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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาการ
จัดการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคของการจัดการตลาดน้ าไทรน้อย และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการตลาดน้ าไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 งานวิจัยช้ินน้ีได้ใช้วิธีการวิจัย 2 แบบ คือ 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยใช้เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และ 2) วิธีการสัมภาษณ์ เชิงเจาะลึก ( In-depth 
Interview) จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าไทรน้อย โดย
จ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน 2 คน 2) กลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้า จ านวน 4 คน 3) กลุ่มนักท่องเท่ียว 4 คน และ 4) กลุ่มประชาชนท่ัวไป 4 คน 

ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการแก้ไขการจัดการตลาดน้ าไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน ควรประกอบด้วย 10 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี คือ ข้ันท่ี 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
แก่ชุมชนในการพิจารณาท้ังด้านบวกและลบของการท่องเท่ียว ข้ันท่ี 2 สร้างการมีส่วนร่วม ข้ัน
ท่ี 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ข้ันท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ท้ังในด้านศักยภาพ ข้อจ ากัด 
โอกาส และความเสี่ยง ข้ันท่ี 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน ข้ันท่ี 6 วางรูปแบบ
การบริหารจัดการ ข้ันท่ี 7 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้ันท่ี 8 ทดลองด าเนิน
กิจกรรมการท่องเท่ียว ข้ันท่ี 9 ประเมินผล ในข้ันตอนประเมินผล และข้ันท่ี 10 พัฒนาองค์กร 
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น้ าไทรน้อย” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 
2 นักศึกษาปริญญาโท, โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน้า 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการตลาดน้ าไทรน้อย 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการตลาดน้ าไทรน้อยเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 

 1) ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย และส ารวจสถานท่ีส าคัญต่างๆ ใน
พื้นท่ีความรับผิดชอบของอ าเภอไทรน้อย เพื่อน ามาพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ าไทรน้อย 
 2) ขอบเขตด้านประชากรศึกษา 
 ประชากรท้องถ่ิน คือพ่อค้าแม่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าไทรน้อย นักท่องเท่ียว 
หรือ ผู้คนท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน้ าไทรน้อย 
 3) ขอบเขตทางด้านเน้ือหา 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดน ้าไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
สถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอไทรน้อย การจัดการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ปัญหาอุปสรรคของการจัดการตลาดน้ าไทรน้อย แนวทางในการแก้ไขการ
จัดการตลาดน้ าไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ 
ประชาคมตลาดน้ าไทรน้อย โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview) เป็นการสัมภาษณ์โดยทางผู้วิจัยจะมีการก าหนดหัวข้อท่ีต้องการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างหลวม  ๆ DPU โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อเป็นการสอบถามการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าวท่ีมีต่อตลาดน้ าไทรน้อย 
โดยเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก 
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 1) ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ ข้อมูลเจาะลึก โดยจะท าการสัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ าไทรน้อย ผู้บริหารหรือประชาคมตลาดน้ าและใช้การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้การรวมรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้จากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเร่ืองดังกล่าวข้างต้น 

(2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร เป็น
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แนวทางในการศึกษาเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ และน าไปสู่แนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป 
 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์ทางผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองโดยมีการก าหนดค าถามในการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมีการก าหนดประเด็นค าถามไว้อย่างหลวม ๆ การสัมภาษณ์เป็น
ในลักษณะการพูดคุย หรือการซักถามระหว่างบุคคล โดยมีการก าหนดประเด็นท่ีจะพูดไว้
ล่วงหน้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวการมีส่วนร่วมของประชาชนในแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือ ผลกระทบจากการท่องเท่ียวในชุมชนการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรหรือเชิงอนุรักษ์อย่างไร เป็นต้น โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท้องถ่ิน
ประกอบไปด้วยพ่อค้า แม่ค้า ประชาคมตลาดน้ า ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลให้มี
ความละเอียดลึกซึ้งในการหาข้อมูลทางการวิจัยและสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไป
สนับสนุนในการตอบแบบ  

