายที่มีบทบาทและ
หนาที่ที่แตกตางกัน และมคีวามสัมพันธตอกัน นอกจากนีย้ังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งแวด 
ลอมนอกระบบ  เชน   ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว  ภูมิอากาศ  ชุมชน  กจิกรรม
ทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในพื้นที่  ระบบนิเวศ  ปาไม  แหลงน้าํ  และอากาศ  
ตลอดจนการบริหารและจดัการพื้นที่ทองเที่ยว  ส่ิงแวดลอมนอกระบบเหลานี้อาจสงผลกระทบตอ
การทองเที่ยวไดทั้งโดยตรงและโดยออม 
กกกกกกกกสถาบันดํารงราชานุภาพ (2541 : 2-5)  ไดสรุปรวมวา  การทองเที่ยวประกอบกนัขึ้นจาก
องคประกอบสําคัญ 5 ประการ ซ่ึงตางก็มีความสัมพนัธกัน ดังแสดงไดตามภาพที่ 1. และมีราย 
ละเอียดดังนี ้
กกกกกกกก1.1 นักทองเที่ยว  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยว ถาไมมนีักทองเที่ยว 
การทองเที่ยวก็เกิดขึน้ไมได การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงนักทองเที่ยวออกเปน 6 ประเภท 
คือ 
กกกกกกกกกก1.1.1 นักทองเที่ยวระหวางประเทศ (lnternational  Visitor) หมายถึง บคุคลที่มิไดพัก
นักถาวรในราชอาณาจักรไทย 
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กกกกกกกกกก1.1.2 นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่คางคืน (lnternational  Excursionist)  หมายถึง  
นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งอยางนอย  1  คืน  แตไมเกนิ  
60  วัน 
กกกกกกกกกก1.1.3 นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ไมคางคืน (lnternational  Excursionist) 
หมายถึง นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งโดยมไิดคางคืน 
กกกกกกกกกก1.1.4 นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic  Visitor) หมายถึง บคุคลทุกสัญชาติที่
มีที่พักนักอาศยัถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจงัหวัดหนึ่ง ซ่ึง
มิใชเปนถ่ินทีอ่ยูประจําของเขา 
กกกกกกกกกก1.1.5 นักทองเที่ยวภายในประเทศคางคืน (Domestic Tourist)  หมายถึง  นักทอง 
เที่ยวภายในประเทศที่ไปคางคืนนอกที่พกัอาศัยปจจุบนัแตละครั้งอยางนอย  1  คืน  
กกกกกกกกกก1.1.6 นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน (Domestic  Excursionist) นักทอง 
เที่ยวภายในประเทศที่มิไดพกัคางคืนนอกที่พักอาศัยปจจุบัน 
กกกกกกกก1.2 การตลาดทองเที่ยว  หมายถึง  ความพยายาม   ที่จะทําใหนกัทองเที่ยว กลุมเปาหมาย 
เดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตน  แลวใหส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
และบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น  โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทําได   2  วิธีคือ  การ
ใหบริการขอมลูขาวสารการทองเที่ยวการโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว การใหบริการ
ขอมูลขาวสารการทองเที่ยว หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ทางการทองเที่ยว เชน
ทรัพยากรทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และบรกิารทองเที่ยว เปนตน การ
โฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หมายถึง การสื่อสารขอมูลขาวสารทองเที่ยวไปยัง
นักทองเที่ยวกลุม เปาหมายโดยผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  จดหมาย  
เปนตน  เพื่อเชิญชวน  กระตุน  เรงเราใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดนิทางเขามาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวของตน 
กกกกกกกก1.3 การขนสง  หมายถึง  การจัดใหมีการเคลื่อนยาย    นักทองเที่ยว    ดวยยานพาหนะ 
ประเภทตาง ๆ จากภูมิลําเนา  โดยการขนสงแบงออกเปน  4  ประเภท  คือ  การขนสงทางรถยนต  
การขนสงทางรถไฟ  การขนสงทางเรือ  การขนสงทางเครื่องบิน 
กกกกกกกก1.4 ทรัพยากรการทองเที่ยว   หมายถึง  ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเทีย่ว  ใหเกิด 
การเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงออกเปน 3 ประเภท 
คือ  ทรัพยากรประเภทธรรมชาติ   ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถาน  และ
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และกิจกรรมทรพัยากรทองเทีย่ว  
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กกกกกกกกกก1.4.1 ประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเทีย่วที่มีความงามตามธรรมชาติสามารถ
ดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพืน้ที่นั้น  เชน  ภูเขา  ปาไม  น้ําพุรอน  ถํ้า  น้ําตก  บอน้ํา
รอน  ชายทะเล  หาดทราย  ทะเลสาบ   เกาะแกง  เปนตน  
กกกกกกกกกก1.4.2 ทรัพยากรทองเที่ยว   ประเภทประวตัิศาสตรโบราณสถาน  และโบราณวัตถุ   
เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมนุษยสรางขึ้นตามความประสงค หรือประโยชนของมนุษยเองทั้งที่เปนมรดก
ในอดีตและไดสรางเสริมในปจจุบัน  แตมผีลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยงัพื้นที่นั้น  เชน
พระราชวัง  ศาสนสถาน  ชุมชนโบราณ  พิพิธภัณฑ  กําแพงเมือง  อุทยานประวัติศาสตร  อนุสาวรีย  
อนุสรณสถาน  เปนตน  
กกกกกกกกกก1.4.3 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวฒันธรรม    ประเพณแีละกิจกรรม   เปน 
แหลงทองเที่ยวท่ีมนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชวีิตของผูคนในสังคม  ซ่ึงปฏิบัติยึดถือ
สืบทอดตอกันมาตลอดจนกจิกรรมตางๆที่มีผลตอการดึงดูดใหคนไปเยอืนหรือไปทองเที่ยวยังพืน้ที่
นั้น เชน สภาพชีวิตในชนบท  หมูบานชาวเขา  ตลาดน้าํ ศูนยวัฒนธรรม   สวนสนกุ  การแสดง
สินคาพื้นบาน  การแขงขันกฬีา  งานเทศกาลประเพณีตางๆ เปนตน 
กกกกกกกก1.5 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว    เปนสรรพสิ่งที่รองรับ  ในการเดินทาง 
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว เพื่อใหการเดนิทางของนักทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัยโดยส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวแบงออกไดเปน 2  ประเภท คอื  
กกกกกกกกกก1.5.1 ส่ิงอํานวยความสะดวก  ทางการทองเที่ยวโดยตรง      เปนสิ่งอํานวยความ 
สะดวกทางการทองเที่ยวที่เกดิขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางเขามาทองเที่ยว ของนกัทองเที่ยวโดย 
เฉพาะประกอบดวย 2 อยาง คือ 1. การอํานวยความสะดวกในการเขาและออกประเทศ  เปนการ
อํานวยความสะดวกในการผานเขาและออกประเทศของนักทองเที่ยว ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก
ดาน การขนถายกระเปาเดินทาง  การตรวจตราหนังสือเดินทาง  การตรวจคนสิ่งของติดตัว  การตอ 
วีซา  เปนตน 2. การใหบริการทองเที่ยวเปนการใหความสะดวก ในระหวางการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ  ไดแกการใหบริการ  5  ประเภทคือ บริการขนสงภายในแหลงทองเทีย่ว 
บริการที่พักแรม บริการอาหารและบันเทงิ  บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก   บริการจําหนายสินคาที่
ระลึก 
กกกกกกกกกก1.5.2 ส่ิงอํานวยความสะดวก   ทางการทองเที่ยวโดยออม   เปนสิ่งอํานวยความ 
สะดวกทางการทองเที่ยวที่มอียูในประเทศแลว  แมจะไมมีการทองเที่ยว  รัฐบาลกต็องมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกเหลานี้แกประชาชนของตน  สวนการใหบริการแกนกัทองเที่ยว ถือเปนผลพลอยได  
ประกอบ ดวย 3 อยางคือ 1. ส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการยังชีพของประชาชน  เพื่อประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน
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ความเปนอยู  และสงผลประโยชนตอนักทองเที่ยวดวย  ไดแกการสื่อสาร  การไฟฟา  การประปา
การคมนาคม  การสุขาภิบาล  การศึกษา  และการสาธารณสุข  เปนตน 2. ส่ิงอํานวยความสะดวก
ดานความปลอดภัย  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่รัฐบาลใหความปลอดภัยทั้งรางกาย  ทรัพยสิน
และการเดินทางแกประชาชนและนกัทองเที่ยว ดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและ
ความเดือด รอนตางๆที่จะเกดิขึ้น  เชน การโจรกรรม  ปลนจี้ชิงทรัพย  การกอความไมสงบ  และ
ความปลอดภยัจากบรกิารทองเที่ยว  เปนตน 3. ส่ิงอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ  เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เสริมหรือสนับสนุนเพิ่มความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว เชนการบริการ
แลกเปลี่ยนเงนิตราตาง ประเทศการบริการเสริมความงาม  และการบรกิารรักษาพยาบาล  เปนตน 
 
 
 

 

นักทองเที่ยว (Tourism) 

การขนสง การตลาดทองเที่ยว 
(Transportation) (Tourism Marketing) 

ทรัพยากรทองเที่ยว 
(Tourism Resources) 

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
(Tourism Facilities) 

 
ภาพที่ 1 แสดงองคประกอบของการทองเที่ยว 
ที่มา : สถาบันดํารงราชานุภาพ, โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการทองเที่ยวในพืน้ที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล และสภาตําบล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2541), 2. 
  
กกกกกกกกการจัดการการทองเที่ยว หมายถึง  การกระทําอยางมีเปาหมาย  ที่สอดคลองกับหลักการ
ทฤษฏี  และแนวคิดที่เหมาะสม  ยิ่งไปกวานี้ยังตองคํานงึถึงสภาพที่แทจริง  รวมทัง้ขอจํากัดตางๆ 
ของสังคมและสภาพแวดลอม  การกําหนดแนวทาง  มาตรการ  และแผนปฏิบัติการที่ดีตองคํานึงถึง
กรอบความคิดที่ไดกําหนดไว  มิฉะนัน้แลว  การจัดการทองเที่ยวจะดําเนินไปอยางไรทิศทางและ
ประสบความลมเหลว (สถาบันดํารงราชานุภาพ 2541 : 6) เพื่อใหการบริการจัดการการทองเทีย่ว
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เปน ไปอยางมีประสิทธิภาพคือสรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมประเภทตางๆ อยางนอยที่สุด  แต
สรางความพึงพอใจใหแกนกัทองเที่ยวมากที่สุด  จึงควรมีการวางแผนกอน เนื่องจากเปน
กระบวนการทีด่ีตางๆ ทําใหเราทราบถึงทิศทางการพัฒนา การทองเที่ยว และความเปนไปไดของ
การพัฒนา เปนแนวทางในการคงสภาพอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม  เพื่อใหใช
ประโยชนไดถึงอนาคต นอกจากนีย้ังเปนแนวทางสรางความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 
เนื่องจากมีความตอเนื่องกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆเปนเครื่องมือสําหรับการตัดสนิใจของภาครัฐ
และเอกชน ประสานผลประโยชนรวมกันระหวางธรุกิจประเภทตางๆ ที่เปนหนวยบริการการ
ทองเที่ยว ชวยสรางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  รวมทั้งปญหาที่อาจเกดิขึ้น
จากการทองเทีย่ว และสรางโครงสรางทางกายภาพ ทีเ่ปนระเบียบ   อํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวไดดี เปนแนวทางมาตรฐานการวางแผนเฉพาะจดุ สรางกรอบการประสานงานระหวาง
หนวยงานรัฐและเอกชน  ในการลงทุนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและเปนพื้นฐานการตดิตาม
ความกาวหนาไดอยางตอเนือ่ง ( Edward 1994 : 3-4) 
กกกกกกกกการจัดการปจจยัสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Management) การจัดการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ การจัดการกับตัวแปร ทางการตลาดสําคัญที่องคการตอง
ควบคุม และใชในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อตอบสนองความตองการของผู บริโภคซึ่งมีวิธีจัดการดังนี้ 
(นิศา ชัชกุล 2550 : 345-353) 
กกกกกกกก1.1 การจัดการสนิคา (Product Management) การจัดการสินคาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ทําให
สามารถผลิตสินคาใหสอดคลอง หรือตรงตามความตองการของผูซ้ือไดมากที่สุด  
กกกกกกกก1.2 การจัดการดานราคา (Price Management) ราคาหมายถึง มูลคาของเงินที่ลูกคาแลก 
เปลี่ยนกับสินคาหรือแลกเปลี่ยนกับมูลคาที่เพิ่มขึ้นที่ลูกคาพึงพอใจ  
กกกกกกกก1.3 การจัดการชองทางการจําหนาย (Distribution Channel  Management) คือการบริ 
หารจัดการจุดที่องคการจะสงมอบสินคาและบริการใหกบัผูบริโภค ผูบริโภคจําเปนตองเดินทางไป
ใชบริการยังสถานที่ทองเที่ยวของผูผลิต ดังนั้น ผูผลิตตองพิจารณาเฉพาะเรื่องความสมัพันธระหวาง
ผูผลิต คนกลาง หรือผูจัดจําหนายและผูซ้ือเทานั้น ไมจําเปนตองพิจารณาในเรื่องของการขนสงและ
การเก็บรักษาสินคาตางๆ เหมือนกับระบบการจัดจําหนายสินคาทั่วไปๆ  
กกกกกกกก1.4 การจัดการสงเสริมการตลาด (Promotion Management) หรือการจัดการสื่อสารทาง  
การตลาด เปนการสื่อสารระหวางผูผลิต และผูบริโภค โดยผูผลิตแจงขาวสาร เกี่ยวกับสนิคา ราคา 
สถานที่จัดจําหนาย ฯลฯ ถาผูบริโภครับรูใหความสนใจและเชื่อถือขาวสารนั้น ทําใหผูบริโภค
สามารถตัดสินใจที่จะซื้อสินคาไดงายขึน้ เชน ขอมูลประเทศไทยอะไรบางที่นักทองเที่ยวยังไมรูจัก  
นักทองเที่ยวระดับสูงเขาถึงส่ือชนิดใดเปนประจํา เปนตน 
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กกกกกกกก1.5 การจัดการคน (People Management) คนเปนปจจยัทางการตลาด ที่ควบคุมไดยาก  
คนไมใชเครื่องจักร คนมีชีวติจิตใจ สภาพของจิตใจผันแปรตามสภาพแวดลอม มาตรฐานของสินคา
และบริการดานการทองเที่ยว ขึ้นอยูกับมาตรฐานของคนที่เปนผูใหบริการ และผูรับบริการใน
กระบวนการผลิตสินคา และบริการดานการทองเที่ยว จาํเปนตองพึ่งพาคนเปนสวนใหญ ใชเคร่ือง 
จักรประกอบเพียงเล็กนอย สินคาและบริการมีมาตรฐานที่ดี เปนที่ตองการของผูบริโภค  
กกกกกกกก1.6 การจัดการหบีหอหรือรายการสําเร็จรูป (Packaging Management)  เพือ่กระตุนให 
นักทองเที่ยวสนใจและตัดสนิใจทองเทีย่วไดอยางรวดเรว็ เปนการจัดรายการสินคาและบริการหลาย
อยางผสมผสานกัน มหีลายรูปแบบใหนักทองเที่ยวเลือก 
กกกกกกกก1.7 การจัดโปรแกรม (Programming Management) เพื่อใหผูบริโภคไดรับความสะดวก  
สบายและจดัสรรเวลาสําหรับการทองเที่ยวแตละครั้งไดแนนอน เชนโปรแกรมลองเรือสําราญ นอก 
จากผูบริโภคจะไดรับการบรกิารที่คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแลว สามารถจัดการ
ทองเที่ยวใหเปนไปตามกําหนดการหรือโปรแกรมที่เสนอขายดวย  
กกกกกกกก1.8 การจัดการหุนสวนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Management)   คือ  การ 
สรางและรักษาความสัมพันธของหุนสวนหรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการบริการครบวงจร เพื่อลด
ตนทุนคาใชจายและการติดตอประสานงานกันใหเปนไปดวยความราบรื่น ทั้งนี้ นกัการตลาดควร
ทําความเขาใจกระบวนการของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ที่เริ่มตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
สุดทายของกระบวนการ คือ ปลายน้ํา เพื่อความสําเร็จของธุรกิจ 
กกกกกกกกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สรางงานอาชีพเกิดประโยชนมากมายตอ
สังคม ทองถ่ิน ในทุกดาน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันมกีารขยายตวัอยางรวดเร็ว ตลาด
ทองเที่ยวเจรญิเติบโตเร็วมาก ปริมาณการทองเที่ยวเพิม่สูงขึ้น จึงมกีารแขงขันกนัสูง นักการตลาด
ยุคใหมตองเขาใจการตลาดรปูแบบใหมๆ และสามารถใชกลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม เชน 
การจัดการสวนประสมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการขาย ฯลฯ และมีความเขาใจใน
เร่ืองระบบการทองเที่ยว ลักษณะธรรมชาติของสินคาและบริการ และสิ่งแวดลอมทางการตลาด  

