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บทคัดย่อ
ตลาดน้ ำเป็ นศูนย์รวมของคนในท้องถิ ่ น ซึ ่ ง พวกเขาสามารถขายสินค้ า และได้ รับรายได้จาก
นักท่องเที่ยว ดังนั้นนักวิชาการหลายท่านจึงศึกษาเกี่ยวกับตลาดน้ำ งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อระบุ
ลักษณะโดยรวมของงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำ คำว่า “ตลาดน้ำ” ได้ถูกใช้เป็นคำค้นในเว็ บไซต์
Tci-Thaijo.org ซึ่งถูกค้นที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความจำนวน 34 บทความได้ถูกค้นพบ
และใช้เป็นกรณี (Cases) ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ผู้ลงรหัสจำนวน 2 คน ทั้งสองแยกกับลงรหัส 4 ตัวแปร
คือ (1) วิธีการเก็บข้อมูล (2) ประเภทกลุ่มตัวอย่าง (3) สถานที่ตั้งของตลาดน้ำ และ (4) ตัวแปรหรือหัวข้อที่
ถูกระบุในงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำ ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และสถานที่เก็บข้อมูลอยู่นอกกรุงเทพมหานคร
หัวข้อการวิจัยหรือตัวแปรที่พบบ่อยคือ ส่วนผสมทางการตลาด ความสะดวกสบายของสถานที่ และการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กับภูมิปัญญาชาวบ้าน นักวิจัยที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำในอนาคตควรพัฒนา
เครื่องมือหรือสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารระหว่างผู้ขาย ของ
นักท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแปรหรือหัวข้อที่ไม่เคยถูกศึกษาควรที่จะถูกประเมินและ
วิเคราะห์ในอนาคต เช่น กิจกรรมการท่องเที่ย วอย่างการให้อาหารปลาสวาย และกิจกรรมการทำบุญที่มี
ความแตกต่างจากการให้ทานปกติ
คำสำคัญ: ตลาดน้ำ การวิเคราะห์เนื้อหา การท่องเที่ยว ประเทศไทย

Abstract
Floating markets are the places that local people could come together, sell their
local goods, and earn income from tourists. Therefore, many researchers investigated the
topics related to such the places. The current study used content analysis as a method for
data collection to understand the overall characteristic of the studies about floating markets
in Thailand. After searching the keyword, “floating market” in Thai, in the search box of Tci-
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Thaijo.org, at a public library in Bangkok, 34 papers were shown as search results. These 34
papers were listed as the cases, that two colleagues helped code 4 major variables, research
method, types of participants, the location of floating market, and the variable(s) or topic(s)
in each paper. Most studies used quantitative approach collecting the data from Thai tourists.
Data collection was usually done outside Bangkok. The variables or topics which were
frequently found are marketing mix ( 4P/ 7P) , facility, circulation quality, and cultural
conservation. Researchers of future studies should develop some tools or construct a
practical model to improve the communication quality among hawkers, tourists, folk leaders,
and government officials. Some variables or factors that have never been investigated should
be also explored, such as side activities, like feeding swai fish, and making merit with
uncommon strategies.
