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1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 

วิถีชีวิตของคนไทยกับ “ตลาด” เปนสิ่งที่แยกกันไมได การไปตลาดมิใชเพียงเพื่อซ้ือหา
ของกินของใชเทานั้น แตยังแสดงถึงสายสัมพันธที่อบอุน เอื้อเฟอ มีน้ําใจแบบไทยๆ ตลาดจึงเปนสถานที่
ซ่ึงหลายคนหวนกลับไปหลายๆ คร้ังเพื่อเติมเต็มความสุขเล็กๆ ที่ไมอาจลืมในสมัยสุโขทยัปรากฏ
ขอความจารึกวา “เบื้องตีนนอนสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีปาหมากพราว 
มีปาหมากลาง มีไรนา มีถิ่นฐาน  มีบานใหญบานเล็ก” สืบเนื่องตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก็ยังมีการเรียกตลาดวา “ปา” เชน ปาตะกั่วขายลูกแหและสิ่งที่ทํามาจากตะกั่ว ปาผาไหม ขายผาไหม  
ปาสังคโลกขายชามสังคโลก ปาฟูกก็จะขายที่นอนหมอนมุง ปามะพราวขายมะพราว เปนตน 
(กองขาวสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552, หนา 2-3) 

นักเศรษฐศาสตรไทยกลุมหนึ่ง ไดพิจารณาในแงประวัติศาสตรและวิวัฒนาการทางการคาไทย 
แลวสามารถแบงยุคทางการคาในสังคมไทยออกเปน 3 ยุค คือ ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ยุค พ.ศ. 
2475 - 2500 และยุค พ.ศ. 2501 - ปจจุบัน (พอเจตน เรืองกลัด, 2552, หนา 1) การคาขายในสังคมไทย
ไดดําเนินการคาขายผานพัฒนาการทางการคามาในทุกยุค ทุกสมัย จนถึงยุคปจจุบัน ซ่ึงพอจะกลาว
โดยสรุปไดดังนี้ ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย การคาระหวางประเทศถูกผูกขาดโดยพระคลังสินคา
กิจการผลิตและกิจกรรมการคาของคนไทยแทๆ มีแตกิจกรรมยอยๆ บทบาทการผูกขาดการคา
โดยพระคลังสินคา ไดส้ินสุดลงเมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 
ยุค พ.ศ. 2475 – 2500 หรือยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการผลิตและการคาในประเทศไทย
ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ พอคาคนจีนเริ่มรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ไดมีการจัดตั้งสมาคมพอคาจีน 
รวมทั้งผูกขาดกิจกรรมการคาในแตละแขนง เงินทุนมีความสําคัญขึ้นและเปนตัวช้ีขาดทางเศรษฐกิจ
ในที่สุด ยุค พ.ศ. 2501-ปจจุบัน หลัง พ.ศ. 2500 เงินทุนตางประเทศไหลเขาสูประเทศไทยอยางหนาแนน 
รัฐบาลดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุน สงผลใหเกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมโดยการลงทุน
จากเอกชนตางชาติมากขึ้นทุกที 
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ตลาดหลายๆ แหง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของยุคสมัยในสังคมนั้นๆ แตยังมีตลาด
อยูไมนอยที่ยังคงมีวิถีชีวิตและความงดงามของวันวานใหคงอยู อาทิเชน สามตลาดเมืองบางกอก ไดแก 
ตลาดนางเลิ้ง ตลาดเยาวราช ตลาดวังหลัง (ศิริราช) กรุงเทพฯ หรือบางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย
เร่ิมกอตั้ง ภายหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงขึ้นครองราชยเปนปฐมกษัตริย
แหงราชจักรีวงศ เมื่อวันเสารที่ 6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค่ํา ปขาล พ.ศ. 2325 อาณาเขต ของกรุงเทพฯ 
ในชั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอดตั้งแตปากคลองตลาด จนออกสู
แมน้ําเจาพระยาเปนเกาะรัตนโกสินทรสวนบริเวณที่สรางพระราชวังนั้นเดิมเปนที่อยูอาศัยของ
พระยาโชฎึกราชเศรษฐีและชาวจีน ซึ่งไดโปรดเกลาใหยายไปอยูที่สําเพ็งตลาดเกาในกรุงเทพฯ 
มักมีความเปนมาเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรของเมืองหลวง ไมวาจะเปน ตลาดนางเลิ้ง ตลาดเยาวราช 
หรือตลาดวังหลัง ที่มีเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกัน จะไปชมตลาดเชาที่เยาวราช กินขาวเที่ยง
ที่นางเลิ้ง แลวละเลียดบรรยากาศยามเย็นที่วังหลัง หรือจะตื่นเชาไปวังหลัง เที่ยงที่นางเลิ้ง แลวชมแสงสี
ยามค่ําที่เยาวราช เราก็เที่ยวไดไมรูเบื่อ (กองขาวสารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552, หนา 6)   
  ตลาดแบงเปนประเภทหลักๆได 3 ประเภท (วราภรณ จิวชัยศักดิ์, 2547, หนา 15) 
ตามลักษณะดังนี้  

  1) ตลาดบก คือตลาดที่มีแหลงทําเลหรือคาขายอยูบนบก ขนาดของตลาดขึ้นอยูกับชุมชน
หรือสถานที่ที่ตลาดนั้นตั้งอยู รวมไปถึงประเภทของสินคาที่นํามาขาย ตลาดบกที่มีขนาดใหญและ
เปนตลาดแหงแรกของกรุงรัตนโกสินทรคือ ตลาดสําเพ็ง ซ่ึงเปนทั้งชุมชนและยานธุรกิจการคาชาวจีน
ที่ตั้งรกรากอยูในยานสําเพ็งนี้ แตเดิมเคยอาศัยอยูริมแมน้ําเจาพระยาบรเิวณทาเตียนและพื้นที่ใกลเคียง
มากอน เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรขึ้น
เปนราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 และมีพระราชประสงคที่จะสรางพระบรมมหาราชวังจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหชาวจีนเหลานั้นยายนิวาสสถานไปอยูที่สําเพ็ง ซึ่งอยูนอกเขตกําแพงพระนคร
ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต สําเพ็งจึงกลายเปนแหลงรวมของคนจีนซึ่งมีอาชีพคาขายเปนหลัก 
และกลายเปนยานตลาดใหญซ่ึงเปนศูนยกลางของสินคาที่นําเขาจากประเทศจีน ความเจริญเติบโต
ทางดานการคาของสําเพ็งเห็นเดนชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เมื่อมีการตัดถนนหลายสายผานบริเวณสําเพ็งพื้นที่ของตลาดสําเพ็ง จึงขยายไปอยางรวดเร็ว
ตามแนวถนนที่ตัดขึ้นใหมและเกิดรานคาซ่ึงสวนใหญเปนของชาวจีนทั้งสองฟากถนน ขายสินคา
หลากหลายชนิดตั้งแตของเล็กๆ นอยๆ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใชขนาดใหญ สําเพ็งจึงเปนตลาด
ที่ขายสินคาทั้งแบบขายปลีกและขายสง เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน จึงทําใหเปนที่มาของสถานที่ซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาเกิดขึ้นอยางมากมาย ทุกชนชั้นของสังคม สวนใหญชอบช็อปปงทั้งซื้อขาย ไมวาของกิน
ของใชตั้งแตทางเทาจนถึงศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา ตลาดบกในอดีตที่สําคัญในยานนี้คือ 
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ตลาดเกา ทั้งที่มีอาหารสดและอาหารแหงครบครันถนนหลายสายที่เกิดขึ้นจากการตัดถนน
ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ทําใหความเจริญดานธุรกิจขยายตัวตามไปดวย  และเกิดศูนยการคาเพิ่มขึ้น
อีกหลายแหงที่สําคัญคือ 
  (1) ถนนเยาวราช เปนแหลงสรรพสินคาชั้นนําในอดีตสินคาสวนใหญมาจาก
ประเทศจีน เชนผลไมทั้งสด และแหง ผาแพรพรรณ ใบชา ยาจีน นอกจากนี้ยังมีภัตตาคาร หางขาย
ทองรูปพรรณ และสถานที่เริงรมย 
  (2) บริเวณถนนพาหุรัด เปนยานขายผา และเครื่องแตงกาย สวนใหญเปนรานของ
ชาวอินเดีย และปากีสถาน 
  (3) บริเวณถนนบางรัก เปนยานขายสินคาของชาวตะวันตก มีตลาดบางรัก
เปนตลาดใหญของบริเวณนี้ 
  (4) บริเวณถนนบางลําพู เปนยานขายสินคาพื้นเมืองของไทย ตลาดที่สําคัญ คือ 
ตลาดยอดพิมาน หรือตลาดยอด 

 นอกจากนี้ยังมีแหลงขายเครื่องสังฆภัณฑซ่ึงอยูบริเวณเสาชิงชา บนถนนบํารุงเมือง
ที่เปนศูนยรวมเครื่องใชของพระสงฆ และของใชในกิจการทางศาสนาแหลงใหญของกรุงเทพ
ตลาดบกอีกแหงหนึ่งที่มีความสําคัญมาตั้งแตครั้งกรุงรัตนโกสินทรตอนตนคือตลาดทาเตียน 
ที่อยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงพระนคร ในระยะแรกคงเปนการคาขายในลักษณะตลาดน้าํเพราะมทีาํเลใกล
น้ําเดิมเรียกวา “ตลาดทองน้ํา” ตอมาเมื่อบานเมืองมีการพัฒนาและมีการสรางถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น 
ตลาดทาเตียนจึงกลายเปนตลาดใหญที่สุด ที่คาขายติดตอกับตลาดทางน้ํา และเปนศูนยกลางของ
การขายสงไปยังหัวเมืองตามลุมแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และหัวเมืองทางภาคเหนือ โดยมีตลาด
ทรงวาดเปนศูนยกลางการคาสงใหแกหัวเมืองทางภาคใตและภาคตะวันออก ตอมาเมื่อการคมนาคม
ทางบกเจริญมากขึ้น จนการคมนาคมทางน้ําลดบทบาทลง ตลาดทาเตียนก็ลดบทบาทลงดวยเชนกัน
แตยังเปนแหลงขายสินคาจําพวกของชํา และของแหงจากทะเลเปนสวนใหญ สําหรับตลาดบกที่มี
ขนาดใหญรองลงมาและเปนแหลงผลิตสินคาดวยนั้น ที่สําคัญไดแก ตลาดบานหมอ (ทําหมอขาย) 
บานพานถม บานบาตร บานดอกไม (ทําดอกไมไฟ พลุ และตะไล) บานดินสอ (ทําดินสอพอง) 
บานนางเลิ้ง (ทําโอง) บานทํากระดาษ บานบุ (ทําขันน้ํา) บานชางหลอ บานขมิ้น (ทําผงขมิ้น) 
บานตีทอง ตลาดพลู (วราภรณ จิวชัยศักดิ์, 2547, หนา 20) 
   ในอดีตยังมีตลาดขายอาหารเปนประเภทๆ ไป เชน ตลาดบนเชิงสะพานหันขายหมู 
และผัก ตลาดเจาสัวเนียมหรือตลาดพระยาไพบูลย ตลาดกรมภูธเรศ วัดเกาะ และตลาดนอย ตลาดเหลานี้
ขายอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชนเปด ไก หมู ของสดตาง  ๆสวนตลาดที่ขายพวกผักผลไม ไดแก ตลาดทายวัง 
ตลาดยอด ตลาดหัวลําโพง ตลาดบานทวาย ตลาดบานขมิ้น ตลาดคลองมอญ ในปจจุบันตลาดบก
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ที่ยังคงรักษาหนาที่และบทบาทไดใกลเคียงกับในอดีตคือ ตลาดบางรัก และตลาดเกาในยานสําเพ็ง 
รวมถึงตลาดเยาวราชในยานชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกดวย (กิตติพร ใจบุญ และคนอื่นๆ, 2552, 
อินเทอรเน็ต) 
  2) ตลาดนัด คือ ตลาดบกหรือตลาดน้ําที่จัดใหมีขึ้นเฉพาะวัน เวลา สถานที่ที่มี
การกําหนดไว อาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห และจะเปนเชนนั้นไปเรื่อยๆ จนเปนที่รูจักของ
คนในชุมชน ตลาดนัดลักษณะนี้ มีอยูทั่วไปทั้งในชนบท และตัวเมืองใหญ (กิตติพร ใจบุญ และคนอื่นๆ, 
2552, อินเทอรเน็ต) นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความหมายกวางๆ ของตลาดนัดไวอีก กลาววา“ตลาดนัด” 
จะจัดขึ้นเฉพาะวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดอาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่งของสัปดาหตลอดไป 
จนเปนที่รูจักกันในสังคมของชุมชนนั้นๆ มีทั้งชนบท และตัวเมืองใหญใกลที่ชุมชนในเขตที่เปนเมือง
อุตสาหกรรม คนในละแวกนั้นไดจับจายซื้อของกินของใชกันไดสะดวก สวนขนาดของตลาดนั้น
ขึ้นอยูกับความเจริญของชุมชนเปนสําคัญ สินคาที่ พอคา แมคานํามาวางขาย มีความหลากหลาย
สารพัดอยาง ขายเฉพาะวันที่มีตลาดนัดเทานั้น (สํานักงานพาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2548, หนา 115)  
นอกจากนี้แลว  ตลาดนัดยังมีความหลากหลายของสินคา  และพอคาแมคาที่มาอยูรวมกัน 
มีทั้งความสัมพันธที่ดีและไมดีตอกัน สวนใหญแลวจะมีความรูสึกที่ดีตอกัน จากที่กลาวมาบางคน
อาจจะนึกไมถึงวาตลาดนัดทุกวันนี้มีความหลากหลายมาก การใชชีวิตผานไปวันหนึ่งๆ โดยที่ไมมี
ใครรูในคุณคาหรือใหความสนใจในความเปนตลาดนัด เพราะสวนใหญแลวบุคคลทั่วๆ ไปจะพึ่งพา
ตลาดนัดอยูเปนประจําของทุกวัน หรือวันใดวันหนึ่งของการหมุนเวียนที่มีการจัดตลาดนัด ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันที่มีทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค อาทิเชน อาหาร เครื่องใชตางๆ เชนเดียวกับ
ตลาดสดทั่วๆ ไป และอาจมีสินคาบางอยางที่ในตลาดสดไมมีวางขาย  แตในตลาดนัดมีขาย  นอกจากนี้
ตลาดนัดบางแหงจะขายสินคาเฉพาะอยางเทานั้น เชน ตลาดนัดวัว ตลาดนัดควายโดยจะขายเฉพาะวัว 
เฉพาะควายเทานั้นเวลาที่ขายอาจมีเฉพาะชวงเชา และเฉพาะชวงเย็น หรือขายทั้งวันก็ได ตลาดนัด
ที่เปนที่รูจักของคนไทยมากที่สุดในระยะหนึ่ง คือ ตลาดนัดทองสนามหลวงซึ่งเปนแหลงรวมของสินคา
ทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือเกาหายาก สัตวเล้ียง และตนไมนานาพันธุจะติดตลาดทุกวันอาทิตย 
ตลาดนัดทองสนามหลวงนี้ไดจัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2491 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ปจจุบันตลาดนัดทองสนามหลวงไดยายไปอยูที่สวนจตุจักร บางเขนแลว โดยมีชื่อเรียกวาตลาดนัด
สวนจตุจักรซึ่งเปนที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงที่ชอบความหลากหลายของสินคา 
  3) ตลาดน้ํา คือตลาดที่มีการซื้อขายสินคาในทองน้ําซึ่งในอดีตการคมนาคมของ
สังคมไทยใชเสนทางน้ําในการเดินทาง ติดตอไปมาหากันรวมถึงดานธุรกิจ การคาการขายดวย 
ปจจุบันการเกิดขึ้นของตลาดน้ํามีอยางมากมายจุดประสงคหลักของการเกิดขึ้นของตลาดน้ํา
คือ เปนทั้งสถานที่ทองเที่ยวจับจายสินคาทางทองถ่ินและแหลงความรูหลายดานของวัฒนธรรมตางๆ 
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แตละทองถ่ิน โดยที่สมรักษ ชัยสิงหกานนท (2549, หนา 9) กลาวไววาตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
ที่เปนแบบถาวรและที่จัดใหมีขึ้นเฉพาะวัน เวลา สถานที่ที่มีการกําหนดไว อาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่ง
ในสัปดาหและจะเปนเชนนั้นไปเรื่อยๆ จนเปนที่รูจักของคนในชุมชนตามวันนัดหรือวันที่จัดขึ้น
ซึ่งจะมีผูซื้อ ผูขายเขามาตามจุดประสงคของตัวเองคือนักทองเที่ยวก็เขามาเที่ยวหาซื้อสินคา
พรอมทั้งพักผอนไปดวย ผูขายก็ขายสินคาที่หามาหรือทําเองตามความรูความสามารถของคนในชมุชน
แตละทองถ่ินซ่ึงถือวาเปนภูมิปญญาของทองถ่ินนั้น ตลาดน้ําจึงมีความหลากหลายทั้งสภาพแวดลอม
ของทองถ่ิน ผูคนในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ตลาดน้ํามีอยูทั่วไปในชนบทแถบชานเมือง 
ซ่ึงเปนที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงคือ ตลาดน้ําวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงในปจจุบันเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่เดินทางไมไกล ตลาดน้ําวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงแตกอนจัดใหมีขึ้นทุกวันเสารและวันอาทิตย แตปจจุบันมีการขายสินคาทุกวัน พอคา แมคาพายเรือ
บรรทุกสินคามาขายมีทั้งอาหารคาวหวานไวคอยบริการ ตลาดน้ําในอดีตและปจจุบันมีมากมายหลายที่
โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากภูมิประเทศอุดมไปดวยแมน้ําลําคลองหลายสาย ทั้งที่มีอยู
ตามธรรมชาติ และที่ขุดขึ้นเพื่อใชเปนเสนทางการคมนาคมขนสง และขยายพื้นที่เพาะปลูกยานชุมชน 
จึงมักอาศัยอยูริมน้ําเปนสวนใหญ ตลาดน้ําก็นาจะอยูคูกับชุมชนเหลานั้นดวย ในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร
มีหลักฐานชัดเจนวามี“ตลาดน้ํา” หรือ “ตลาดเรือ” เกิดขึ้นตามลําคลอง ซ่ึงเปนแหลงที่อยูอาศัยของ
ชุมชนใหญๆ ชาวบานจะใชเรือเปนพาหนะนําสินคามาขาย หรือบางก็สรางเรือนแพ รับฝากขายสินคา
นานาชนิด เชน ยานคลองบางปะกอก ทาเตียน คลองมหานาค และยานวัดไทร (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2552, หนา 52) ทุกวันนี้กระแสความนิยมของตลาดน้ํามีมากทําใหตลาดน้ําเกิดขึ้นมา
อีกหลายแหง แตละแหงมีจุดประสงคที่ใกลเคียงกัน คือเปนสถานที่ทองเที่ยวเพื่อการพักผอนซื้อสินคา
พื้นบาน นึกถึงความทรงจําเกา  ๆในอดีตของการเรียนรูในสังคมไทย การมีคุณคาของความเปนธรรมชาติ
ในทองถ่ิน และภูมิปญญาของคนในอดีต การพัฒนาคน การพัฒนาประเทศ ทําใหตลาดน้ําในอดีต
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตเราใชการคมนาคมทางน้ําเปนเสนทางการสัญจร แตปจจุบัน
เราใชการคมนาคมทางบกเปนเสนทางหลัก ตลาดน้ําในปจจุบันจึงทําการคาขายที่เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมอาจจะขายตามแนวชายคลอง หรือขายกันในเรือ ซ่ึงจอดเทียบตามริมฝงโดยใหนักทองเที่ยว
จับจายซื้อสินคาไดสะดวก  ตามความชอบ  เสมือนยอนนึกถึงความเปนอดีตของภาพเกาๆ 
ตามความตองการของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว ที่อยากจะเห็นวิถีชีวิตของสังคมในชุมชนอันเกาแก
อดีตกาลกาล แตในปจจุบันกิจกรรมของตลาดน้ําอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของแมน้ําได 
ทําใหเกิดภาพรวมในดานลบซึ่งมีปริมาณของแข็งแขวนลอย โคลิฟอรแบคทีเรีย ฟอสเฟต ที่นักทองเที่ยว 
ที่เขามาเที่ยวไมพึงระวังซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลงทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ําตล่ิงชัน (ประดับ เรียนประยูร, 2540, หนา 1) 
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สวนในภาพรวมดานบวกทําใหนักทองเที่ยว ที่เขามาเที่ยวเพื่อเรียนรู มาพักผอน เพื่อซื้อสินคา
ส่ิงเหลานี้ เปนปจจัยที่ชวยใหเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชนนั้นๆ และประเทศเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น  
  ผูศึกษามีความสนใจสถานที่ทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงเกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็งของชุมชน และภาครัฐ รวมมือรวมใจกัน
พลิกฟนภาพชีวิตในวันคืนเกาใหกลับมาอีกครั้งในเขตพื้นที่สีเขียวที่ไดรับการอนุรักษไวที่พระประแดง  
ความมีเสนหของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงแหงนี้คือ วิถีชีวิตของชาวบานริมคลอง สวนใหญเปนชาวไทย 
เชื้อสายมอญน้ําในคลองใสสะอาดอาหารพื้นบานอรอย ชาวบานในชุมชนจะทําอาหารขายกันเอง 
อาทิเชน กวยเตี๋ยวหมูตมยํา ขนมจีนน้ํายา หอยทอดในถาด ขนมครก ขนมใสไส มีกลุมแมบานสตรี
ทําขนมทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง กาละแมกวน เปนของอรอยที่นี่ นอกจากนี้ก็มีผลไมจากสวน
ที่มีอยูทั่วๆ  ไปสองฝงคลอง  ผลไมที่ขึ้นชื่อที่สุดของบางน้ําผึ้ง  คือ  มะมวงน้ําดอกไม และ
ยังมีไมดอกไมประดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชนดอกไมประดิษฐ ไขเค็มดินสอพองเปนตน 
(องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง, 2550, หนา 2) จากการที่ผูศึกษากลาวมาเบื้องตนของตลาดน้ํา
ก็เปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวแตยังมีตลาดน้ําที่มีความนาสนใจอีกมากมายซึ่งแตละแหงจะเหน็ไดวา 
มีความเปนมาในอดีต ที่นาสนใจ มีจุดเดน หรือเอกลักษณที่แตกตางกันมีผลิตภัณฑ หรือสินคา
ที่แตกตางกันตามทองถ่ิน แตจุดประสงคหลักของการทําตลาดน้ําในปจจุบันนั้นคือ พัฒนาชุมชน
ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน สรางธุรกิจชุมชน ประเทศไทยสวนมาก
แถบบริเวณภาคกลางของพื้นที่ สวนใหญเปนแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ วิถีชีวิตของชุมชน 
จะอาศัยเสนทางน้ําเปนเสนทางหลักกับการทํามาหากิน การเดินทาง การขนสงตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ําบางประมุง จังหวัดนครสวรรค 
(กาญจนา เพชรประยูร และคนอื่นๆ, 2545, หนา 3) แตปจจุบันความเจริญเขามาเยือนการใช
การคมนาคมทางน้ําจึงลดนอยกวาการคมนาคมทางบก ตลาดน้ําในอดีต จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
พอคา  แมคาจะพายเรือมาขายผลิตผล  หรือผลิตภัณฑทางการเกษตร  แตปจจุบันตลาดน้ํา 
ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยว หรือสถานที่ขายสินคาตางๆ ซ่ึงมีความหลากหลายของสินคา และผลิตภัณฑ
ตลาดน้ํา จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวแหลงหนึ่ง ที่รัฐใหความสําคัญเปนแหลงทองเที่ยวที่กอใหเกิด
รายไดในชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  เชน ธุรกิจบานพักโฮมสเตย ธุรกิจดานอาหาร 
ของฝากของที่ระลึก และธุรกิจการบริการ พรอมทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวที่ใหเปนทั้งสังคมแหง
การเรียนรู รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีตางๆ ของชุมชนเอาไวใหผูที่มีความสนใจ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยใชแนวคิดที่กลาวไววา เที่ยวเมืองไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก 
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กลาวสรุปไดวาตลาดน้ําบางน้ํา ผึ้งอํา เภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ตั้งแตสภาพแวดลอมที่มีความเขียวขจีของตนไม มีความเปนธรรมชาติ
ความใสสะอาดของแมน้ําลําคลอง วิถีชีวิตของคนในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมการกิน และสวนที่สําคัญ
ของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง ซ่ึงเปนพื้นที่สีเขียวของใจกลางเมืองกรุงเทพฯและจังหวัดสมุทรปราการ 
เปนแหลงที่ผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ หรือที่เรียกวา ปอดของคนเมือง ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ยังเปน
แหลงทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยว เขามาเที่ยวชม เพื่อการพักผอนเพื่อซ้ือสินคา อุปโภคบริโภคและ
ผลิตภัณฑ ของฝากของขวัญที่ระลึกตางๆ (องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง, 2550, หนา 2) 