 
2. แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
กกกกกกกกการพัฒนาแหลงทองเที่ยว (สถาบันดํารงราชานุภาพ 2541 : 108-109) แบงเปน 1. การ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 2. การโฆษณา-ประชาสัมพันธใหแพร 
หลาย 3. การจัดมหกรรม กลาวคือ 
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กกกกกกกก2.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
กกกกกกกกกก2.1.1 ระบบการคมนาคมขนสง   โดยเฉพาะเสนทางคมนาคม ทางถนน ทางรถไฟ 
และทางน้ํา เสนทางเหลานี้ชวยใหการเดินทางไปถึงแหลงทองเที่ยวไดงายขึ้น จะมีผูไปเที่ยวชมมาก
ขึ้น แหลงทองเที่ยวใดก็ตามหากไมมีเสนทางเขาไปถึง หรือหางไกลเสนทางคมนาคม การจะมีผูไป
ทองเที่ยวนอย 
กกกกกกกกกก2.1.2 ระบบไฟฟา   หากมีระบบไฟฟาเขาถึงแหลงทองเที่ยว   นั้นสามารถใชแสง 
สวางในเวลากลางคืนได สถานที่ทองเที่ยวบางประเภท เชน ถํ้า ถาหากมีระบบไฟฟาเขาถึง ก็จะ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วภายในถ้ําไดสะดวก นอกจากนี้ระบบไฟฟาจะชวยให
การบริหารงานของแหลงทองเที่ยวสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
กกกกกกกกกก2.1.3 ระบบโทรคมนาคม  การติดตอส่ือสารจากภายนอก  ไปยังแหลงทองเที่ยว    
และจากแหลงทองเที่ยว ไปยังภายนอก เปนสิ่งจําเปนการจัดสรางโครงขาย ระบบโทรคมนาคม
โดยเฉพาะ อยางยิ่งระบบโทรศัพทผานดาวเทยีม เหมาะสําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่อยูหางไกล
ชุมสาย โทรศัพท ถึงแมวาปจจุบันจะมีระบบโครงขายโทรศัพทไรสาย แตปญหาการรับสัญญาณใน
บริเวณหางไกลโครงขายมากเกินไปไมสามารถติดตอส่ือสารได ดังนั้นระบบโครงขายสื่อสาร
สัญญาณผานดาว เทยีมของโทรศัพทสาธารณะเปนสิ่งจําเปนสําหรับแหลงทองเที่ยวท่ีอยูหางไกล 
กกกกกกกกกก2.1.4 ระบบประปา การจัดหาน้ําสําหรับแหลงทองเที่ยว  เปนสิ่งจําเปนเชนเดยีว  
กันอาจมีการจดัสรางระบบประปาขนาดเลก็ ขนาดกลาง หรือขนาดใหญขึ้นอยูกับความตองการใน
การใชน้ําของนักทองเที่ยว ในการดําเนินการจัดสรางระบบประปาจะตองพิจารณาถึงแหลงน้ําดบิที่
จะนํามา ใช บางพื้นที่อาจขาดแคลนแหลงน้ําธรรมชาติ เชนแมน้ําลําคลอง หนอง บึง จําเปนตอง
ศึกษา สํารวจแหลงน้ําดิบ หรืออาจสรางอางเก็บน้ํา หรือ ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อนําน้ําดิบมาใชใน
ระบบการประปาสําหรับแหลงทองเที่ยวนัน้ๆ 
กกกกกกกกกก2.1.5 ระบบการระบายน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  การพฒันาโครงสรางพื้นฐานใน 
แหลงทองเที่ยวการจดัสรางระบบการระบายน้ํา   และการกําจดัน้าํเสียที่เกิดจากแหลงทองเที่ยว  
หรือเกิดจากชมุชนขางเคียงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอกิจการการทองเที่ยว 
กกกกกกกกกก2.1.6 ระบบจาํกัดขยะ    การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของแหลงทองเที่ยว 
ประการหนึ่ง คือการกําจัดขยะ ทั้งที่เกดิจากนักทองเทีย่วเอง และเกิดจากผูประกอบธุรกิจในบริเวณ
นั้นสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงเสื่อมโทรมขาดการดูแลพฒันา และปรับปรุงปญหาเรื่องขยะมีสวน
ทําใหนกัทองเที่ยวไมนิยมไปทองเที่ยวก็ได 
กกกกกกกก2.2 การโฆษณา-ประชาสัมพันธใหแพรหลาย เมื่อจัดสรางแหลงทองเที่ยวข้ึนมาแลว  
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การเผยแพรขอมูลขาวสารโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธดวยวิธีการตางๆ เชนการจัดทําแผนปาย
โฆษณา จัดทาํแผนที่แหลงที่ตั้ง เสนทางคมนาคม การจัดทําแผนปลิว และแผนพับมีรายละเอยีด
แนะนําแหลงทองเที่ยวนั้นๆ จัดวามีความสําคัญมาก การโฆษณาเผยแพรสามารถกระทําไดโดยผาน
ส่ือมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และทางอินเตอรเนต็ เปนตน การเผยแพรขอมลู
ขาวสาร บางครั้งอาจใชองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนนุในการจัดทําขอมูลขาวสาร 
และการเผยแพร เพื่อชวยใหการเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยวนั้นๆ กระทําไดรวดเรว็ และ
กวางขวางมากขึ้น 
กกกกกกกก2.3 การจัดมหกรรม      วิธีหนึง่ที่จะทําใหนกัทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากๆ    คือการจัดงาน 
มหกรรมแหลงทองเที่ยวหลายแหงมีการจดัมหกรรมยิ่งใหญ เชน มหกรรมแสง สี เสียง สะพานขาม
แมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบรีุ มหกรรมงานวันกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร และมหกรรมแสง สี 
เสียง เมืองประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
กกกกกกกกการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยัง่ยืน พิจารณาไดจากองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ 
กกกกกกกก2.1 การดําเนินกจิการการทองเที่ยว  ในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ     ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณวีัฒนธรรม และวถีิชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว 
กกกกกกกก2.2 การตระหนกัในกิจกรรมการทองเที่ยวทีม่ีผลกระทบตอ  ชุมชน   ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
กกกกกกกก2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว ที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณวีัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีตอการทองเที่ยว 
กกกกกกกก2.4 การประสานความตองการทางเศรษฐกจิ   การคงอยูของสังคม    และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
กกกกกกกกการจัดการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําที่ยั่งยืนและประสบความสําเร็จได จะตองจัดหารูปแบบ
ของกิจกรรมชมุชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนและดาํเนินการ ควรหา
มาตรการที่จะกระจายรายได และผลประโยชนใหออกสูชุมชนมากทีสุ่ด เชน อาจมีการแบงรายได
สวนหนึ่งจัดเปนกองทุนสวนกลางเพื่อพฒันาชุมชน เพื่อกระตุนใหสมาชิกในชุมชนใหความรวมมือ
มากขึ้น (มณีวรรณ ผิวนิ่ม, ใน ปรารถนา จันทรุพันธุ และ ทวีป ศิริรัศม,ี บรรณาธิการ 2547 : 26) 
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3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis  และ สวน
ประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing  Mix  : 7Ps)  การวิเคราะหสภาพแวดลอม
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis 
กกกกกกกกสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค SWOT 
Analysis เปนการวิเคราะหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมขององคการ เพื่อหาลูทางที่จะทําใหองคการ
บรรลุวัตถุประสงคภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดังกลาว โดยมีการวิเคราะห 4 ขั้น (สุธรรม   
รัตนโชติ 2548 : 6) คือ  
กกกกกกกก3.1 S-Strength หมายถึง การวเิคราะหจดุแขง็ขององคการวามีอะไรเปนจุดแข็งหรือ 
ไดเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ่ืน หรือคูแขงโดยพิจารณาเรื่อง ทรัพยากร ทรัพยากรมนษุย 
กระบวนการผลิต เทคโนโลยแีละอ่ืนๆ 
กกกกกกกก3.2 W-Weakness  หมายถึง การวิเคราะหจุดออน หรือจุดดอยขององคการ เชน คนมี
ความสามารถไมเพียงพอ มีเงินทุนนอย อยูในทําเลไมเหมาะสม เหลานี้เปนตน 
กกกกกกกก3.3 O-Opportunity หมายถึง โอกาสที่จะทําใหสําเร็จไดโดยพิจารณาวามีโอกาสที่ทําให
สําเร็จตามเปาหมายมากนอยแคไหน และจะเพิ่มโอกาสไดอยางไร เชน พบวา โอกาสที่จะไดงาน
เพียงรอยละ 50 หากเพิ่มแบบใหงายขึน้จะมีโอกาสเพิ่มงานขึ้นเปนรอยละ 80  
กกกกกกกก3.4 T-Threat หมายถึง อุปสรรคจะทํางานไดไมสําเร็จ เชน มีเวลานอย มีทุนนอย ม ี
กําลังคนนอย ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ่ืน ซ่ึงแกไขไดโดยการกําจัดหรือทําให
อุปสรรคลดลงเสียกอน 
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาดบริการ  (The Service Marketing  Mix  : 7Ps)  กกในปจจุบนั
นักวิชาการดานการตลาดหลายทานไดวจิารณ “สวนประสมทางการตลาด” ที่รูจักกนัในชื่อ 4Ps ซ่ึง
ไดรับการพัฒนาขึ้นมาในชวงทศวรรษ 1960 วาเปนมุมมองที่แคบเกินไป และไมเหมาะสมที่จะใช
กับการบริการที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไป (Zeithaml and Bitner 2000 : 3, อาง
ถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา 2549 : 28) ไดเสนอแนวคิดใหมในเรื่องสวนประสมทางการตลาด
สําหรับการบริการ โดยเฉพาะสวนประสมทางการตลาดสําหรับบริการดังกลาวประกอบดวย สวน
ประสมทางการตลาดดั้งเดิม หรือ 4Ps (ไดแก Product Price Place และ Promotion) รวมกับ
องคประกอบอีก 3 สวน คือ People Physical Process (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 28-29) 
กกกกกกกก3.1 ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกจิ   เพื่อตอบสนองความจํา  
เปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได 
เชน บรรจุภัณฑ  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปน
สินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑทีเ่สนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไมมีตัวตนกไ็ด 
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ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  
กกกกกกกก3.2 ราคา (Price)   หมายถึง   จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ   ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได 
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทนุ (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคณุคา (Value) ของผลิตภัณฑกบั
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตดัสินใจซื้อ ราคามีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของการดําเนนิกิจกรรมทางการตลาดบริการ ในการตั้งราคาตองสอด 
คลองกับกลยทุธการตลาดอื่นๆ และการตัดสินใจในดานราคา มีผลกระทบตอทุกๆสวนของสวน
ประสมการตลาดบริการ ไมวาจะเปนการเลือกชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ
พนักงานผูใหบริการ เปนตน 
กกกกกกกก3.3 การจัดจําหนาย   (Place หรือ Distribution)    หมายถงึ    โครงสรางของชองทางซึ่ง 
ประกอบดวยสถาบันและกจิกรรม ใชเพือ่เคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสู ตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเกบ็รักษาสินคาคงคลัง ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจําหนายบริการ ผูบริหารกิจการบริการ โดยทัว่ไปตองคํานึงถึงหลักเกณฑ 2 
ประการ คือ การเขาถึงได และความพรอมที่จะใหบริการได 
กกกกกกกก3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)   เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอ  
ใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจงูใจ (Persuade) ใหเกิดความ
ตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความ
เชื่อ และพฤตกิรรมการซื้อ หรือเปนการตดิตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกบัผูซ้ือ  เพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal  selling) ทําการขาย 
และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonperson  selling) เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลาย
ประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลอืกใชเครื่องมือการ
ส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication - IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
กกกกกกกก3.5 บคุคล (People) หมายถึง บุคคลทุกๆ  คนที่มีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ  ซ่ึง 
รวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคาที่มาใชบริการ  และลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการดวย ลักษณะเฉพาะ 
ของบริการที่เรียกวา “Insuperability” พนักงานของกจิการเปนองคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิต
บริการ และการใหบริการในปจจุบัน ซ่ึงสถานการณการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น พนักงานยัง
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เปนปจจยัสําคัญที่สรางความแตกตาง (Differentiation) ใหกับธุรกิจโดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกบั
สินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงานของกิจการดังกลาวแลวตวัลูกคา
เอง รวมถึงลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการ ก็จะมีอิทธิพลตอการรับรู ในเรือ่งการบริการของผูซ้ือบริการ
ดวย 
กกกกกกกก3.6 หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)   หมายถึง   ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการให  
บริการ สถานที่ลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน และองคประกอบทีจ่ับตองไดตางๆ ซ่ึงทําหนาที่
ชวยอํานวยความสะดวกหรอืส่ือสารบริการนั้น  
กกกกกกกก3.7 กระบวนการ (Process)  หมายถึง ขั้นตอน  หรือกระบวนการ  ในการใหบริการ         
ระเบียบ รวมทั้งวิธีการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับลูกคา และบุคลากรขององคกร กระบวนการเปนสวน
ประสมตลาดบริการหนึ่งทีม่ีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความอยูรอด และความสําเร็จของกิจการ
บริการโดย ทั่วไป เนื่องจากการผลิต และการนําเสนอบริการจะตองอาศัยกระบวนการในการ
ใหบริการเสมอ ดังนั้น ลูกคาจึงมักจะรับรูหรือเขาใจวากระบวนการในการใหบริการก็คือสวนหนึง่
ของการบริการนั่นเอง ในปจจุบนัซึ่งเปนยุคที่การแขงขันทางธุรกิจของกิจการบริการรุนแรงขึ้น 
กระบวนการจงึถูกนําไปใชในกิจการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการและ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวากระบวนการเปนปจจัยที่สําคัญประการ
หนึ่งในการสรางความไดเปรยีบในการแขงขันของกิจการ 
กกกกกกกกในการบริหารการตลาดนั้น  ผูบริหารการตลาดตองมีความเขาใจถึงความตองการของ
ผูบริโภค  และมุงตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยเครื่องมือสวนประสมการตลาด  ซ่ึง
มักจะรูจกักนัโดยทัว่ไปวา  “7Ps”  
 