Keywords: floating market, riverside market, content analysis, tourism, Thailand
บทนำ
ตลาดน้ำถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันเป็นศูนย์รวมด้านภูมิปัญญา (ปนันดา จันทร์สุกรี ,
และคณะ, 2560; มธุรา สวนศรี, 2559) วัฒนธรรม (ชลลดา แสงมณี, ศิริสา ธิตกิจ และ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์
เลิศ, 2557) และวิถีชีวิตท้องถิ่น (กฤตภาส บินสุอะหวา และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , 2554) ผู้ที่มาเที่ยวมิ
เพียงได้เรียนรู้จากทั้งคนในชุม ชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ , ทัศนาวดี
แก้ ว สนิ ท และกรกฎ จำเนี ย ร, 2560) หากแต่ ย ั ง นำรายได้ มาสู ่ช ุ มชน (วรุ ณ ี เชาวน์ สุ ขุ ม และวงศ์ ธีรา
สุวรรณณิน, 2561) เป็นการกระจายรายได้ (ชุติมา นุตยะสกุล และ ประสพชัย พสุนนท์ , 2559; สิรัชญา
วงษ์อาทิตย์ และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ , 2559) และทำให้ผู้คนไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปหางานในเมืองหลวง
(ปรียาภรณ์ เนียมนก และ วศิน เหลี่ยมปรีชา, 2554-2555) การจัดตั้งตลาดน้ำ หรือ หาวิธีดำรงตลาดน้ำให้
สามารถอยู่รอดได้นั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จะเห็นได้ว่านักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้
เลือกทำวิจัย เรื่ องตลาดน้ำ มุ่งหาแนวทางพัฒนาตามศาสตร์ท ี่ ตนเองถนัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด
(เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และคณะ, 2559; เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และ พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล,
2561; ศิริรัตน์ ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562; Nana Srithammasak,
et al., 2561) ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม (พระครู ส ั ง ฆรั ก ษ์ ท รงพรรณ ชยทตฺ โ ต, 2560; รั ศ มี อุ ต เสนา, 2559;
วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ และปิติพร มโนคุ้น, 2561) ตลอดจนคุณภาพของคนในชุมชน (ขนิษฐา บรมสำลี และ
รัฐพล สันสน, 2560; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 2562) ผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าเหล่านี้ อาจมี
ความใกล้เคียงกันในบางบทความ หรือ ในบางองค์ความรู้ อาจแทบไม่เคยมีใครศึกษาค้นคว้า งานวิจัยนี้จึง
รวบรวมข้อมูลลักษณะของงานวิจัย ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาข้อเสนอแนะใน
การทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำในอนาคต
ด้วยประโยชน์ของตลาดน้ำอันได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่ช่วยสร้างความยั่งยืน (ธีราภรณ์ นกแก้ว ,
2555) และมั่นคงต่อเศรษฐกิจชุมชน (ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรีชา, 2554-2555) สร้างอาชีพ
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ที ่ ช ่ ว ยสื บ สานภู ม ิ ปั ญ ญาท้ องถิ ่ น (กฤตภาส บิ น สุ อะหวา และศุ ภวั ฒ นากร วงศ์ ธ นวสุ , 2554; ปนั นดา
จันทร์สุกรี, และคณะ 2560) นักวิจัยหลายท่านได้หาสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว หรือมา
พักผ่อนที่ตลาดน้ำ (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ , 2562) และสิ่งที่พวกเขาต้องการให้มีการปรับปรุง (ธิดารัตน์
ตันนิรัตร์, 2557) คำตอบเหล่านี้จะทำให้ตลาดน้ำถูกพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง ซึ่งจะกล่าวถึงข้อค้นพบ
ดังต่อไปนี้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมักชื่นชอบการถ่ายภาพกับจุดถ่ายภาพ (ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, 2557) ดังนั้นการ
พัฒนาทางกายภาพ เช่น ภูมิทัศน์ การออกแบบอาคาร สี ที่แสดงถึงความเป็นไทย จึงมีความสำคัญ (ศิริรั ตน์
ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย, และ กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562) ตลาดน้ำบางแห่งได้ระบุแนวทางการ
