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 การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน  าวัดกลางคูเวียง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
ตลาดน  าวัดกลางคูเวียง จ านวน 384 คน และการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่วัด
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน เจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน  าวัดกลางคูเวียง และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน  าวัดกลางคูเวียงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.75) โดยด้านที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ด้านการบริการท่องเที่ยว    
( x =2.50) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( x =2.52) และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ( x =2.58) 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดน  าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ได้แก่ การเพิ่มจ านวนร้านค้าและร้านอาหาร จัดให้มีเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน  าวัดกลางคูเวียงให้เกิดความยั่งยืน 
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This study aims to 1) study the potential for the Wat-Glangkhuweang Floating 
Market to become an ecotourism attraction, and 2) get data that will be used for the 
development of guidelines to develop the Wat-Glangkhuweang Floating Market into an 
ecotourism attraction. 

The research was conducted by interviewing 384 tourists, using a structured 
tourist’s satisfaction questionnaire regarding the tourist destination (Wat-Glangkhuweang 
Floating Market). The in-depth interviews were conducted among abbots and related temple’s 
officers , the officer of Sampatuan Sub-district Administrative Office, the officers of the Center 
of Sports and Recreation Development, Nakorn Pathom Province, the entrepreneurs who sell 
goods at the Wat-Glangkhuweang Floating Market, and local people  in the district. 

The results of the study revealed that the Wat-Glangkhuweang floating market had 

the potential to become an ecotourism attraction at a mean level ( x  = 2.75). The factors 

should be urgently improved were the tourism services ( x  = 2.50), the local people’s 

participation ( x  = 2.52), and the tourist’s security regarding their life and property ( x  = 2.58). 

Recommendations for developing the Wat-Glangkhuweang Floating Market into 
an ecotourism attraction included increasing the numbers of shops and restaurants, providing 
local tour guides, promoting Wat-Glangkhuweang Floating Market in tourism media, getting 
local people involved in tourism operations, and increasing security for tourists. These would 
contribute to the sustainable development of the Wat-Glangkhuweang Floating Market into an 
ecotourism attraction. 
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 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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บุตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ศิษย์คนนี้ด้วยความเมตตา 
ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ เชี่ยวชาญและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จของงานวิจัยครั้งนี้ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ข้าพระเจ้าทุกท่าน 

 

 ขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน เจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
นครปฐม และประชาชนในท้องถิ่นตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

 

 และส าคัญที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ พี่สาว และนายอรรถกร จิตร์อ่ิมที่เป็น
ก าลังใจส าคัญที่สุดในชีวิต และอยู่เคียงข้างกายตลอดเวลาแม้ยามสุข ทุกข์ เหน่ือยล้า หรือท้อแท้ของ
ชีวิต รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นก าลังใจ และช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์คร้ังนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 

 พลังกายและพลังใจจากความทุ่มเทคร้ังยิ่งใหญ่ของชีวิตได้ส าเร็จลงแล้วในวันนี้ คุณ
ความดีและประโยชน์ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ท าในคร้ังนี้ขอยกให้คุณแม่ ผู้ซึ่งส าคัญและประเสริฐสุด
ในชีวิตที่ข้าพเจ้าพึงมี 
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