4. แนวความคดิเก่ียวกับชุมชน 
กกกกกกกกความหมายของชุมชนและองคกรชุมชน 
กกกกกกกกทะนงศักดิ์ คุมไขน้ําและคณะ (2534 : 1) ใหความหมายวา ชุมชนเปนกลุมคนที่อาศัยอยู
รวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันเดยีวกัน มีความรูสึกนึกคดิและสนใจในสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง หรือหลายๆ ส่ิงคลายกัน   มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของ
สังคมนั้น ดังนั้นชุมชนจึงประกอบดวย คน (People) อาณาบริเวณ (Area) ความสนใจรวมกนั 
(Common Interest) การปฏิบัติตอกัน (Interaction) ความสัมพันธของสมาชิก (Relationship) 
กกกกกกกกประเวศ  วะสี (2540 : 33) ไดใหความหมายวา ความเปนชุมชน หมายถึง การที่คน
จํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน  มีการตดิตอส่ือสารหรือรวมกลุมกนั มีความเอื้อ
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อาทรตอกัน  มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํามีการจดัการ เพื่อใหเกดิความสําเร็จตามวัตถุประสงค
รวมกัน 
กกกกกกกกกาญจนา  แกวเทพ (2538 : 14) ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน  มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน  
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ตั้งแตระดบัครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและ
ระดับเกนิหมูบาน และผูที่อาศัยอยูในชุมชน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกนั   นอกจากนี้  ยังมี
การดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวฒันธรรมและศาสนาถายทอดไปยงัลูกหลานอีกดวย 
กกกกกกกกสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536 : 10-13) แบงชุมชนออกเปน 3 ลักษณะคือ 
กกกกกกกก4.1 ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารการปกครอง      ซ่ึงแบงโดยการพิจารณาจาก 
ลักษณะการปกครองของไทย  ไดแก  ชุมชนหมูบาน  ชุมชนเขตสุขาภิบาล  ชุมชนเขตเทศบาลตําบล  
เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  และกรุงเทพมหานคร  เปนตน 
กกกกกกกก4.2 ลักษณะของชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม  ไดแก  ชุมชนเกษตรกรรม  ชุมชน
ศูนยการคา  ศนูยกลางขนสง  เขตอุตสาหกรรม  ชุมชนศูนยกลางของการบริการ 
กกกกกกกก4.3 ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคม  เปนการแบงชุมชน ในแง
ของความสัมพันธทางสังคม  ไดแก  ชุมชนชนบท  ชุมชนเมือง 
กกกกกกกกในแงของหนวยงานทองถ่ินที่มีอยูโดยทัว่ไปแลว  มกัเกดิขึ้นในพื้นทีท่ี่มีทรัพยากรธรรม 
ชาติและมีเสนทางคมนาคมผาน ในขณะที่ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ มีอิทธิพลตอชีวิตของ
ผูคนในชุมชน มนุษยก็จะปรับและดัดแปลงสภาพทางกายภาพของชุมชนตามความตองการของตน 
ตามกฎหมาย  คานิยม และกจิกรรมของคนในชุมชน 
กกกกกกกกในแงของหนวยงานการจดัองคการทางสังคม  ชุมชนถูกมองวาเปนระบบสังคมอันหนึ่ง
ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยๆ ที่ทําหนาที่เกีย่วของกับทองถ่ิน อันไดแก  การถายทอดทางวัฒนธรรม
ใหแกสมาชิกของสังคม  การควบคุมทางสังคม  การมีสวนรวมในสงัคม  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ตลอดจนการผลิต การบริโภค และการกระจายสินคาและบริการภายในชุมชน 
กกกกกกกกในแงของหนวยทางจิตใจและวัฒนธรรม ความรูสึกที่วาคนเปนสวนหนึ่งของชุมชน
เปนความผูกพนัรวมกนัของคนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้นการที่คนมีความรูสึกวาเขาเปนคนถ่ินนี้ทําให
เขาเกิดความรูสึกมั่นคงเพราะมีที่ยึดเหนี่ยว  ความรูสึกนี้  เรียกวา Community sentiment มีอยูเพราะ
สมาชิกของชุมชนมีคานิยมกฎเกณฑของสังคม  เชน อาชญากรรม โรคจิต  ความไมสงบทางสังคม  
ซ่ึงทําใหการควบคุมทางสังคมทําไดลําบาก 
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กกกกกกกกการมีสวนรวมของประชาชน ใหความหมายตางๆดังนี ้
กกกกกกกกอภิชัย  พันธเสน (2539 : 3)  ใหความหมายวา  แทจริงแลวการมสีวนรวมกนัของ
ประชาชนไดแก อํานาจการตดัสินใจที่เนนในเรื่องอํานาจและการควบคุม โดยการมีกิจกรรมรวมกัน
ของประชาชนที่ไมเคยมีสวนเกี่ยวของในทางปฏิบัติ  คําวา การมีสวนรวมนั้นเปนผลมาจากการตอสู
ในทางรูปธรรมและการขัดแยงทางสังคม 
กกกกกกกกสวุัฒนา  ธาดานติิ (2543 : 34) กระบวนการการมีสวนรวมสามารถแบงไดดังนี้ 1. การมี
สวนรวมในการวางแผน (Participation in Planning) คือ การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา การ
กําหนดลําดับความสําคัญ   ตั้งเปาหมายกําหนดแนวทางดําเนินการ ติดตามประเมินผลและตัดสินใจ 
2. การรวมในการดําเนนิกิจกรรม  (Participation in Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุน
ดานทรัพยากร และการประสานความรวมมือ 3. การรวมในการใชประโยชน (Participation in 
Utilization)  คือการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได ซ่ึงเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเอง
และควบคุมทางสังคม 4. การรวมในการไดรับประโยชน (Participation in Benefits Evaluation) คือ 
การแจกจายผลประโยชนการพัฒนาอยางยตุิธรรม 5. การรวมในการประเมินผล (Participation in  
Evaluation)  เพื่อประชาชนในชุมชนจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคตางๆ เพื่อรวมกันดําเนนิการ
หาทางแกไขตอไป 
กกกกกกกกสวุัฒนา  ธาดานติิ (2543 : 35)  ประชาชนอาจเขารวมในขัน้ตอนตางๆ ของการพัฒนา 4 
ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนการคนหาปญหา  กาํหนดสาเหตุของปญหา  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
และหาแนวทางแกไขปญหา 2. ขั้นตอนการตัดสินใจ และวางแผนแกไขปญหา 3. ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในกจิกรรมการพฒันาตามแผน 4. ขั้นตอนการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา เพื่อ
คนควาหาขอดีและขอบกพรองซึ่งจะไดนาํมาปรับปรุงแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตอไป 
กกกกกกกกสวุัฒนา  ธาดานิติ (2543 : 94) กลาวถึงลักษณะรูปแบบการมีสวนรวม คือ การรับรู
ขาวสาร (Public information) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การประชุมรับฟงความ
คิดเห็น (Public Meeting) แบงออกเปน การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การ
ประชุมรับฟงความคิดเหน็ในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) การประชุมประชาพจิารณ (Public 
Hearing) มีการรวมในการตดัสินใจ (Decision Making) การใชกลไกทางกฎหมาย 
กกกกกกกกArnstein (1995) ระดับของการมีสวนรวม แบงลําดับขั้นตอน ของการมีสวนรวม                           
ออกเปน 3 ลําดับขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงคของการจัดการใหมีสวนรวมเปนเพียงการให
ความรูแกประชาชนเทานั้น ขั้นกลาง กลุมคนจะมีสวนรวมมากขึ้นในการใหขอมลูและคําปรึกษา 
แตยังไมมีอํานาจในการตัดสนิใจ ขัน้สุดทาย เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและดําเนินการ (Arnstein 1995, อางถึงใน สุวฒันา ธาดานิติ 2543 : 43) 
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กกกกกกกกระดับของการมสีวนรวมจึงอาจเริ่มจากระดบัลางสุด คือ การใหขอมูลขาวสารให
ประชาชนรับรู ซ่ึงกลาวไดวาประชาชนไมมีสวนรวมเลย ขั้นตอมา คือ การมีสวนรวมโดยการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความคิดการใหคําปรึกษา ขั้นตอจากนัน้ คือ การที่รัฐและประชาชน
รวมมือกันเปรยีบเสมือนเปนหุนสวนกัน และในระดับสูงสุดซึ่งเปนไดยากที่สุด คอื การกระจาย
อํานาจอยางยิ่ง การไมควบคมุประชาชนซึ่งถือวาเปนการมีสวนรวมทีจ่ริง 
 
 

8 
 

ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ 
(Citizen  Control) 

7 
 

ตัวแทนเขารวมตัดสินใจ 
(Delegated  Power) 

6 
 

เขารวมเปนทีป่รึกษา/เจรจาตอรอง 
(Partnership) 

5 
 

รวมแสดงความคิดเห็น 
(Placation) 

4 
 

รวมใหคําปรึกษา 
(Consultation) 

3 
 

รวมรูขอมูล 
(Informing) 

2 
 

เขารวมแตไมมีผลตอการตัดสินใจ 
แตเปนการลดแรงกดดนั 
(Therapy) 

1 
 

รัฐเขาควบคุมแรงกดดนั 
(Manipulation) 

ไมมีสวนรวม 

มีสวนรวมบางสวน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 
ภาพที่ 2 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
ที่มา : สุวัฒนา ธาดานิต,ิ การประชุมวิชาการสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองและผังเมือง,(
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 43.  
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5. งานศึกษาวจัิยท่ีเก่ียวของ 
กกกกกกกกสถาบันดํารงราชานุภาพ (2541 : 1-5) ไดศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและ
จัดการการทองเที่ยวในพืน้ทีรั่บผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) และสภาตําบล(สต.)” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวพรอมเสนอแนวทางการบรหิารและจดัการ
ทองเที่ยว ทั้งแนวทางของชุมชนเองและแนว ทางสําหรับหนวยงาน/องคกร  หรือผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
โดยมีกรณีตัวอยาง 9 แหลงทองเที่ยว  ผลการศึกษาพบวาทั้ง อบต. และสต. มีปญหาอุปสรรคและ
ขอจํากัดหลายประการที่ยังไมสามารถทําใหการบริหารและจัดการการทองเที่ยวดําเนนิไปอยางมี
ประสิทธิภาพได ไดแก ความจํากดัดานงบประมาณ  ปญหาดานบุคลากร  อุปสรรคดานการ
ประสานงานระหวาง อบต. หรือ สต. กับหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบการบริหารและจัดการการ
ทองเที่ยวอยูกอน ขอบเขตอํานาจ และภาระ หนาที่อุปสรรคดานการออกกฎหมาย และระเบยีบ
ขอบังคับ  ปญหาความขัดแยงทั้งภายในและภายนอก อบต. และสต.  พรอมนี้การศึกษาไดนําเสนอ
รูปแบบการบริหารและการจัดการทองเทีย่วทีน่าจะเปน  กําหนดไว  5 ประเด็น คือ  
กกกกกกกก1. การประชาสัมพันธและการตลาด 
กกกกกกกก2. การสํารวจและพัฒนาทรัพยากรการทองเทีย่ว 
กกกกกกกก3. การบริหารและจัดการ 
กกกกกกกก4. การวางแผนปรับปรุงและพฒันาแหลงทองเที่ยว 
กกกกกกกก5. การรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว  
โดยกําหนดจํานวน  6 รูปแบบ  คือ 
กกกกกกกก1. อบต.และสต.ดําเนินการเองทั้งหมด 
กกกกกกกก2. อบต.และสต.ดําเนินการเอง โดยมีที่ปรึกษาจากภายนอก 
กกกกกกกก3. ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการรวมจากหลายฝายที่เกีย่วของ 
กกกกกกกก4. ดําเนินการในรูปสหกรณ 
กกกกกกกก5. ใหองคกรประชาชนภายในหมูบานดําเนนิการเอง 
กกกกกกกก6. จางหรือใหสัมปทานกับบริษทัเอกชนจากภายนอก 
กกกกกกกกผลสรุปโดยกรวมไดวาการบริหาร และจัดการทองเที่ยว ในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ
อบต. และสต. ควรดําเนนิการโดยคณะกรรมการรวมจากหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของจะเหมาะสมที่สุด
และในสวนของความชวยเหลือท่ีอบต. และ สต.  ตองการไดรับ  เพื่อการบริหารและจัดการการ
ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตองรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่  พบวา
งบประมาณสนับสนุนตองการมากเปนอันดับแรก  รองลงมาคือความรวมมือ และประสานงานจาก
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หนวยงานอืน่  การอบรม และใหความรูกบับุคลากรของอบต. และสต. ความชวยเหลือในดานการ
จัดทําแผนงาน  และความรวมมือจากประชาชนในการบริหารและจดัการตามลําดับ 
กกกกกกกกพฒันาการและผลกระทบของการทองเท่ียว กรณ ี ศึกษาชุมชนตลาดน้ํา ใน รวม
บทความวจิัยการทองเที่ยว (มณีวรรณ ผิวนิ่ม, ใน ปรารถนา จันทรุพันธุ และ ทวีป ศิริรัศมี, 
บรรณาธิการ 2547 : 13-29) วัตถุประสงคการวิจยัเพื่อ  
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของตลาดน้ําและกจิกรรมการทองเที่ยวท่ีเกีย่วของ
ในตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําตล่ิงชัน   
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่มีตอแบบแผนการดําเนินชวีิต 
และความสัมพันธทางสังคมของทองถ่ินที่เกิดขึ้นในชมุชนตลาดน้ําแตละแหง 
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความเห็นและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเกี่ยวกบัการจัดการ 
ทรัพยากร เพื่อการทองเทีย่วแบบยั่งยืน หลังจากมปีระสบการณจากการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
รูปแบบตลาดน้ํา 
กกกกกกกก4. เพื่อศึกษาปญหาและหาแนวทางในการพัฒนากลไลและรปูแบบการจัดการทรัพยากร
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบตลาดน้ําที่เหมาะสม 
กกกกกกกกผลการศึกษาทําใหทราบ 
กกกกกกกก1. ผลกระทบของการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําตอวิถีชีวิตชุมชน 
กกกกกกกก2. ความเหน็และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน   เกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบ 
ตลาดน้ํา 
กกกกกกกก3. ปญหาในการจัดการการทองเที่ยวแบบตลาดน้ํา 
กกกกกกกกกก3.1 ปญหาในการบริหารและการจัดการ 
กกกกกกกกกก3.2 ปญหาเกีย่วกับภาพลักษณและรูปแบบของตลาดน้ํา 
กกกกกกกกกก3.3 ปญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนักทองเที่ยว 
กกกกกกกกกก3.4 ปญหาการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวในชุมชนอยางไมเปนธรรม 
กกกกกกกกกก3.5 ปญหาเกีย่วกับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานแกนกัทองเที่ยว 
กกกกกกกกขอเสนอแนะเกีย่วกับการพัฒนากลไกและรปูแบบของการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําที่
เหมาะสม 
กกกกกกกก1. เสนอแนะระดบันโยบาย 
กกกกกกกกกก1.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
กกกกกกกกกก1.2 สงเสริมใหเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยนื 
กกกกกกกกกก1.3 รูปแบบการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําที่เหมาะสม 
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กกกกกกกกกก1.4 การควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับขนาดและศกัยภาพของแหลง
ทองเที่ยวในชมุชน 
กกกกกกกก2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 
กกกกกกกกกก2.1 ชุมชน 
กกกกกกกกกก2.2 กลุมผูประกอบการ 
กกกกกกกกกก2.3 หนวยงานของรัฐ 
กกกกกกกกธีระนุช  มีอยูเต็ม “การปรับปรุงฟนฟูตลาดริมน้ําเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
ริมน้ําลําพญา   อําเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการวาง
ผังเมือง   บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547  :1-9) 
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมา รูปแบบกิจกรรม  
การบริหารจัดการ  สภาพปญหาและศักยภาพของชุมชนตลาดริมน้ําลําพญา  รวมถึงสถานการณการ
ทองเที่ยวในปจจุบันของตลาดน้ําลําพญาซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใกลเคยีงที่มีช่ือเสียง เพื่อนําไปสู
แนวทางการปรับปรุงฟนฟูชุมชนตลาดริมน้ําลําพญาเพื่อการทองเที่ยวตอไป 
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวาในอดีตชมุชนตลาดริมน้ําลําพญาเปนชุมชน ที่มคีวามเจริญรุงเรอืง
อยางมาก เนื่องจากเปนศนูยกลางดานการคาและการคมนาคมขนสงแตเมื่อกาลเวลาผานไปสภาพ 
แวดลอมและความตองการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทีแ่พรขยายเขามา  
แตชุมชน ไมสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความเจริญตางๆได จึงทําใหบทบาทการเปน
ศูนยกลางลดลงเรื่อยๆ และประสบกับปญหาความเสื่อมโทรมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรมดังเชนในปจจุบัน   ดังนั้นในการจะทําใหชุมชนที่มีคณุคาสามารถคงอยูตอไปไดจงึ
ตองกําหนดแนวทางในการปรับปรุงฟนฟูชุมชน โดยใชการทองเที่ยวเขามาเปนเครื่องมือ ในการ
ปรับปรุงฟนฟู และอาศยัความเชื่อมโยงทางการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่มีช่ือเสียง 
คือ ตลาดน้ําลําพญา 
กกกกกกกกโดยแนวทางการปรับปรุงฟนฟูชุมชนตลาดริมน้ําลําพญา เพื่อการทองเที่ยวจะประกอบ 
ดวยแนวทาง 3 ดาน คือแนวทางการปรับปรุงฟนฟูดานกายภาพ แนวทางปรบัปรุงฟนฟูดาน
เศรษฐกิจ   และแนวทางการปรับปรุงฟนฟูดานสังคมวัฒนธรรม    โดยผลที่รับจะสามารถทําให
ชุมชนตลาดริมน้ําลําพญาคงอยูตอไปไดและพัฒนาใหชุมชนตลาดริมน้ําลําพญาเปนแหลงทองเที่ยว
ในอนาคต 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การออกแบบงานวิจัย 
กกกกกกกกผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวจิัยเชงิคุณภาพ 
 