(1) สัมภาษณ์ได้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการรวบรวมข้อมูล 
 (2) สมุดจดบันทึก ข้อมูลท่ีส าคัญในการสัมภาษณ์ 
 (3) เทปบันทึกเสียง ใช้ในการอัดเสียงสัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนไม่ตกหล่น 
กล้องถ่ายรูป ใช้บันทึกภาพและข้อมูลท่ีใช้ในการสังเกต 
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 4) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
เป็นผู้ตรวจสอบด้านเน้ือหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดท่ีวางไว้รวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญช้ีแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข้ ให้ถูกต้องเหมาะสม 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ปฐมภูมิ) และข้อมูลเอกสาร 
(ทุติยภูมิ) แล้ว จึงน ามาสรุปประเด็น น าข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การน าแนวทางการจัดการเพื่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ าของไทยอย่างยั่งยืนท่ีใช้รูปแบบการจัดการเพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้มาท าการสรุป หาข้อเสนอแนะน ามาสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวและประชากรท้องถ่ินอันน าไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว
ตลาดน้ าไทรน้อยอย่างยั่งยืนซึ่งกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ระยะเวลาใน
การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการท าการศึกษาวิจัย ประมาณ 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 ค้นคว้าอิสระโดยเริ่มต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดย
การศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท าการ
เก็บรวมรวมข้อมูล ระยะท่ี 2 เสนอการค้นคว้าอิสระในเดือนมิถุนายน 2563 และท าการลง
พื้นท่ีเก็บข้อมูลจริงโดยการแบบสัมภาษณ์ จ านวน 14 คน รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 และท าการประมวลผลเพื่อสรุปในงานวิจัย 
 

4. ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้ าไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วน

ร่วม สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 
1. ตลาดน ้าไทรน้อยมีความเป็นมาอย่างไร 

 ตลาดน้ าไทรน้อยเร่ิมเปิดด าเนินกิจกรรมท่ีบริเวณริมเข่ือนหน้าเทศบาลต าบลไทรน้อย 
โดยกรกฎาคม 2545 โดยวัดไทรใหญ่ สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2410 มีอาณาเขตจ านวน 20 ไร่ เดิม
ช่ือวัดมหานิโครธาราม ซึ่งแปลว่า “ไทร” ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “วัดไทรใหญ่” เมื่อ พ.ศ.2498 
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ปูชนียวัตถุท่ีส าคัญของวัดคือ “หลวงพ่อ
ทองค า” ซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้านและประชาชนท่ัวไป อาชีพหลักของชาวตลาด
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น้ าไทรน้อยถือการท านา ท าสวน ปลูกผัก ผลไม้ โดยเกษตรกรไทรน้อยได้มีการรวมกลุ่มเพื่อน า
ผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายท่ีตลาดน้ าไทรน้อยแห่งน้ี และสถานท่ีใกล้เคียงท่ีน่าสนใจ มี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีการบริการค้นการท่องเท่ียวของชุมชน มีกิจกรรมการท่องเท่ียวภายใน
ชุมชน  
 2. การจัดการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ควรเป็น
อย่างไร 
  การท่องเท่ียวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สมาชิกใน
ชุมชนต้องมีส่วนร่วม ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรม ของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ต้องค านึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักด์ิศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็น
ธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกฎ กติกาท่ีเห็นร่วมจากชุมชน ส าหรับการจัดการ
ท่องเท่ียวท่ีชัดเจน สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านท่ัวไปและนักท่องเท่ียว ควรมีกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างกันและกันอย่างต่อเน่ือง การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะต้องมีมาตรฐานท่ีมาจากข้อตกลง
ร่วมภายในชุมชนด้วย รายได้ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวต้องมีส่วนไปสนับสนุนในการพัฒนา
ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรชุมชนต้องมีความเข้มแข็งพอ 
 3. ปัญหาอุปสรรคของการจัดการตลาดน้ าไทรน้อยมีอะไรบ้าง 
 ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน ไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังหมด
มีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวเฉพาะผู้ท่ีมีอ านาจ ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ
จัดต้ังองค์กรภายในชุมชน เพื่อรับผิดชอบกิจกรรม ความพร้อมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีพัก 
อาหาร การดูแลความปลอดภัย การน าพานักท่องเท่ียว การสื่อความหมาย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกนน าภายในชุมชนเท่าน้ัน ยังไม่มีระบบกระจายท่ี
ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ขาดการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ขาดประสบการณ์และทักษะใน
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีต้องบูรณาการความต้องการความเพลิดเพลิน ขาดความ
ต่ืนตัวและการเรียนรู้ 
 4. แนวทางการแก้ไขการจัดการตลาดน้ าไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ควร
เป็นอย่างไร 
 ผู้ด าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรมีกระบวนการท างาน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวให้ชุมชนในการพิจารณาท้ังด้านบวกและลบของ
การท่องเท่ียว ข้ันท่ี 2 สร้างการมีส่วนร่วม ข้ันท่ี 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ข้ันท่ี 4 
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วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ท้ังในด้านศักยภาพ-ข้อจ ากัด โอกาสและความเสี่ยง ข้ันท่ี 5 ร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน ข้ันท่ี 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ข้ันท่ี 7 ประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้ันท่ี 8 ทดลองด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ข้ันท่ี 9 ประเมินผล ใน
ข้ันตอนประเมินผล และข้ันท่ี 10 พัฒนาองค์กร 
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รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวของเทศบาลไทรน้อย: กรณศีึกษาตลาดน ้าไทรนอ้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้าหนดเป้าหมาย  
การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