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการจัดการ
ส่ิงอํานวยความสะดวก ดานสินคาหรือผลิตภัณฑ และดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 1.3.1 ผูวิจัยจะทําการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีกลุมประชากรซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่เขามา
เที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยใชขอมูลนักทองเที่ยว
ในปพุทธศักราช 2552 จํานวน 8,250 คน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552, หนา 25) โดยเทียบ
ตารางของ Yamané ทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรตน  

ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา 
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  2) ตัวแปรตาม   
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ตามรายดานทั้ง 4 ดาน คือ   
 (1) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

(2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
(3) ดานผลิตภัณฑ หรือสินคา  
(4) ดานบุคลากร หรือเจาหนาที่  

 

 1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน 
ที่เขามาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาตามรายดาน
ตอไปนี้ 

1.4.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
1.4.2 ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.4.3 ดานสินคาหรือผลิตภัณฑ 
1.4.4 ดานบุคลากรหรือเจาหนาที ่ 

                          
                      ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม  

 
 
  
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได 
7. ภูมิลําเนา 

ความคิดเหน็ของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ที่มีตอตลาดน้าํบางน้ําผ้ึง อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ 
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
2. ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. ดานผลิตภณัฑหรือสินคา 
4. ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
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1.5 สมมติฐานการวิจัย 
  
  1.5.1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
 1.5.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
 1.5.3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
 1.5.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
  1.5.5 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกนัมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 
 1.5.6 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 
 1.5.7 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน  
 

1.6 ประโยชนที่ไดรับ 
 

 1.6.1 ทําใหไดทราบถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  1.6.2 ทําใหทราบถึงขอเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  1.7.1 ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ริมคลองที่ชาวบาน และองคการ
บริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง รวมมือกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อขายสินคาทางการเกษตรและสินคาจากความรู
ภูมิปญญาของชาวบานที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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 1.7.2 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง หมายถึง ลักษณะหรือสภาพ
ของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงที่สามารถมองเห็นได เชน ริมน้ํา ถนนทางเขาออก แผงหรือล็อคของรานคา 
ที่นั่งพักผอน หองน้ํา หองสุขา ไฟฟา ที่จอดรถ 
 1.7.3 ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา การเดินทาง แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของตลาด ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ถังขยะ ที่นั่งพักผอน และหองน้ําหองสุขาภายใน
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  1.7.4 ดานผลิตภัณฑหรือสินคา หมายถึง ผลิตภัณฑหรือสินคาของชุมชน สินคาพื้นบาน 
มีความสะอาด สดใหม โดดเดน ราคา และคุณภาพ ภายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.7.5 ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ที่บริหารจัดการ ดูแลสวนตางๆ ภายใน
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.7.6 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย หมายถึง ความรูสึกของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก ผลิตภัณฑหรือสินคาและการบริหารจัดการของเจาหนาที่ 
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.7.7 นักทองเที่ยวชาวไทย หมายถึง นักทองเที่ยวที่เปนคนไทย เดินทางจากที่พักหรือ
ที่หนึ่งที่ใดมาเที่ยวที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แบบบุคคล 
แบบกลุมหรือคณะเพื่อซ้ือสินคา พักผอน และศึกษาหาความรูแตมิไดหมายถึงมาเพื่อการทําธุรกิจ 
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    บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา คนควาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 

2.1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวดัสมุทรปราการ 
2.2 ความหมายและความสําคัญของตลาด 
2.3 ตลาดน้ํา  
2.4 แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วของของการศึกษาตลาดน้ํา 
2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความคิดเหน็ 
2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

  2.1.1 ประวัติความเปนมาของจังหวัดสมุทรปราการ  
 สมุทรปราการ เปนเมืองที่สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรม  
มีชื่อปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2178 พระเจาทรงธรรมไดโปรดเกลาฯ 
ใหสรางเมืองสมุทรปราการขึ้นที่บริเวณ คลองปลากด มีฝรั่งชาวฮอลันดาเขามาคาขายกับไทย
ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ เปนพอคาที่วางตัวและติดตอกับไทยเปนอยางดี อีกทั้งยังกระทําความดี  
ความชอบกับทางราชการแผนดินหลายอยาง สมเด็จพระเอกาทศรถจึงไดทรงพระราชทานที่ดิน
บริเวณเหนือคลองปลากด ใชเปนที่ตั้งคลังสินคา และเปนที่อาศัยของเจาหนาที่อยางพอเพียง และ
เปนสถานที่งดงาม บริบูรณดวยเครื่องใชที่จําเปนและทันสมัยจนถึงกับมีการยกยองในหมูชาวฮอลนัดา
วาเปนเมือง “นิวอัมสเตอรดัม” (New Amsterdam) ปจจุบันถูกน้ําเซาะพังไปแลวสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงเห็นวาปากน้ําเจาพระยานั้นหากมีขาศึกมารุกราน
พระนครก็จะทําไดงาย จึงโปรดเกลาฯ ใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) 
กับพระยาคลัง (ดัส) เปนแมกลองไปควบคุมการกอสรางเมืองสมุทรปราการขึ้นใหมในป พ.ศ. 2362 
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ตรงบริเวณบางเจาพระยา คือ ตําบลปากน้ําในปจจุบันใชเวลาในการกอสรางประมาณ 3 ป จังหวัด
สมุทรปราการหรือที่เรียกกันเปนสามัญทั่วไปวา “เมืองปากน้ํา” เพราะตั้งอยูปากน้ําเจาพระยา 
เปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรมาตั้งแตโบราณ เปนเมืองหนาดานทางทะเลที่มีความสําคัญตลอดมา
ทุกยุคทุกสมัย “สมุทร” แปลวา “ทะเล” และ “ปราการ” แปลวา “กําแพง” สมุทรปราการแปลวา 
กําแพงชายทะเลหรือกําแพงริมทะเล ซ่ึงหมายถึงเมืองหนาดานชายทะเล หรือริมทะเลที่มีกําแพง
มั่นคงแข็งแรงสําหรับปองกันขาศึกนั่นเอง นับวาเปนการใหชื่อเมืองที่ถูกตอง และเหมาะสม
ตามความมุงหมายในการตั้งเมืองเปนอยางยิ่ง 

ประวัติความเปนมาของเมืองสมุทรปราการสลับซับซอนสัมพันธกับเมืองพระประแดงมาก  
(ปจจุบันเปนอําเภอพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการ) เพราะเมืองสมุทรปราการไดตั้งขึ้น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แตเมืองพระประแดงเดิมนั้นขอมไดตั้งขึ้นในสมัยขอมมีอํานาจ
ครอบครองบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงสมัยนั้นทะเลยังลึกเขามามากจนจรดเขตทางใตของ
กรุงเทพมหานคร ขอมเรียกวา “ปากน้ําพระประแดง” (ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเชื่อวา
เมืองพระประแดงที่ขอมตั้งนี้อยูที่คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปจจุบันคือที่ทําการ 
การทาเรือแหงประเทศไทย) ครั้นนานมามีแผนดินงอกออกไปเมืองพระประแดงหางจากปากน้ํา
เขาทุกทีจึงมีการโยกยายตั้งเมืองปากน้ําขึ้นใหมเพื่อความเหมาะสม จึงมีทั้งเมืองสมุทรปราการ และ
เมืองพระประแดงในสมัยกรุงศรีอยุธยา คร้ันถึงสมัยรัตนโกสินทรความจําเปนทางการเมือง และ
ความปลอดภัยของประเทศชาติมีมากขึ้นจึงไดตั้งเมืองนครเขื่อนขันธขึ้น (ปจจุบันเปนอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) จึงกลาวไดวา จังหวัดสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ํา ปจจุบัน
นี้มีประวัติ และอาณาเขตของเมือง 3 เมืองรวมกัน คือ เมืองพระประแดง เมืองนครเขื่อนขันธ และ
เมืองสมทุรปราการ 

สมุทรปราการ ในอดีตนับเปนพันๆ ปมาแลวนั้น นักปราชญทางประวัติศาสตร และ
โบราณคดี สันนิษฐานวาบริเวณพื้นที่ของจังหวัดนี้ทั้งหมดตั้งแตปากอาวไทยจนจรดพื้นที่ทางใต
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนทะเลทั้งหมด มีเรือสําเภาจีนแลนขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยาไดโดยสะดวก  
ตอมานานๆ เขาบริเวณแหลงนี้ตื้นเขินกลายเปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณทั้งมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน
ไปออกทะเล การคมนาคมสะดวก ผูคนจึงอพยพเขาตั้งหลักแหลงทํามาหากินมากขึ้นโดยลําดับ
บริเวณลุมน้ําเจาพระยาทั้งหมดมาจนจรดปากอาวไทยเปนเขตอาณาจักรทวาราวด ีและชนชาวทวาราวดี
ในบริเวณนี้สวนมากมีเชื้อชาติไทย จากหลักฐานการขุดคนพบซากโบราณสถานกับพบโบราณวัตถุ 
มีตะเกียงสัมฤทธ์ิของชาวโรมันที่ตําบลพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหสันนิษฐาน
ไดวาบริเวณตําบลดังกลาวและอาณาเขตใกลเคียงคงจะเปนเมืองทาริมทะเลอีกเมืองหนึ่งของ
อาณาจักรทวาราวดีเชนกัน 
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จึงกลาวไดวาอาณาจักรทวาราวดีคงเปนอาณาจักรที่รุงเรืองและมีอาณาบริเวณอยูในทีร่าบลุม
ในแมน้ําเจาพระยาทั้งหมดตลอดมาจนจรดอาวไทย ประชาชนพลเมืองคงมีเชื้อสายไทยมีความเจรญิสงู
ซ่ึงอยูในราว พ.ศ. 1000 ถึง พ.ศ. 1300 ดังนั้นพื้นที่ของเมืองสมุทรปราการเดิม จึงอยูในอาณาจักร
ทวาราวดีมาแลวตั้งแตในสมัยโบราณ ถาจะกลาวยอนหลังขึ้นไปในอดีต สมุทรปราการมีประวัติศาสตร
ความเปนมาที่นํากลาวไดละเอียดรวม 5 สมัยดวยกัน คือ สมัยลพบุรี สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร (ศูนยปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ, 2553, อินเทอรเน็ต)  
 2.1.2 ขอมูลสภาพทั่วไป 
  1) สภาพภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาไหลผาน และ
มีลําคลองมากมาย เชน คลองสําโรง คลองสรรพสามิต ลักษณะทั่วไปของจังหวัด แบงได 3 สวน คือ 
  (1) บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาสองฝงเปนที่ราบลุม ซึ่งเหมาะสําหรับกิจกรรม
ทางการเกษตร ไดแก การทํานา ทําสวน เปนตน 
  (2) บริเวณตอนใตใกลชายฝงทะเล พื้นดินเค็มจัด ในฤดูแลงสวนใหญเปนที่ราบลุม
เหมาะแกการทําปาจาก และปาฟน 
  (3) บริเวณที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออกเปนที่กวางโดยตลอด และเปนพื้นที่ 
ที่มีความสําคัญของจังหวัด เพราะมีประตูน้ําชลประทานสําหรับกักกันน้ําเค็มระบายน้ําจืดหลายแหง
เหมาะแกการทํานา 
  2) ภูมิอากาศ เปนอากาศแบบชายทะเล ทําใหอากาศไมรอนจัดในฤดูรอน เพราะมีความชื้น
ในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลชายทะเลและเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีปริมาณฝนตกมาก
ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 2545 เทากับ 1,445.01 มิลลิเมตร 
เฉลี่ยฝนตกตอป 86 วัน เดือนตุลาคมเปนเดือนซึ่งมีน้ําฝนมากที่สุดและเดือนธันวาคมเปนเดือน
ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด 
 2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 1) แรธาตุ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม
และที่ราบปากแมน้ํา ปจจุบันนี้ยังไมพบทรัพยากรทางธรณีจําพวกแรธาตุ น้ํามัน หรือกาซธรรมชาติ 
 2) ปาไม สวนใหญเปนปาไมประเภทไมผลัดใบและปาชายเลน มีเนื้อท่ีปาประมาณ 
12,030 ไร หรือรอยละ 1.92 ของเนื้อที่ของจังหวัด ปจจุบันพบวายังมีพื้นที่ปาไมในบางแหง
โดยเฉพาะพื้นที่ปาชายเลน สวนบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาควรจะกําหนดเปนเขตปาไมหวงหาม
ของทางราชการเพื่อปองกันการบุกรุกทําลาย 
 3) ดิน มีลักษณะเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแหง มีการระบายน้ําที่ไมดี 
ความเปนกรดของดินมากถึงดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงสูง แตก็มีดินเค็ม
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และเปนกรดบริเวณน้ําทวมถึง เปนอุปสรรคตอการเกษตร 
4) แหลงน้ํา    

 แหลงน้ําธรรมชาติ แบงเปน 2 ประเภท 
 (1) แหลงน้ําผิวดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม จึงมีแมน้ํา
ลําคลองตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในทางการเกษตร การคมนาคม และการระบายน้ํา 
 (2) แหลงน้ําใตดิน แหลงน้ําใตดินที่ใชประโยชนเปนการนําน้ําบาดาลมาใช
เปนสวนใหญ 
 แหลงน้ําชลประทาน แบงเปน 8 ประเภท 
 (1) แหลงน้ําเจาพระยา ไหลผานอําเภอพระประแดง และอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
ใชเปนทางคมนาคมติดตอกับกรุงเทพมหานคร มีเรือเดินสมุทรจากตางประเทศแลนผานไปมาเปนประจํา 
ทั้งเรือขนาดเล็กและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ 
 (2) คลองสําโรง เปนคลองแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลสําโรงใต อําเภอ
พระประแดง ผานทองที่สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการไปยังอําเภอบางพลี และผานที่วาการ
อําเภอบางบอไปถึงอําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (3) คลองสรรพสามิต แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลแหลมฟาผา อําเภอ
พระสมุทรเจดียผานไปยังตําบลนาเกลือ ไปออกคลองขุนราชพินิจ จังหวัดสมุทรสาคร 

(4) คลองดาน เปนคลองแยกจากคลองสําโรง จากที่วาการอําเภอบางบอ
ไหลผานตําบลตางๆ ในทองที่อําเภอบางบอ ตัดผานถนนสุขุมวิทลงสูอาวไทยเปนคลองที่มีประตูน้ํา
ชลประทานตั้งอยู 

(5) คลองบางโฉลง เปนคลองแยกจากคลองสําโรงที่วันบางโฉลงนอกอําเภอ
บางพลี ผานทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี 

(6) คลองบางปลา เปนคลองแยกจากคลองสําโรงที่ลาดบางปลา อําเภอบางพลี
ถึงคลองตาเจี่ย อําเภอเมืองสมุทรปราการ ผานอําเภอบางพลี และอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

(7) คลองบางเสาธง เริ่มจากหมูที่ 5 กิ่งอําเภอบางเสาธง ถึงคลองประเวศ 
เขตลาดกระบัง ผานทองที่อําเภอบางพลีใหญ 

(8) คลองพระองคเจาไชยานุชิต เปนคลองชลประทานที่ขุดคั่นระหวาง
คลองประเวศบุรีรัมยกับคลองสําโรง อําเภอบางบอ ((ศูนยปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ, 2553, 
อินเทอรเน็ต) 
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 2.1.4 โครงสรางของประชากร 
 จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจาก
กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2545 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,027,719 คนแยกเปนชาย 499,011 คน 
เปนหญิง 528,708 คน (ศูนยปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ, 2553, อินเทอรเน็ต) โดยที่จังหวัด
สมุทรปราการเปนจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในดานการผลิต คือ 
อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากรยายถ่ินจากที่อ่ืนเขามาในจังหวัดเปนจํานวนมาก 
สาเหตุสําคัญที่ยายเขามา คือ ยายตามบุคคลในครัวเรือนและเพื่อเขามาหางานทํา ทั้งนี้เพราะจังหวัด
สมุทรปราการเปนจังหวัดในเขตปริมณฑลมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานครและมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการเคลื่อนยายของประชากรเขาติดตอกับกรุงเทพมหานคร
มาประกอบอาชีพ ซ่ึงประชากรที่เคล่ือนยายเขามาในจังหวัดนี้มีทั้งยายและไมยายทะเบียนราษฎร 
ทําใหประชากรที่มีอยูจริงสูงกวาจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูใน
วัยทํางานกลุมอายุ 20-29 ป จะมีรายช่ืออยูในทะเบียนราษฎรต่ํากวากลุมอื่น 
 
ตาราง 1 แสดงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

อําเภอ 
เขตการปกครอง 

หมูบาน ตําบล อบต. สภาตาํบล เทศบาล 
เมือง 93 13 5 1 6 
บางบอ 74 8 8 - 3 
บางพลี 83 6 6 - 1 
พระประแดง 67 15 6 - 3 
พระสมุทรเจดยี 42 5 4 - 2 
กิ่งอําเภอบางเสาธง 38 3 3 - 1 