จัดแต่งร้านให้ผู้ขายทุ กคนปฏิบ ัติ ในทางเดียวกัน (วรุณี เชาวน์สุขุม และ วงศ์ธีรา สุวรรณณิน , 2561)
นักท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย (จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์ หงส์สวัสดิ์, และ
รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ, 2562) พวกเขาต้องการการจราจรที่คล่องตัวในการเข้าออก และจอดรถ (มธุรา สวนศรี,
2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดน้ำที่มีชื่อเสียง และในเทศกาลท่องเที่ยว ความสะอาดของตลาดน้ำก็เป็น
สิ่งสำคัญ (ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2557) ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหาร ทางเดิน
และห้องน้ำ (สุทธยา สมสุข , สุวภัทร อำพันสุขโข, และ ยาภรณ์ ดำจุติ, 2561) การพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง
เหล่านี้ อาจต้องอาศัยอำนาจของผู้นำชุมชน และความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐ (ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ,
ทัศนาวดี แก้วสนิท, และ กรกฎ จำเนียร, 2560; พรทิพย์ จุ้ยรอด, 2556) หรืออาจเป็นเงินสนับสนุนจากวัดที่
มีตลาดน้ำในบริเวณวัด ดังนั้น การสื่อสารที่ดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ (ขนิษฐา บรมสำลี และ
รัฐพล สันสน, 2560; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 2562) และจะทำให้ตลาดน้ำสามารถถูกปรับปรุง
ให้ตรงตามที่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนต้องการ (ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, 2557) อย่างไรก็ตามความสามัคคีใน
ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างขึ้ น เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร (ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศิน
เหลี่ยมปรีชา, 2554-2555)
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวตลาดน้ำ เพราะ ต้องการหาบรรยากาศ
ที ่ แ ตกต่ า งจากชี ว ิ ตประจำวั น (เจตน์ ส ฤษฎิ ์ สั ง ขพั น ธ์ , และคณะ 2559; Nana Srithammasak, et al.,
2561) หลายคนต้องการมาผ่อนคลาย (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ , 2562) หลายคนต้องการความรู้สึกที่ได้จาก
บรรยากาศเสมือนว่าอยู่ในยุคอดีต (สิรัชญา วงษ์อาทิตย์ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2559) พวกเขานิยม
เดินทางมารับประทานอาหารมากกว่าซื้อของทั่วไป (ทากะโนริ อิชิกาวะ และฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2560)
รสชาติอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ (ศิริรัตน์ ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562)
ราคาอาหารก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อ (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และ พรรณรัตน์
อาภรณ์พิศาล, 2561) ในตลาดน้ำบางแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมซื้อของที่ระลึกมากกว่าอาหาร (วรุณี เชาวน์สุขมุ
และวงศ์ธีรา สุวรรณณิน , 2561) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติขาดความมั่นใจในการบริโ ภค
อาหารไทย เพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ในขณะที่งานวิจัยที่ศึกษาส่วนผสมทางการตลาด ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และบริการ
(Products) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์
พิศาล, 2561) แต่ผลิตภัณฑ์อาจมีการซ้ำซ้อน ไม่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้น่าเบื่อ และเกิดการแข่งขันกันเอง
(กมลทิพย์ กันตะเพ็ง และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560; จัตตุรงค์ เพลินหัด, 2558; รัศมี อุตเสนา, 2559) หรือเกิด
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การเกลียดชังกันระหว่างผู้ ขาย ดังนั้น การนำความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญามาพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์
ให้มีเอกลักษณ์ จะสามารถลดปัญหาข้อนี้ได้ (พราว อรุณรังสีเวช และรตจิตร อรุณรังสีเวช, 2560)