หน่วยงานก้ากับดูแล 

(เทศบาลไทรน้อย)   
  หน่วยงานสนับสนนุ 

- ภาครัฐ   
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  
- สถาบันการศึกษา 

  ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม   การวางแผน 

ประเด็นส้าคัญในการจัดการ   
- การส่งเสริมการตลาด 

- โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

- ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

- สิ่งอ านวยความสะดวก 

- มาตรฐาน และความปลอดภัย 

- จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
ขยะ เป็นต้น 

- การต้อนรับและการบริการ 

  วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับบริบทตลาดน้ าไทรน้อย 

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 

  หน่วยงานด้าเนินการ 

(ประชาคมตลาดน้ า) 
- ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้ า 

- ตัวแทนเทศบาลไทรน้อย 

- ตัวแทนชุมชน 

- ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การจัดการ   

ขอบเขตการจัดการ 

- แหล่งท่องเที่ยว 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 

- บริการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการตลาด 

- การมีส่วนร่วม 

- กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม 

-องค์กรการจัดการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

เครือข่าย เครือข่าย 

การบูรณาการ การบูรณาการ 
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5. อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้ังไว้ ดังน้ี 
การมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าไทรน้อยในด้านต่างๆ 

ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การสรรหาบุคลากร การน าหรือการสั่งการ 
และการควบคุมองค์กร การพัฒนาตลาดน้ าไทรน้อยอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจัยพระมหาทองมา ใบทับทิม (2550) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : คลองมหาสวัสด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
 ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาของการพัฒนาการท่องเท่ียว
อยู่ในระดับปานกลางโดยในด้านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และด้านร่วมประชุมปรึกษาปัญหาการ
ท่องเท่ียวในชุมชนอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (2557) 
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว (ตลาดคลองสวน 100 
ปี) 
 ทัศนคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวมีทัศนคติโดยรวมในอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติในทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ทัศนคติต่อการจัดสถานท่ีวางขายสวยงานน่าเดินท่องเท่ียว ทัศนคติต่อ
ขนาดของแพริมน้ าเหมาะสมกับการรองรับนักท่องเท่ียว ทัศนคติต่อความน่าสนใจของตลาด
น้ าไทรน้อย ทัศนคติต่อสินค้าท่ีมาจ าหน่ายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ทัศนคติต่อ
ทัศนียภาพและการตกแต่งสถานท่ีมีความสวยงามและทัศนคติต่อบรรยากาศและความร่มรื่น
ของสถานท่ีท าให้เกิดความเพลิดเพลินอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของดวง
สุดา พิสิฏฐาพิบูล และคณะ (2550) เรื่องทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการบริหาร
การท่องเท่ียวตลาดน้ าดอนหวาย 
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บทสรุป ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าไทรน้อยโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม 
1) หน่วยงานภาครัฐ 
(1) เทศบาลต าบลไทรน้อยควรมีการก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ี 
ชัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงาน โครงการท่ีชัดเจนในการพัฒนาการตลาดน้ า
ไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคีท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อการพัฒนาภายใต้ความเป็นไปได้ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นท่ี
ตลาดน้ าไทรน้อย 