ประชากร 
กกกกกกกกประชาชนชาวบานที่อาศัยอยูใน ต.คลองจินดา กลุมพอคา  แมคาที่ทําการขายสินคาที่
ตลาดน้ําคลองจินดา   ทั้งที่มาทําการคาขายเปนอาชีพหลัก  และผูที่มาขายเปนอาชีพเสริม  ตลอดจน
บุคคลที่สามารถใหขอมูล  ที่เปนประโยชนในการทําการวิจัย และเปนบุคคลที่เชื่อถือได  เชน  คณะ
ผูบริหารองคกรบริหารสวนตําบลคลองจินดา  คณะกรรมการผูบริหารตลาดน้ําคลองจินดา  ญาติ
หรือคนรูจักทีใ่หขอมูลเกีย่วกับประวตัิความเปนมา รวมทั้งนักทองเทีย่วที่มาเทีย่วทีต่ลาดน้ําคลอง
จินดา 
 
 ขั้นตอนการศึกษา 
กกกกกกกกแหลงขอมูลเพื่อประกอบการศกึษานี้  ผูศึกษาไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
กกกกกกกก1. ขอมูลปฐมภูมิ 
กกกกกกกก2. ขอมลูทุติยภูม ิ
กกกกกกกก1. ขอมูลปฐมภูม ิ
กกกกกกกกกก1.1 ขอมูลหลักมาจาก การเก็บขอมูลภาคสนาม  ซ่ึงจะใชวิธีการศึกษาหลัก  คือ    
ศึกษาโดยการสัมภาษณเก็บขอมูล  เร่ืองราว ประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา สถานภาพ
ปจจุบันของตลาดน้ําคลองจินดา วาเปนอยางไร มีการบริหารจัดการตลาดน้ําคลองจินดาแบบไหน มี
การมีสวนรวมของชุมชนบางหรือไม วิธีการสัมภาษณทําโดยการพดูคุย  อัดเสียงการสัมภาษณ
รวมกับการจดบันทึก  และมีการถายรูปประกอบรายงานการคนควาอิสระ  เพื่อใหมองเห็นภาพได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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กกกกกกกกกกลักษณะการสัมภาษณทีใ่ชศึกษานี้  ผูศึกษาไดแบงเปน 2 แบบดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1.1.1 สัมภาษณโดยไมจํากัดคําตอบ  เปนวิธีการสัมภาษณ     ในคําตอบโดยให
ผูตอบแสดงความคิดเห็นของตนไปเรื่อยๆ เชนถามเกี่ยวกบัประวัติความเปนมาของตลาดน้ํา  จน
ไดกคําตอบทีอ่อกมาใกลเคยีงกันหรือเหมอืนกัน 
กกกกกกกกกกกก1.1.2 สัมภาษณแบบเชงิลึก   เพื่อหาเหตุผลจากผูใหสัมภาษณในคําตอบประเดน็
นั้นๆ เชน คิดอยางไรกับสถานภาพปจจุบนัของตลาดน้ํา  แลวผูใหสัมภาษณสามารถตอบพรอมทั้ง
ใหเหตุผล ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหไดวา สถานภาพปจจุบันของตลาดน้ําคลองจินดาเปน
อยางไร 
กกกกกกกกกก1.2 การสังเกตการณโดยการเขาไปมีสวนรวม      เนื่องจากผูศึกษามีญาติที่อาศัย 
อยูที่ตําบลคลองจินดา และบริเวณตลาดน้ํา ประกอบอาชีพ เปนชาวสวน และเปนผูบริหารใน
องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา ผูศกึษาจึงใชชวงเวลาวางมาพดูคุย และเยีย่มเยียน  มีโอกาส
ไดคลุกคลีกับชาวบานในบรเิวณตลาดน้ําคลองจินดา  เปนการพูดคยุพบปะในชวงระหวางวันหยดุ  
ทําใหเกิดความคุนเคยและไดเห็นแงมุมตางๆ ของชาวบานในตําบลคลองจินดา   เชน  ทราบถึง
ประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา สถานภาพปจจุบันของตลาดน้ําคลองจินดา การบริหาร
องคการสวนตาํบลคลองจินดา 
กกกกกกกก2. ขอมูลทุติยภูม ิ
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาจาก  หนังสือ  เอกสาร  งานวิจัย  บทความ   ตําราที่
เกี่ยวของกับกแนวคดิเกีย่วกบัการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยว  แนวทางในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว SWOT Analysis และ สวนประสมทางการตลาดบริการ  แนวคดิเกี่ยวกับชุมชน
งานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลการวิจัยคร้ังนี้มีประโยชนยิ่งขึ้น ในการเตรียมขอมูลกอนลงภาคสนาม 
แลวสามารถนําขอมูลมาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) วิเคราะหในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดบริการ  (The Service Marketing  
Mix  : 7Ps) และเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดาได 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจยัแบงเปน 3 ประเภท 
กกกกกกกก1. ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจยัเอง ผูวิจยัเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด    ในการเก็บรวบ  
รวมขอมูล เพราะการวจิัยที่ใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง ดงันั้นการไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เปนความจริงมากทีสุ่ดนั้น ขึ้นอยูกับการวางตัว การสรางความไววางใจการสรางความ 
คุนเคย เพื่อไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด 
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                   2. ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมลู     โดยการสรางแบบสอบถามขึ้นเพื่อใช 
ในการสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงผูตอบแบบสอบถามเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 คือ
ผูบริหาร ผูนําทองถ่ิน กลุมที่ 2 คือ พอคาแมคา ชาวบานบริเวณตลาดน้ํา  กลุมที่ 3 คือ นักทองเทีย่ว
ที่มาเที่ยวทีต่ลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกตวัอยางแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
กกกกกกกกกก2.1 ทราบประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดาหรือไม  
กกกกกกกกกก2.2 เริ่มสรางตลาดน้ําคลองจินดาตั้งแตเมือ่ใด  สถานที่ตั้งของตลาดน้ําคลองจินดา  
ในอดีตจนถึงปจจุบันอยูที่ใด 
กกกกกกกกกก2.3 ดานผลิตภัณฑ (Product) สินคาที่จําหนายในตลาดน้าํคลองจินดามอีะไรบาง  
กกกกกกกกกก2.4 ดานราคา (Price) ราคาที่ตั้งของสินคาในตลาดน้ําคลองจินดา ตั้งอยางไร ถูก-แพง
ไปหรือไม  
กกกกกกกกกก2.5 การจัดจําหนาย หรือสถานที่ (Place) ในการเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา
สะดวกหรือไม ที่ตั้งของตลาดน้ําเหมาะสมหรือไม 
กกกกกกกกกก2.6 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีการประชาสัมพันธ ตลาดน้ําคลองจินดา 
หรือไม มีกิจกรรมอะไรบางที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกกก2.7 บุคคล (People) พอคา แมคา ชาวบาน มีสวนรวมในการจัดการตลาดน้ําคลอง
จินดาบางหรือไม  
กกกกกกกกกก2.8 กระบวนการ (Process) มีการจัดการตลาดน้ําคลองจินดาอยางไรบาง มีคณะ 
กรรมการบริหารตลาดน้ําหรอืไม 
                       โดยนําคําตอบที่ไดมาสรุป และวิเคราะหสามารถเขียนอธิบาย บรรยายและพรรณนา
ทําใหทราบขอมูลที่จริงและถูกตองได 
กกกกกกกก3. ประเภทอุปกรณชวยรวบรวมขอมูล ไดแก  
กกกกกกกกกก3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทกึขอมูลที่ไดจากการสอบถาม และการสังเกต 
กกกกกกกกกก3.2 เทปบันทกึเสียง  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว และ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 
ครอบคลุมและเนื้อหาครบถวน โดยเฉพาะขอมูลที่ผูวิจัยไมสามารถบันทึกไดทนัทั้งหมดในขณะที่
สัมภาษณหรือสนทนา 
กกกกกกกกกก3.3 กลองถายรูป เพื่อบนัทกึภาพสถานทีต่ั้ง สภาพแวดลอมทางกายภาพ ของตลาดน้ํา
คลองจินดา  
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ระยะเวลาในการศึกษา 
                       ระยะเวลาที่ใชในการทําการคนควาอิสระ ประมาณ  8 เดอืน โดยแบงเปน 2 ระยะคือ  
                       ระยะที ่1 เร่ิมการคนควาอิสระ ตั้งแตวนัเดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552 ศึกษาคนควา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของตลาดน้ําคลองจินดา เพื่อรวบรวมขอมลูเบื้องตน 
                       ระยะที ่ 2 เสนอการคนควาอิสระภายในเดือน พฤจิกายน พ.ศ. 2552 และเดือนพฤจิ
กายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  เก็บรวบรวมขอมูล โดยการลงพื้นที่ไปที่ตลาดน้าํ
คลองจินดา ไปสังเกต และสัมภาษณ และ ตลาดน้ําที่ตางๆ เพื่อศึกษาการจัดการของตลาดน้ําแตละ
แหง ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุง เสนอแนะใหกับตลาดน้ําคลองจินดาได  เดือน มกราคม พ.ศ. 2553  
ถึง กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553 นําขอมูลที่ไดมาประมวลผล เพื่อสรุปการวิจัยในครั้งนี้ทาํใหไดทราบถึง
ประวัติความเปนมาของตลาดน้ําคลองจินดา และแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดาได 
        

 ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการศกึษา              
                                          

 

การดําเนนิงาน 
 

ก.ค 
52 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

ศึกษาคนควา เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี
และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  

        

เสนอการคนควาอิสระ         
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการลงพื้นที่         
นําขอมูลที่ไดมาสรุป และขอเสนอแนะ         

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงประวัตคิวามเปนมาของตลาดน้ําคลอง
จินดาและรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองจินดา รวมถึงสามารถวิเคราะหหาขอ 
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาตลาดน้ําคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ทําใหตลาดน้ําคลอง
จินดาเปนแหลงทองเที่ยวทีน่กัทองเที่ยวนยิมมาเที่ยวทีต่ลาดน้ําคลองจินดา 
 
ประวัติความเปนมา  
กกกกกกกกตลาดน้ําคลองจินดาไดกอตั้งขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2544 โดยผูกอตั้งคือ กํานันศรี และ 
ผูชวยประสบ อยูที่บริเวณวดัปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีชาวบานนํา
สินคาที่ตนเองมีอยู จากในสวนของตนเองมาจําหนายใหกับนกัทองเที่ยว เนื่องจากบริเวณคลอง
จินดามีลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร 
ชาวบานจึงมีอาชีพเปนเกษตรกร ปลูกพืชผลทางการเกษตรมากมาย เชน มะมวง ฝร่ัง ชมพู มะพราว
น้ําหอม มะเฟอง กลวยไม กิ่งพันธุผลไมชนิดตางๆมากมาย จึงทาํใหผูกอตั้งเล็งเห็นสิ่งที่มีอยูใน
ทองถ่ินของตน จึงทําใหเกิดแนวความคิดที่จะกอตั้งตลาดน้ําคลองจินดาขึ้นมา  เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวแหงหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนและสรางชือ่เสียงใหกับคลองจินดา เพือ่
ดึงดูดนกัทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวในตําบลคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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ภาพที่ 3 ภาพถายวดัปรีดารามทางอากาศ 
ที่มา : วัดปรีดาราม, “ภาพถายวัดปรีดารามทางอากาศ,” เอกสารเผยแพร. (อัดสําเนา) 
 
กกกกกกกกในอดีตกํานันศรี สามพรานไพบูลย และศึกษานิเทศนประสบ ไดมีแนวคิดเดียวกนัที่จะ
กอตั้งตลาดน้ําคลองจินดาทีบ่ริเวณ คลองจินดาวัดปรีดาราม อ.สามพราน เนื่องจากประเทศไทยเรา
เปนเมืองพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสวนใหญจึงมีความเลื่อมใสศรัทธา นับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และ
ในขณะนัน้วดัปรีดาราม มีเจาอาวาสที่ผูคนสวนใหญเล่ือมใสศรัทธา คือหลวงพอไสว โดยสามารถ
ดึงดูดนกัทองเที่ยวไดเพราะวามีพระที่มีช่ือเสียงคือหลวงพอไสว ซ่ึงเปนพระที่ผูคนสวนใหญกราบ
ไหวและเลื่อมใสศรัทธา ทําใหมีผูคนมากราบไหวเปนจํานวนมาก จึงทําใหกํานันศรีและผูชวย
ประสบ เล็งเห็นวานาจะพฒันาเปนสถานที่ทองเที่ยวและสามารถสรางอาชีพ ที่ทํารายไดใหกบั
ชาวบานในทองถ่ิน จึงไดกอตั้งตลาดน้ําคลองจินดาขึ้น โดยตั้งอยูบริเวณริมน้ําคลองจินดา ในอาณา
เขตของวัดปรดีาราม ลักษณะของการตั้งรานคามีทั้งที่เปนชาวสวนพายเรือมาขายอยูริมตล่ิง และ
ที่ตั้งอยูบนฝงเพื่อสะดวกตอการซื้อขาย มีสินคาพืชผลทางการเกษตรมากมาย ซ่ึงชาวบานนําพืชผล
ที่มีอยูในสวนของตนเองมาจําหนายใหแกนักทองเที่ยว จึงทําใหมีนักทองเทีย่วที่มาสักการะบชูา
หลวงพอไสว และเลือกซื้อสินคาทางการเกษตรในราคาชาวสวน มีทั้งนักการเมอืง ดารา ตลก 
นักรองมาทองเที่ยว แตเสนทางการเดินทางยังไมสะดวกเนื่องจากมเีสนทางที่คดเคี้ยว และถนนเปน
หลุมเปนบอจงึเปนอุปสรรคมากสําหรับนกัทองเที่ยวที่จะเดินทางมา 
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ภาพที่ 4 ภาพถายบริเวณวดัปรีดาราม 
 