เพราะสื่อต่าง ๆ สามารถถูกใช้ในทางที่ดี เช่น ภาพยนตร์สามารถช่วยสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี
(พราว อรุ ณ รั ง สี เ วช , และคณะ 2561; พราว อรุ ณ รั ง สี เ วช และ คเณศร์ จิ ต ต์ ไ ทย , 2562;
พราว อรุณรังสีเวช และจารุวรรณ เฉลิมบุญ, 2562; พราว อรุณรังสีเวช และชญานิน แก้วบางยาง, 2562;
พราว อรุณรังสีเวช และรตจิตร อรุณรังสีเวช, 2560; Arunrangsiwed. et al, 2018; Arunrangsiwed et
al, 2018) ช ่ ว ย ใ น ก า ร เ ร ี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ศ ึ ก ษ า ( Arunrangsiwed & Srisuk, 2017)
สังคมออนไลน์สามารถถูกใช้เพื่อการสอน (Arunrangsiwed, 2014) และสามารถทดแทนการบอกปากต่ อ
ปาก ชักชวนให้เพื่อนและญาติสนิทมาท่องเที่ยวตลาดน้ำ (Arunrangsiwed, 2013) นักวิชาการจึงแนะนำให้
มีการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ (จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์ หงส์สวัสดิ์, และ รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ, 2562;
จิรวุฒิ หลอมประโคน, สุรัชดา เชิดบุญเมือง และเพชรไทย เย็นแย้ม, 2560; วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และ
ดาริกา กูลแก้ว, 2561) และสังคมออนไลน์ (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะ, 2557; สิรัชญา วงษ์อาทิตย์
และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2559) เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ การใช้สื่อมวลชน
อย่างโทรทัศน์ (จิรวุฒิ หลอมประโคน, สุรัชดา เชิดบุญเมือง, และ เพชรไทย เย็นแย้ม , 2560; อรรนพ
เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ , 2559) และหนังสือพิมพ์ (จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์
หงส์สวัสดิ์, และรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ, 2562) ก็ยังสามารถช่วยกระจายข้อมูลในวงกว้าง และกระตุ้นความจำ
ของผู้ชมสื่อว่ามีที่ท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ำอยู่
เนื่องจากผลการวิจัยและข้อแนะนำจากงานวิจัยหลายชิ้น มีความใกล้เคียงกัน บ้างก็แตกต่างจาก
งานอื่น จึงทำให้บางหัวข้อได้รับการค้นคว้าวิจัยบ่อยครั้ง แต่บางหัวข้อไม่เคยถูกค้นคว้าข้อมูล การศึกษาเพื่อ
ระบุจำนวนของงานวิจัยในแต่ละหัวข้อ จะช่วยลดความซ้ำซ้อน และทำให้ผู้วิจัยที่จะทำงานวิจัยในอนาคต
ได้ลงทุนลงแรงศึกษาในหัวข้อที่แปลกใหม่ หรือทำงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับข้อแนะนำของงานวิจยั นี้
และงานวิจัยในอดีต วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาลักษณะของงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับตลาด
น้ำด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อดูความถี่ (จำนวน) ของงานวิจัยตามตัวแปร ต่อไปนี้คือ วิธีการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง สถานที่ตั้งของตลาดน้ำ และหัวข้อที่ถูกระบุในงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำ
วิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ถูกทำขึ้น
เกี่ยวกับตลาดน้ำมีลักษณะอย่างไร ทั้งนี้จะสามารถบอกได้ถึงความถี่หรือการทำหัวข้อเดิมซ้ำ ๆ หรือบอกได้
ว่าหัวข้อใดไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักวิจัย
กรณี (Cases)
ผู้วิจัยได้สืบค้นโดยใช้คำว่า “ตลาดน้ำ” ในเว็บไซต์ Tci-Thaijo.org โดยสืบค้นที่ห้องสมุดสาธารณะ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ได้แสดงผลเป็น บทความจำนวน
34 บทความ ซึ่ง 34 บทความ นี้ถูกใช้เป็นกรณี (Cases) ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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การวิเคราะห์เนื้อหางานการศึกษาตลาดน้ำประเทศไทย
พราว อรุณรังสีเวช

การลงรหัส (Coding) และตัวแปร
งานวิจัยนี้ใช้ผู้ลงรหัส จำนวน 2 คน ซึ่งได้ทำความเข้าใจกันก่อนแยกย้ายไปลงรหัส โดยตัวแปรหลัก
ที่นำมาลงรหัสมี 4 ตัวแปร คือ วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง สถานที่ตั้ งตลาดน้ำ และตัวแปรหรือหัวข้อใน
แต่ละงานวิจัย