(2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้อง 

กับบริบทของพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย เช่น ท่ีจอดรถ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายการ
บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียว เป็นตัน 

3) ควรมีการส่งเสริมด้านการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นท่ีตลาดน้ า 

ไทรน้อยและส่งเสริมกิจกรรมท่ีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น ประเพณีไหว้หลวง
พ่อทองค า 

4) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน้ าไทร
น้อยอย่าง 

ต่อเน่ือง เช่น การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน การอบรมยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น 
5) เทศบาลต าบลไทรน้อย ควรมีวางแผนเพื่อการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรม 
ระหว่างพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยใช้ตลาดน้ าไทรน้อยเป็นกลยุทธ์หลักใน
การเช่ือมโยงไปยังแหล่ท่องเท่ียวอื่น ๆ เพื่อการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อเป็นการกระจายโอกาสค้นการท่องเท่ียวให้กับพื้นท่ี
เช่ือมโยงอื่น ๆ 
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6) เทศบาลต าบลไทรน้อย ควรมีการใช้เพิ่มรูปแบบการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย เช่น การใช้การสื่อสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ และสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นต้น 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายน้อย ข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัยในยุค
ปัจจุบัน) เทศบาลต าบลไทรน้อย ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
จัดการภายในตลาดน้ าไทรน้อย เป็นรายไตรมาสอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ตัวช้ีวัดท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีชัดเจน เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

7) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีการเช่ือมโยงความร่วมมือและการ
ด าเนินงานแบบบูรณา 

การเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
2) ภาคประชาชน 
(1) ชุมชนควรมีการรวมตัวเพื่อจัดองค์กรในการจัดการท่องเท่ียว โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของ 
ชุมชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อย เข้า
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการอย่างเสมอภาค เพื่อลดปัญหาช่องว่างในการ
ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเท่ียวของพื้นท่ีตลาดน้ า
ไทรน้อย 

(2) ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายท่องเท่ียวตลาดน้ า เพื่อเช่ือมโยงความ
ร่วมมือกับตลาดน้ า 

ท้ังในและนอกพื้นท่ี อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาตลาดน้ าไทรน้อย ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมได้มาก
ยิ่งข้ึน 

(3) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ตลาดน้ าไทรน้อย และพื้นท่ีเช่ือมโยง โดยการเข้าร่วม หรือจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง 

(4) ชุมชนควรให้ส่งเสริม และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน  
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เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีตลาดน้ าไทรน้อยอย่างต่อเน่ือง 
2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในครั งต่อไป 

1) การศึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในการจัดการตลาดน้ าไทร
น้อย เพื่อการ 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากองค์กรในการจัดการมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาตลาดน้ าไทร
น้อยให้เกิดความยั่งยืน รวมท้ังเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการให้สอดรับกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของการท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

2) การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเท่ียวของตลาดน้ าไทร
น้อย เน่ืองจาก 

ปัจจุบันมีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ดังน้ัน หากมีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องในด้านน้ี จะท าให้พื้นท่ีจะสามารถเตรียมมาตรการในการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียว และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ตลาดน้ าไทรน้อย  

เพื่อสร้างความหลากหลาย และสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
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