รวม 397 50 32 1 16 

(ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ, 2553) 
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ตาราง 2  จํานวนประชากรจาํแนกตามทะเบียนราษฎร 
 

ลําดับท่ี อําเภอ/ก่ิงอําเภอ/เทศบาล 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 อําเภอเมืองสมุทรปราการ 37,955 40,794 78,794 
2 อําเภอพระประแดง 19,095 20,533 39,628 
3 อําเภอบางพลี 69,289 75,375 144,664 
4 อําเภอบางบอ 33,918 35,005 68,923 
5 อําเภอพระสมุทรเจดีย 30,392 31,139 61,531 
6 กิ่งอําเภอบางเสาธง 16,207 16,930 33,137 
7 เทศบาลนครสมุทรปราการ 35,965 35,767 71,732 
8 เทศบาลเมืองพระประแดง 4,483 4,723 9,206 
9 เทศบาลเมืองลัดหลวง 36,184 38,776 74,960 
10 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 16,679 17,965 34,644 
11 เทศบาลตําบลสําโรงใต 38,734 40,899 79,633 
12 เทศบาลตําบลดานสําโรง 25,834 27,987 53,821 
13 เทศบาลตําบลตําบลบางเสาธง 7,078 7,516 14,594 
14 เทศบาลตําบลแหลมฟาผา 6,746 6,898 13,644 
15 เทศบาลตําบลบางปู 52,412 54,899 107,311 
16 เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 6,616 6,846 13,462 
17 เทศบาลตําบลบางพลี 3,608 3,719 7,327 
18 เทศบาลตําบลแพรกษา 3,977 4,124 8,101 
19 เทศบาลตําบลบางบอ 3,051 3,093 6,144 
20 เทศบาลตําบลคลองสวน 851 893 1,744 
21 เทศบาลตําบลคลองดาน 5,606 5,823 11,429 
22 เทศบาลตําบลบางเมือง 44,331 49,004 93,335 

รวม 499,011 528,708 1,027,719 

(ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ, 2553) 
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 2.1.5  ประวัตอํิาเภอพระประแดง 
  อําเภอพระประแดง เปนเมืองโบราณสมัยขอมมีชื่อเรียกวา “พระประแดง” เดิมตั้งอยู
ฝงริมแมน้ําเจาพระยาดานซายคืออยูทางฝงตะวันออกเดิมเปนเมืองหนาดานทางทะเลสมัยนั้นเรียกวา 
“ปากน้ําพระประแดง” คําวา “ประแดง” หรือ “บาแดง” แปลวา คนเดินหมายหรือคนนําขาวสาร 
แตเดิมเมืองพระประแดงเปนเมืองหนาดานเมื่อมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้นจะตองแจงขาวสารไปให
เมืองหลวง (ละโว) ทราบ 
 2.1.6 ท่ีตั้งและอาณาเขตอําเภอพระประแดง 
   1) ทิศเหนือ ติดตอกับเขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา 
(กรุงเทพมหานคร) มีแนวกึง่กลางแมน้ําเจาพระยาเปนเสนแบงเขต 
   2) ทิศตะวันออก ติดตอกับอาํเภอเมืองสมุทรปราการ มีถนนทางรถไฟเกา (สายปากน้ํา) 
เปนเสนแบงเขต 
   3) ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอพระสมุทรเจดีย คลองขุด 
คลองบางฝาย กึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา คลองทาเกวยีน และคลองบางจาก เปนเสนแบงเขต 
   4) ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตทุงครุและเขตราษฎรบูรณะ (กรุงเทพมหานคร) 
คลองรางใหญ คลองขุดเจาเมืองลํารางสาธารณะ คลองบางพึ่ง คลองแจงรอน เปนเสนแบงเขต 
 2.1.7 การปกครองสวนภูมิภาค 
 อําเภอพระประแดงแบงเขตการปกครองยอย เปน 15 ตําบล แตละตําบลแบงออกเปนหมูบาน
รวม 67 หมูบาน 
   1) ตลาด (Talat) 
  2) บางพึ่ง (Bang Phueng) 
  3) บางจาก (Bang Chak) 
  4) บางครุ (Bang Khru) 
  5) บางหญาแพรก (Bang Ya Phraek) 
  6) บางหวัเสือ (Bang Hua Suea) 
  7) สําโรงใต (Samrong Tai) 
  8) บางยอ (Bang Yo) 
  9) บางกะเจา (Bang Kachao) 
 10) บางน้ําผ้ึง (Bang Numphueng) 
 11) บางกระสอบ (Bang Krasop) 
 12) บางกอบัว (Bang Ko Bua) 
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   13) ทรงคนอง (Song Khanong) 
   14) สําโรง (Samrong) 
   15) สําโรงกลาง (Samrong Klang) 
 2.1.8 การปกครองสวนทองถิ่น  
 อําเภอพระประแดงประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 แหง 
  1) เทศบาลเมอืงพระประแดง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลตลาดทั้งตําบล 
  2) เทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางจาก
และตําบลบางครุทั้งตําบล 
   3) เทศบาลเมืองสําโรงใต ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางหญาแพรก ตําบลบางหัวเสือ
ตําบลสําโรงใต ตําบลสําโรง และตําบลสําโรงกลางทั้งตําบล 
   4) องคการบริหารสวนตําบลบางยอ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางยอทั้งตําบล 
   5) องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจาครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางกะเจาทั้งตําบล 
   6) องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางน้ําผ้ึงทั้งตําบล 
   7) องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางกระสอบทั้งตําบล 
   8) องคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางกอบัวทั้งตําบล 
   9) องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทรงคนองทั้งตําบล 
 2.1.9 การคมนาคม 
 อําเภอพระประแดง มีถนนสายหลักไดแก ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนนครเขื่อนขันธ ถนน
พระราชวิริยาภรณ ถนนเพชรหึงษ ถนนปูเจาสมิงพราย ถนนทางรถไฟเกา (สายปากน้ํา) และถนน
กาญจนาภิเษก (ดานใต) รวมทั้งทางพิเศษบางพลี – สุขสวัสดิ์ 
 นอกจากนี้ยังมสีะพานขามแมน้ําเจาพระยา  2 แหง คือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมและ 
สะพานกาญจนาภิเษก 
 สําหรับการคมนาคมในแมน้ําเจาพระยา ไดแก แพขนานยนต และเรือโดยสารขามฟาก
ของหางหุนสวนจํากัดเภตรา และ นาวาสมุทร จํากัด เรือโดยสารขามฟาก และเรือหางยาวบริเวณ
วัดบางน้ําผ้ึงนอก (ฝงตรงขามกับวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร) เรือหางยาวบริเวณ
ปลายถนนเพชรหึงษ (ฝงตรงขามกับทาเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร) 
 2.1.10 สถานที่ทองเที่ยว 
 ปอมแผลงไฟฟา 
 ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
 สวนบางกระเจา 
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 2.1.11 ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลบางน้าํผึง้ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง มีลักษณะที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ลอมรอบดวย

เมืองใหญ เขตอุตสาหกรรม และการทําธุรกิจที่สําคัญมีเสนทางการคมนาคมติดตอกับภายนอก
ที่คอนขางสะดวก ตําบลบางน้ําผ้ึงเปนสวนหนึ่งของพื้นที่บางกระเจา (กระเพาะหมู) ที่ถือเปนพื้นที่
สีเขียวผืนใหญที่สุดที่อยูใกลกรุงเทพมหานครที่ไดรับการอนุรักษพื้นที่ไวตําบลบางน้ําผ้ึง เปนชุมชน
ที่เกาแก มีจุดเดนของชุมชน  
  1) สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง ตั้งอยู ริมแมน้ําเจาพระยา 
ทางดานทิศเหนือของอําเภอพระประแดง หางจากตัวอําเภอพระประแดงประมาณ 5 กิโลเมตร 
(องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง, 2550, หนา 3) 

ทิศเหนือ ติดกับองคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว 
ทิศตะวันออก ติดกับแมน้ําเจาพระยา (ฝงตรงขามเขตบางนากรุงเทพมหานคร) 
ทิศตะวันตก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลบางยอ และองคการบริหาร

สวนตําบลบางกอบัว 
ทิศใต  ติดกับองคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบเนื้อที่ 3.31 ตาราง-

กิโลเมตร (1,938  ไร) ภูมิประเทศของตําบลบางน้ําผ้ึงเปนที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา มีลําคลองไหลผาน  
6 สาย ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรจํานวนหมูบาน 11 หมูบาน ประชากร
ทั้งสิ้น 4,848 คน แยกเปนชาย 2,305 คน หญิง 2,543 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 1,400 คน/ตารางกิโลเมตร 
จํานวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,286 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง, 2550, หนา 3)   
  2) ขอมูลทั่วไปตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 

ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอยูในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนตลาดน้ํา
ที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ําแหงนี้เปดขึ้นเมื่อตนป พ.ศ. 2547 ดวยความรวมมือของ
ชาวบานและองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง พัฒนาใหตลาดแหงนี้เปนสถานท่ีทองเที่ยว
อีกแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเกิดจากความรวมมือกันอยางเขมแข็ง
ของชุมชนและภาครัฐ รวมมือรวมใจกันพลิกฟนภาพชีวิตในวันคืนเกาใหกลับมาอีกครั้ง ในเขตพื้นที่
สีเขียวที่ไดรับการอนุรักษไวที่พระประแดง นอกจากการเที่ยวชมและซ้ือของกินของใช ของฝากแลว 
ที่ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงยังมีกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การใหเชาเรือพาย เชาจักรยาน โดยการทองเที่ยว
ลัดเลาะไปชมวิถีชีวิตของชาวสวน  พรอมกันนั้นยังมีการบริการนวดแบบแพทยแผนไทย
โดยภูมิปญญาไทย (องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง, 2550, หนา 7) 
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ตลาดน้ําแหงนี้ถือวาเปนตลาดน้ําเพื่อสุขภาพ โดยการใชความรูแบบภมูปิญญาไทย
เนนการใชสมุนไพรไทยเปนหลักทั้งของกิน ของใชตางๆ อีกทั้งพอคาแมคายังมีน้ําใจแบบไทยๆ 
มีความเปนมิตร ความโอบออมอารี ซ่ึงเปนเอกลักษณของคนที่ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงคนในชุมชนแหงนี้
เสนหของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงแหงนี้ เปนวิถีชีวิตของชาวบานริมคลอง สวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายมอญ  
อาหารพื้นบาน สินคาที่มีขายทั้งของฝากตางๆ ลวนเปนภูมิปญญาของชาวบานในชุมชนที่ทํามาขายเอง  
อาทิเชน พายเรือขายกวยเตี๋ยวหมูตมยํา ขนมจีนน้ํายา หอยทอดในถาด ขนมครก ขนมใสไส นอกจากนี้
ยังมีกลุมแมบานสตรีทําขนมทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง กาละแมกวน และหอหมกหมู นอกจากนี้
มีผลไมจากสวนที่มีอยูท่ัวไปสองฝงคลอง ผลไมที่ขึ้นชื่อที่สุดของบางน้ําผ้ึง คือ มะมวงน้ําดอกไม 
และไมประดับ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน ดอกไมประดิษฐ ไขเค็มดินสอพอง 

ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งเปนภาพวิถีชาวบานเมื่อประมาณ 40 กวาปที่แลว กลาวคือ 
สมัยนั้นการคมนาคมจะใชการสัญจรทางน้ําเนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา
มีลําคลองอยูมากซึ่งแตละคลองเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา ในอดีตชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ
ทําสวนผลไม ดินน้ํามีความอุดมสมบูรณทําใหผลผลิตออกมาจํานวนมากชาวบานจึงไดรวมตัวกัน
นําสินคาใสเรือมาจําหนายที่ปากคลองทําใหเกิดตลาดน้ําขึ้น 

ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง เปน 1 ใน 6 ตําบล ในคุงกระเพาะหมูในอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ สวนสาเหตุที่เรียกวาคุงกระเพาะหมูเพราะเปนพื้นที่สีเขียวในคุง มีรูปราง
คลายกระเพาะหมูหรือแอกวัว เปนพื้นที่เกษตรกรรมทามกลางความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบลไดแก ตําบลทรงคะนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระเจา  
ตําบลบางน้ําผ้ึง ตําบลบางกอบัว และตําบลบางกระสอบ มีเนื้อที่รวม 1,938 ไร และพื้นที่กวารอยละ 85 
ถูกโอบลอมดวยแมน้ําเจาพระยา ยังคงความอุดมสมบูรณตามรูปแบบสวนเกษตรดั้งเดิมที่ยังอยูผืนเดียว 
และเปนผืนสุดทายที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร ภาครัฐจึงใหอนุรักษพื้นที่สีเขียวในบริเวณ 6 ตําบลนี้
ไวตั้งแตป พ.ศ. 2520 เพื่อใหเปนบริเวณแหลงผลิตอากาศที่บริสุทธ์ิใหกับประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียง
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร เพราะบริเวณติดตอกันระหวางจังหวัดที่มธุีรกิจ
ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเปนจํานวนมาก การสัญจรทางคมนาคมทางรถยนตที่มีจํานวนมาก
จึงสงผลทําใหเกิดมลพิษ เกิดฝุนละออง ควันไอเสียรถยนต ซ่ึงมลพิษเหลานี้ทําใหเปนผลเสียกับระบบ
ทางเดินหายใจของคนในชุมชน ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน หนวยงานอิสระและประชาชน
ในตําบลบางน้ําผึ้งรวมมือและสรางจิตสํานึกที่ดีดวยการรักษาสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการ
ที่เปนรูปธรรมเพื่อใหตําบลบางน้ําผ้ึงยังคงสภาพเปนพื้นที่สีเขียวไวอยางยั่งยืน และเปนแหลงทองเที่ยว
ที่ผสมผสานในเชิงอนุรักษใหตําบลบางน้ําผ้ึงเปนพื้นที่สีเขียววิสัยทัศนของคนในชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง 
คือตองมีสภาพแวดลอมที่รมร่ืนเขียวขจี เศรษฐกิจดีถวนหนา รักษาคุณคาของชุมชน และพัฒนาคน
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ใหมีคุณภาพรองรับเมืองใหนาอยู  
ปจจุบันประชาชนในตําบลบางน้ําผ้ึงยังมีวิถีชีวิตในการทําสวนเกษตรเปนหลัก 

และยังสนับสนุนในดานการศึกษาวิถีชุมชนไทย เพื่อใหคุงกระเพาะหมูแหงนี้เปนสถานที่ที่มี
สภาพแวดลอมที่ดี เปนชุมชนตัวอยาง เปนแหลงทองเที่ยวที่ใหทั้งความรูและเปนที่พักผอน 
ไดสัมผัสความเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ใชการเดินทางที่ไมไกลจากเมืองหลวง สามารถเดินทาง
มาพักผอนไดสะดวก ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงเกิดจากแนวความคิดขององคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง 
และประชาชนในพื้นที่ของตําบลบางน้ําผึ้ง ซึ่งมีแนวความคิดที่เปนแนวทางเดียวกันวาตองการ
ทําตลาดน้ําขึ้นมาซึ่งตอนเริ่มตนเพียงแตมีความคิดที่จะจัดทําพื้นที่ในชุมชนใหเกิดประโยชนเทานั้น  
โดยการนําผลผลิตทางการเกษตรที่ประชาชนคนในชุมชนปลูกไว และนํามาจัดวางจําหนาย
แกพวกที่ผานไปมา แตเมื่อหลายคนนําความคิดหลายๆ ความคิดนําเขาสูที่ประชุมประชาคมตําบล  
ไดผลสรุปไปในทางเดียวกันจึงดําเนินการที่กวางออกไปซึ่งมีลักษณะศูนยจําหนายสินคาชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึงจึงใชแนวทางดังกลาวมาจัดทําและดําเนินการ โดยทําการประสาน
กับกลุมองคกร กลุมอาชีพ หนวยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการรวมกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง
ที่มีอยูมีการออกแบบศูนยจําหนายสินคาชุมชนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง โดยการจัดซุมขายของ ซุมจําหนาย
สินคาโอทอปและสรางสะพานปูนริมคลอง พรอมกับปรับปรุงสภาพภูมิทัศน พื้นที่โดยรอบมีการตบแตง
ใหพื้นที่มีความสวยงามโดยเนนความเปนธรรมชาติ 

ในปจจุบันยังมีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่รวมกันจัดทําผลิตภัณฑโอทอป ไดแก 
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานธูปหอมสมุนไพร  กลุมผลิตภัณฑจากผักตบชวา  กลุมบางน้ํา ผึ้ง
แพทยแผนไทย-ลูกประคบ กลุมผลิตภัณฑจากกะลามะพราวและลูกตีนเปด เมี่ยงคํา กลุมดอกไม
เกล็ดปลา ผลิตภัณฑจากลูกไมวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑกระเปาผา (อุดม เชยกีวงศ, 2552, หนา 
207-208) 
 3) การแบงพื้นที่ในการจําหนายสินคามีทั้งหมด 3 สวน 

พื้นที่ในสวนที่ 1 เปนการจําหนายสินคาชุมชน  ซ่ึงจะเปนประชาชนคนในพื้นที่
ของชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง และในเกาะกระเพาะหมูจําหนายผลผลิตทางการเกษตรของตัวเอง เชน 
ผลไมตามฤดูกาล กลวยน้ําวา กลวยหอม มะพราวออน ชมพู มะมวงน้ําดอกไมเปนผลไมที่ขึ้นชื่อ
ของตําบลบางน้ําผ้ึง และผักตางๆ เชน ผักตําลึง ผักบุง ผักกระถิน พริกขี้หนูสวน มะแวง มะเขือพวง 
ตะไคร และประเภทไมดอกไมประดับ เชน กลวยไมนานาชนิด ในสวนของกินที่เปนฝมือของชาวบาน
ในทองถ่ิน ไดแก ขนมถวย ขนมจาก ลูกตาลเชื่อม ขาวตมมัด น้ําตาลสด ฝร่ังแชบวย ทอดมัน 
ปลาหมึกยาง แหนมปลา ไสกรอก แกงบอน หอยทอด ผัดไทย หมี่กะทิ หมี่กรอบ ขาวตู เมี่ยงคํา 
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พื้นที่ในสวนที่ 2 เปนการจําหนายสินคาโอทอป ซ่ึงเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑมีไวใหผูที่ตองการซื้อในจํานวนที่มากพอ เชน ดอกไมเกล็ดปลา ธูปหอม สมุนไพร 
กระจกกัดลาย ภาพประดิษฐจากรกมะพราว ปลาสลิดบางบอ หอยดอง ทองมวนสมุนไพร น้ําพริกตางๆ 

พื้นที่ในสวนที่ 3 เปนสินคาที่จําหนายบนเรือ เชน กวยเตี๋ยวหมูตมยํา กวยเตี๋ยวเปด 
กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ กวยเตี๋ยวเนื้อ ขนมจีนน้ําพริก น้ํายา  

กลาวสรุปไดวา ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรชาติไทย มีวัฒนธรรมทางการเกษตร ปลูกพืชผัก
ผลไม มีประเพณีที่ควรรักษาไวของความเปนไทย เปนตลาดที่จําหนายสินคาของชุมชน เปนศูนยกลาง
ของการจําหนายสินคา ใหกับชาวชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ใหความเปนธรรมชาติ เปนพื้นที่ที่ชวยลดมลพิษทางอากาศ ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากพอสมควรตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดบริเวณใกลเคียงที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาจับจายซื้อ
สินคาของชุมชน เที่ยวชมความเปนธรรมชาติพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางพอคาแมคา 
ตั้งแตอดีตความเปนมา ประวัติศาสตรของสถานที่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวชุมชน 
เพื่อเปนความรู เพื่อการศึกษาของเยาวชน เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
ผูที่เขามาเยือนหรือเที่ยวชมจะเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้ง  
 

2.2 ความหมายและความสําคัญของตลาด 
  
 การกระจายสินคาและบริการจากผูผลิตไปยังผูบริโภคอาจดําเนินการไดหลายแบบ
นับแตแบบงายคือ ผูผลิตขายผลผลิตโดยตรงไปยังผูบริโภค มักเปนกรณีการซื้อขายสินคาเกษตร
และหัตถอุตสาหกรรมของผูผลิตรายยอย เปนการซื้อขายในตลาดระดับทองถ่ิน จนถึงแบบซับซอน
ที่ผูผลิต ขายสินคาใหผูขายสง ผูขายปลีกและผูบริโภคเปนทอดๆตามลําดับ ผูขายสงและผูขายปลีก
ทําหนาที่กระจายสินคาจากแหลงผลิตไปสูมือผูบริโภคที่กระจายทั่วประเทศหรือทั่วโลก 

การตลาดคือ การกระทํากิจกรรมตางๆในธุรกิจที่ทําใหเกิดการนําสินคาหรือบริการจาก
ผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้นๆโดยไดรับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค
ของกิจการ  
 2.2.1 ความหมาย   