กกกกกกกกจึงทําใหทั้ง 2 คน เกดิความคิดทีจ่ะตองเพิ่มกิจกรรมในการทองเที่ยวเพื่อดึงดดู           
นักทองเที่ยวใหมาเที่ยวที่ตําบลคลองจินดา ทําใหเขาเหน็วาวิถีชีวิตของชาวบานในทองถ่ินนั้น คือ
การเปนเกษตรกร เปนชาวสวน ซ่ึงนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเปนคนกรงุเทพ หรือเปนคนในจังหวดั
นครปฐม ซ่ึงพวกเขาเหลานั้นไมเคยสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวน จึงทําใหเกิดแนวความคิด ลองเรือ
ชมสวนขึ้น เพือ่ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองจินดาได  
กกกกกกกกแตเมื่อเวลาผานไปนักทองเทีย่วเร่ิมนอยลงเนือ่งจากอุปสรรคคือ เร่ืองของการเดินทาง
เพราะถนนเปนหลุมขรุขระ ทําใหการเดินทางไมสะดวก และมีตลาดน้ําที่เกดิขึ้นมาใหมเปน   
จํานวนมาก นกัทองเที่ยวจึงไมนิยมมาที่ตลาดน้ําคลองจินดา และ เนือ่งจากทั้ง 2 คนไดเสียชีวิตไป
แลว จึงทําใหตองเปลี่ยนผูนาํชาวบาน เปนนายสมผล เจียระธรรม ดํารงตําแหนงเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคลองจินดา ประมาณ พ.ศ. 2548ไดยายตลาดน้ําคลองจินดา จากที่เคยอยูบริเวณริม
คลองจินดา ในอาณาเขตของวัดปรีดาราม มาอยูที่บริเวณริมบึงคลองบางชาง หมู 10 ต.คลองจินดา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื่องจากมีลักษณะทวิทัศน บรรยายกาศและธรรมชาติที่สวยงาม ได
กอสรางอาคารไวใหสําหรับพอคาแมคา ชาวสวนทีม่าขายสินคาทางการเกษตรทีม่ีอยูในสวนของ
ตนเอง โดยใชวัสดุธรรมชาติคือทําเปนหลังคาจาก มีโครงสรางเปนไมไผ ตั้งอยูบริเวณริมคลอง 
นักทองเที่ยวทีเ่ดินทางมาที่ตลาดน้ําก็ช่ืนชอบ เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติที่นี้รมร่ืน เหมาะแก
การมาพักผอน จึงทําใหมนีักทองเที่ยวทัง้จากเมืองไทยและตางชาติมาทองเที่ยว ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนใหเปนแหลงทองเที่ยว มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ มีแผนผับแจกนักทองเทีย่ว มีการทําประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ตเปนเว็ปไซด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

ของตําบลคลองจินดา ทําใหเปนที่รูจกัของนักทองเที่ยวมากขึ้น แตอุปสรรคของนักทองเที่ยวกค็ือ
เร่ืองของถนนที่มีเสนทางคดเคี้ยว ขรุขระ และยังไมคอยมสีถานที่ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว อีกทั้งสินคาที่ขายอยูในตลาดน้ํามีตัวเลือกไมมากนัก เพราะชาวบานในทองถ่ิน สวนใหญ
มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร พืชสวน ลักษณะของสินคาจึงมีไมคอยแตกตางกันกม็ีแตพืชผลทาง
การเกษตร  เชน มะมวง มะพราวน้ําหอม ฝร่ัง ชมพู มะเฟอง แกวมังกร  กลวยไม กิ่งพันธุผลไมชนิด
ตางๆ จึงทําใหนักทองเทีย่วที่เขามาแลวอาจรูสึกผิดหวังกับตลาดน้ําทีน่ี้ เพราะมีสินคาใหเลือกไม
มากนัก และไมคอยมีกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยว   

 

 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพถายบริเวณตลาดน้ําคลองจินดา โครงสรางแบบเดิม 
 
กกกกกกกกในปจจุบันไดเปลี่ยนผูนําชุมชนใหม คือ นายมนัส มรกฎจินดา ดํารงตําแหนง          
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา ประมาณ พ.ศ. 2552 ไดยายตลาดน้ําคลองจินดา จากที่
เคยอยูบริเวณริมน้ํามาอยูบนฝงเนื่องจากโครงสรางที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติคือไมไผมุงหลังคาจาก
มีอายุการใชงานสั้น ทําใหโครงเดิมชํารุด ผุพัง ไปตามกาลเวลา ทําใหผูนําและคณะผูบริหารตลาด
น้ําคลองจินดาเห็นวาตองมีการปรบัปรุงและรื้อโครงสรางใหม จึงของบประมาณจากรัฐบาลมาเปน
จํานวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสรางอาคารที่มีความมั่นคงมากขึ้น และสามารถใชงานไดถาวร โดยมี
โครงสรางเปนเหล็กและเสาคอนกรีต มุงหลังคาโดยกระเบื้อง และปรับปรุงทิวทัศนบริเวณริมตล่ิง 
โดยสรางเปนเขื่อนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต แตปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คอื ชาวบานไม
คอยใหความรวมมือ จึงทําใหมีรานคาที่ขายอยูในปจจุบันนี้มีนอยลงมาก และไมคอยมีความ
หลากหลายในตัวผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะชาวบานยงัไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตลาดน้าํ
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คลองจินดาใหเปนสถานที่ทองเที่ยว จึงทาํใหหนัหลังใหกับตลาดน้ําคลองจินดา แลวกลับไปเปน
เกษตรกรทําไร ทําสวนผลไม ที่เปนอาชีพหลักของตน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพถายบร
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ิเวณตลาดน้ําคลองจินดา โครงสรางแบบใหม 
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รูปแบบการจดัการตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา ดูแลรับผิดชอบโดยองคการบริหารสวน
ตําบลคลองจินดา ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดน้ําคลองจินดา ซ่ึงมีหนาที่บริหารจัดการ 
ดูแล วางแนวทางการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวบรกิารแกนักทองเทีย่ว
และอํานวยความสะดวก ดแูล แกพอคา แมคา ชาวบานที่มาขายของที่ตลาดน้ําคลองจินดา ทาง
คณะกรรมการจะมีการจดัประชุมถึงการดําเนินงาน และวางแผนพัฒนาของตลาดน้าํคลองจินดาที่
องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา ซ่ึงพอคา แมคา ชาวบานในตลาดน้ําคลองจินดาไมไดเขารวม
ประชุมดวย จงึทําใหเห็นไดวา ขาดการมีสวนรวมของพอคา แมคา ชาวบาน จึงอาจทําใหเกิดปญหา
ในเรื่องของการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา เพราะผูบริหารเปนผูวางแนวทาง
ในการดําเนินงานของตลาดน้ําคลองจินดาเพียงฝายเดียว ขาดการมีสวนรวมของชุมชน พอคาแมคา 
จึงทําใหเปนปญหาในการดําเนินงาน เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลอง
จินดา เนื่องจากการพัฒนาเริ่มจากแนวคิดของผูบริหารที่วางแนวทางใหแกพอคา แมคา ชาวบานใน
ชุมชน การดําเนินงานพัฒนาบางเรื่องอาจเกิดปญหาได เนื่องจากไมไดรับความรวมมอืจากชาวบาน 
พอคาแมคา ซ่ึงบางสวนอาจไมเหน็ดวยตอการดาํเนินงานของคณะกรรมการผูบริหารตลาดน้าํ 
ดังนั้นในการจดัประชุมเกีย่วกับการดําเนินงาน และการวางแผนพฒันาตลาดน้ํา หนวยงานของ
รัฐบาลควรใหความสนใจ 
 
การดําเนินงานดูแลพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
กกกกกกกกกก1.1 ระบบการคมนาคมขนสง   เสนทางคมนาคมทางน้ํา มีการขุดลอกคลองอยู 
เสมอเสนทางถนน เนื่องจากที่ตั้งของตลาดน้ําอยูหางไกลจากเสนทางหลักของการเดินทาง คณะ 
กรรมการตลาดน้ําและผูบริหารจึงพัฒนาถนนหนทางใหสะดวกขึ้นโดยการลาดยาง และตัดถนน
ผานหลายเสนทาง ทําใหสามารถเดินทางมาตลาดน้ําคลองจินดาไดหลายเสนทาง 
กกกกกกกกกก1.2 ระบบไฟฟา  ทางหนวยงานองคการบริหาร สวนตําบลไดมีการจายกระแสไฟฟา
ไปยังตลาดน้ําคลองจินดา เพือ่อํานวยความสะดวก ใหแก พอคา แมคา ชาวบาน และนกัทองเที่ยว 
กกกกกกกกกก1.3 ระบบโทรคมนาคม   การติดตอส่ือสารจากภายนอกไปยังแหลงทองเที่ยว    ม ี
ตูโทรศัพทสาธารณะบริการนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวทีต่ลาดน้ําคลองจินดาอยู 1 เครื่องซึ่งอาจยังไม
เพียง พอตอความตองการ มเีครือขายระบบโทรศัพทไรสาย สามารถเขาถึงทุกเครือขาย 
กกกกกกกกกก1.4 ระบบประปา มีระบบประปาเพื่อจายน้ําใหกับพอคา แมคา   ชาวบาน    และ
นักทองเที่ยว มีหองน้ําสาธารณะบริการแกนักทองเที่ยว 
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กกกกกกกกกก1.5 ระบบการระบายน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  ทางคณะกรรมการตลาดน้ําคลองจินดา
ยังขาดการวางแผนเกีย่วกับการระบายน้ําและกําจัดน้ําเสยี เนื่องจากนกัทองเที่ยวที่มาเที่ยวยังมีนอย
ยังไมไดวางระบบระบายน้ํา และกําจดัน้ําเสีย เพราะยังไมเกิดปญหานีข้ึ้นมา 
กกกกกกกกกก1.6 ระบบจํากัดขยะ มีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการกําจัดขยะของตลาดน้ําคลอง
จินดา เนื่องจากนักทองเทีย่วนอยปริมาณขยะจึงมไีมมาก จึงงายตอการควบคุมดูแล 
กกกกกกกก2. การโฆษณา-ประชาสัมพันธใหแพรหลาย ทางองคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา 
ไดมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธดวยวิธีการตางๆ เชนการจัดทําแผน
ปายโฆษณา การจัดทําแผนปลิว และแผนพบั ไวแจกตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดนครปฐม 
เชนที่พิพิธภณัฑหุนขี้ผ้ึงไทย และมีการลงเว็ปไซดในอินเตอรเน็ต 
กกกกกกกก3. การจัดมหกรรม    ทางตลาดน้ําคลองจินดายัง   ไมมีการจดัมหกรรม  ทีด่ึงดูดนกัทอง 
เที่ยวใหมาเที่ยวที่ตลาดน้ําคลองจินดา ทางคณะกรรมการตลาดน้ําคลองจินดาควรจัดกจิกรรม หรือ
มหกรรม ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได 
 
วิเคราะหทรัพยากรสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค SWOT Analysis  
กกกกกกกกนอกจากนีเ้รายังสามารถวิเคราะหในเรื่องของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค  SWOT  
Analysis เพื่อใชวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดาได คือ 
กกกกกกกก1. S-Strength     เปนการวิเคราะหจุดแข็งภายใน     ซ่ึงวิเคราะหจดุแข็งที่มภีายในตลาด 
น้ําคลองจินดาได คือในเรื่องของทรัพยากรที่มภีายในคลองจินดา สภาพของภูมิประเทศและอากาศ
ที่เอื้อตอการทําการเกษตร ทาํใหสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรไดจํานวนมากและพืชผลทางการ
เกษตรที่ออกมาสูตลาดของผูบริโภคก็มีคุณภาพมากเชน มะพราวน้ําหอม  มะมวง ฝร่ัง ชมพู  แกว
มังกร กลวยไม มะเฟอง กิ่งพันธุไม ซ่ึงเปนจุดเดนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเทีย่วที่มาเที่ยวตลาด
น้ําไดโดยการสรางเปนตลาดน้ําที่มีผลไมสดใหม และราคาถูก ออกมาขายใหกับนกัทองเที่ยว 
สามารถซื้อกลับไปเปนของฝากได   นอกจากนี้ตวัที่ตั้งของตลาดน้ํายังมีทิวทัศนที่สวยงามมีอากาศ
และธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีลําคลองที่ใสสะอาด เนือ่งจากตําบลคลองจินดาเปนพื้นที่สีเขียวของ
จังหวดันครปฐม ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยของเสียปฏิกูลออกมาทําลายธรรมชาติ  จึง
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทีต่องการมาพักผอนไดสัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบาน
ชาวสวนคลองจินดา  ดังนั้นจึงเปนจุดแข็งที่ดีที่สามารถพัฒนาตัวตลาดน้ําใหไดรับความนิยมได 
ดังเชนตลาดน้าํที่ตางๆ เชน ตลาดน้ําลําพญา ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้าํดอนหวาย  
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กกกกกกกก2. W-Weakness  เปนการวเิคราะหจดุออนภายใน    ซ่ึงวิเคราะหจดุออนทีม่ีภายในตลาด 
น้ําคลองจินดาได คอืในเรื่องของการบริหารจัดการที่ยังไมเปนรูปธรรม ยังขาดคนที่มคีวามรูในเรื่อง
ของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการดําเนินงานของตลาดน้ํา ในดานตางๆ เกิดปญหา ดังที่
เห็นไดวา มีรานคาที่นอยลงเนื่องจากนกัทองเที่ยวมาเที่ยวนอย เมื่อนักทองเที่ยวมาเทีย่วนอย รานคา
บางรานก็เลิกขายไป เมื่อรานคามีนอยลง นักทองเที่ยวที่มาเทีย่วแลวเหน็วามีรานคานอย ไม
เหมือนกับตลาดน้ําทั่วๆไป จึงทําใหนักทองเที่ยวรูสึดผิดหวัง และอาจจะไมเขามาเที่ยวที่ตลาดน้าํ
คลองจินดาอีก และอาจบอกตอๆกันวาไมมีอะไรที่นาเทีย่ว อาจทําใหตลาดน้ําคลองจินดาตองปดตัว
ลงได 
กกกกกกกก3. O-Opportunity  เปนการวเิคราะหโอกาสภายนอก   ซ่ึงวเิคราะหโอกาสที่มีของตลาด 
น้ําคลองจินดาได คือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  มีความสามารถรองรับการพัฒนา
จากองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานของรัฐบาลไดเปนอยางดี  รวมทั้งสามารถรองรับการ
ขยายตวัทางดานเศรษฐกจิ สังคมและดานอื่นๆ ได อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศที่เปนเมือง
ทองเที่ยวของชาวโลก และนักทองเที่ยวชาวไทยก็ช่ืนชอบทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาต ิ
ดังนั้นตลาดน้าํคลองจินดาจงึมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทีเ่ปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวได 
 กกกกกกกก4. T-Threat  เปนการวิเคราะหอุปสรรคภายนอก    ซ่ึงวเิคราะหอุปสรรค ของตลาดน้ํา 
คลองจินดาไดคือ การที่ตลาดน้ําคลองจินดาจะเปนที่รูจกัของนักทองเที่ยวได จะตองมีการรวมมอื
กันของทั้งภาครัฐ และเอกชน ชาวบานตองใหความรวมมือกันกับองคการบริหารสวนตําบลที่ให
การสนับสนุนการดําเนนิงานของตลาดน้ําคลองจินดา ทําใหที่ตลาดน้ํามีรานคาที่ชาวบาน ชาวสวน
นําผลิตภัณฑที่ตนเองมีในบาน ในสวนของตน นําออกมาขายในตลาดน้ําคลองจินดา ทําใหชาวบาน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตลาดน้ําดวยกัน อีกทั้งตําบลคลองจินดาตั้งอยูที่อําเภอสามพราน 
ตองใชเวลาเดนิทางนานเนื่องจากมีระยะทางที่ยาวและมีเสนทางที่คดเคี้ยว ในการเขาไปถึงตลาดน้ํา
คลองจินดา เปนอุปสรรคตอการเดินทางของนักทองเที่ยวที่ตองการเขาไปเทีย่วที่ตลาดน้ําคลอง
จินดา ทําใหมนีักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําแหงนีน้อยไมเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว   อีกทั้ง ขาด
การประชาสัมพันธจากหนวยงานรัฐบาลดงันั้น รัฐบาลควรชวยในการสงเสริมประชาสัมพันธ 
ตลาดน้ําคลองจินดา 
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สวนประสมทางการตลาดบริการ (The services marketing mix 7Ps) 
กกกกกกกก1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เนือ่งจากตําบลคลองจินดาเปนพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ  
ทั้งดินและน้ําสะอาดเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ทาํใหชาวบานในทองถ่ินประกอบอาชีพทางการ
เกษตรปลูกพชืไร พืชสวนออกมาขายตามทองตลาดในปจจุบัน เชน มะมวง มะพราวน้ําหอม 
มะเฟอง ฝร่ัง ชมพู แกวมงักร กิ่งพันธุพืชผลชนิดตางๆ กลวยไม ซ่ึงนักทองเที่ยวและผูบริโภค
สามารถหาซื้อไดตามทองตลาด ทําใหเหน็วาสินคาที่ตลาดน้ําคลองจินดาไมมีความหลากหลาย ถา
เปนสินคาทางการเกษตร กจ็ะมีแตพวกพชืผล ชนิดเหมือนๆกัน ไมมีความแตกตางทางผลิตภัณฑ 
นอกจากนี้ที่คลองจินดายังมบีริการลองเรือชมสวนใหบริการแกนกัทองเที่ยว ซ่ึงนักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวที่ตลาดน้าํ สามารถหาซื้อพืชผลทางการเกษตรของชาวสวนที่สดใหมจากสวน เพราะไมตองใช
เวลาในการขนสงและสามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาวบานคลองจินดาได  นอกจากนีท้ี่ตลาดน้ําคลอง
จินดากม็ีรานขายอาหารที่ชาวบานมาเปดใหบริการแกนกัทองเที่ยว แตมีปริมาณรานคานอย ทําให
นักทองเที่ยวไมมีตัวเลือกที่จะเลือกรับประทานไดมากนกั  
กกกกกกกก2. ดานราคา (Price) เนื่องจากสนิคา  ที่มีจําหนายในตลาดน้าํคลองจินดา  เปนจําพวกพืช  
ผลทางการเกษตร การตั้งราคาจึงอางอิงจากราคาตลาด ณ ปจจุบนั กลาวคือ ชาวสวนปลูกพืชผล
จํานวนมากทําใหตองสงใหกบัพอคาคนกลาง ทําใหพวกเขาไมสามารถกําหนดราคาเองเนื่องจากมี
สินคาจํานวนมากและอายุในการเก็บรักษาสั้น ถาหากมีปริมาณสินคามากแตไมสามารถขายได 
ผลไมก็จะเนาเสีย ทําใหตองสงใหกับพอคาคนกลาง ชาวสวนจึงตองพึ่งพาพอคาคนกลางเปนหลัก 
ราคาของผลไมที่ชาวสวนสงขายนั้นก็จะขึน้ลงตามราคาทองตลาด หากในชวงฤดกูาลผลไมชนิด
นั้นๆออกมามาก ผลไมลนตลาด จะทําใหราคาของผลไมชวงนัน้ต่ํามาก ชาวสวนอาจประสบกับ
ภาวะขาดทุนจากการทําสวน แตหากวาไดผลผลิตที่ไมตรงตามฤดูกาลก็จะไดราคาสูง แตเนื่องดวย
ชาวสวนขาดความรูในดานการเกษตรทําใหตองพึ่งพาดนิ ฟา อากาศ โดยพวกเขาไมสามารถคาดเดา
ปริมาณของผลไมในสวนตนได ทําใหชาวสวนที่ขายผลไมที่ตลาดน้ําตองขายราคาที่อิงกับตลาด
กลาง ถาพวกเขาขายแพง นกัทองเที่ยวก็จะไมซ้ือได  
กกกกกกกก3. การจัดจําหนาย หรือสถานที่ (Place) ตลาดน้ําคลองจินดา ตั้งอยูที่   ต.คลองจินดา   อ. 
สามพราน จ.นครปฐม สามารถใชเสนทางไดหลายเสนทาง แตมีลักษณะเสนทางที่คดเคี้ยวและหาง
จากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร การเดินทางไปทีต่ัวตลาดน้ําคอนขางลําบากและไมคอยมีปาย
บอกทาง อาจทําใหนกัทองเที่ยวเกิดความสับสนกับการเดินทางไปที่ตลาดน้ําได เพราะสองขางทาง
เปนสวนผลไม ไมมีปายทีม่ีลักษณะเดนในการบอกทางใหกับนักทองเที่ยว ถานกัทองเที่ยวทีไ่มรูก็
อาจจะเปลีย่นใจไดเพราะกลัววาจะไปไมถูก แตหากวาคนพื้นที่จะทราบวาตองไปทางเดียวกับทางที่
จะไปวัดปรีดาราม หรือวัดวงัน้ําขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม แลวจึงจะไปถึงตลาด
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น้ําคลองจินดาได  เมื่อไปถึงที่ตลาดน้ําก็จะไมมีปายที่จดัเชนที่แสดงวาตรงนี้คือตลาดน้ําคลองจินดา 
ทําใหนกัทองเที่ยวไปแลวไมเจอตลาดน้ําคลองจินดา เพราะตัวตลาดมพีื้นที่ที่ไมกวางมาก และไม
คึกคักเหมือนกับตลาดน้ําทีอ่ื่นๆ เชนตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําลําพญา ตลาดน้ําอัมพวา ตลาด
น้ําทาคา อาจทาํใหนกัทองเทีย่วที่ตั้งใจเขามาทองเที่ยวที่ตลาดน้ําคลองจินดาผิดหวังได 
กกกกกกกก4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  การสงเสริมการตลาด    ไดมีเอกสารแผนพับ  ตั้ง 
แจกนักทองเทีย่วที่มาเทีย่วพพิิธภัณฑหุนขีผ้ึ้ง จ.นครปฐม และมีการประชาสัมพันธผานอินเตอรเน็ต 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธตลาดน้ํา นอกจากนี้การสงเสริมการตลาดอีกทางคือ การกระจายขาว 
โดยการบอกตอกัน ปากตอปาก จากคนที่เคยมาเที่ยวและช่ืนชอบธรรมชาติที่นี้ จากลูกหลานของ
ชาวบานคลองจินดา ที่ทํางานอยูที่ตางๆทัว่ประเทศไทย และจากตางประเทศ  
กกกกกกกก5. บุคคล (People) เนื่องจากตลาดน้ําคลองจินดามีพอคา แมคาที่เปนชาวบานบริเวณนั้น  
ลักษณะวิถีชีวติเปนแบบเรยีบงาย พึง่พาตนเอง มีน้ําใจไมตรีตอกัน อยูกันเหมือนญาติพี่นอง ไมได
มองถึงผลกําไรที่จะเกดิขึ้น เราสามารถสัมผัสไมตรีจิตจากพอคา แมคาไดวามีความเปนกันเอง 
ไมไดหวังถึงตวัเงิน ส่ิงที่ทําและใหบริการออกมาจากใจพวกเขาจริงๆ อาจเปนเพราะวา สถานที่นี้มี
ธรรมชาติที่งดงาม นักทองเที่ยวยังไมคอยรูจักมากนกั ยงัไมเปนสถานที่ทองเที่ยวทีไ่ดรับความนยิม 
ส่ิงอํานวยความสะดวกยังมาไมถึง ธุรกิจเอกชนที่เขามาทํากิจการยังไมมี กิจกรรมการทองเที่ยวยัง
ไมหลากหลาย ทําใหคนทีใ่หบริการทั้งทีเ่ปนพอคาแมคาไมเห็นแกประโยชนสวนตวั เนื่องจาก
ตลาดน้ํานี้กอตั้งมาจากชุมชนในทองถ่ินซึง่ของบประมาณมาจากรัฐบาล ดําเนินและบริหารงานจาก
องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา จึงตองอาศัยความรวมมือจากชาวบานในตาํบลคลองจินดา 
รวมแรงรวมใจในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   (Physical evidence and presentation)  
ลักษณะทางกายภาพของบรเิวณตลาดน้ําคลองจินดา พดูไดวามีลักษณะที่งดงาม เปนธรรมชาติใน
จังหวดันครปฐม กลาวไดวา ต.คลองจินดาเปนพื้นที่สีเขียว เพราะไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 
ชาวบานทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร พืชสวน แสดงใหเห็นวา มีดินที่มีแรธาตอุุดมสมบูรณ ให
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคณุภาพ มีน้ําที่ใสสะอาด มีอากาศที่บริสุทธิ์ เหมาะแกการเปนสถานที่
ทองเที่ยวใหกบันักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และไดสัมผัสกับวถีิชีวิตชาวสวน
ที่เปนกันเอง ที่ตั้งของตลาดน้ําอยูบริเวณริมฝงคลอง มีโครงสรางเปนเสาคอนกรีต มุงหลังคา
กระเบื้อง มีรานคาจํานวน ประมาณ 10 ราน แต ณ ปจจบุันมีนักทองเที่ยวทีน่อยลงมาก ทําใหเหลือ
รานคาอยูไมมากนัก เนือ่งจากพอคาแมคาที่ขายสินคาที่ตลาดน้ํามีอาชีพเปนเกษตรกร เมื่อมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวนอย พวกพอคาแมคาจึงกลับไปทําสวนเพยีงอยางเดียว ในเรื่องของที่จอดรถ มี
ที่จอดรถเพื่อรองรับนักทองเที่ยวไมมากนกั เพราะลักษณะของที่ตั้งอยูบริเวณริมน้ํา จึงมีพื้นที่จอด
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รถในปริมาณที่จํากัด และดานสถานที่อํานวยความสะดวกในเรื่องของหองน้ํายงัไมเพียงพอกบั
ความตองการของนักทองเทีย่วที่ตลาดน้ําคลองจินดายังไมมีเจาหนาดูแลความสะอาดโดยตรง อยาง
ที่กลาวขางตนวาเปนความรวมมือกันเองในทองถ่ิน จึงไมมีการแบงหนาที่ที่ชัดเจน  
กกกกกกกก7. กระบวนการ (Process) ดังที่กลาวไวขางตนวาตลาดน้าํ  เปนสถานที่ทองเที่ยวทีไ่ดรับ 
การสนับสนุนจากทางรัฐบาล องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดามีหนาที่รับผิดชอบดูแลในเรื่อง
ของการจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา  มีการมอบหนาที่โดยการจัดตั้งคณะกรรมการดแูล
ตลาดน้ําคลองจินดา และมกีารประชุมกนัของคณะกรรมการตลาดน้าํ แตพอคาแมคาที่ตลาดน้ําไม
คอยไดมีสวนรวมในการเขาประชุมเกีย่วกบัการจัดการวางแผนการดําเนินงานของตลาดน้ําคลอง
จินดา ทําใหพอคา แมคาที่ขายสินคาที่ตลาดน้ําคลองจินดา ไมทราบเรือ่งของแนวทาง การวางแผน
การพัฒนาการทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได อาจทําใหการดําเนนิงานการจัดการการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดาไมเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ทําใหเกดิความลาชาที่จะพัฒนาตลาดน้ํา
คลองจินดาใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทีต่องการสัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวติชาวบานและ
ชาวสวนได 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุป ขอเสนอแนะแนวทาง 
 
กกกกกกกกจากการศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดน้ําคลองจินดา ทําใหเราสามรถสรุปไดวา 
ตลาดน้ําคลองจินดา ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาได โดยการนําเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
จุดแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรค SWOT Analysis สวนประสมทางการตลาดบริการ  (The 
Service Marketing  Mix  : 7Ps)  มาสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาด
น้ําคลองจินดา โดยส่ิงที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดาได คือการมีสวนรวม
ของชุมชน ทุกคนในชุมชนควรมีสวนรวมวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา โดยที่
องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา เปนหนวยงานรัฐที่ชวยในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว และวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดารวมกนั 
 