1. วิธีการเก็บข้อมูล เป็นตัวแปรที่ผู้ลงรหัสทั้ง 2 คน ลงได้เหมือนกันทั้งหมด หากบทความเป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ลงรหัสจะกรอกเลข 1 หากเป็นเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ หรือ การสนทนากลุ่ม
(focus group) หรือการเขียนจากประสบการณ์ของผู้วิจัย จะถูกลงรหัสด้วยเลข 2 และถ้าใช้การเก็บข้อมูล
แบบผสมผสานหรือ Mixed Method จะลงรหัสด้วยเลข 3
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) นักท่องเที่ยวชาวไทย
(2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (3) ผู้นำชุมชน (4) เจ้าหน้าที่รัฐ (5) ชาวบ้านหรือคนท้องถิ่น (6) ผู้ประกอบการ
ที่เป็นคนขายของ หรือแม่ค้า พ่อค้า (7) ผู้ประกอบการที่ทำธุ รกิจ อื ่น เช่น ถ่ายภาพ เรือรับจ้าง และ
(8) พระภิกษุที่อยู่ในวัดที่มีตลาดน้ำ โดยทุกตัวแปรย่อยจะถูกลงรหัสเป็น Dichotomous กล่าวคือ ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นไปตามหัวข้อตัวแปรย่อย จะลงรหัสด้วยเลข 1 แต่ถ้าไม่ใช่ จะลงรหัสด้วยเลข 0 ผลการลงรหัส
พบว่าผู้ลงรหัส 2 คนมีความเหมือนกันมากกว่า 95% อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
สาเหตุที่จำเป็นต้องแยกเป็น 8 ตัวแปรย่อย คือ งานวิจัยบางงานได้เก็บข้อมูลจากคนหลายกลุ่ม
บางงานเก็บข้อมูลจากคนถึง 4 กลุ่ม จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ตัวแปรเดียวและลงรหัสเป็นเลข 1 ถึง 8
3. สถานที ่ ต ั ้ ง ตลาดน้ ำ สถานที ่ ต ั ้ ง ตลาดน้ ำ แบ่ ง เป็ น 2 ตั ว แปรย่ อ ยคื อ ตลาดน้ ำ ที ่ ต ั ้ ง อยู ่ ใน
กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ตัวแปรย่อยทั้งสองนี้ ถูกลงรหัสเป็น Dichotomous เช่นกัน
คือ เลข 1 หมายถึงตรงตามหัวข้อตัวแปรย่ อย และเลข 0 หมายถึง ไม่ใช่ ถึงแม้ว่าจะมีเพียง 2 ตัวแปรย่อย
คือ ในกรุงเทพมหานครกับที่ต่างจังหวัด ผู้วิจัยจำเป็นต้องแยกเป็น 2 ตัวแปรย่อยเพราะ งานวิจัยบาง
บทความเก็บข้อมูลจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด กรณีเช่นนี้ ตัวแปรย่อยทั้งสองตัวจะถูกลงรหัสเป็น
1 ทั้งคู่ ผู้ลงรหัสสามารถลงรหัสได้เหมือนกันทั้งสองคนสำหรับตัวแปรนี้
4. ตั ว แปรหรื อ หั ว ข้ อ ตั ว แปรที ่ พ บในบทความมี ท ั ้ ง หมด 14 กลุ ่ ม คื อ (1) ความปลอดภั ย
(2) การจราจรและที ่จ อดรถ (3) ความสะอาดโดยภาพรวม (4) ลั กษณะทางกายภาพของสถานที่ เช่น
มุมถ่ายภาพ (5) ผลิตภัณฑ์ (6) ราคา (7) การประชาสัมพันธ์ (8) ห้องน้ำ (9) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(10) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (11) เครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับตลาดน้ำหรือวัดอื่น ๆ (12) สถานที่
พั กผ่ อ นหย่ อนใจ (13) สุ ขภาวะและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนในชุ ม ชน และ (14) การใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ
ทั้งหมดถูกทำให้เป็นตัวแปรย่อย และถูกลงรหัสเป็น Dichotomous เช่นเดี่ยวกับตัวแปรอื่นในข้างต้นของ
งานวิจัยนี้ ผู้ลงรหัสสามารถลงรหัสได้เหมือนกันมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งยอมรับได้
หัวข้อ 14 หัวข้อนี้ที่ถูกค้นคว้าในงานวิจัยในอดีต มักถูกนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามที่ขึ้นต้นด้วย
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการรับรู้ทั้งสิ้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล บางครั้งข้อความมี
ความคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น ประโยคที่ว่า “ระดับทัศนคติเกี่ยวกับราคามากน้อยเท่าไร” ซึ่งผู้วิจัยอาจมิได้
ระบุว่าทัศนคติในด้านใด หรือการรับรู้ในด้านใด สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยของงานวิจัยนี้ ไม่สามารถนำข้อมูล

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

วิเคราะห์แบบอภิมานเชิงพรรณนาได้ (Descriptive Meta-Analysis) ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อดูลักษณะโดยภาพรวมของงานวิจัยเหล่านี้แทน
การวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิง พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงรหัส คะแนนดิบที่ผู้ลงรหัสทั้ง
สองคนลงไว้ ได้ถูกนำมาเทียบกันเพื่อดูผลว่าทั้งสองสามารถลงรหัสได้เหมื อนกันมากน้อยเพียงใด (InterRater Reliability) แต่หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดูกรณีที่ถูกประเมินต่างกัน และเลือกใช้ผลประเมินของคนใด
คนหนึ่งแทน หลังจากได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว จึงนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งชี้ลักษณะภาพรวมของงานวิจัย จำนวน 34 บทความ เพื่อระบุความถี่จำนวนของ
งานวิจัยตามตัวแปร (1) วิธีการเก็บข้อมูล (2) กลุ่มตัวอย่าง (3) สถานที่ตั้งของตลาดน้ำ และ (4) ตัวแปรหรือ
หัวข้อที่ถูกระบุในงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำ ผลการวิจัยจะถูกรายงานเรียงตามตัวแปรดังกล่าว
1. วิธีการเก็บข้อมูล
งานวิ จ ั ย ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยแบบสอบถาม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.18
หรือจำนวน 14 บทความ รองลงมาคือการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานหรือ Mixed Method คิดเป็นร้อยละ
32.35 หรือจำนวน 11 บทความ และการเก็บข้ อมูล เชิง คุ ณภาพ คิดเป็นร้อยละ 26.47 หรือจำนวน 9
บทความ
2. กลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 8 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของการเก็บข้อมูล ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย (n=25; ร้อยละ 73.53) ตามมาด้วย
ผู้ขาย หรือ แม่ค้า พ่อค้า (n=13; ร้อยละ 38.24) ผู้นำชุมชน (n=12; ร้อยละ 35.29) ชาวบ้านและคนท้องถิน่
(n=10; ร้ อ ยละ 29.41) นั ก ท่ อ งเที ่ ย วต่ า งชาติ (n=3; ร้ อ ยละ 8.82) ผู ้ ป ระกอบการที ่ ท ำธุ ร กิ จ อื ่ น ๆ
(n=3; ร้อยละ 8.82) และ พระภิกษุ (n=1; ร้อยละ 2.94)
ตารางที่ 1 ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวไทย
ผู้ขาย
ผู้นำชุมชน
ชาวบ้าน และ คนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รัฐ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอื่น ๆ
พระภิกษุ

จำนวนบทความ
25
13
12
10
5
3
3
1

ร้อยละ
73.53
38.24
35.29
29.41
14.71
8.82
8.82
2.94
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3. สถานที่ตั้งตลาดน้ำ
งานวิจัยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลจากตลาดน้ำที่อยู่นอกกรุงเทพมหานคร (n=27; ร้อยละ 79.41)
และมีเพียง 8 งานที่เก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 23.53)
4. ตัวแปรหรือหัวข้อที่ถูกระบุในงานวิจัย
จาก 34 บทความ มี ถึ ง 27 บทความ (ร้ อยละ 79.41) ที ่ ให้ ข้ อเสนอแนะหรือสร้ างตั วแปร
เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน (ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ , 2557)
และ การจัดการขยะทั้งในตลาดและในแม่นำ้ ลำคลอง (รัศมี อุตเสนา, 2559) และมีถึง 24 บทความ (ร้อยละ
70.59) ที่เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ ซึ่งใช้เชิงปริมาณหรือแบบผสมผสานรวมกันถึง 19 งาน
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวถึง เช่น สินค้าพื้นบ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (จัตตุรงค์ เพลินหัด , 2558) ผัก ผลไม้
และสินค้าแปรรูปออร์แกนิก (วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และดาริกา กูลแก้ว, 2561) หัวข้อหรือตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์มักได้รับการศึกษาค้นคว้าเมื่อผู้วิจัยศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (ชุติมา นุตยะสกุล และ
ประสพชัย พสุนนท์, 2559; เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และ พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล, 2561; ศิริรัตน์
ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562) งานวิจัยหลายงานยังให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมักถูกกล่าวเป็นข้อเสนอแนะ (n=21; ร้อยละ 61.76) นอกจากนี้ตัวแปรด้าน