ตลาดในวิชาเศรษฐศาสตรยึด “กิจกรรม” การตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายเปนสําคัญ สวนตลาด
ในความหมายทั่วไปยึดสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการหรือปจจัยการผลิต ตลาด
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ในความหมายทางเศรษฐศาสตร จึงมีขอบเขตกวางกวา ในปจจุบันการคมนาคมและการสื่อสาร
เจริญกาวหนามาก การเก็บรักษาสินคาและการจัดการ มาตรฐานสินคาก็ทําไดเรียบรอยเปนที่เชื่อถือ
ของผูซ้ือ ดังนั้นการซื้อขายสินคาบางอยางจึงไมจําเปนที่ผูซ้ือและผูขายจะตองมาพบกันและตรวจสอบ
สินคาทั้งหมดกอนตกลงใจซื้อ การซื้อขายอาจเกิดขึ้นไดโดยที่ผูซ้ือและผูขายอยูคนละสถานที่หรือ
แมแตอยูคนละโลก 
 2.2.2 หนาท่ีของตลาด   

ตลาดมีหนาที่สําคัญคือ อํานวยความสะดวกใหฝายผูขายและผูซ้ือไดทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการชําระเงินเจริญกาวหนามากขึ้น ระบบการซื้อขายก็เจริญกาวหนาตามไปดวย
ในสวนของตลาดน้ําทั่วๆ ไป ซึ่งในปจจุบันจัดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวของชุมชนโดยภาครัฐ
ใหความสําคัญ มีการจัดการโดยหัวหนาชุมชนหรือเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูใหญบาน
องคการบริหารสวนตําบลตางๆ เพื่อใหเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีความยั่งยืน อยากกลับมาเที่ยวอีก 
หนาที่ของตลาดน้ําทั่วๆ ไป ที่สําคัญคืออํานวยความสะดวกทั้งพอคาแมคาและนักทองเที่ยว ในเรื่อง
ที่จอดรถ ที่นั่งพักผอน หองน้ํา สินคาผลิตภัณฑ ความสะอาด ความสดใหมของสินคา สถานที่ซ้ือที่ขาย 
การจัดโซนนิ่ง การบริการตางๆ ความเปนเอกลักษณของตลาดน้ํา 
 2.2.3 ประเภทของตลาด  

 ในทางเศรษฐศาสตรมีการจําแนกตลาดออกเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก ตลาดที่มกีารแขงขัน
สมบูรณ และตลาดที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ ตลาดแขงขันไมสมบูรณยังแบงไดเปน 3 ประเภทยอย 
ไดแก ตลาดผูกขาดสมบูรณ (มีผูขายเพียงรายเดียว) ตลาดที่มีผูขาย 2 ราย ตลาดที่มีผูขายนอยราย  
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด การแบงประเภทของตลาดพิจารณาจากตัวแปรที่สําคัญดงันี้ 

จํานวนผูผลิต / ผูขาย ความยากงายในการหาสินคาอื่นมาทดแทน และความยากงาย
ในการเขาหรือออกจากตลาด จุดมุงหมายทางเศรษฐศาสตร ในการจําแนกตลาดก็เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกตางของตลาดประเภทตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับระดับราคา ระดับปริมาณการผลิต 
หลักเกณฑในการกําหนดราคา ลักษณะของกําไร / ขาดทุนในระยะสั้นและระยะยาว (นราทิพย ชุติวงศ, 
ชลดา จามรกุล, 2539, หนา 19) 
 นอกจากการจําแนกตลาดในทางเศรษฐศาสตรแลว โดยท่ัวไปอาจจําแนกตลาดโดยใช
หลักเกณฑอ่ืนๆ ดวยการจําแนกตลาดตามเขตภูมิศาสตรไดแกตลาดตางๆ ดังนี้ 
  1) ตลาดทองถ่ิน เปนตลาดที่ครอบคลุมการซื้อขายผลผลิตในขอบเขตพื้นที่ ระดับ
หมูบานตําบล อําเภอ หรือจังหวัด หรือยานชุมชน ตัวอยางเชน ตลาดนัดตามหมูบานตางๆ ตลาดสด
ในเขตสุขาภิบาล ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดไนทบารซารในเมืองเชียงใหม ตลาดเสื้อผาสําเร็จรูป
ยานประตูน้ํา และดอกไมสดยานปากคลองตลาด เปนตน 
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   2) ตลาดภายในประเทศ  (domestic market) หมายถึง การซื้อขายผลผลิต
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยมากครอบคลุมผลผลิตเพียงชนิดเดียว 
ตัวอยางเชน ตลาดอัญมณีเครื่องประดับในไทย ตลาดตลับเทปเพลงในไทย 
   3) ตลาดตางประเทศและตลาดโลก (foreign market and world market) ตลาดตางประเทศ 
หมายถึง การซื้อขายผลผลิตภายนอกประเทศ อาจเปนประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศรวมกัน 
สวนตลาดโลกมี 2 ความหมาย ความหมายหนึ่ง คือ กิจกรรมการซื้อขายผลผลิตระหวางประเทศทั่วโลก 
เชน ตลาดคาอาวุธของโลก ตลาดคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของโลก และตลาดขาวของโลก เปนตน 
อีกความหมายหนึ่งเปนสถานที่กลางในระดับโลก หรือเปนศูนยกลางการตกลงซื้อขายสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่งระหวางประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน ตลาดคาทองคําที่ลอนดอน ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลตางๆ ทั่วโลก ตลาดคาวัตถุโบราณที่นครนิวยอรค เปนตน  

 การจําแนกตลาดตามชนิดของสิ่งที่ซ้ือขาย ซ่ึงแบงเปนตลาดตางๆ ดังนี้ 
   1) ตลาดผลผลิต ดังไดทราบวาผลผลิตแบงเปนสินคาและบริการ การจําแนกตลาด 
ตามชนิดของผลผลิต จึงแบงเปนตลาดสินคาและตลาดบริการ ตลาดผลผลิตแตละชนิดอาจหมายถึง  
ตลาดระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาคภายในประเทศ ตลาดภายในประเทศ ตลาดระดับภูมิภาคในตางประเทศ 
หรือตลาดโลกก็ได โดยเรียกตลาดตามชนิดของผลผลิตนั้นควบกับเขตภูมิศาสตร เชน ตลาดรถยนต
มือสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตลาดบริการนวดแผนโบราณในยานถนนเพชรบุรีตัดใหม  
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางๆ ที่นิวยอรค และตลาดเครื่องคอมพิวเตอร PC ของโลก เปนตน 
  2) ตลาดปจจัยการผลิต ปจจัยการผลิตแบงไดเปนแรงงาน ที่ดิน ทุน (เครื่องจักรและ
อาคารสิ่งกอสราง) และผูประกอบการ ดังนั้น ตลาดปจจัยการผลิตจึงหมายถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ซ้ือขายปจจัยการผลิตแตละประเภท (ยกเวนผูประกอบการซึ่งไมไดรับจางใครแตเปนเจาของกิจการ) 
อันไดแก ตลาดแรงงาน (อาจแบงตลาดแรงงานตามประเภทของแรงงานไดอีก) ตลาดที่ดิน ตลาดใหเชา
สํานักงาน ตลาดเครื่องจักรกลประเภทตางๆ ตลาดวัตถุดิบประเภทตางๆ ตลาดสินคาขั้นกลางชนิดตางๆ 

  การจําแนกตลาดตามสภาพหรือลักษณะของการซื้อขาย ไดแก 
   1) ตลาดกลาง เปนกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือหลายชนิดก็ได เปนที่รวมของผูขายจํานวนมาก มีกฎระเบียบการเจรจาซื้อขายที่ชัดเจนสําหรับ
ในฝายผูขายและผูซ้ือยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ อาจมีบริการอํานวยความสะดวกในการซื้อขายตางๆ 
อาทิ อุปกรณ เครื่องชั่งตวงวัด และการตรวจสอบคุณภาพของสินคา การใหขาวสารขอมูลตลาด 
บริการการชําระเงิน ฯลฯ ตัวอยางตลาดกลางไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดกลาง
ทาขาวกํานันทรงที่จังหวัดนครสวรรค ตลาดกลางคาวัวที่จังหวัดนครราชสีมา 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

25

 

   2) ตลาดขายสงและตลาดขายปลีก ตลาดขายสงคือการซื้อขายสินคาโดยที่ผูซ้ือ
อาจมีทั้งผูขายปลีกและผูบริโภครายใหญ หากเปนผูขายปลีกก็ซื้อเพื่อนําไปขายตออีกทอดหนึ่ง 
ในตลาดขายสงพอคามักซื้อสินคาจากหนวยผลิต / โรงงาน แลวนําไปขายใหกับผูคาปลีก อนึ่งสินคา
สินคาแตละอยางมีจํานวนทอดของการขายสงไมเทากัน สินคาสวนมากมีการขายสงเพียง 1 ทอด 
สินคาบางอยางอาจมีการขายสงถึง 2-4 ทอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ระบบขายตรง” ยกตัวอยาง เครื่องสําอาง
ยี่หอหนึ่งบริษัทตัวแทนจําหนายประจําภาคจากนั้นขายใหบริษัทขายเครื่องสําอางระดับจังหวัด จากนั้น
ขายใหพนักงานขายตรงพนักงานขายตรงขายใหผูซ้ือเปนอันดับสุดทาย ตามตัวอยางนี้มีผูคาสง 3 ทอด 
พนักงานขายตรง (direct sale) อีกหนึ่งทอด พนักงานขายตรงถือเปนผูคาปลีก “ตลาดคาปลีก” หมายถึง
การซื้อขายระหวางผูขายกับผูบริโภค ตลาดคาปลีกอาจเปนบริษัท หรือรานคา หรือบุคคลก็ได
ซ่ึงไมมีสถานที่ขายจําเพาะแตไปหาลูกคาเปนรายๆ มักเรียกวา การขายตรง 
  ดังที่กลาวขางตน เปนการจําแนกตลาดแบบทั่วไป สวนการจําแนกตลาดตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรจุลภาคนั้นเปนการจําแนกตามจํานวนผูขาย ไดแก ตลาดผูขายรายเดียว ตลาดผูขาย 
2 ราย ตลาดผูขายไมกี่ราย และตลาดผูขายมากราย (เศรษฐสาร, 2538, หนา 1-5) 
  ตลาดของสังคมไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรโดยวราภรณ จิวชัยศักดิ์ (2547, 
หนา 3) กลาววาในสมัยสุโขทัยไดมีตลาดเกิดขึ้นแลวเรียกวา “ตลาดปสาน” เปนแหลงซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ทั้งของชาวเมืองสุโขทัยและชาวเมืองใกลเคียง ในศิลาจารึกระบุไววา สินคา
ที่ซ้ือขายกันในตลาดปสานมีหลายประเภท ตั้งแตผลไม เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ และสัตวที่ใช
เปนแรงงานเปนพาหนะ เชน วัวและมา ตลาดปสานนั้นตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย 
ลักษณะเปนลานกวางๆ เหมาะสําหรับเปนที่ชุมนุมกันของผูซ้ือและผูขาย รูปแบบอาจจะเรียกไดวา 
ตลาดบก เพราะมีทําเลที่ตั้งคาขายอยูบนบก ตัวอยางตลาดในสมัยสุโขทัยที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก 
เชน ตลาดปาตองขายใบตอง ตลาดปาพราวขายมะพราว ตลาดตะกั่วขายโลหะตะกั่ว ดังนั้น ตลาด 
จึงเปนสถานที่ที่ชุมชนกันทางสังคม เปนสถานที่ที่แลกเปลี่ยนสินคา ซ่ึงการแลกเปลี่ยนสินคากันและกัน
มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยโดยมีขอความในจารึก แมแตสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีตลาดทั้งทางบก และทางน้ํา
แตหากพิจารณาแลว ตลาดน้ํานาจะมีความนิยมมากกวา เพราะสมัยกอนนั้นใชการคมนาคมทางน้ํา
เปนหลัก (วราภรณ จิวชัยศักดิ์, 2547, หนา 19) 

 ในอดีตสังคมมนุษยมีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง  แตละครอบครัวสามารถ
ผลิตพืชผลไวรับประทานในครัวเรือนของตนได ขาวของเครื่องใชในครัวเรือนก็เปนสิ่งที่ทําไดไมยาก 
เพราะอาศัยวัตถุดิบที่ผลิตตามธรรมชาติเปนหลัก แมแตเสื้อผาก็ทอขึ้นใชเอง เมื่อสังคมพัฒนาขึ้น
และคนสามารถผลิตพืชธัญญาหารตลอดจนสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนได ในปริมาณที่มากเกินกวา
ความตองการจนเหลือเปนสวนเกินจึงนําผลผลิตสวนเกินนั้นไปแลกเปลี่ยนกับส่ิงของหรืออาหารทีต่น
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และครอบครัวไมสามารถผลิตขึ้นมาไดการแลกเปลี่ยนนี้อาจเปนการแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานหรือ
ระหวางเมืองที่อยูหางไกลออกไป โดยอาศัยพอคาวัวตางๆ หรือกองคาราวาน อาจจะนําผลผลิตนั้น
ไปแลกเปลี่ยนดวยตัวเอง แหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในยุคสมัยนั้นจึงยังไมเปนสถานที่ที่แนนอน 
ตอมาเมื่อสังคมเจรญิขึ้นเปนเมืองใหญมีสภาพและฐานะเปนสังคมเมือง การใชเงินตราเริ่มแพรหลาย 
และการคาขายเริ่มมีการขยายตัว สงผลใหความตองการสินคาอุปโภคบริโภคมีมากขึ้นตามไปดวย 
จึงเกิดความจําเปนที่จะตองมีแหลง และสถานที่ไวซ้ือขายสินคาเหลานั้นนั่นคือตลาดซึ่งมักจะเปน
ที่ในสังคมหรือชุมชนนั้นรูจักและสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก รวมทั้งเปนศูนยกลางในการคมนาคม
ทั้งทางบก และทางน้ําขนาดของตลาดจะใหญหรือเล็กเพียงใดก็ขึ้นอยูกับขนาดของชุมชนที่ตลาดนั้น
ตั้งอยูกับสภาพแวดลอมและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนั้นๆ เชน ถาชุมชนใชการคมนาคมทางน้ํา
เปนสําคัญตลาดของชุมชนนั้นกเ็รียกวา ตลาดน้ํา หรือถาใชการคมนาคมทางบกในการติดตอคาขาย
ก็เรียกวา ตลาดบก ตลาดจึงเปนสถานที่ที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในสังคมอีกดวย 
บุคคลทั่วไปเขาใจความหมายของตลาดวาเปนสถานที่ที่ซ้ือขายสินคาและบริการ (กิติพร ใจบุญ 
และคนอื่นๆ, 2552, อินเทอรเน็ต) 

 วราภรณ จิวชัยศักดิ์ (2547, หนา 15) กลาววาตลาดแบงออกเปนประเภทหลักๆ ได 3 ประเภท
ดังนี้ 
  1) ตลาดบก   

 ตลาดบก คือ ตลาดที่มีแหลงทําเลหรือที่คาขายอยูบนบก ขนาดของตลาดขึ้นอยูกับ
ชุมชนหรือสถานที่ที่ตลาดนั้นตั้งอยู รวมไปถึงประเภทของสินคาที่นํามาขายตลาดบกที่มีขนาดใหญ
และเปนตลาดบกแหงแรกของกรุงรัตนโกสินทรคือ ตลาดสําเพ็ง ซ่ึงเปนทั้งที่ชุมชนและยานธุรกิจ
การคา ชาวจีนที่ตั้งรกรากอยูในยานสําเพ็งนี้ แตเดิมเคยอาศัยอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาบริเวณทาเตียน
และพื้นที่ใกลเคียงมากอน เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร ขึ้นเปนราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 และมีพระราชประสงคที่จะสรางพระบรมมหาราชวัง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวจีนเหลานั้นยายนิวาสสถานไปอยูที่สําเพ็ง ซ่ึงอยูนอกเขตกําแพง
พระนครทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต สําเพ็งจึงกลายเปนแหลงรวมของคนจีน ซ่ึงมีอาชีพคาขาย
เปนหลัก และกลายเปนยานตลาดใหญ ซึ่งเปนศูนยกลางของสินคาที่นําเขาจากประเทศจีน
ความเจริญเติบโตทางดานการคาของสําเพ็งเห็นเดนชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เมื่อมีการตัดถนนหลายสายผานบริเวณสําเพ็งพื้นที่ของตลาดสําเพ็งจึงขยายไปอยางรวดเร็ว
ตามแนวถนนที่ตัดขึ้นใหม และเกิดรานคาซึ่งสวนใหญเปนของชาวจีนทั้งสองฟากถนนขายสินคา
หลากหลายชนิดตั้งแตของเล็กๆ นอยๆ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใชขนาดใหญ สําเพ็งจึงเปนตลาด
ที่ขายสินคาทั้งแบบขายปลีกและขายสง ตลาดที่สําคัญในยานนี้คือ ตลาดเกา ทั้งที่มีอาหารสดและ
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อาหารแหงครบครันถนนหลายสายที่เกิดขึ้นจากการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ทําใหความเจริญ
ดานธุรกิจขยายตัวตามไปดวย  และเกิดศูนยการคาเพิ่มขึ้นอีกหลายแหงในระยะตอมาที่สําคัญคือ 
 (1) ถนนเยาวราช เปนแหลงสรรพสินคาชั้นนําในอดีตสินคาสวนใหญมาจาก
ประเทศจีน เชนผลไมทั้งสด และแหง ผาแพรพรรณ ใบชา ยาจีน นอกจากนี้ยังมีภัตตาคาร หางขาย
ทองรูปพรรณ และสถานที่เริงรมย 
 (2) บริเวณถนนพาหุรัด เปนยานขายผา และเครื่องแตงกาย สวนใหญเปนรานของ
ชาวอินเดยี และปากีสถาน 
 (3) บริเวณถนนบางรัก เปนยานขายสินคาของชาวตะวันตก มีตลาดบางรัก
เปนตลาดใหญของบริเวณนี้ 
 (4) บริเวณถนนบางลําพู เปนยานขายสินคาพื้นเมืองของไทย ตลาดที่สําคัญ คือ 
ตลาดยอดพิมาน หรือตลาดยอด 

 นอกจากนี้ยังมีแหลงขายเครื่องสังฆภัณฑซ่ึงอยูบริเวณเสาชิงชา บนถนนบํารุงเมือง
ที่เปนศูนยรวมเครื่องใชของพระสงฆ และของใชในกิจการทางศาสนาแหลงใหญของกรุงเทพ
ตลาดบกอีกแหงหนึ่งที่มีความสําคัญมาตั้งแตคร้ังกรุงรัตนโกสินทรตอนตนคือตลาดทาเตียน ที่อยู
ริมแมน้ําเจาพระยาฝงพระนคร ในระยะแรกคงเปนการคาขายในลักษณะตลาดน้ําเพราะมีทําเลใกลน้ํา
เดิมเรียกวา “ตลาดทองน้ํา” ตอมาเมื่อบานเมืองมีการพัฒนาและมีการสรางถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น 
ตลาดทาเตียนจึงกลายเปนตลาดใหญที่สุด ที่คาขายติดตอกับตลาดทางน้ํา และเปนศูนยกลางของ
การขายสงไปยังหัวเมืองตามลุมแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และหัวเมืองทางภาคเหนือ โดยมีตลาด
ทรงวาดเปนศูนยกลางการคาสงใหแกหัวเมืองทางภาคใตและภาคตะวันออก ตอมาเมื่อการคมนาคม
ทางบกเจริญมากขึ้น จนการคมนาคมทางน้ําลดบทบาทลง ตลาดทาเตียนก็ลดบทบาทลงดวยเชนกัน
แตยังเปนแหลงขายสินคาจําพวกของชํา และของแหงจากทะเลเปนสวนใหญ สําหรับตลาดบกที่มี
ขนาดใหญรองลงมาและเปนแหลงผลิตสินคาดวยนั้น ที่สําคัญไดแก ตลาดบานหมอ (ทําหมอขาย) 
บานพานถม บานบาตร บานดอกไม (ทําดอกไมไฟ พลุ และตะไล) บานดินสอ (ทําดินสอพอง) 
บานนางเลิ้ง (ทําโอง) บานทํากระดาษ บานบุ (ทําขันน้ํา) บานชางหลอ บานขมิ้น (ทําผงขมิ้น) 
บานตีทอง ตลาดพลู (วราภรณ จิวชัยศักดิ์, 2547, หนา 20) 
   ในอดีตยังมีตลาดขายอาหารเปนประเภทๆ ไป เชน ตลาดบนเชิงสะพานหันขายหมู 
และผัก ตลาดเจาสัวเนียมหรือตลาดพระยาไพบูลย ตลาดกรมภูธเรศ วัดเกาะ และตลาดนอย ตลาดเหลานี้
ขายอาหารจําพวกเนื้อสัตว เชนเปด ไก หมู ของสดตางๆ สวนตลาดที่ขายพวกผักผลไม ไดแก  
ตลาดทายวัง ตลาดยอด ตลาดหัวลําโพง ตลาดบานทวาย ตลาดบานขมิ้น ตลาดคลองมอญ ในปจจุบัน
ตลาดบกที่ยังคงรักษาหนาที่และบทบาทไดใกลเคียงกับในอดีตคือ ตลาดบางรัก และตลาดเกา
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ในยานสําเพ็ง (กิตติพร ใจบุญ และคนอื่นๆ, 2552, อินเทอรเน็ต) 
 2) ตลาดนัด    