ขอเสนอแนะแนวทางสวนประสมทางการตลาดบริการ (The services marketing mix 7Ps) 
กกกกกกกก1. ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการสํารวจศกึษา    ทําใหพบวา  สินคาในตลาดน้ําคลอง 
จินดามีอยูไมกีป่ระเภท สามารถแบงออกเปนผลไมซ่ึงสอดคลองกับลักษณะเดนที่นีท้ี่มีความอุดม
สมบูรณทั้งดินที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณ น้ําที่ใสสะอาด และสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ นักทองเที่ยว
สามารถซื้อพืชผลทางการเกษตรไดสดใหมจากสวนซึ่งเปนจุดแข็งของที่คลองจินดา แตผลไมสดมี
อายุการเก็บรักษาสั้น ผลไมอาจเนาได ดังนั้นวิธีหนึ่งที่ชวยใหอายุการเก็บรักษาไดนานคือวิธีถนอม
อาหาร โดยการแชอ่ิม การดอง การกวน การตากแหง การทําไวนผลไมสด วิธีการถนอมผลไมสด 
พวกนี้ ทําใหสามารถเพิ่มมูลคาของสินคา อีกทั้งสามารถเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มี
วางขายในตลาดน้ําคลองจินดา ทําใหมีสินคาใหนกัทองเที่ยวเลือกซื้อไดมากขึ้น และสนับสนุนทํา
ใหเกิดเปนศนูยกลางตลาดผลไมสดที่มีช่ือเสียง และมีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวที่
ช่ืนชอบสัมผัสกับบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ ซ่ึงเปนจุดเดนของที่ตําบลคลองจินดาได 
กกกกกกกกรานอาหารที่ใหบริการแกนกัทองเที่ยว มจีํานวนรานคาทีข่ายอาหาร  กวยเตีย๋ว   ขนมจนี 
อยูเพียง 3 ราน ทําใหมีตวัเลือกนอย นกัทองเที่ยวที่มาเที่ยวอาจผดิหวงัได เพราะไมสามารถหาซื้อ
อาหารที่มีความหลากหลายเหมือนกับตลาดน้ําที่อ่ืนๆ รานอาหารที่ขายที่ตลาดน้ําจงึอาศัยชาวบาน
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บริเวณนั้นเปนหลัก ที่มานัง่รับประทานขาว หรือเปนการเดินทางทีต่องผานเสนทางตลาดน้ํา จึงแวะ
รับประทานอาหาร เนื่องจากตลาดน้ําคลองจินดามแีมน้ํา ลําคลองไหลผาน คณะกรรมการผูบริหาร
ตลาดน้ําควรสนับสนุนใหชาวบาน ชาวสวนตําบลคลองจินดา นาํวัตถุดิบที่มีอยูในครวัเรือนมา
ประกอบอาหาร และภาชนะที่ใสอาหารควรเปนวัสดุทีท่ําจากธรรมชาติ เชน ใบบัว ใบตอง 
กะลามะพราว เปนตน สามารถสรางเปนจุดเดนของตลาดน้ําคลองจินดาได นอกจากนี้วิถีชีวิตของ
ชาวบานคลองจินดายังเดนิทางโดยใชเรืออยูบาง สามารถทําเปนจุดขายไดอีกอยางหนึ่ง คือ ให
ชาวบานพายเรือเพื่อนําสินคาที่ตนเองมีในบาน ในสวน ในไร นํามาจัดจําหนายใหกับนักทองเทีย่ว
เปนการเสริมบรรยากาศของตลาดน้ํา ใหนกัทองเที่ยวมีความรูสึกไดวามาทองเที่ยวตลาดน้ํา  
เนื่องจากตลาดน้ําคลองจินดา ในตอนนี้ไมมีชาวบานที่พายเรือมาขายอาหาร สินคา มาจําหนาย
ใหกับนักทองเที่ยวเลย จึงทําใหนกัทองเที่ยวรูสึกวาที่นีไ้มใชบรรยากาศของตลาดน้ํา เพราะไมเหน็
เรือเลยแมแตลําเดียว 
กกกกกกกกลองเรือชมสวนนักทองเที่ยว ที่ตองการลองเรือชมสวนผลไมของชาวสวนคลองจินดา
สามารถลองเรือชมสวนได แตจะไมมีเรือไวคอยบริการเนื่องจากจํานวนนักทองเทีย่วที่นอยจึงทําให
ชาวสวนตองหันกลับไปทําอาชีพหลัก คือ การทําสวนไมมีเวลาที่จะคอยนักทองเที่ยว ทําให
นักทองเที่ยวทีต่ั้งใจจะทองเที่ยวลองเรือชมสวนไมทราบวาตองทําอยางไร และผิดหวังที่ไมมเีรือมา
ใหบริการ เพราะวาถานกัทองเที่ยวตองการลองเรือชมสวนตองโทรศัพทตามผูใหบริการผูลองเรือ 
อาจทําใหนักทองเที่ยวเสียเวลาในการรอคอยเรือที่จะมารับ ดังนั้นควรมีบริษัทของเอกชนมามีสวน
รวมในการใหบริการ หรือจัดตั้งกลุมเกษตรกร ชาวสวนที่มีเรืออยูแลว ออกใหบริการแก
นักทองเที่ยว โดยไมตองใหนักทองเที่ยวตองรอ 
กกกกกกกก2. ดานราคา (Price) การกําหนดราคา (Pricing) เปนสวนประสมทางการตลาดบริการที่ 
มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรบักิจกรรมบรกิารทุกแหง การกําหนดราคาที่เหมาะสมสําหรับกิจการ
บริการนั้นเปนเรื่องที่ซับซอน นักการตลาดบริการตองเริ่มตนจากวัตถุประสงคของการกําหนดราคา 
หลังจากนัน้ทาํความเขาใจถงึปจจัยที่สําคญัตางๆ ที่มีผลตอการกําหนดราคา แลวจึงพจิารณาการ
กําหนดราคาที่เหมาะสม(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 99) ผลจากการวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน 
โอกาสและอุปสรรค ของตลาดน้ําคลองจินดา เห็นไดวาเราควรนําจดุแข็งที่มีคือในเรื่องผลไมสด 
บรรยากาศที่บริสุทธิ์ และเปนธรรมชาติมาสรางเปนจุดขาย โดยการกําหนดกลยทุธดานราคาเพื่อ
ดึงดูดนกัทองเที่ยว โดยท่ีมีผลไมสดจากสวนออกมาวางจาํหนายโดยราคาชาวสวนเสนอขาย โดยไม
ตองผานพอคาคนกลาง และราคาตองถูกกวาราคาทองตลาดทั่วไป เพราะหากนักทองเที่ยวมาเที่ยว
แลวตองซื้อผลไมเทากับราคาที่ตลาดที่อ่ืนๆได ไมมคีวามแตกตางดานราคาและผลไมก็ไมตางกัน 
นักทองเที่ยวอาจจะไมกลับมาซื้ออีกไดเพราะอาจไมเกิดความประทับใจในเรื่องของราคาสินคาที่เรา
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สรางเปนจุดเดนของตัวตลาดน้ํา และเมื่อถึงฤดูผลไม จะมผีลไมออกสูตลาดมาก ดังนัน้เราควรสราง
กลยุทธทางการตลาดโดยการจัด การลด แลก แจก แถม เมื่อซ้ือผลไม เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวมา
เที่ยวมากๆ และมีการจับจายซื้อผลไมจากชาวสวนโดยตรง   
กกกกกกกก3. การจัดจําหนาย หรือสถานที่ (Place) การตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดจําหนายบริการตอง 
คํานึงถึงหลักเกณฑ 2 ประการ คือ การเขาถึงได (Accessibility) และความพรอมที่จะใหบริการได
(Availability) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 108) ตลาดน้ําคลองจินดา ตั้งอยูที่ต.คลองจินดา      
อ.สามพราน จ.นครปฐม สามารถใชเสนทางไดหลายเสนทาง หางจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 25 
กิโลเมตร การเดินทางไปที่ตวัตลาดน้ําคอนขางลําบาก เนื่องจากเสนทางมีลักษณะคดเคี้ยว ถนนบาง
ชวงอาจแคบไป มีพื้นผิวถนนที่ขุรขระเปนบางชวง และไมคอยมีปายบอกทาง เปนอุปสรรคอยาง
หนึ่งของการดาํเนินกจิกรรมของตลาดน้ํา  อาจทําใหนักทองเที่ยวเกิดความสับสนกับการเดินทางไป
ที่ตลาดน้ําได เพราะสองขางทางเปนสวนผลไม ไมมีปายที่มีลักษณะเดนในการบอกทางใหกบั
นักทองเที่ยว ดังนั้นควรทาํปายบอกทางเปนระยะๆ เพื่อใหนกัทองเที่ยวที่ไมเคยไปสามารถไปได
โดยไมหลงทาง และตวัตลาดน้ําควรทาํปายที่มีลักษณะเดนแสดงใหเห็นวาที่นี้คอืตลาดน้ําคลอง
จินดา และทางหนวยงานควรรวมมือกับชาวบาน ชาวสวนที่มีผลไมในสวนตัวเองนํามาจําหนาย
ใหกับนักทองเที่ยว เพือ่ใหนกัทองเทีย่วที่มาเทีย่วไดจับจายเลือกซื้อสินคาที่มีความหลากหลาย
มากกวาตอนนี้ ซ่ึงมีจํานวนรานคาที่นอยมาก จนทําใหนักทองที่ที่มาเที่ยวผิดหวังและอาจเขาใจวา
ตลาดน้ําคลองจินดาไดปดตลาดไปแลว  นอกจากนี้ควรกําหนดวันเวลาที่แนนอนเชน ตลาดน้ําเริ่ม
เปดตอน 7.00 น. ถึง 14.00 น. ในวันเสาร อาทิตย และวนัหยุดนกัขตัฤกษ เพื่อใหมพีอคา แมคา 
ชาวสวนนําของมาจําหนายใหกับนกัทองเที่ยวมากขึ้น และเปนการดงึดูดนักทองเทีย่วที่ตองการมา
เที่ยวพักผอนสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 
กกกกกกกก4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจากนักทองเทีย่วสวนมาก   ไมรูจักหรือขาด 
ขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองจินดา ดังนั้นจงึควรเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยเสนอใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดวยวธีิการตางๆเชน การจัดทําแผนปลิว และแผนพับมีรายละเอียดแนะนํา
แหลงทองเที่ยว    รวมถึงมีแผนที่ และรูปประกอบ   การจัดทําแผนที่แสดงเสนทาง พรอมทั้งปาย
แสดงเสนทางการเดินทาง    ซ่ึงแหลงเผยแพรประชาสัมพันธหลัก คือ  นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา      เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการทองเที่ยว 
กกกกกกกกนอกจากนี้ยังสามารถทําการโฆษณาเผยแพร โดยผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 
และทางอินเตอรเน็ท      การเผยแพรขอมูลขาวสารบางครั้งอาจใชหนวยงานจากภาครัฐ คือ กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (ก.ก)   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชนสนับสนุนใน
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การจัดทํา เพื่อใหการเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยวของตลาดน้ําคลองจินดา สามารถกระทําไดอยาง
รวดเร็ว และกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะดําเนินการโดยแยกเปนระดับตางๆ ไดแก 
กกกกกกกกกกกก4.1 การเผยแพรประชาสมัพันธระดับพืน้ที่ 
กกกกกกกกกกกกเผยแพรประชาสัมพันธระดับพื้นที่ เปนการเผยแพรโดยคนและกจิกรรมที่เกิดขึน้
ในพื้นทีเ่อง  โดยเริ่มจากการรณรงคผานทางโรงเรียน  ศาสนสถาน  ผูนําชุมชน  ใหมีการจัด
นิทรรศการ  หรือจัดทาํเอกสารในรูปแบบที่เขาใจงาย  โดยขอความรวมมือดานเงินทุนจาก
ประชาชนในชุมชนหรือหนวยงานทองถ่ิน 
กกกกกกกกกกกก4.2 การเผยแพรประชาสมัพันธระดับจงัหวัด 
กกกกกกกกกกกกการเผยแพรประชาสัมพันธระดับจังหวัด   เปนการเผยแพรในระดับที่กวางขึน้จึง
ตองขอความรวมมือกับหนวยงานของกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา  เชน  สํานักงานการ
ทองเที่ยวภาคกลาง เขต1 หรือ ศูนยการทองเที่ยว  กฬีา  และนันทนาการจังหวัดนครปฐม  เปนตน 
เพื่อทําการเผยแพรประชาสมัพันธใหคนทัว่ไปไดรับทราบและเดนิทางเขามาทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองจินดา 
กกกกกกกกกกกก4.3 การเผยแพรประชาสมัพันธระดับประเทศ 
กกกกกกกกกกกกการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนโดยทัว่ไปไดรับทราบ   โดยอาศัย
ความรวมมือและสนับสนุนจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในการเผยแพรระดับประเทศ   
นอกจากนี้ยังตองอาศัยการเผยแพรผานทางระบบสื่อสารดานอื่นๆดวย  เชน  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ   วิทยุ   
โทรทัศน  เปนตน นอกจากนี้ควรจดัมหกรรมหรือกิจกรรมที่ชวยสงเสรมิในเรื่องของการทองเที่ยว
ที่ตลาดน้ําเพื่อดึงดูดนกัทองเที่ยวใหมาเทีย่วที่ตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกก5. บคุคล (People) ผูมีสวนเกีย่วของในการจดัการตลาดน้ําคลองจินดา เพื่อวางแนวทาง 
ในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา ตองอาศัยผูที่มีสวนเกีย่วของกับตลาดน้ําคลองจินดา และคนใน
ทองถ่ิน  ซ่ึงแตละสวนจะมบีทบาทในการดําเนินงานที่เกี่ยวของตางกนัไป  โดยผูที่มีสวนเกีย่วของ
ในการจดัการผูมีสวนเกีย่วของ ไดแก    
กกกกกกกกกกกก5.1 ชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ิน 
กกกกกกกกกกกกชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ินเปนสวนที่สําคัญที่สุดเนื่องจากเปนผูใกลชิดกบั
ตลาดน้ําคลองจินดามากที่สุดถาชาวบาน พอคา แมคามีความตระหนักถึงคุณคาของการทองเที่ยว  
และมีความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยว  จะทําใหตลาดน้ําคลองจินดาสามารถดําเนินการ
ปรับปรุงไดอยางเหมาะสม จะทําใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ํามากขึ้น 
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กกกกกกกกกกกก5.2 คณะกรรมการผูบริหารตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกกกกกคณะกรรมการผูบริหารตลาดน้ําคลองจินดา  ถือเปนตัวแทนของชาวบาน พอคา 
แมคาในทองถ่ินที่จะแสดงความคิดเห็น   คณะกรรมการตองเปนองคกรที่ประสานความรวมมือกนั
ระหวางชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ินกับหนวยงานทองถ่ิน และบุคคลอื่นๆ ภายนอก 
คณะกรรมการผูบริหารตลาดน้ําคลองจินดา  เปนคณะทํางานทีดู่แลและบริหารงานดานการ
ทองเที่ยว มหีนาที่ในการดําเนินงานดานการประสานงานและสนับสนนุการทองเที่ยวกับหนวยงาน
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินที่เปนผูใกลชิดและรูถึงความตองการของ
ชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ินมากที่สุด  คือ  องคการบริหารตําบลคลองจินดา  เปนหนวยงานที่
ประสานงานกบัภาครัฐบาลในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณชวยเหลือ    
กกกกกกกก6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง    ส่ิงที่เปนรูปธรรมตางๆ   ที่ 
สามารถมองเห็น หรือรับรูได และใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ แบงเปน 2 ประเภทที่
สําคัญ คือ ภูมิทัศนบริการ (Services cape) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่เกีย่วของ
กับสถานที่ในการใหบริการลูกคาและสิ่งที่จับตองไดประเภทอื่นๆ ลักษณะทางกายภาพของบริเวณ
ตลาดน้ําคลองจินดา พดูไดวามีลักษณะธรรมชาติที่งดงาม กลาวไดวา ต.คลองจินดาเปนพื้นที่สีเขียว 
เพราะไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร พืชสวน สองขางทาง
ตลอดเสนทางก็จะเห็นแตสวนพืชผัก ผลไมชนิดตางๆ แสดงใหเห็นวา มีดินที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณ 
ใหผลผลิตทางการเกษตรที่มคีุณภาพ มีน้าํที่ใสสะอาด มีอากาศที่บริสุทธิ์ เหมาะแกการเปนสถานที่
ทองเที่ยวใหกบันักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และไดสัมผัสกับวถีิชีวิตชาวสวน
ที่เปนกันเอง ที่ตั้งตลาดน้าํอยูบริเวณริมฝงคลอง ลักษณะโครงสรางเปนเสาคอนกรีต มุงหลังคา
กระเบื้อง รองรับรานคาจํานวน  10 ราน มีสนามเด็กเลนใหกับนักทองเที่ยวทีพ่าบุตรหลานไปเที่ยว
กันเปนครอบครัว มีหองน้ําชาย หญิง อยูทั้งหมด 12 หอง มีบานพกั แบบ Home Stay อยู 1 ที ่
สถานที่จอดรถยังไมเปนสัดสวนที่เปนระเบียบ เนื่องจากนักทองเทีย่วยังไมมากนกั เลยไมไดจดั
สัดสวนของสถานที่จอดรถ ดังนั้นควรจดัสถานที่จอดรถที่เปนสัดสวนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวทีม่า
เที่ยวในอนาคต มีศาลาริมน้ําเพื่อใหนักทองเที่ยวนั่งพักริมน้ําอยู 2 ฝงคลอง ดังนั้นหากเราตองการ
วางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา เราควรกระตุนใหชาวบานมีสวนรวมในเรื่องของการ
จัดการการทองเที่ยว อาจจะใหชาวบานทีต่องการเปดบานใหนักทองเที่ยวที่มาเทีย่วพักผอนสามารถ
พักอยูที่บานตนเองได หรือ สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว ที่ตองการมา
เที่ยวและสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชาวสวนคลองจินดาได นอกจากนี้อาจจะเชื่อมโยง
การทองเที่ยวรวมกันกับสถานที่ทองเที่ยวบริเวณอําเภอสามพราน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวอีกทาง
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หนึ่ง เชน พิพธิภัณฑหุนขี้ผ้ึง ตลาดน้ําดอนหวาย วดัไรขิง วัดสวางอารมณ วัดปรีดาราม ฟารมจระเข
สวนสามพราน โรงแรม โรสการเดนท  
กกกกกกกก7. กระบวนการ (Process) เปนการบริหารจัดการ   ตองพิจารณาถึงบทบาท   ของภาครัฐ  
บาล ภาคเอกชน และประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงฟนฟูเพื่อการทองเที่ยว 
กกกกกกกกกกกก7.1 บทบาทหนาที่ของภาครัฐบาล 
กกกกกกกกกกกกภาครัฐบาลตองใหการสนับสนุนแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว  ดวยการ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วของ   ดําเนินการลงทุนสาธารณูปโภค  ตองดาํเนินการภายใต
การมีสวนรวมของประชาชน และองคการปกครองสวนทองถ่ิน  ขณะเดยีวกันรัฐบาลตองสงเสริม
กระบวนการเรียนรูของชุมชนในเรื่องการทองเที่ยวใหกบัประชาชน   โดยรัฐบาลจะตองมีบทบาท
ในการสนับสนุนงบประมาณ และการดําเนินการในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว สนับสนุนการ
จัดตั้งองคกรทองถ่ิน เพื่อใหความรูกับประชาชน พฒันาเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
ถูกตองเหมาะสม  และสรางรายไดใหกับชมุชน  
กกกกกกกกกกกก7.2 บทบาทของภาคเอกชน 
กกกกกกกกกกกกภาคเอกชนจะเขามามีบทบาทในการใหคาํปรึกษาแนะนํา  ใหความชวยเหลือจาก
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมถึงใหการสนบัสนุนดานเงนิทุนเพื่อพัฒนา
ชุมชน   เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยการดําเนนิงานของภาคเอกชน จะตอง
ดําเนินงานรวมมือกับฝายตางๆ ในการพฒันาหรือลงทุน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในระยะยาว และตองสอดคลองกับแนวทางการพฒันาของทองถ่ิน  
รวมทั้งตองสงเสริมความสัมพันธอันดีกับทองถ่ิน 
กกกกกกกกกกกก7.3 บทบาทของชาวบาน พอคา แมคา 
กกกกกกกกกกกกชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ิน จะเขามามีบทบาทเมื่อไดรับความรูความเขาใจ
ความสําคัญของการวางแนวทางในการพฒันาตลาดน้ําคลองจินดา  โดยชาวบาน พอคา แมคามีสวน
รวมในการกําหนดแนวทาง ในการสงเสริมการทองเที่ยว สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสราง
รายไดใหกับชาวบาน พอคา แมคาในทองถ่ิน รวมถึงการแสดงความคดิเห็นตอการตดัสินใจดําเนิน
โครงการพัฒนาของรัฐที่จะมีผลกระทบตอการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา 
 
รูปแบบการบริหารจัดการตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา   จะตองมีการจัดตั้งผูประสานงาน   
ดูแลรับผิดชอบตลาดน้ําคลองจินดา   ซ่ึงจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของ องคการบริหารสวน
ตําบลคลองจินดา หนวยงานของรัฐบาลและเอกชน โดยจัดแบงออกเปนภาระหนาทีใ่นการ
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รับผิดชอบออกเปน  7 ฝาย  คือ  หวัหนาคณะทํางาน  รองหัวหนาคณะทํางาน  ฝายประชาสัมพนัธ  
ฝายการเงิน  ฝายรักษาความปลอดภัย  ฝายตรวจสอบคุณภาพ  และฝายจัดกิจกรรม  (ภาพที ่7) 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

คณะดําเนินงานตลาดน้ําคลองจินดา 
- องคการบริห  
- หนวยงานยอ
ทองเที่ยวแล

- หนวยงานเอ
 

รองหัวหนาคณะทํางาน 

ตรวจส
คุณภ

 
การเงิน 

รักษาความ
ปลอดภัย 

 
ประชาสัมพันธ 

หัวหนาคณะทํางาน 

ภาพที่ 7 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการของหนวยงานกลาง 
 
กกกกกกกกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจดัการ 
กกกกกกกก1. หัวหนาคณะทาํงาน   หัวหนาคณะทํางานมหีนาที่  ในกา
การพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา   เปนตัวแทนของหนวยงานในการต
คลองจินดา    องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  หนวยงานภาครฐั
กกกกกกกก2. รองหัวหนาคณะทํางาน ทําหนาที่ใหความชวยเหลือ  แบ
ในกรณีที่หวัหนาคณะทํางานไมอยูรองหวัหนาจะตองปฏิบัติการแทน 
กกกกกกกก3. ฝายประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ    ทําหนาที่ในก
การตลาด  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ใหบริการด
นักทองเที่ยว  อํานวยความสะดวกอื่นๆแกนักทองเที่ยวตามความเหมาะ

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

ที่ปรึกษา 
ารสวนตําบลคลองจินดา
ยกระทรวงการ    
ะกีฬา 
กชนที่เกี่ยวของ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
จัดกิจกรรม 

อบ
าพ 

รดูแลจัดการวางแนวทางใน 
ดิตอประสานงานกับตลาดน้ํา
และเอกชนทีม่ีสวนเกีย่วของ 
งเบาภาระหนาที่ของหัวหนา  

ารดูแล  ดานจดัทําส่ือโฆษณา    
านขอมูลแหลงทองเที่ยว แก
สม 
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กกกกกกกก4. ฝายรักษาความปลอดภัย  ฝายรักษาความปลอดภัย   มหีนาที่ในการดแูลรักษาความ
ปลอดภัยชีวิต และทรัพยสินของนักทองเทีย่ว และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด   
กกกกกกกก5. ฝายการเงิน ฝายการเงินมหีนาที่ในการจดัเก็บผลประโยชนดานการเงนิและการบัญชี  
ดูแลผลประโยชนของทุกฝายที่มีสวนเกีย่วของ 
กกกกกกกก6. ฝายตรวจสอบคุณภาพสินคาและราคา ฝายตรวจสอบคุณภาพสินคาและราคามีหนาที่
ในการดแูลรับผิดชอบดานสินคาและการบริการที่นํามาบริการแกนกัทองเที่ยวใหมีราคาที่เหมาะสม
และมีคุณภาพดีเพื่อสรางความประทับใจแกนักทองเทีย่ว 
กกกกกกกก7. ฝายจัดกจิกรรม  ฝายจัดกจิกรรมมีหนาที่ในการดูแลกจิกรรมทั้งหมด   จัดกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับตลาด  ปรับปรุงกิจกรรมใหดึงดูดใจนกัทองเที่ยวมากขึ้น      
 
แนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา 
กกกกกกกกการวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา เปนโครงการที่เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา  ดังนั้นการดําเนินงาน ควรเร่ิมจากการทําความ
เขาใจกับชาวบาน พอคา แมคา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว  โดยหนวยงานปกครองสวน
ทองถ่ินตองเขามามีสวนรวมในการประสานงาน และหนวยงานภาครฐับาล ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัตอไปนี ้
กกกกกกกกการจัดประชุมใหผูมีสวนเกีย่วของ คือ  ชาวบาน พอคา แมคา  คณะกรรมการผูบริหาร
ตลาดน้ําคลองจินดา ผูมสีวนรวมในการจัดทําแผนงานกําหนดเปาหมายการดําเนนิงาน และ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อเปนหนวยงานดแูลรับผิดชอบ และประสานงานโดยตรง  ซ่ึงจะตองอยู
ภายใตการดแูลของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐบาล และเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของ   
กกกกกกกกการนํารายละเอยีดของโครงการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา เปนสวนหนึง่
ของ โครงการพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อของบประมาณในการดําเนนิโครงการและขอความชวยเหลือ
ตางๆ และนํารายละเอียดของโครงการมอบใหสวนที่รับผิดชอบ  เชน องคการบรหิารสวนตําบล
คลองจินดา  หอการคาจังหวดันครปฐม หนวยงานยอยของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  เปนตน 
กกกกกกกกจดัการควบคุมดูแลกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น เพื่อทําใหการทองเทีย่วเปนไปใน
รูปแบบของการวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา  
กกกกกกกกการตรวจสอบประเมินผลจากการทองเท่ียวที่เกิดขึ้น    เนื่องจากการทองเที่ยวตลาดน้ํา
คลองจินดาจะเกิดประสิทธิผลจากการทองเที่ยว การควบคุม  ดูแลและตองจัดประเมินผลการ
ทองเที่ยวหลังจากไดดําเนนิกิจกรรมการทองเที่ยวไปแลว  เพื่อนาํผลที่ไดจากการประเมิน มา
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ปรับปรุง แกไขใหเกิดการวางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองจินดา ทําใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการมาเทีย่ว ที่ตลาดน้ําคลองจินดา 
  
 

มอบหมายแผนงานใหกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จัดประชุมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อวางแผนงานกําหนดเปาหมาย 

 
 

 
 
 

ร
 

แนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลอง
จินดา 

ดูแลควบคุมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 8 โครงสรางการดําเนนิงาน 
 
กกกกกกกกทัง้หมดเปนขอเสนอแนะโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม SW
จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในเรื่องของการวางแนวทางในการพัฒนาตล
สรุปเปนดานๆ ตามหลักการเรื่องสวนประสมการตลาดของบริการ The Se
7Ps แตขอเสนอแนะแนวทางดังกลาวนีจ้ะประสบความสําเร็จไปไมไดห
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสนใจ ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นชา
เกี่ยวของมีหนาที่รับผิดชอบ ควรเห็นความสําคัญของการวางแนวทางในก
จินดา และสรางจิตสํานึกของการมีสวนรวม สามารถวางแผนพัฒนาตลาด
สามารถบพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดา ใหเปนแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําคลอง
สลายไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปนผลดีของการมีสวนรวมของชุมชน สามารถส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จัดประเมินผลกา
ทองเที่ยว 
OT Analysis จุดแข็ง 
าดน้ําคลองจินดา  โดย
rvices Marketing Mix 
ากขาดความรวมมือของ
วบาน และหนวยงานที่
ารพัฒนาตลาดน้ําคลอง
น้ําคลองจินดาได และ
จินดาที่ยั่งยืน ไมเสื่อม
รางรายไดใหกับคนใน
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ชุมชน และไมกอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาของทองถ่ิน  ซ่ึงหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
คลองจินดาควรใหความสําคญัในเรื่องของการวางแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ําคลองจินดาอยาง
จริงจัง เพื่อทําใหเปนแหลงทองเที่ยวทีเ่ปนตลาดน้ําที่นกัทองเที่ยวรูสึกประทับใจและกลับมาเที่ยวที่
ตลาดน้ําคลองจินดาอยูตลอดไป 
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ขอมูลท่ัวไปตาํบลคลองจินดา  
กกกกกกกก1. อาณาเขต องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  ตั้งอยูหางจากที่ทําการอําเภอสาม
พรานประมาณ  7 กิโลเมตร  มีอาณาเขตตดิตอกับตําบลขางเคียง  ดังนี ้  
ทิศเหนือ ติดตอตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม 
ทิศใต  ติดตอตําบลเกษตรพัฒนา  อําเภอบานแพว  จังหวดัสมุทรสาคร 
ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลบางชาง  อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 
  ติดตอตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 
ทิศตะวนัตก ติดตอตําบลตลาดจินดา  อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 
กกกกกกกก2. เนื้อที่ พื้นที่  26.2048  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  16,378  ไร  พื้นที่การเกษตร  
14,561  ไร 
กกกกกกกก3. เขตการปกครอง องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  แบงเขตการปกครอง
ออกเปน  14  หมูบาน  ดังนีก้หมูที่ 1   บานคลองจินดา หมูที่ 2   บานบึงบางชาง หมูที่ 3   บานวัด
ปรีดาราม หมูที่ 4   บานคลองจินดา หมูที่ 5   บานวังน้ําขาว หมูที่ 6   บานพาดหมอน หมูที่ 7   บาน
ส่ีแยก หมูที่ 8   บานคลองจินดา หมูที่ 9   บานพาดหมอน หมูที่ 10  บานคลองผูใหญโตะ หมู
ที่ 11  บานรางสังกะสี  หมูที่ 12  บานวังน้ําขาว หมูที่ 13  บานแหลมอาจารยเผือก หมูที่ 14  บาน
คลองจินดาพฒันา 
กกกกกกกก4. ประชากรกมปีระชากรทั้งส้ิน  11,554  คน  แยกเปนชาย  5,485  คน   หญิง  6,069  
คนขอมูลประชากรตําบลคลองจินดา  (ณ.  เดือน  มีนาคม  2551) 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนประชากร ตาํบลคลองจินดา  
 

หมูท่ี  ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 220 416 443 859 
2 209 381 399 780 
3 406 732 831 1,563 
4 216 344 387 731 
5 304 601 658 1,259 
6 210 365 389 754 
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ตารางที่ 2 (ตอ)  
 

หมูท่ี  ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

7 213 362 417 779 
8 132 225 272 497 
9 102 194 223 417 
10 164 350 360 710 
11 207 453 485 938 
12 171 355 428 783 
13 129 234 258 492 
14 210 473 519 992 
รวม 2,893 5,485 6,069 11,554 

 
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา, “เอกสารประกอบการสัมนาตําบลคลองจินดา,” 
(นครปฐม : ม.ป.ท., 2551), 2. (อัดสําเนา)  
 
กกกกกกกก5. ผลิตภัณฑมวลรวมรายได ประชาชนในตําบลคลองจินดา สวนใหญมีอาชีพเกษตร 
กรทําสวนผลไม  ซ่ึงมีรายไดรวมทั้งตําบลปละประมาณ 137,871,784  บาท  รายไดเฉลี่ยของ
ประชาชน  69,580  บาท/คน/ป 
กกกกกกกก6. การศึกษา  สถานศึกษาในตําบลคลองจินดาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  
ประกอบดวย 
กกกกกกกกโรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน   5   แหง 
กกกกกกกกโรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน   2   แหง 
กกกกกกกกโรงเรียนอาชีวศกึษา    จํานวน   -   แหง   
กกกกกกกกโรงเรียน/สถาบันชั้นสูงสุด        จํานวน   -   แหง 
กกกกกกกกศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน   2    แหง 
กกกกกกกกศนูยพัฒนาเดก็เล็ก    จํานวน   4   แหง 
กกกกกกกกทีอ่านหนังสือพมิพประจําหมูบาน  จํานวน   2    แหง 
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กกกกกกกก7. การสาธารณสุข ประกอบดวยกสถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหงและสถานพยาบาล
เอกชนจํานวน 3 แหงกอัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100 
กกกกกกกก8. ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน สถานีตํารวจชุมชน 2 แหง 
กกกกกกกก9. สถาบันและองคกรทางศาสนา มีวัด 2 แหง คือ วัดปรีดาราม และวดัวังน้ําขาว 
กกกกกกกก10. การโทรคมนาคม มีโทรศัพทสาธารณะ จาํนวน 14 แหง 
กกกกกกกก11. การไฟฟา อัตราการใชไฟฟาของหมูบาน   คิดเปนอัตรา  รอยละ  100 
กกกกกกกก12. แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวยแมน้ํา 1 สาย และลําคลอง 27 สาย 
กกกกกกกก13. แหลงน้ําที่สรางขึ้นบอน้ําบาดาล จํานวน 26 แหง และหอถังน้ําประปา คสล.จํานวน 
27 แหง 
กกกกกกกก14. มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบาน 5 รุน 1,500   คน ไทยอาสาปองกันชาต ิ1 รุน 50 คน
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน 2 รุน รุนละ 80 คน  กลุมสตรี 2 กลุม 150 คน 
 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
กกกกกกกกโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา  จดัเปน
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวนทั้งส้ิน  28  
คน  แบงโครงสรางการบริหาร  ดังนี ้
กกกกกกกก1. สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบไปดวย 
กกกกกกกกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1   คน 
กกกกกกกกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   1   คน 
กกกกกกกกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   1   คน 
กกกกกกกกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  22  คน 
กกกกกกกก2. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 
กกกกกกกกนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   1   คน 
กกกกกกกกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   2   คน 
กกกกกกกกเลขานุการคณะผูบริหาร    จํานวน   1   คน 
กกกกกกกก3. บุคลากรทั้งส้ิน  36  คน   แบงเปน 
กกกกกกกกพนักงานสวนตาํบล     จํานวน  13  อัตรา 
กกกกกกกกลูกจางประจํา      จํานวน   3   อัตรา 
กกกกกกกกพนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน   8   อัตรา 
กกกกกกกกพนักงานจางทั่วไป     จํานวน  12  อัตรา 
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กกกกกกกก4. แบงสวนราชการภายในออกเปน  3  สวน   ดังนี ้
กกกกกกกกสํานักงานปลัด  อบต.     จํานวน  21  คน 
กกกกกกกกสวนการคลัง      จํานวน   7   คน 
กกกกกกกกสวนโยธา      จํานวน   8   คน 
กกกกกกกก5. ระดับการศึกษาของบุคลากร  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา/พนกังานจาง)  
จํานวน  36  คน 
กกกกกกกกประถมศึกษา         จํานวน   4   คน 
กกกกกกกกมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา   จํานวน  19  คน 
กกกกกกกกปริญญาตรี      จํานวน  13  คน 
กกกกกกกกสูงกวาปริญญาตรี     จํานวน   -    คน 
กกกกกกกก6. เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
กกกกกกกกรถยนตสวนกลาง        จํานวน   2   คัน  
กกกกกกกกรถจักรยานยนตสวนกลาง    จํานวน   3   คัน 
กกกกกกกกรถดับเพลิง      จํานวน   -    คัน 
กกกกกกกกรถบรรทุกขยะ     จํานวน   1   คัน 
กกกกกกกกเครื่องคอมพิวเตอร     จํานวน   6   เครื่อง 
กกกกกกกกเครื่องถายเอกสาร     จํานวน   2   เครื่อง 
 
การบริหารจัดการตลาดน้ําคลองจินดา  มคีณะกรรมการดงันี้ 
กกกกกกกก1. นายทองชุบ  พงษไพร 
กกกกกกกก2. นายนิมิตร   พงษไพร 
กกกกกกกก3. ผูใหญมงคล  กวยรักษา 
กกกกกกกก4. อบต.สุกัญญา  ตั้งสุขฤทัย 
กกกกกกกก5. นางกรรณิกา  ทองสิมา 
กกกกกกกก6. นายสมชาย  สรอยมณ ี
กกกกกกกก7. ผ.ช.นิคม   เชยสงวน 
กกกกกกกก8. ผูใหญประสงค  ปานเย็นสงวน 
กกกกกกกก9. ผ.ช.บุญญา   สุจจิตรจูล 
กกกกกกกก10. อบต.สมเกียรติ  ภิรมนิล 
กกกกกกกก11. อบต.วินิจ   เส็งสมาน 
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กกกกกกกก12. ผูใหญกําธร  เนียมแสง 
กกกกกกกก13. อบต.วิรัตน  โปรานานนท 
กกกกกกกก14. ผูใหญณรงค  มกรเสน 
กกกกกกกก15. ผูใหญสิริวัช  ชูสุวรรณ 
กกกกกกกก16. นายสุพจน  นอยนารถ 
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