สถานที่และความสะดวกสบายอย่างการจราจรและที่จอดรถก็มักถูกรวมไว้ในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจ และทัศนคติ (n=20; ร้อยละ 58.82) ตามมาด้วยหัวข้อเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ราคา และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีจำนวนงานวิจัยกล่าวถึงเท่า ๆ กัน คือ 18 งาน คิดเป็นร้อยละ 52.94
ตารางที่ 2 ประเภทของตัวแปรหรือหัวข้อ
ประเภทของตัวแปรหรือหัวข้อ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ผลิตภัณฑ์
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญา
การจราจร และทีจ่ อดรถ
ราคา
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ความสวยงามสถานที่ จุดถ่ายภาพ
ความปลอดภัย กฎหมาย และ กฎระเบียบ
ความสะอาด ทัวไป
่
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ห้องน้าเพียงพอ
เครือข่ายการท่องเทีย่ ง หรือ เครือข่ายทางน้า
การใช้วสั ดุธรรมชาติ
สุ ข ภาพจิต สุ ข ภาวะ และ คุ ณ ภาพชีวิต ใน
ชุมชน

จำนวนบทควำม
27
24
21
20
18
18
18
17
16
15
7
6
3
1

ร้อยละ
79.41
70.59
61.76
58.82
52.94
52.94
52.94
50.00
47.06
44.12
20.59
17.65
8.82
2.94

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

อภิปรายผล
เนื่องจากในจำนวน 34 บทความนี้ มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสมผสานอยู่
จึงอาจกล่าวได้ว่าหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำถูกตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว หากแต่อาจยังไม่ได้ถูก
นำมายืนยันซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรโดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญงานด้านนี้ ในส่วนของตัว
แปรถัดไปคือประเภทของกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยมักเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และตัวแปรที่มักถูกศึกษาโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นคือ ส่วนผสมทาง
การตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา และตัวแปรเกี่ยวกับสถานที่ ผู้วิจัยเข้าใจว่าการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยนั้นทำได้ง่ายกว่าการเก็บข้อมูลจากคนกลุ่มอื่น เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมาก และสื่อสาร
ได้ง่ายด้วยภาษาไทย ดังนั้น หากต้องการเก็บข้อมูลกับประชากรกลุ่มนี้ในอนาคต ควรใช้ตัวแปรที่มีความ
แตกต่างหรือถูกศึกษาน้อย เช่น ในงานวิจัยนี้พบว่ามีเพียง 1 บทความ เท่านั้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิต (พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 2562) และมีเพียง 3 งาน เท่านั้นที่เน้นหัวข้อเรื่อง
การใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ (ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ , 2557; สุทธยา
สมสุข, สุวภัทร อำพันสุขโข และยาภรณ์ ดำจุติ, 2561; ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์, ทัศนาวดี แก้วสนิท และกรกฎ
จำเนียร, 2560) งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาแรงจูง ใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ
หรือระบุความเชื่อมโยงด้านความรู้สึกระหว่างบรรยากาศของตลาดน้ำและบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
การวิจัยด้านการตลาดที่ใช้ส่วนผสมทางการตลาดหรือ 4P หรือ 7P นั้นมีจำนวนมาก และงานวิจัย
ในอนาคตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับการตลาด อาจใช้หัวข้ออื่นมาศึกษาแทน เช่น ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ตลอดจนเน้นศึกษาบริการ
หรื อผลิ ต ภั ณฑ์ในลั กษณะอื่ นที่ จะสร้างรายได้ แก่ ชุ มชน นอกเหนื อจากสินค้ าที ่จ ับต้องได้ อย่ างเสื้อผ้า
ของที่ระลึก และอาหาร ตัวอย่างเช่น การให้อาหารปลาสวาย ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งที่ตลาดน้ำและที่วัด ทั้งนี้อาจ
กล่าวถึงกิจกรรมนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หรื อ การให้เรือรับจ้างสามารถอยู่ร่วมกับปลา