 ตลาดนัด คือ ตลาดบกหรือตลาดน้ําที่จัดใหมีขึ้นเฉพาะวัน เวลา สถานที่ที่มี
การกําหนดไว อาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห และจะเปนเชนนั้นไปเรื่อยๆ จนเปนที่รูจัก
ของคนในชุมชน ตลาดนัดลักษณะนี้ มีอยูทั่วไปทั้งในชนบท และตวัเมืองใหญ (กติติพร ใจบุญ และ
คนอื่นๆ, 2552, อินเทอรเน็ต) นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความหมายกวางๆ ของตลาดนัดไวอีก กลาววา
“ตลาดนัด” จะจัดขึ้นเฉพาะวนั เวลา และสถานที่ที่กําหนดอาจเปนเพียงวันใดวนัหนึ่งของสัปดาห
ตลอดไป จนเปนที่รูจักกนัในสังคมของชุมชนนั้นๆมีทั้งชนบท และตวัเมืองใหญใกลที่ชุมชนในเขต
ที่เปนเมืองอุตสาหกรรม คนในละแวกนั้นไดจับจายซื้อของกันไดสะดวก สวนขนาดของตลาดนั้น
ขึ้นอยูกับความเจริญของชุมชนเปนสําคัญ สินคาที่ พอคา แมคานํามาวางขาย มีความหลากหลาย
สารพัดอยาง ขายเฉพาะวันทีม่ีตลาดนัดเทานั้น นอกจากนีแ้ลว ตลาดนดัยังมีความหลากหลายของ
สินคา และพอคาแมคาที่มาอยูรวมกัน มีทั้งความสัมพันธที่ดีและไมดีตอกัน สวนใหญแลว
จะมีความรูสึกที่ดีตอกัน จากที่กลาวมาบางคนอาจจะนึกไมถึงวาตลาดนัดทุกวันนี้มีความหลากหลายมาก  
การใชชีวิตผานไปวันหนึ่งๆ โดยที่ไมมีใครรูในคุณคาหรือใหความสนใจในความเปนตลาดนดั  
เพราะสวนใหญแลวบุคคลทั่วๆ ไปจะพึ่งพาตลาดนัดอยูเปนประจําของทุกวัน หรือวนัใดวันหนึ่ง
ของการหมุนเวียนที่มกีารจัดตลาดนัด ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีทั้งสนิคาอุปโภคและบริโภค  
อาทิเชน อาหาร เครื่องใชตางๆ เชนเดียวกับตลาดสดทั่วๆ และอาจมีสินคาบางอยางที่ในตลาดสด
ไมมีวางขาย  แตในตลาดนัดมีขาย  นอกจากนี้ตลาดนัดบางแหงจะขายสินคาเฉพาะอยางเทานั้น เชน 
ตลาดนัดววั ตลาดนัดควายโดยจะขายเฉพาะววั เฉพาะควายเทานัน้เวลาที่ขายอาจมีเฉพาะชวงเชา 
และเฉพาะชวงเย็น หรือขายทั้งวันกไ็ด ตลาดนัดที่เปนทีรู่จักของคนไทยมากที่สุดในระยะหนึ่ง คือ 
ตลาดนัดทองสนามหลวงซึง่เปนแหลงรวมของสินคาทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือเกาหายาก  
สัตวเล้ียง และตนไมนานาพนัธุจะติดตลาดทุกวันอาทิตย ตลาดนัดทองสนามหลวงนีไ้ดจัดใหมีขึ้น
เปนครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2491 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปจจุบันตลาดนัดทองสนามหลวง
ไดยายไปอยูทีส่วนจตุจกัร บางเขนแลว เรียกวา ตลาดนัดสวนจตุจกัร ซ่ึงมีนักทองเทีย่วทั้งชาวไทย
และตางชาติใหความสนใจซึ่งมีความหลากหลายของสินคา ตลาดนัดจึงเปนสถานทีม่ีความสําคัญ 
มีความโดดเดน ทั้งสินคาและราคาโดยมีผูใหความหมายไววา 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2534, หนา 277) ใหความหมายไววา ตลาดนัดเปนที่ชุมชน
เพ่ือซ้ือขายของตามกําหนดเวลา 
  สุธิวงศ พงศไพบูลย (2542, หนา 7156-7159) ใหความหมายไววา ตลาดนัดเปน
สถานที่ที่กําหนดเพื่อเปนที่ชุมชนซื้อขายของตางๆ ไมไดตั้งอยูเปนประจํา ชาวบานในละแวกใกลเคียง
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กําหนดวันและสถานที่ขึ้นเองแบบหมุนเวียนสถานที่ไปยังที่เหมาะสมจนครบทุกจุดแลวยอนกลับ
มาจัดที่แหงแรกใหม หมุนเวียนอยูเปนเชนนี้ประจําตลอดไป 

 สํานักงานพาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา (2548, หนา 115) ใหความหมายไววา 
ในยานชุมชนตามหมูบานมีจํานวนประชากรอยูกันอยางหนาแนน พอคาเรรวมตัวกันเพื่อนําสินคา
อุปโภคบริโภค ของใชประจําวัน และเครื่องมือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเขาไปขาย
ในหมูบาน โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่แนนอน ซ่ึงชาวบานในพื้นที่รูกัน นิยมเรียกวา ตลาดนัด 

 พอเจตน เรืองกลัด (2552, หนา 21-22) กลาววา คําวา “นัด” แสดงวาไมใช
ตลาดประจําแตจัดในวันใดวันหนึ่ง ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น มีทั้งตลาดน้ําและตลาดบกมีการกําหนด
นัดหมายที่แนนอน สถานที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามสถานที่ตางๆ ในหนึ่งสัปดาหอาจซ้ํากันบาง
แตไมเกินสองวัน มีความหลากหลายของสินคา 

 ธานี กุลแพทย (2537, หนา 27-39) กลาววา จุดกําเนิดของตลาดนัดแหงใหญไว
วารัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีดําริใหจัดตั้งตลาดขึ้นในกรุงเทพฯเขตปริมณพลและทุกจังหวัด
ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2491 เพื่อใหประชาชนไดหาซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภคในราคายุติธรรมและ
เพื่อปลูกฝงใหคนไทยรูจักการคาขายมากยิ่งขึ้นจนเกิดเปนตลาดนัดสนามหลวง จวบจนถึงป พ.ศ. 2525 
ตลาดนัดสนามหลวงไดยุติลง โดยแปรสภาพเปนสวนสาธารณะในปจจุบัน 

 กลาวไดสรุปวา ตลาดนัดเปนสถานที่ซ้ือขายสินคาแบบเคลื่อนยายราน เคลื่อนยายแผง 
โซนหรือล็อคไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดขึ้นตามที่มีนัด และรูกันระหวางผูซ้ือและผูขาย
ซ่ึงในปจจุบันมีพอคาแมคานําสินคามาขายมากทั้งสินคาอุปโภค บริโภค ลวนมีความแตกตางกัน 
เชน สินคา ราคา และคุณภาพของสินคาจึงกลาวไดวามีตลาดนัดครบทุกวันในบริเวณที่ใกลเคียงกัน 

  3) ตลาดน้ํา 
 ในอดีตตลาดน้ําเปนตลาดนัดที่มีการนัดหมายมาซื้อขายสินคาบริเวณทองน้ํา

ของคนในชุมชนที่อาศัยอยูริมน้ํา ตลาดน้ําที่มีทั้งโครงสราง ภูมิทัศนและความหมาย จึงกอเกิดขึ้น
ในเมืองโบราณ คูคลองสายตางๆ ซ่ึงอยูในแถบภาคกลางเปนสวนมาก ที่ขุดเปนทางยาวพรอมดวย
บานเรือนเรียงรายทั้งสองฝงแมน้ํา ตลอดจนวัดวาอารามไดถูกเชื่อมใหไปมาหาสูกัน การชวยกัน
อนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําใหคงสภาพแบบดั้งเดิมจะสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูและบรรยากาศ
ของบรรพบุรุษในการใชชีวิตอยูรวมกันที่มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกันซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน 
สินคาสวนมาก เปนสินคาทางการเกษตร โดยที่ชาวบานทองถ่ินนั้นๆ เปนผูผลิต ปลูกและจําหนายเอง
โดยการนําใสเรือมาขายตรงจุดนัดพบ ปจจุบันตลาดน้ําเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ภาครัฐและเอกชนรวมกนั
ฟนฟูใหเปนสถานที่ทองเที่ยว นันทนาการ การพักผอน และสรางงาน สรางรายได ใหกับชุมชน
มีอาชีพเสริมที่ทําใหสังคมของครอบครัวมีความแข็งแกรง พึ่งพาตนเองได พรอมทั้งชวยกันอนุรักษ
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ไวดวยวิถีชีวิตของความเปนไทย การเดินทาง การคมนาคม การขนสง ใชทางน้ําเปนเสนทางหลัก
ในอดีตกาล ตั้งแตการประกอบอาชีพแตละทองถ่ิน วัฒนธรรมการกิน การอยูอาศัย การมีกิจกรรม
รวมกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนสถานที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
(อุดม เชยกีวงศ, 2552, หนา 119) 

 พรอมกันนี้ยังมีตลาดอีกมากมายที่เกิดขึ้นมีการขยายตัวตามการพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมที่เกิดขึ้นอีกมาก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ตลาดสด ในที่นี้จะกลาวถึงตลาดที่เกิดขึ้น
บนบก และมีการขยายตัวไปตามการพัฒนาเสนทางคมนาคม ทํานองเดียวกับที่ไดกลาวถึงในสวนของ
ตลาดน้ํา ลักษณะของตลาดสดไดรับการพัฒนาอยางมากเพื่อใหสอดรับกับการปรับตัวเขาสูยุคสมัย
และปรับปรุงประเทศในดานตางๆ โดยมีการพัฒนาทั้งในดานรูปแบบ การจัดระเบียบ ความสะอาด 
การบริหารจัดการ ดานสาธารณูปโภคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการจัดสรางโรงอาคารถาวรยกพื้นสูง 
แบงเปนชองสําหรับจําหนายสินคา ประเภทอาหารสด อาหารแหง ผัก ผลไม บริเวณโดยรอบของ
ตลาดหรือดานหนาจะมีอาคารถาวร จําหนายสินคาประเภทอื่นๆสวนใหญเปนเครื่องอุปโภคบริโภค 
เชน ดาย ผา เครื่องมือ เครื่องใช ภาชนะตางๆ โดยที่ ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ (2554, หนา 5) กลาวไววา
การคาปลีกหรืตลาดสดนั้นเดิมเปนหองแถวมีอิทธิพลกับคนไทยเปนเวลานานโดยเฉพาะตลาดสด
เราจะเห็นภาพระหวางผูซ้ือและผูขายตกลงซื้อสินคาและบริการกันโดยตรงและถาเปนของสด เชน 
หมู เนื้อ ปู ปลา กุง ผักสดตางๆ รวมถึงของอุปโภค บริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันทั่วไปลวนมี
ความคุนเคยผูกพันธกันเปนเวลานานมากตั้งแตอดีตถึงปจจุบันของสังคมไทยทั่วไป นอกจากนี้
ยังมีการคาขายแบบเคลื่อนที่ โดยเรขายไปตามจุดที่มีผูซ้ือ หรือผูบริโภคออกมาในชวงเวลาพักของ
การทํางานโดยหาบเรสินคาไปตามหนาโรงงาน แหลงชุมชน เรียกผูคาแบบนี้วา หาบเร-แผงลอย  
 หาบเร-แผงลอย โดยนิยามแลว “หาบเร” คือกิจกรรมที่สามารถเคลื่อนยายได  
ในขณะที่ “แผงลอย” นั้นอยูติดที่ สินคาหาบเร – แผงลอยมักเปนสินคาประเภทอาหาร ขายใกล
แหลงชุมชนสถานที่ทํางาน หรือยานธุรกิจตางๆ อธิตา สุนทโรทก (2552, หนา 5) กลาววา การคา
ขายของตลาดนัดในระยะหลังเปลี่ยนมาขายสินคาที่ไมใชอาหารมากขึ้น เชน  เสื้อผา กระเปา รองเทา 
และอ่ืนๆ อีกมากมักจะไปขายตามตลาดนัดดวย หรือบุคคล หรือกลุมบุคคลผูขายสินคาหาบเร และ
แผงลอยหรือบริการประเภทใดก็ตาม โดยใชพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขายสินคาบริการ
บนทางเทา หรือถนนสาธารณะผูคาหาบเร และแผงลอยเปนผูคารายยอยที่ทําการคาในเขตชุมชน
เมืองสวนใหญมีรายไดไมมากนักจากการขายสินคาหรือบริการเล็กๆ นอยๆ โดยมีผูกลาวไวดังนี้ 
 พิพัฒน ยอดพฤติการ (2550, หนา 1-5) ไดใหแนวคิดของอาชีพ “หาบเร-แผงลอย”
ไววา เปนอาชีพหลักของคนกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานครคนที่ดอยโอกาส
แตสามารถประกอบอาชีพที่ดูแลตนเอง และครอบครัวไดอาชีพหาบเรแผงลอยอาชีพในเศรษฐกิจ
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นอกภาคทางการ แตกลับเปนกลไกที่โอบอุมใหผูมีรายไดนอยสามารถอยูไดในเมืองใหญ 
เฉลิมพล ธรรมาวุธ (2542, หนา 19-20) กลาววา การลงทุนของการคาขายหาบเร

และแผงลอย ผูมีอาชีพนี้สวนมากเปนการลงทุนที่ไมมาก เนื่องจากเปนผูขายรายยอยคือหาเชากินค่ํา
เงินลงทุนอาจจะกูยืมมา 

ปณิธี สุขสมบูรณ (2545, บทคัดยอ) กลาววา แมคาหาบเร แผงลอยสวนมาก
เปนผูหญิงที่มาจากตางจังหวัดดวยความแหงแลงในทองถ่ิน ครอบครัวจึงเดินทางมาประกอบอาชีพเปน
แมคา หาบเรแผงลอย ซ่ึงเปนอาชีพที่สุจริต มีความเปนอิสระใชความรูนอยเงินลงทุนที่ไมสูง การคา
ขายสวนใหญใชความรูตามพื้นบานตัวเองนํามาประกอบอาหารขายแบบหาบเร แผงลอยโดยศึกษา
จากสภาพแวดลอมที่อาศัย ของสังคมเมืองใหมีความสอดคลองกันระหวางผูซื้อ ผูขาย ในอดีตถึง
ปจจุบันการคาขายยังแบงจุดขายของตลาดเปนตลาดสินคาเฉพาะอยาง มีลักษณะเปน “ยาน” เชน บาน
พานถม บานบาตร บานดอกไม ซึ่งมักจะผลิต และขายสินคาเฉพาะอยางที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ ปจจุบันยานขายสินคาเฉพาะอยางเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการรับสินคากระจายไปขายใน
ที่ตางๆ ขณะเดียวกันก็มียานสินคาบางประเภทที่พัฒนาขึ้นเปนยานขนาดใหญ เชน โบเบ พาหุรัด 
เรียกวา ยานการคา เปนยานพาณิชกรรม ที่มีผูอาศัยอยางหนาแนน หรือเปนยานที่คนนิยมไปจับจาย
สินคา และบริการเปนจํานวนมาก ยานการคาในชวงแรกๆ มีลักษณะเฉพาะ และแบงกลุมตามชาติ
พันธุ เชน ยานสําเพ็ง มีชุมชนชาวจีนใกลๆ กันก็เปนรานของชาวอินเดียขายผา นอกจากนี้ยังมียาน
การคาของชาวตะวันตกบริเวณแพรงนรา แพรงสรรพศาสตรดวย ยานการคาแบบเดิมจะมีตลาดสด
เปนศูนยกลางอยูขางใน และมีรานคายอยๆ รายรอบในขณะที่ยานการคาสมัยใหม คือศูนยการคาใน
ปจจุบันนั้น จะมีบริการอยางอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย เชน ความบันเทิง ยานการคาที่
ปรากฏตั้งแตสมัยเร่ิมตั้งกรุงรัตนโกสินทรดังหลักฐานในเอกสารของครอวฟอรดซึ่งกลาวถึง ยานสํา
เพ็งวาเปนยานชุมชนชาวจีน ยานนี้ไดรวมตลาดการคารูปแบบเดียวกันไวไดแก ตลาดสะพานหัน 
ตลาดเกา ตลาดนอย สินคาสวนใหญมาจากเมืองจีน และมีรานคาของชาวอินเดียปนอยูในหมูรานคา
ของชาวจีนดวย (พอเจตน เรืองกลัด, 2552, หนา 20-21) 
  2.2.4 สาระสําคัญของการคาแตละสมัย 
    1) การคาสมัยอยุธยา 

  ในสมัยอยุธยาตลาดยังอยูตามชุมชนเชนเดิมแตรูปแบบของตลาดเพิ่มมากขึ้น คือ 
มีทั้งตลาดบก ตลาดน้ํา และตลาดนัด นอกจากนี้ยังเกิดยานตลาดซึ่งหมายถึงสถานที่ทําเลที่มีการคาขาย
ทั้งแบบถาวร และแบบชั่วคราว คือมีทั้งการคาขายทั้งวันตั้งแตเชาจรดเย็น และตลาดที่ขายเฉพาะชวงเชา
หรือเย็นเทานั้น นอกจากนี้ในยานตลาดยังมีการสรางโรงเรือนที่ใชเปนสถานที่คาขายและพักอาศยัดวย 
ยานตลาดนี้ตั้งอยูในที่ที่การคมนาคม ติดตอส่ือสารสะดวก รานคาจะขายสินคาตางกันไปทําใหสังคม
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มีลักษณะการอยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน ยานตลาดนี้มีทั้งตลาดบก และตลาดน้ํา ยานตลาดบก
ที่สําคัญในสมัยอยุธยา เชน ยานปาขนมเปนแหลงทําขนมขายมีขนมกรุบ ขนมพิมถ่ัว ขนมสําปนนี 
ยานปาเตียบเปนแหลงทําตลุม ตลุมกระจก ตลุมมุก ตลุมเขียนทอง พานกํามะลอ และพานหมาก 
ยานปาถาน ขายผลไม ตั้งแตชวงเชาถึงเย็นตลาดตีทอง ขายทองคําเปลว ตลาดปาชมพูขายผา ตลาดแฝด
ขายเครื่องใชในครัวเรือน ไหมลาวและไหมเขมร ตลาดนอยตรงขามวัดพนัญเชิง ขายไกและเปด 
สําหรับตลาดน้ําหรือตลาดที่ขายในน้ํา ที่ใชเรือแพเปนพาหนะตางรานคา ก็เร่ิมจะมีมากขึ้นในสมัย
อยุธยา ในสมัยนี้มีตลาดน้ําหลายแหง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของกรุงศรีอยุธยาเปนเกาะลอมรอบ
ดวยแมน้ํา การคมนาคมจึงตองอาศัยทางน้ําเปนสําคัญ แหลงชุมชนบานเรือนที่อยูอาศัยมักอยูริมแมน้ํา
การคาขายจึงตองอาศัยทางน้ําดวยเชนกัน ตลาดน้ําในสมัยอยุธยาที่ปรากฏในพงศาวดาร ไดแก 
ตลาดบางกระจะหนาปอมเพชร ตลาดปากคลองคูจาม ใกลวัดพุทไธศวรรย ตลาดคูไม ริมคลองเมือง
ฝงเหนือและตลาดคลองวังเดิม สวนตลาดนัดซึ่งจัดใหมีวันขึ้นกําหนดก็คงมีอยู 
  2) การคาสมัยรัตนโกสินทร 
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน การคาขายไมไดจํากัดเฉพาะแตในตลาด หรือ
ยานตลาดและยังมีพอคาเร หรือพอคาคนกลางนําสินคาไปขายทองถ่ินที่หางไกลจากตลาดชาวจีน 
เปนผูริเร่ิมกอนชนชาติอ่ืน ชาวจีนเหลานี้เขามาตั้งหลักแหลงในเมืองไทย ยึดอาชีพคาขายโดยนําสินคา
หลายประเภท อาทิ เชน สุรา ฝน ขนม จันอับ ผักผลไม ของชําตางๆ เชน เกลือหอมกระเทียม หมาก 
พลู กะป น้ําตาล เคียว มีด น้ํามัดกาด กวยเตี๋ยวเนื้ออกหมู และเสื้อผาไปขายยังหมูบานตางๆ 
สวนใหญแลวไปทางเรือเพราะขนสินคาไดเปนจํานวนมาก เปรียบเหมือนตลาดเคลื่อนที่ เมื่อพายเรือ
ผานบานใดก็มักจะสงสัญญาณ เชน บีบแตร หรือ เปาเขาควาย เพื่อบอกใหรูวาไดนําสินคามาขายแลว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนชวงระยะเวลาที่ไทยติดตอคาขายกับประเทศ
ตะวันตก ชาวตะวันตกหรือที่ชาวไทยเรียกวา “ฝร่ัง” เร่ิมเขามาตั้งรกรากในเมืองไทย โดยสวนใหญ
เปนพวกพอคา รานคาแหงแรกของพอคาชาวตะวันตก คือ หางฮันเตอร และเฮย ของนายฮันเตอร 
พอคาชาวอังกฤษ ซ่ึงขายสินคาที่เปนที่ตองการของชาวตะวันตก หางนี้ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา 
ฝงธนบุรี ตลาดของชาวตะวันตกในระยะนั้นจึงเปนรานคาที่เรียกวา “หาง” ซ่ึงในเวลาตอมาก็เกิดขึ้น
อีกหลายหาง เชน หางบอมเบย หางมัทราส จะเห็นไดวารองรอยการพัฒนาการของตลาดนัด
ในสังคมไทยนั้นมีมาแตโบราณ เปนกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาของผูคนในแตละชุมชน 
ซ่ึงกําหนดใหจัดขึ้นชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง ไมมีกฎเกณฑที่แนนอนแตเปนที่รับรูกันในชุมชนนั้น 
อาจปรากฏอยูในรูปของตลาดตามฤดูกาล ทั้งที่เปนตลาดน้ําและตลาดบกก็ได ทั้งนี้ ความสําคัญของ
ตลาดบกและน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรของชุมชน ในแตละยุคสมัย จนกระทั่งภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไดมีการพัฒนาการตลาดรูปแบบใหมเกิดขึ้น คือ ตลาดนัด  เพราะเปนตลาดที่ใหญตั้งอยูใน
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ทําเลใจกลางเมือง หลังจากรัฐบาลจอมพล ป. ประกาศตั้งตลาดนัดสนามหลวงขึ้น ตามวัตถุประสงค
ดังกลาวแลวประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตางใหความสนใจมาใชบริการกันมากขึ้น 
เพราะเปนแหลงขายสินคาราคาถูกและสินคามีความหลากหลาย จนพื้นที่เพียงครึ่งเดียวของ
ทองสนามหลวงที่จัดตลาดนัดขณะนั้นไมเพียงพอกับความตองการของผูคนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ทางราชการตองการใชพื้นที่ดังกลาวในงานพระราชพิธีตางๆ เปนครั้งคราวจึงมีการยายตลาดนัด
ที่สนามหลวงไปยังพระราชวังอุทยานสราญรมยใน และยายกลับมาที่สนามหลวงอีกครั้ง กระทั่งป พ.ศ. 
2525 ตลาดนัดสนามหลวงไดยุติลง สวนตลาดนัดที่เกิดข้ึนมามีบทบาทแทนตลาดนัดสนามหลวงก็คือ 
ตลาดนัดจตุจักร นั่นเอง (กองขาวสารทองเที่ยว, 2552, หนา 11) 
 สาระสําคัญของการคาแตละสมัยพอสรุปไดดังนี้ 
  1) สมัยสุโขทัย  

ลักษณะการคาเปนระบบการคาแบบเสรี การคาในประเทศจัดตั้งรานคาติดตอกัน
ไปเปนกลุมเดียวกันเรียกวา ตลาดประสาน ในปจจุบันเรียกวาศูนยการคา การคากับตางประเทศกับ
ประเทศจีน คาขายชามสังคโลก พอขุนรามคําแหงนําชางจีนเขามาสอนใหคนไทยจนชํานาญ 
  2) สมัยอยุธยา  

ลักษณะการคาเปนระบบผูกขาดพระเจาแผนดินทรงทําเองเปนสวนใหญ การคา
ในประเทศมีการเก็บภาษีเขาพระคลังสินคา การคาเจริญสูงสุดในแผนดิน สมเด็จพระนารายณมหาราช 
การคากับตางประเทศ โปรตุเกสเปนชาวยุโรปชาติแรก ที่เขามาคาขาย ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 สินคาที่ซ้ือขายกันไดแกสินคาพื้นเมือง พวกขาว พริกไทย ดีบุก หนังโค หนังกวาง 
ไมฝาง หมาก สินคาที่ไทยที่นําเขาจากตางประเทศ ไดแก ผาแพร ผาสักหลาด ผาลาย ปนเล็ก ปนสั้น 
สุรา เครื่องถวยชาม และของเบ็ดเตล็ด 
  3) สมัยธนบุรี  

มีระยะเวลานอยเพียง 15 ป และอยูระหวางการกอบกูบานเมือง และฟนฟูประเทศ
หลังสงคราม ประกอบกับมีการรบกับพมามาตลอด การคาขายไมคอยเจริญรุงเรืองมีสําเภาจากจีน
เขามาคาขาย และชาติอ่ืนๆ คือ อังกฤษ อินเดีย และมาเลเซีย (พอเจตน เรืองกลัด, 2552, หนา 29-30) 

 

2.3  ตลาดน้ํา  
 

 ตลาดน้ําเปนหนึ่งซ่ึงเอกลักษณโดดเดนของเมืองไทย ตลาดน้ําหลายแหงยังเปนสถานที่
ทองเที่ยวของคนไทยและตางชาติเปนสวนมาก ในอดีตตลาดน้ําเปนสังคมของมนุษยสวนใหญในชุมชน
ที่อาศัยอยูริมน้ําแถบภาคกลาง เกิดขึ้นในเมืองโบราณ คูคลองสายตางๆ ที่ขุดเปนทางยาวพรอมดวย
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บานเรือนเรียงรายทั้งสองฝงแมน้ํา ตลอดจนศาสนสถานไดถูกเชื่อมใหไปมาหาสูกัน การชวยกัน 
การอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําใหคงสภาพแบบดั้งเดิมจะสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูและ
บรรยากาศของบรรพบุรุษในอดีต การใชชีวิตอยูรวมกันที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน 
ปจจุบันตลาดน้ําจัดเปนสถานที่ทองเที่ยว นันทนาการ การพักผอน และสรางธุรกิจหลายอาชีพ
ที่คนในปจจุบันเขาไปแสวงหาทั้งความสุขตามธรรมชาติ และอาชีพของแตละทองถ่ินที่ทําใหสังคม 
ชุมชน ครอบครัวนั้นๆ แลกเปลี่ยนความรู วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณี กิจกรรมตางๆ
ซ่ึงกันและกันหลังจากที่ผูคนในเมืองเครียดจากการทํางานในแตละวัน ตลาดน้ําเปนสถานที่พักผอน
ทําใหเกิดความสุขไดมากของสถานที่ทองเที่ยว ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ
ชักชวนใหคนไทยหันมาเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้นตลาดน้ําจึงมีบทบาทมากขึ้นนักทองเที่ยว
ไดเห็นวิถีชีวิตของชุมชนริมคลอง สินคาเกษตรพื้นบาน วัฒนธรรมตางๆ และความรูแตละทองถ่ิน
พรอมยังสรางรายไดใหกับประเทศมากขึ้น (อุดม  เชยกีวงศ, 2552, หนา 25) 
 2.3.1 โครงสรางและปจจัยพืน้ฐานของตลาดน้ํา 
 ตลาดน้ําในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่จากที่ขายในทองน้ํา คาขายกันในเรือ 
ซ่ึงใชการคมนาคมทางน้ําเปนเสนทางการขนสงสินคา ปจจุบันนี้ไดถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
ของชุมชน โดยยกขึ้นมาคาขายบนบกแตยังมีกลิ่นไอของริมน้ําชายน้ํา เชน ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดดอนหวาย ตลาดโบราณ  ตําบลนครเนื่องเขต  และตลาดริมน้ํา
ใกลวัดหลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีพอคาแมคานําสินคาใสเรือข้ึนมาวางขายโดยมีสินคา
หลากหลาย อาทิเชน ของกิน ของใช ที่เปนฝมือของชาวบานเปนสวนใหญและในสถานที่ชุมชนนั้นๆ
ในอดีตใชเสนทางน้ําในการขนสงสินคา แตในปจจุบันตลาดน้ําไดพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และโครงสรางพื้นฐาน เชน การตัดถนน นโยบายของรัฐบาลการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมไปถึงการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
ไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่และตอเนื่องดวยการใหคนในทองถ่ินมีรายไดจากการคาขาย 
จึงทําใหตลาดน้ําตางๆ ในปจจุบันพลิกฟนกลับมาเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจของยุคปจจุบัน 
ตลาดน้ําเปนวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนที่อาศัยอยู
บริเวณที่ราบลุมภาคกลางที่มีสายน้ําเปนเสนชีวิต เปนที่อยูอาศัยและที่ทํามาหาเลี้ยงชีพ ตั้งแต
กระบวนการในการผลิตไปจนถึงการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาวิถีการดํารงชีวิตเชนนี้ ไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง ตั้งแตวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพล ตอมาสมัยหลังการเปลี่ยน
การปกครองในประเทศ พ.ศ. 2475 และเมื่อทั่วโลกตกอยูในภาวการณขาดแคลนอาหารหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงประเทศไทยซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่อุดมสมบูรณ 
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จึงมีความสําคัญในการผลิตอาหารไปชวยแกปญหาความขาดแคลนที่ประสบอยูในขณะนั้น 
นับแตนั้นเปนตนมาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรม ประเภทตางๆ ตามมา แหลงอุตสาหกรรมเหลานี้ 
ลวนแลวแตอยูในเขตเกษตรกรรมเดิม ในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางอันอุดมสมบูรณคือ อยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรเปนแหลงโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม 
จะเห็นไดจากสภาพสวน และไรนาซึ่งเคยเปนแหลงเพาะปลูกและแหลงอาหารถูกทําลายไปลักษณะ
เชนนี้จะมีใหเห็นอยูทั่วไป น้ําทาคูคลองที่เคยมีมากับสวนก็กลายเปนที่รองรับน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล
นานาชนิด และจะไหลไปสูคลองอื่นๆที่ตอเนื่องกันปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
หากไมมีมาตรการแกไขฟนฟูใหน้ําและคูคลองมีสภาพดีขึ้นแลวเกษตรกร ก็จะละทิ้งอาชีพและ
เปลี่ยนสภาพ การใชที่ดินไปใชประโยชนดานอื่นแทน ดังนั้นในขณะที่ประเทศกําลังตกอยูใน
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเชนนี้ ควรเปลี่ยนวิกฤตมาเปนโอกาสอันดีที่จะรวมมือกันฟนฟูสภาพของ
แหลงน้ําบริเวณที่ราบลุมภาคกลางที่มีปญหาใหกลับดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงตองรวมแรงรวมใจกัน
อยางจริงจัง เมื่อสายน้ํากลับคืนสูสภาพเดิมไดแลวทรัพยากรอันมีคานี้ก็จะใหประโยชนกลับคืนมา
เหลือแตประโยชนใชสอยทางดานเกษตร การคมนาคม การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และ
เปนแหลงคาขายไดดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552, หนา 20) 
  ลําน้ําคือเสนทางสัญจรที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ราบลุมภาคกลางที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศ เปนเหมือนแองน้ําขนาดใหญนี้ จะเห็นไดจากชื่อบานเมือง ที่บอกใหเห็นสภาพทองถ่ิน
ไดเปนอยางดี เชน คําวา บางกอก บางกอกนอย บางกอกใหญ บางหลวง บางขุนศรี บางยี่ขัน บางคูเวียง 
บางคอแหลม บางแค บางมด เปนตน 
  คําวา “บาง” ที่นําหนานี้ หมายถึง ถ่ินที่มีแมน้ําลําคลองไหลผานบริเวณเหลานี้มีคนเขามา
ตั้งถ่ินฐานทําการกสิกรรมเพาะปลูกอยางหนาแนนแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของบริเวณ
ที่ราบลุมแหงนี้ (อุดม เชยกีวงศ, 2552, หนา 15) 
  ตลาดน้ําเปนตัวอยางหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตของคนไทย
ที่ดําเนินชีวิตตามสภาพที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในอดีต ที่มีอาชีพเหมาะสมคือการทําเกษตรกรรม
เพราะความสมบูรณของดินและน้ํา และเมื่อเกษตรกรไดผลผลิตออกมาก็จะนําผลผลิตเหลานั้น
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมตอการติดตอ ในอดีตจะใชทางน้ําเปนเสนทาง
คมนาคมที่สําคัญ จึงไมมีที่ใดที่จะเหมาะสมในการตั้งบานเรือนเทากับตามฝงริมน้ําในบริเวณที่ราบลุม 
เชน ในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางแหงที่ราบลุมเจาพระยา มีผูคนมาตั้งหลักแหลงกันมากกวาเขตอื่น 
เมื่อมีผูคนมาตั้งถิ่นฐานกันมากตามริมฝงน้ําสายเดิมหรือที่มีอยูเดิมกันมากขึ้น ผูที่อพยพมาทีหลัง
ก็จะขุดคลองหรือลําประโดง เพื่อชักน้ําตอเขาไปในพื้นที่ที่เปนแผนดินลึกเขาไปอีก จึงมีคูคลอง
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เชื่อมตอกันตลอดมากมายยังสงผลใหการคมนาคมทางน้ําเปนส่ิงจําเปนเกษตรกรจึงนําผลผลิตในสวน 
ไรนา บรรทุกเรือเพื่อขายทําใหเกิดสถานที่นัดพบแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเมื่อผูใดทราบแหลงซื้อขาย
แลกเปลี่ยนก็จะนําส่ิงของจากสวนมาขายซึ่งเรียกกันวา นัด เชน นัดคลองโคลน นัดทาคา นัดบางนอย
ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการนัดกันวาจะไปซื้อขายโดยกําหนดวันทางจันทรคติ ไดแกวันขางขึ้น
หรือ ขางแรมใดจะมาพบกันตามวันเวลานั้น แตถาสถานที่นัดพบนั้นกลายเปนที่ชุมนุม ซ้ือขายชนิด
ที่มีเปนประจําทุกวันนัดดังกลาว จะกลายเปนตลาดน้ําไปเชน นัดอัมพวา ปจจุบันก็กลายเปนตลาดน้ํา
อัมพวา ที่มีชื่อเสียงหรือนัดที่คลองลัดพลี อําเภอดําเนินสะดวก เปนตลาดน้ําดําเนินสะดวก (อุดม 
เชยกีวงศ, 2552, หนา 15) 

 ตลาดน้ํา เปนชื่อที่เรียกแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ํา โดยอาศัยเรือเปนพาหนะ  
แตเดิมนอกจากจะเรียกนัดแลวยังมีชื่อเรียกกันวา “ตลาดเรือ” หรือตลาดทองน้ําและในที่สุดก็กลายเปน
ตลาดน้ํา 

 ตลาดน้ําในแถบภาคกลางมีอยูทั่วไปตามบริเวณลําน้ําทั้งหลาย นอกจากที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยาแลว ยังมีอยูลุมแถบน้ําบางปะกง แมน้ํานครชัยศรี แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง ตลาดน้ํา
ที่ไดบันทึกไวเปนหลักฐานที่เกาที่สุดคือ ตลาดน้ําในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณ
รอบตัวพระนคร ซ่ึงมีแมน้ําลอมรอบจะเปนแหลงนัดพบทําการคาขาย และเนื่องจากชาวอยุธยา
เปนเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาเปนหลัก แตเมื่อเลิกทํานาก็จะทําอยางอื่นแทน เชน นาที่อําเภอบางปะหัน 
ชาวนาจะปลูกมันเทศ มันเทศที่บางปะหันเปนพันธุเฉพาะของบานในยานนี้ เนื้อของมันมีรสหวานมนั 
เปลือกมีสีแดง สีมวง ชาวบานจึงเรียกกันวา มันตอเผือก การทํานาของชาวอยุธยาในสมัยกอนนั้น
ทุกบานตองเล้ียงควายไวไถนา ชาวนาโบราณจึงถือวาควายมีบุญคุณตอชาวนา พื้นที่ทํานานั้นอยูใน
เขตนอกเมือง ชาวอยุธยาที่อยูนอกเมืองออกไปจะเรียกอยุธยาวา “เมือง” เชนไปเมืองหรือเขาเมือง 
ราวป พ.ศ. 2478 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแตแมน้ําลําคลอง การสัญจรไปมาจึงใชเรือไมมีรถหรือ
แมแตรถจักรยานที่จะใชเปนพาหนะ ทุกคนจะเดินทางดวยเทาหรือเรือพาย เรือแจว ชีวิตชาวอยุธยา
จึงอยูกับเรือแทบทุกอําเภอในชวงหนาน้ํา คือตั้งแตเดือน 10 ถึงเดือน 12 จะมีน้ําหลากมาเต็มทองทุง 
ชาวบานจึงตองใชเรือเปนพาหนะ เรือที่ชาวอยุธยาใชมีหลายชนิดมีทั้งเรือขุด และเรือตอ แตสวนใหญ
ที่มีกันแทบทุกบาน คือ เรือบด ซ่ึงเปนเรือตอลําเล็กๆ สําหรับพายไปเก็บผักซื้อของ ที่พักอาศัยของ
ชาวอยุธยาสมัยกอนนิยมตั้งบานเรือนอยูริมน้ําโดยเฉพาะบริเวณสองฝงแมน้ํารอบเกาะเมือง 
สวนมากอยูในแพหรือเรือ บริเวณที่มีแพหนาแนนที่สุดคือ หัวรอตั้งแตพระราชวังจันทรเกษมไปถึง
ส่ีแยกวัดตองปุเร่ือยลงมาตามคลองทรายรอบเกาะลอย และจากหัวรอตั้งแตวัดวงฆองไปมีบานเรือน
และแพหนาแนนเรื่อย  ๆไปตามคลองเมืองจนกระทั่งถึงวัดใหมชัยวิชิต จากนั้นจะมีบานเรือนบางเล็กนอย
จนกระทั่งถึงหัวแหลม เร่ิมมีบานเรือนหนาแนน ตลาดน้ําในยุคนี้ถือเปนยุคทองของการคาขายทางน้ํา
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เพราะอยุธยาเปนที่ชุมนุมการนัดพบของพอคาจากทุกทิศ เนื่องจากการคมนาคมคลองตัวในสมัยนั้น 
เขื่อนชัยนาทยังไมมีแมน้ําลําคลองจะเชื่อมตอกันได ตลอดพอคาจากทางเหนือ สามารถลองเรือ
บรรทุกยาสูบ ของปา มาขายยังอยุธยา พอคาจากกรุงเทพฯ ก็นําของขึ้นไปขายที่อยุธยาแลวซ้ือสินคา
จากภาคเหนือหรือจากตลาดน้ําอยุธยามาขายยังกรุงเทพฯ ตลาดน้ําอยุธยาจึงเปนจุดนัดพบของพอคา
แมคาจากที่ตางๆ ทั้งใกลและไกล และหากนับกรุงเทพฯ เปนจุดเริ่มตนของการเดินทางไปคาขาย
ตางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลวก็จะพบตลาดทองน้ําขนาดใหญ 4 จุด คือ 
  1) ตลาดบานญวน ตลาดแหงนี้ คือ จุดแรกตั้งอยูตรงทายเกาะเมืองบริเวณปากน้ําประสบ 
หรือปากน้ําบางกะจะ 
   2) เมื่อผานตลาดบานญวนไป  เดินทางไปอีกเล็กนอยจะถึงตลาดปอมเพชร
หนาวัดพนัญเชิง 
   3) เรือที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยาจะขายสินคาของตนไปเรื่อยๆ จากตลาด
บานญวน และจะไปขายตอที่ตลาดปอมเพชร พอถึงหัวรอก็ขายที่ตลาดหัวรอ 
   4) หากเดินทางออมเกาะเมืองไปทางตะวันตกจะพบตลาดหัวแหลมที่พอคามาขาย
สงจากนั้นเดินทางเขาคลองเมืองไปขายที่ตลาดหัวรอซึ่งเปนตลาดน้ําที่มีการขายปลีกและขายสง
ที่ใหญที่สุด (อุดม เชยกีวงศ, 2552, หนา 19–20) กลาวไววา ตลาดน้ําที่อยุธยามีทั้งแพและเรือคาขาย 
ดงัจะเห็นไดที่ตลาดน้ําหัวรอซ่ึงเต็มไปดวยแพและเรือชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติแพจําหนาย
สินคามักจะขายของแหงทุกชนิด เชน แพขายของชํา ขายเครื่องบวชนาค ขายเครื่องถวยชามลายคราม 
ขายเครื่องประดับ เงิน ทอง นาค ขายน้ํามัน ขายงอบ ขายยาสูบ และแพขายผา แพเหลานี้แตละแพ
จะขายของหลายๆ ชนิด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา นอกจากแพแลวยังมีเรือขายของ 
เรือเหลานี้ยังมีเรือในทองถ่ินและเรือท่ีมาจากถิ่นอื่น  เพราะอยุธยาเปนเสนทางการคมนาคมที่จะขึ้น
ไปทางเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจะลองมาทางใต จึงเปนที่รวมสินคา เชน ยาสูบ และไม 
ซ่ึงเปนสินคาหลักจากทางภาคเหนือจะเดินทางไดทั้งทางบกและทางน้ํา แตในสมัยนั้นการคาทางน้ํา
ไดรับความนิยมสูงหากขนสงสินคาทางบก (รถไฟ) เพราะตองการความรวดเร็วท่ีจะตองนําสงสินคา
ไปขายที่แพอีกทอดหนึ่งและถาเปนไมก็สงโรงเลื่อยตางๆ ซึ่งนิยมตั้งอยูตามริมแมน้ํา สําหรับ
ของที่ขึ้นไปจากกรุงเทพฯ มีหลายชนิดทั้งของกินและของใช หมากและพลูก็เปนสินคาหลักอยางหนึ่ง
ที่สงไปจากกรุงเทพฯ ของเหลานี้พอคาจากกรุงเทพฯ จะบรรทุกเรือไปขายหรือพอคาจากอยุธยา
จะเปนผูส่ังซื้อจากกรุงเทพฯ โดยอาศัยบริการขนสงของเรือเมลได โดยไมตองไปเอง ตอมาจะมีเรือ
เรมาซื้อตออีกทีหนึ่งเพื่อนําไปขายปลีกในทองน้ํา การซื้อขายขาวจะเริ่มในเดือน 1 เดือน 2 เมื่อถึงเวลานั้น
จะมีเรือขาวคับคั่งตามทองน้ํา ทั้งแมน้ําและลําคลองจนมีคําพูดติดปากชาวอยุธยาวา “เดือนอาย เดือนยี่ 
เรือขาวมา ชาวนาขายขาว” เรือขายของที่มักจะพบเสมอๆ อีกประเภทหนึ่งในตลาดทองน้ําอยธุยาคือ 
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เรือเครื่องเทศ เรือเครื่องเทศนี้มิไดขายเครื่องเทศที่ใชปรุงอาหารแตขายเครื่องใชในครัวเรือน เชน 
ตะเกียงเจาพายุ หมอหุงขาว จาน ถวยชาม แกว ชอนสอม กาน้ําชาที่บุนวม เรือขายของประเภทนี้
เปนเรือตอขนาดใหญชนิดหนึ่ง เรียกวา เรือกระแชง ผูขายสวนมากเปนชาวไทยมุสลิมซึ่งจะไปขาย
กันทั้งครอบครัวโดยพักอาศัยอยูในเรือที่ขายเครื่องเทศนี้ สินคาที่นํามาขายพอคามาซื้อที่กรุงเทพฯ 
ในยานสําเพ็งจากนั้นนํามาลงเรือที่จอดอยูแถวเชิงสะพานพุทธ การเดินทางกลับจะเดินทางรวมไปกับ
เรือบรรทุกขาวเพราะเรือขาวมีเรือไฟลากจูงไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเรือขายของที่กลาวมาแลว
ยังมีเรือขายของสด เชน ผัก ผลไม อาหาร เรือขายขนม เรือขายขาวแกง เรือขายของประเภทนี้ผูขาย
เปนชาวบานในทองถิ่น เรือที่บรรทุกสินคามาขายผักเปนเรือลําเล็กประทุน หากเปนเรือตางถ่ิน
จะเปนเรือขนาดใหญมีหลังคาคลุม เชน เรือฉลอม หรือเรือขาวใหญๆ พอคาแมคาจากถิ่นนั้นๆ 
เปนผูนํามาขายเอง หรือมีแมคาในทองที่รับไปขายอีกตอหนึ่ง สินคาเหลานี้จะมาจากแหลงที่มี
ผลผลิตเฉพาะถิ่นและตามฤดูกาล อาทิเชน สมโอจากนครปฐม หมากพลูจากธนบุรี น้ําตาลจาก
เมืองเพชรบุรีและจากเมืองสมุทรสงคราม 