สวายได้โดยไม่เบียดเบียนกัน คือ ไม่ขับเร็วจนปลาว่ายหนีไม่ทันและโดนใบพัดตัดกลางลำตัว หรืออาจทำการ
บริการวิชาการโดยจัดให้มีบริเวณให้อาหารปลาที่ไม่ให้เรือที่มีใบพัดเข้าไป ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถพบได้
ที่ตลาดน้ำและไม่ถูกกล่าวถึงในงานวิชาการคือ เกมส์ที่มักพบในงานวัด อย่าง การปาลูกดอกใส่ลูกโป่ง
หรือ การโยนลูกบอลใส่ตุ๊กตา เป็นต้น
เนื่องจากตลาดน้ำจำนวนมากตั้งอยู่ในบริเวณวัด เช่น วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดลำพญา วัดสะพาน
วัดตะเคียน วัดพระยาสุเรนทร์ วัดบัวขวัญ วัดบางกระเจ็ด วัดไทร วัดไทรใหญ่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นต้น
ตลาดน้ำจึง เป็นสถานที่ที่สามารถช่ วยหารายได้มาเป็น เงินบำรุง วัด อันเป็นศูน ย์ รวมของชุมชนท้ องถิ่น
ตามประสบการณ์ของผู้วิ จัย วัดที่มีตลาดน้ำมักมีรูปแบบการให้ญาติโยมทำบุญที่หลากหลาย เช่น การโยน
เหรียญลงบาตรที่หมุนเร็ว การเขียนชื่อโยมและครอบครัวลงบนวัตถุต่าง ๆ การชักรอกน้ำไปรดบนยอดเจดีย์
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจถือไว้ว่าเป็นการตลาดชนิดหนึ่งที่มักพบในวัดที่เป็นชุมชนหรือวัดที่มีตลาดน้ำ
นอกจากด้านการตลาดแล้วนั้น ตัวแปรหรือประเด็นที่ปรากฏในแบบสอบถามของงานวิจัยในอดีต
ยั ง สามารถระบุ ป ั ญ หาที ่ ย ั ง ไม่ ถู กแก้ ไ ขในตลาดน้ ำ หลายแห่ ง เช่ น ปั ญ หาด้ า นการจราจร สุ ขอนามั ย
และห้องน้ำที่ไม่เพียงพอ สิ่งเหล่ านี้จะไม่ได้รับการปรับปรุงหากขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
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คนในชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ (ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ , ทัศนาวดี แก้วสนิท, และ กรกฎ จำเนียร,
2560; พรทิพย์ จุ้ยรอด, 2556) นักวิชาการควรคิดแนวทางและเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้พวกเขาสามารถ
สื่อสารกันได้อย่างราบรื่น และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด (ขนิษฐา บรมสำลี และรัฐพล สันสน, 2560; พรทิพย์
จุ้ยรอด, 2555; พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 2562) ควรเน้นการลงมือปฏิบัติให้มากขึ้น และเก็บ
ข้อมูลด้านความพึงพอใจหรือทัศนคติให้น้อยลง การลงมือปฏิบัตินั้นมิใช่เพียงการเข้าไปช่วยประสานงาน
เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยซึ่งมักได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรของรัฐอาจนำงบประมาณ
จำนวนหนึ่งมาผลิตสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ หรือ เพื่อสร้างการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำ ทั้งนี้อาจใช้การวิจัยแบบทดลองเพื่อทดสอบตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพการสื่อสาร
ก่อนและหลังใช้สื่อ
การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำนั้นได้ถูกเสนอแนะในบทความวิจัยหลายบทความที่ถูกใช้เป็น
กรณี (Cases) ของงานวิจัยนี้ (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะ, 2557; จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์
หงส์สวัสดิ์ และรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ , 2562; จิรวุฒิ หลอมประโคน, สุรัชดา เชิดบุญเมือง และเพชรไทย
เย็ น แย้ ม , 2560; สิ รั ช ญา วงษ์ อาทิ ต ย์ และยุ พ าวรรณ วรรณวาณิ ช ย์ , 2559; อรรนพ เรื องกั ล ป์ ป วงศ์
และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, 2559; วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และดาริกา กูลแก้ว, 2561) ดังนั้นการผลิต
และทดสอบสื่อเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ สื่ออาจถูกผลิตเพื่อให้ผู้ขายสินค้าและให้บริการสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดีขึ้น
และหากสื่อดังกล่าวประสบความสำเร็จ อาจนำสื่อนั้นไปพัฒนาต่อเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวไทยมีโอกาส
ส่งออกสินค้าท้องถิ่นได้เทียบเท่ากับนักธุรกิจที่มีเครือข่ายและมีความรู้ภาษาอังกฤษ
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