ตลาดน้ําในยุคปจจุบันนับตั้งแต พ.ศ. 2500 วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางเริ่มเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504–2509) เปนตัวกําหนดบทบาท ทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนไปจากระบบการคา
ยอยมาเปนระบบการคาสากล ซ่ึงรัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรหันไปผลิตพืชเพื่อการอุตสาหกรรมและ
การสงออกแทนการปลูกเพื่อการอยูกินอยางพอมี พอใชตามวิถีสังคมเกษตร ระบบการคมนาคมทางบก
จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ และเมื่อถนนเขามามีบทบาทสําคัญแทนแมน้ําลําคลอง
การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในทองน้ําจึงไมมีความจําเปน แตวาการหาเลี้ยงชีพจึงดําเนินไปอยางเรียบงาย
ตามธรรมชาติที่มีสายน้ําเปนตัวกําหนด เชน ตลาดน้ํา กลับเปนส่ิงที่มีเสนหดึงดูดใจใหผูคนตางถิ่น 
ตางวัฒนธรรมใครชมและสัมผัส ดวยเหตุนี้ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจึงเล็งเห็นประโยชน
ในการนําระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรมาประชาสัมพันธเพื่อเปนจุดขาย อยางที่ หฤทัย ปญญาวะตระกูล 
(2550, หนา 6) กลาววาควรมีการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในชุมชนเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชน
ในทองถ่ินมีรายไดและใหนักทองเที่ยวไดรูจักสถานที่ทองเที่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะกับชาวตางประเทศ
ตองมีการประชาสัมพันธ ใหรูถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มาของตลาดน้ําผิดแผกไปจากเดิมกลายเปน
ตลาดน้ําที่สนองตอกิจการทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว ผลิตผลที่นํามาจําหนายไมใชเฉพาะในทองถ่ิน
เทานั้น หากแตมาจากทั่วทุกภาคของไทยและมีราคาสูง เพราะมุงขายแตนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ไมใสใจคนในทองถ่ินและเมื่อประเทศตองประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2540 
เปนตนมา ทั้งภาครัฐและเอกชนตางประชาสัมพันธุชักชวนใหคนไทยหันมาทองเที่ยวภายในประเทศ
ใหมากขึ้น การทองเที่ยวเชิงเกษตรจึงเปนที่นิยมในหมูคนไทยอยางกวางขวาง มีรายการนําเที่ยวตามสวน 
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ควบคูกับการชมตลาดน้ําหรือเมื่อผูคนที่อยูในเมืองตองการสัมผัสกับชีวิตที่สงบเงียบในบานสวนหรือ
เพื่อตองการศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวนก็สามารถทําได เพราะมีสวนหลายแหงเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
ไปพักคางแรมในบานสวนภายใตโครงการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน ที่บานสวนแถบอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามไดรวมตัวกันเปดบานพักรับนักทองเที่ยวอยูในปจจุบัน ตลาดน้ําในอดีต
คงมีมากมายหลายแหง โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางเนื่องจากภูมิประเทศอุดมดวยแมน้ําลําคลอง
หลายสาย ทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นเพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงและขยายพื้นที่เพาะปลูก 
ยานชุมชนจึงมักอาศัยอยูริมน้ําเปนสวนใหญ ตลาดน้ํานาจะอยูคูกับชุมชนเหลานั้นดวย ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนมีการขุดคลองในทุกรัชกาลมีวัตถุประสงคเพื่อการคมนาคมและการปองกัน
บานเมืองหรือเพื่อการยุทธศาสตร ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ก็มีการขุดคลองเพิ่มขึ้น
อีกหลายสายเพื่อใหการคมนาคมขนสงสินคาเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วทั่วถึง รวมทั้งเพื่อเปดพื้นที่
การเพาะปลูกในบริเวณที่คลองขุดไปถึงดวยขณะเดียวกันเมืองหรือชุมชนก็ขยายตัวตามไปดวย
จึงทําใหเกิดตลาดน้ําสําคัญหลายแหง ตลาดน้ําที่สําคัญแหงแรกนาจะเปนปากคลองตลาด ซ่ึงอยูระหวาง
ปอมจักรเพชรและปอมผีเส้ือ แมวาในระยะแรกเปนเพียงตลาดเล็กๆ แตเมื่อเวลาผานไป บานเมือง
มีความเจริญขึ้น ตลาดที่เคยเปนตลาดน้ํามากอนก็กลายเปนตลาดบก และเปนตลาดขายสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญมากจนถึงปจจุบัน 
 ตลาดน้ําในชวงตนรัตนโกสินทร นอกจากปากคลองตลาดแลวก็ยังมีตลาดน้ําบางกอกนอย  
ตลาดน้ําคลองบางหลวง ตลาดน้ําวัดทอง ตลาดน้ําวัดไทร ตลาดน้ําวัดคลองดาวคะนอง ตลาดน้ํา
คลองมหานาค ตลาดน้ําคลองคูพระนครเดิม ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก ตลาดน้ําคลองโพหัก 
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดทาคา ตลาดน้ําบานกระแชง รวมทั้งมีตลาดน้ําอื่นๆ อีกมากมาย ตามคลอง
ซอยทั่วไป “นิราศพระประธม” ของสุนทรภู ซ่ึงเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ในยุคนั้นที่คาขายกันในเรือแพอยางคึกคัก สุนทรภูบรรยายภาพการคาขายในบริเวณตลาดน้ํา
ทางฝงธนบุรีวา บรรดาผูพายเรือคาขายในตลาดน้ําในอดีตสวนใหญคงเปนหญิงไทยและชาวจีน 
เนื่องจากชายไทยตองถูกเกณฑเขารับราชการ สวนชาวจีนไดสิทธิในการเดินทางคาขายไดทั่ว
พระราชอาณาจักร เพราะไมตองเขาเวรรับราชการเหมือนอยางชายไทย ชาวจีนจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการขยายตลาดการคาภายในใหกวางขวางขึ้น สินคาที่แมคาคนไทยนํามาขายสวนมากเปน
ผลผลิตทางการเกษตร เชน ผลไม ปลาแหง เกลือ น้ํามันมะพราว ผาฝาย สียอมผา สวนพอคาชาวจีน
นอกจากนําสินคาอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไปมาขายแลว ยังนิยมนําสินคาจากตางประเทศหรือสินคา
ประเภทฟุมเฟอยซ่ึงนําเขามาจากจีน เชน ใบชา พัด รม กระดาษ ธูป ผาไหมผาแพร เครื่องถวยชาม 
ผลไมแหงมาขายดวย นอกจากนี้ยังมีเรือแพที่ขายสินคาเฉพาะอยาง ดังที่เห็นไดจากจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 วามีแพ ขายแพรไหม แพขายถวยชาม แพขายเกาอี้ ตุกตา เสื้อปาน เรือขายแตง เรือขาย
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มะเขือ เรือขายมะมวง เรือขายนอยหนา เรือขายปูน เรือขายขนมจีน เรือขายน้ํามันมะพราว เรือขาย
หมากพลู เรือขายปลาแหง เรือขายปลาสด เรือขายผาเทศ เรือขายของชํา เรือขายขนมเบื้อง เรือขาย
เครื่องเข็ม เรือขายทุเรียน เรือขายมังคุด เรือขายหอย เรือขายแมงดา เรือขายเหลา เรือขายกะป 
เรือขายจาก เรือขายถานไม เรือขายตุมขายอาง 
 ในชวงหนึ่งของตลาดน้ําลดความคึกคักจอแจลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและการคมนาคมทางบกที่สะดวกรวดเร็วกวาการคมนาคมทางน้ํา จึงทําใหเกิด
การถมคลองเพื่อสรางถนนอันมีผลทําใหวิถีชีวิตการทํามาหากินของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปดวย 
อยางไรก็ตามการคาขายในรูปแบบของตลาดน้ํายงัคงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานระดับทองถ่ิน
ตามนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมใหราษฏรที่มีบานเรือนและ
เรือกสวนไรนาตามริมแมน้ําลําคลองไดนําผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบาน
ออกมาจําหนายเปนการชวยเพิ่มพูนรายไดใหแกราษฎรอีกทางหนึ่ง ตลาดน้ําในปจจุบันที่ยังคงมีอยู
และเปนที่รูจัก ไดแก ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําวัดไทร และตลาดน้ําตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพฯ ตลาดน้ําวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม (กิตติพร ใจบุญ, 2550, หนา 5) 
 กลาวสรุปไดวา ตลาดน้ําเปนวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตที่มีถิ่นฐานที่พักอาศัย
ตามแนวลําคลอง และลําคลองก็เปนเสนทางสัญจรการคมนาคมของชาวชุมชนตางๆ ในสมัยนั้น
การทํามาหากินเปนผลผลิตที่ไดโดยทางการเกษตร เชน พืช ผัก ผลไมตางๆ ส่ิงเหลานี้พอเหลือจาก
การแบงปนและแลกเปลี่ยนผลผลิตกันแลว จากนั้นก็นํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนตามสภาพแวดลอม
ในสังคมของชุมชนนั้นๆ  ตลาดน้ํานอกจากจะเปนคุณคาและความมีเสนหของความเปนอดีตแลว
ปจจุบันยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายได เนนความเปนธรรมชาติ มีความโดดเดน มีเอกลักษณ 
ที่ยึดถือเอาวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเอาไวอยางนาชื่นชม ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา 
 2.3.2 พัฒนาการของตลาดน้ํา 
 ตลาดน้ํา คือ ตลาดที่พอคาแมคาพายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานที่มีการเดินเรือ
พลุกพลาน เชนบริเวณปากคลอง หรือบริเวณชุมชนที่อาศัยอยูริมน้ํา 
   1) ตลาดน้ําในอดีต มีมากมายหลายแหงโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เนื่องจาก
ภูมิประเทศอุดมดวยแมน้ําลําคลองหลายสายทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติ และที่ขุดขึ้นเพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมขนสง และขยายพื้นที่เพาะปลูกยานชุมชนจึงมักอาศัยอยูริมน้ําเปนสวนใหญ ตลาดน้ํา
ก็นาจะอยูคูกับชุมชนเหลานั้นดวย ตลาดน้ําในแถบภาคกลางมีอยูทั่วไปตามบริเวณลําน้ําทั้งหลาย 
นอกจากที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาแลว ยังมีอยูในแถบลุมแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครชัยศรี แมน้ําทา
จีน แมน้ําแมกลอง 
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 ตลาดน้ํา ที่ไดบันทึกไวเปนหลักฐานที่เกาที่สุดคือ ตลาดน้ําสมัยกรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี โดยเฉพาะบริเวณรอบตัวพระนครซึ่งมีแมน้ําลอมรอบจะเปนแหลงนัดพบทําการคาขาย  
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการขุดคลองในทุกรัชกาลดวยวัตถุประสงค
เพื่อการคมนาคมและการปองกันบานเมืองหรือเพื่อการยุทธศาสตรตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 ก็มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย เพื่อใหการคมนาคมขนสงสินคาเปนไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง รวมทั้งเพื่อเปดพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณที่คลองขุดไปถึงดวย ขณะเดียวกันเมือง
หรือชุมชนก็ขยายตัวตามไปดวยจึงทําใหเกิดตลาดน้ําหลายแหง 
 ตลาดน้ําที่สําคญัแหงแรกนาจะเปนปากคลองตลาด ซ่ึงอยูระหวางปอมจักรเพชร 
และปอมผีเส้ือ แมวาในระยะแรกเปนเพียงตลาดเล็กๆ แตเมื่อเวลาผานไปบานเมืองมีความเจริญขึ้น
ตลาดที่เคยเปนตลาดน้ํามากอนก็กลายเปนตลาดบก และเปนตลาดขายสงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สําคัญมากจนถึงปจจุบัน 
  2) ตลาดน้ําในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร นอกจากปากคลองตลาดแลวก็ยังมีตลาดน้ํา
บางกอกนอย ตลาดน้ําคลองบางหลวง ตลาดน้ําวัดทอง ตลาดน้ําวัดไทร ตลาดน้ําวัดดาวคนอง 
ตลาดน้ําคลองมหานาค ตลาดน้ําคลองคูพระนครเดิม ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก ตลาดน้ําคลองโพหัก
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดทาคา ตลาดน้ําบานกระแชง รวมทั้งมีตลาดน้ําอื่นๆ ตามคลองซอยทั่วไป 
  3) ตลาดน้ําในยุคปจจุบัน นับตั้งแต พ.ศ. 2500 วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง
เร่ิมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2504 – 2509) เปนตัวกําหนดบทบาททําใหระบบเศรษฐกิจของไทย
เปล่ียนไปจากระบบการคายอยมาเปนระบบการคาสากล ซ่ึงรัฐไดสงเสริมใหเกษตรกรหันไปผลิตพืช
เพื่อการอุตสาหกรรมและการสงออกแทนการปลูกเพื่อการอยูกินอยางพอมีพอใชตามวิถีสังคมเกษตร   
ระบบการคมนาคมทางบกจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ และเมื่อถนนเขามามีบทบาทสําคัญ
แทนแมน้ําลําคลอง การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในทองน้ําจึงไมมีความจําเปนแตวาการหาเลี้ยงชีพ
ที่ดําเนินไปอยางเรียบงายตามธรรมชาติที่มีสายน้ําเปนตัวกําหนด เชน ตลาดน้ํา กลับเปนสิ่งที่มี
เสนหดึงดูดใจใหผูคนตางถ่ิน ตางวัฒนธรรมใครชม และสัมผัส ดวยเหตุนี้ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
จึงเล็งเห็นประโยชนในการนําระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรมาประชาสัมพันธเพื่อเปนจุดขาย โดยเฉพาะ
กับชาวตางประเทศ และเมื่อวัตถุประสงคเปลี่ยนไปรูปลักษณของตลาดน้ําจึงผิดแปลกไปจากเดิม 
กลายเปนตลาดน้ําที่สนองตอกิจการทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว ผลิตผลที่นํามาจําหนายไมใช
แตเฉพาะในทองถ่ินเทานั้น หากแตมาจากทั่วทุกภาคของไทย และมีราคาสูงเพราะมุงขายแตนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศไมใสใจคนในทองถ่ิน และเม่ือประเทศตองประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต
ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ทั้งภาครัฐ และเอกชนตางประชาสัมพันธชักชวนใหคนไทยหันมาทองเที่ยว
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ภายในประเทศใหมากขึ้น การทองเที่ยวตลาดน้ําจึงเปนที่นิยม และเหมาะกับสถานการณเศรษฐกิจ
ของไทยในปจจุบัน (อุดม เชยกีวงศ, 2552, หนา 24-25) 
 ปจจุบันตลาดน้ําลดความคึกคักลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  และ
การคมนาคมทางบกที่สะดวก และรวดเร็วกวาการคมนาคมทางน้ําจึงทําใหเกิดการถมคลองเพื่อสรางถนน  
อันมีผลใหวิถีชีวิตการทํามาหากินของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปดวย อยางไรก็ตามการคาขาย
ในรูปแบบของตลาดน้ํายังคงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานระดับทองถ่ิน ตามนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวของรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมใหราษฎรที่มีบานเรือนและเรือกสวนไรนาตามริมแมน้ํา
ลําคลองไดผลิตผลทางการเกษตร  ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบานออกมาจําหนายเปนการชวยเพิ่มพูน
รายไดใหแกราษฎรอีกทางหนึ่ง ตลาดน้ําในปจจุบันที่ยังคงมีอยู และเปนที่รูจัก ไดแก ตลาดน้ําคลอง
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําวัดไทร และตลาดน้ําตลิ่งชัน 

 กลาวโดยสรุป ตลาด หมายถึง สถานที่ที่ใชในการซื้อขายสินคาทั้งในรูปของวัตถุดิบหรือ
สินคาสําเร็จรูป ตลาดยังเปนสถานที่ที่มีความหมายซึ่งมีทั้งสถานที่ประจํา หรือเปนครั้งคราวอาจจะเปน
ศูนยกลางของชุมชนแหงเดียวหรือหลายแหงก็ได โดยจะทําการคาขายเปนประจํา หรือตามวันเวลา
ที่มีการกําหนดเอาไวก็ตาม ตลาดยังสะทอนเรื่องราวของคนแตละชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ดี
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของสังคมไทยที่มีการพัฒนาใหการคาขายสินคา
เกิดความสะดวกและความพึงพอใจแกผูซ้ือหรือนักทองเที่ยวมากที่สุด โดยในทุกวันนี้สถานที่คาขาย
ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจลูกคา เชน หางสรรพสินคาติดแอร บิ๊กซี โลตัส คารฟู แมคโคร และ
อื่นในหลายๆ แหงที่มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชนบันไดเลื่อน ลิฟท หองน้ํา ที่จอดรถ ทั้งยังให
บริการแบบเงินผอนอีกดวย 

ตลาดน้ําเปนสถานที่มีมาตั้งแตในอดีตโดยที่พอคาแมคาทําการคาขายผลผลิตของตัวเอง 
หรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ํา หรือตามแนวชายคลองโดยอาศัยเรือเปนพาหนะก็ได  
ในปจจุบันตลาดน้ําเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสําคัญที่ใหทั้งความรูมองถึงคุณคาของความเปนไทย 
วัฒนธรรมไทย ใหทั้งอาชีพ เศรษฐกิจสังคมของชุมชน และประเทศดีขึ้นเมื่อการคมนาคมทางบก
เร่ิมเขามามีบทบาท มีการสรางทางหลวงตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประมาณ พ.ศ. 2476 
แตยังไมสะดวกตอการเปดใชเปนทางการ เนื่องจากระยะนี้ระบบถนนเพิ่งเกิดขึ้นการคมนาคมทางน้ํา
ยังมีความสําคัญอยูจนกระทั่งป พ.ศ. 2486 มีการเปดสะพานปรีดีธํารง เปนสะพานคอนกรีต
ขามแมน้ําปาสักเขาเกาะเมืองอยุธยาพรอมกับมีการเปดทางหลวงจังหวัดอยุธยา-วังนอยเชื่อมระหวาง
ทางสายพหลโยธินกับเกาะเมืองทําใหการติดตอระหวางกรุงเทพฯกับเกาะเมืองสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และเริ่มมีผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตไปจนถึงการคาขายในเกาะเมือง 
เพราะพอคาที่กรุงเทพฯนิยมสงสินคาบนบกที่หัวรอจึงมีสินคาบริการลูกคาหลายชนิดและสม่ําเสมอ
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ลูกคาก็นิยมซ้ือสินคาจากตลาดทางบกทําใหแพตางๆ ในตลาดน้ําคอยๆ อพยพขึ้นบกทั้งยังมีการสราง
ถนนภายในเกาะเมืองใหสะดวกยิ่งขึ้นทําใหชาวแพอพยพขึ้นบกกันมากขึ้น 
 การพัฒนาการคมนาคมทางบกในเกาะเมืองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองและ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอชีวิตของชาวอยุธยาแมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดคอยเปนคอยไป
ก็เริ่มเห็นไดอยางชัดเจนในชวง พ.ศ. 2500 เปนตนมา คือเมื่อมีเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท 
การสัญจรทางน้ําลดปริมาณลง ผูคนตางหันไปใชถนนเปนเสนทางสัญจรอยางจริงจังเรือท่ีเคยคับคั่ง
ก็บางตาลง แพอพยพขึ้นบนบกที่อยูในที่เดิมก็ยุติการทําธุรกิจคาขาย กลายเปนที่อยูอาศัยแทนแมน้ํา
เร่ิมตื้นเขินไมมีการลอกคูคลอง สาเหตุเกิดจากน้ําที่เคยหลากมาในสมัยกอนจะชะดินมาดวยทําให
แมน้ําสามารถเดินไปมาได เมื่อเปนเชนนี้เรือแพจึงหายไปจากทองน้ํา แมยังคงพอมีอยูบางในบริเวณ
ที่มีลําน้ําลึกแตคนในแพก็ไปซื้ออาหาร และของใช บนบก ตลาดน้ําที่เคยเห็นก็จางไป โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545, หนา 2) กลาวไววาตลาดน้ําที่มีการพัฒนามาเปนแหลงทองเที่ยว
ในทุกวันนี้ เดิมเปนตลาดที่มีการซื้อขายสินคาทางน้ําของชาวบานในชุมชนและบริเวณจังหวัดใกลเคียง
และตอมามีผูคนมาลงทุนและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเพราะการคมนาคมทางบกมีความเจริญ
มากขึ้น 
 กลาวสรุปไดวา ในอดีตของสังคมไทยในภาคกลางสวนใหญแลวมีบานเรือนหรือ
ที่พักอาศัยอยูตามแนวชายคลอง ซ่ึงแนวชายคลองนี้เปนเสนทางการคมนาคมหลักของชาวชุมชน
ในแถบภาคกลาง โดยใชลําน้ําเปนการคมนาคม ขนสง ซ้ือขายสินคา และตอมาการพัฒนาประเทศ
มีการปรับปรุงระบบของประเทศ โดยใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับ 
(พ.ศ. 2504-2509) เปนตัวกําหนดบท และรัฐบาลมีแนวทางการสงเสริมผลิตผลทางการเกษตร มีระบบ
การคาที่สากลมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ตลาดน้ําที่เคยซื้อขายกันในทองน้ํา ตามลําคลองในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
โดยอาจจะขายบนบกแตอยูตามแนวชายคลอง เปนจุดศูนยกลางของชุมชน โดยแบงเปนโซน เปนล็อค 
แบงประเภทของสินคา จุดเดน จุดขายและสรางบรรยากาศใหคิดถึงความเปนอดีตของการคาขาย
ในทองน้ํา รักษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทย ตลาดน้ําจึงแตกตางไปจากอดีต
อยางชัดเจน การทองเที่ยวจึงไดรับการสงเสริมและกลายมาเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาสูประเทศ
และสนับสนุนคนไทยใหเที่ยวเมืองไทย 
 2.3.3 นิยามศพัทท่ีใชสําหรบัการอธิบายลกัษณะของตลาดน้ํา 

ในการศึกษาเรื่องตลาดน้ํานี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
โดยใชเก็บขอมลูกับนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวจับจายซื้อสินคาในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใชภาษาที่ทํากิจกรรมกันระหวางผูซื้อ และผูขายที่ใชกันในตลาด
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ในการวิจัยคร้ังนี้จึงขอยกตัวอยางใหเกิดความเขาใจดังนี้ 
  1) ตลาดติด หมายถึง ตลาดเมื่อเร่ิมตั้ง เร่ิมคาขายในสมัยกอนเมื่อมีการคาในหลายเจา
มาคาขายรวมกันเรียกวา ตลาดเริ่มติดคนซื้อแลว เมื่อตลาดติดดีแลวแสดงวาตลาดมีคนซื้อมาก
มีความคึกคักไปดวยพอคาแมคา และลูกคา 
   2) ตลาดวาย หมายถึง ชวงเวลาที่ใกลจะเลิกทําการคาขาย 
   3) เจา หมายถึง คําที่ใชเรียก พอคา แมคาหรือลูกคา เชน พอคาเจานี้ แมคาเจานั้น และ
นอกจากนี้ยังใชเรียกพอคา แมคา เจาใหม เจาเกา 
   4) เรียกราคา หมายถึง พอคาแมคากําหนดราคาหรือตั้งราคาไวสูงหรือราคาแพงกวา
ปกติ 
   5) ไดราคา หมายถึง การขายสินคาไดราคาตามที่พอคาแมคาตองการคือมีราคาสูง
ทําใหไดผลกําไรมาก 
  6) ตัดราคา หมายถึง การที่ผูขายรายหนึ่งขายสินคาใหถูกลงกวาผูขายรายอื่น 
   7) ประเดิม หมายถึงการขายครั้งแรกของพอคาแมคารายหนึ่งๆ ลูกคาประเดิม หมายถึง 
ลูกคาที่มาซื้อคนแรก คําวาประเดิมดี หมายถึง ผูซ้ือทําการซื้อไดอยางถูกใจผูขาย 
  8) เล หมายถึง การพยายามขายสินคาที่เหลืออยูนานใหหมด เนื่องจากยิ่งเก็บนาน
ก็จะยิ่งเสื่อมราคา หรือถาเปนสินคาประเภทอาหารหรือผลไมถาเก็บไวนานก็จะเนาเสีย 
  9) เปดบิล หมายถึง การขายของครั้งแรกคลายกับการประเดิมแตการเปดบิลจะมองเปน
ระยะเวลาคือ ในการขายในวันนี้เปดบิลเร็วหรือชา ถาวันไหนเปดบิลเร็วพอคาแมคาเชื่อกันวาวันนี้
จะคาขายดี แตถาเปดบิลชาพอคาจะอึดอัดหรือหงุดหงิดแลววันนี้ขายไมดี 
  10) เหมา หมายถึง การซื้อสินคาทั้งสินคาอุปโภคหรือบริโภคแบบรวบหมดโดยที่ผูซ้ือ
มีความพอใจในสินคา และราคาที่ตกลงกับผูขายไมวาสินคานั้นจะมีอยูมากหรือนอยก็ตาม และ
ผูขายตางก็ตกลงพอใจในราคาตรงนั้น 

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของของการศึกษาตลาดน้ํา 
 
 ตลาดน้ํา เปนสถานที่ทางการคาขายเปนจุดในการเปลี่ยนถายสินคาทั้ง ของกิน ของใช  
ตางๆ มากมาย ในดั้งเดิมของตลาดน้ําสวนมากแลวจะเปนสินคาทางการเกษตรเสียเปนสวนมาก
ในทางกลับกันในปจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดที่จําหนาย และยังเปนสถานที่ทองเที่ยวเพื่อดูดดื่ม
ความเปนธรรมชาติที่มีมาในอดีต ไดเห็นคนในชุมชนที่อยูรวมกัน ความเปนสังคมไทยในชุมชน 
และมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของการกิน การอยู การหาเลี้ยงครอบครัวที่มีความเรียบงาย
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ไมคอยมีการแขงขัน มีแตการชวยเหลือซ่ึงกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผเปรียบเสมือนญาติพี่นองกัน  
พื้นที่ของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวยพื้นที่ 3 สวน 
 โดยสวนแรก เปนซุมจําหนายผลิตผลของชาวบาน มีทั้งผลไมตามฤดูกาล เชน ชมพู - มะเหมี่ยว 
มะมวงน้ําดอกไม ผลไมที่ขึ้นชื่อของตําบลบางน้ําผ้ึงเพราะมีรสชาติดี และกลิ่นหอม ผักพื้นบาน 
ไมดอกไมประดับ กลวยไมนานาชนิด และของกินฝมือของชาวบานใหเลือกมากมาย เชน ขนมถวย 
ขนมจาก ทอดมันปลาอินทรี หมี่กะทิ ขาวตูเมี่ยงคํา ลอดชอง ไอศครีมกะทิสด และมะพราวเผา 
 สวนที่สอง เปนซุมจําหนายสินคาโอท็อปมากมายหลายชนิด เชน ไขเค็ม สมุนไพร ดอกไม
เกล็ดปลา ธูปหอมสมุนไพร ภาพประดิษฐจากรกมะพราว 
  สวนที่สาม เปนเรือจําหนายสินคาที่พอคา แมคา พายเรือขายอาหารมากมาย  เชน   
กวยเตี๋ยวหมูตมยํา สมตํา ขาวมันไก ขาวขาหมู หมูสะเตะ และน้ําผลไมตางๆ 
 อุดม เชยกีวงศ (2552, หนา 281) กลาวไววาตลาดน้ําเปนสังคมของมนุษยในชุมชนที่อาศัย
อยูริมแมน้ํา ตลาดน้ําที่มีความสมบูรณทั้งโครงสรางภูมิทัศน และความหมายจึงกอเกิดขึ้นในเมืองโบราณ 
คูคลองสายตางๆ ที่ขุดเปนทางยาวพรอมดวยบานเรือนเรียงราย ทั้งสองฝงแมน้ําตลอดจนวัดวาอาราม
ไดถูกเชื่อมใหไปมาหาสูกัน การชวยกันอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําใหคงสภาพแบบดั้งเดิมจะสะทอนถึง
ชีวิตความเปนอยู และบรรยากาศของบรรพบุรุษในการใชชีวิตอยูรวมกันเอื้อเฟอเผื่อแผกันไดอยางชัดเจน 
ตลาดน้ําจึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ชวยทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้น
ในหลายประการดังนี้  
 ประการที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญตอการบริการ 
มากกวาสินคา  
 ประการที่ 2 แรงงานในการผลิตสินคาใชแรงงานในทองถิ่น ความรูทางภูมิปญญาและ
วัตถุดิบของทองถ่ินในการผลิตสินคา 
 ประการที่ 3 สถานภาพของแรงงาน ซ่ึงทําไดทุกชนชั้นที่มีความสามารถในการประดิษฐ
ผลิตภัณฑหรือสินคา โดยใชวิธีการถายทอด  
  ประการที่ 4 การแกไขปญหาสังคมคือตองพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนนั้นๆ ใหมีอาชีพ 
มีรายไดและดูแลสังคมครอบครัวสังคมชุมชนใหมีความทันสมัยและตามโลกทัน โดยไมหยุดนิ่ง
สนับสนุนใหสังคมของชุมชนมีการเรียนรูและใชเทคนิคระดับสูงเพราะจะทําใหคนในสังคมมีความรู
และความสามารถมากขึ้น 
  ประการที่ 5 รัฐบาลเขามามีบทบาทใหการสนับสนุน ในการบริหารและการจัดการ
ในกิจการตางๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะกิจการที่เปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของสาธารณะ 
ของชุมชน ซ่ึงจะทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายได สังคมเขมแข็ง ประชาชนมีความอบอุน สังคม
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ครอบครัวไมแตกแยกมีความอบอุน 
 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําตั้งแตอดีตถึงในปจจุบันไมวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือมนุษยสรางขึ้น มนุษยจะตองเขาไปทําการแกไขและ
พัฒนาใหดูดีพรอมใหบริการกับนักทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว ชุมชน หนวยงานและ
ประเทศชาติมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้มีผูใหความหมายของตลาดน้ําไววา 
 ทองหยด สวนทอง (2539, หนา 3) กลาววา ตลาดน้ําหมายถึงสถานที่ชุมชนเพื่อซ้ือขายสินคา
ทางการเกษตรตางๆ ทางน้ํา มีเรือบรรทุกสิ่งของและซุมจําหนายสินคาทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมา
อยูบนพื้นดินซึ่งจากอดีตตลาดน้ําใชเสนทางน้ําเปนสถานที่ซ้ือขายกันในทองน้ํา 
 อรศิริ ปาณินท (2544, หนา 2) กลาววาตลาดพื้นถ่ินและตลาดน้ําทุกแหงเริ่มมีการขนสง
กันทางน้ําตั้งแตในอดีตมีความสําเร็จในการคาขายกันมามากมาย  บางแหงตลาดอยูริมคลอง 
โดยใชเรือเปนพาหนะในการคาขายซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นของการคาในแตละวันบรรดาพอคา
แมคาก็มานั่งคุยกันเปรียบเสมือนญาติพี่นอง ดูแลวบรรยากาศอบอุน 
 กาญจนา เพชรประยูร และคนอื่นๆ (2545, หนา 3) กลาวไววา การศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ําบางประมุงไดมีการศึกษา 6 ดาน คือดานการดําเนินงานและ
การจัดตลาดน้ําบางประมุง ดานการแกไข ปญหาของตลาดน้ําบางประมุง ดานการวางแผนนโยบาย 
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมละวัฒนธรรม และดานการประชาสัมพันธ 
 พรพรรณ เปลงปลั่ง (2548, หนา 15) กลาวไววา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมุงเนนสงเสริม
การทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่นาสนใจของทองถิ่นชุมชนดั้งเดิมที่ปรากฎ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปดโอกาสใหศึกษาเรียนรูและสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับความหลากหลาย
และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุมชนเหลานั้นที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน 
 อภิชาติ สังขาชาติ (2552, หนา 2) กลาวไววา ตลาดน้ําเปนการศึกษาที่ใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ของชาวบานแบบดั้งเดิม การทํามาหากินแบบเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกันโดยใชทัศนียภาพของ
สองฝงคลองและวัฒนธรรมพื้นบานไปกับการมีกิจกรรมรวมกัน เปนการพัฒนาสายน้ําแหงนี้
ใหเปนจุดศูนยกลาง พบกันของชาวบานโดยเชื่อมโยงไปสูการมีกิจกรรมรวมกันนั่นคือ การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เพื่อเปนประโยชนของทองถ่ินตอไป 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 

 ความหมายของความคดิเห็น  
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึกของจิตใจ ความคิดตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  
ที่เคยสัมผัส จากการรับรูประสบการณในสิ่งนั้นๆ โดยชอบหรือไมชอบ โดยมีผูกลาวถึงแนวคิดตางๆ
ไวดังนี้  
 ชุติมา ชัยมุสิก (2550, หนา 15) กลาวไววาความคิดเห็น คือการแสดงออกตามความคิดเห็น
สภาพความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที่บุคลใดบุคคลหนึ่งมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความรู การรับรู ประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับมา โดยบุคคลนั้นอาจจะแสดง
ออกมาทางใดทางหนึ่ง ตัวการ ภาษาเขียน ภาษาพูด จะขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล และสภาพแวดลอม
ที่บุคคลนั้นไดรับมา เปนเครื่องมือหาและประเมินคา ลักษณะทาทาง หรือไมแสดงออกเลยก็ได 
และในเรื่องที่เกี่ยวของกอนที่จะมีการตัดสินใจ แสดงออก และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา 
และสถานการณที่เปล่ียนไป 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (2550, หนา 6) ไดใหความหมาย ความคิดเห็น คือการแสดงออก
ทางดานความรูสึก ความเชื่อและการตัดสินใจตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด โดยอาศัยความรู การรับรู ประสบการณ  
และสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนฐานในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม   
ที่มีความตองการการทํางานในสายวิชาชีพและความคาดหวังของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 จักรพันธ ศรีมกุฎ (2552, หนา 9) กลาวไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก ในดานตางๆ 
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ซ่ึงมาจากประสบการณ การเรียนรู ความรูและสภาพแวดลอมที่ไดพบมา 
ซ่ึงความคิดเห็นของแตละบุคคลอาจเปนที่ยอมรับ หรือปฏิเสธจากบุคคลอื่นได 
 ชนกสุดา เพ็ชรไทย (2551, หนา 11) กลาวไววา ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู 
เขาใจ ในสิ่งตางๆ ที่ไดพบเหน็ในชีวิตประจําวันหรือมาจากประสบการณที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี
ผลตอจิตรใจและความคิด ประเภทของความคิดสามารถแบงไดทั้งในดานดีไดแกยอมรับ และไมดีคือ
ปฏิเสธ อาจมีระดับความคิดเห็นในระดับธรรมดา และรุนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูสึกของผูนั้น 
 วาสนา สัมปทาญาณ (2547, หนา 7) กลาววา เปนการแสดงออกทางดานความรูสึกนึกคิด 
ความเชื่อของแตละบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง อาจจะเปนการพูดเขียน 
มีอารมณ ประสบการณและสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพื้นฐานในการแสดงออก ซ่ึงอาจถูกตอง
หรือไมก็ได ยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นไดและเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา 
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 ลอองดาว ออนประเสริฐ (2548, หนา 13-14) ไดใหความหมายของความคิดเห็นไววา ผูบริโภค
จะมีความตองการในสินคาหรือบริการที่มากหรือนอยกวา ก็ขึ้นอยูกับเวลาในขณะนั้น หรือสินคา
และการบริการชนิดเดียวกันจํานวนเทากัน อาจจะใหความพอใจตอผูบริโภคของแตละคนที่ไมเทากัน 
 สิริลักษณ นาคกุญชร (2549, หนา 8) กลาวไววา ความคิดเห็นของการบริโภคอาหาร
หมายถึง การกระทําและการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวของกับการไดมา การเลือกบริโภคอาหาร 
การประกอบอาหาร ซ่ึงอาจเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสวนบุคคล หรือไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยอ่ืนๆ เชน ปจจัยทางสังคม ซ่ึงสวนใหญมาจากสิ่งภายนอกของบุคคลนั้น และปจจัยทางจิตวิทยา 
ซ่ึงเปนปจจัยที่อยูภายในหรือเกิดขึ้นภายในบุคคลนั้นแลวแตความคิดเห็นของแตละบุคคล 
 ธีระยุทธ วระพินิจ (2554, หนา 7) กลาววาในแงของความคิดเห็นทางพฤติกรรมศาสตร 
ผูบริโภคหมายถึงความตองการสิ่งที่ดีที่สุดจากผูใหบริการ มาตรฐานของสินคา ตลอดจนคุณภาพ
ของผูใหบริการนั้นกลาวคือ ของดี ราคาดี คน (ผูใหบริการ) ดี สถานที่ (ส่ิงแวดลอม) ดี หากครบ
องคประกอบ ผูบริโภคก็จะไดส่ิงที่ดีตามไปดวย แตผูบริโภคก็ควรตระหนักวา ของดี ราคาถูก 
ไมมีในโลก 
 กลาวสรุปไดวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวหรือผูบริโภค เปนความคิดเห็นที่กระทํา
ในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงออก การคนหาและการตัดสินใจในการบริโภคสิ่งนั้น 
การใชผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงทั้งนี้ทั้งนั้นตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพื่อใหกิจกรรม
นั้นสําเร็จลุลวงซึ่งผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวแตละคนจะมีความแตกตางกันในหลายๆ ดานตั้งแต
ความพรอมดานปจจัยตางๆ ทางความคิดเห็น ความตองการ และสภาพแวดลอมของตลาดน้ํา
ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวชอบมาหรือไมชอบ ซ่ึงสามารถใชความคิดเห็นของตนเอง
ตัดสินใจเขามาใชบริการ มาซื้อสินคาไปบริโภค และเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินนั้นนั้น 
ชมความโดดเดนและรักษาไวที่ตลาดน้ําซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความเปนกันเอง
ของพอคาแมคา ความมีน้ําใจ ความมีอัธยาศัยไมตรีเสมือนเครือญาติ รวมถึงแหลงขอมูล และ
ขาวสารวาสินคาที่เราตองการมีอยูที่ไหน มีขายตรงนั้น ขายตรงนี้ สิ่งเหลานี้ก็เปนปจจัยหนึ่ง 
ที่มีความสําคัญไมแพกันก็คือ ตลาดหรือสภาพของสถานที่หรือบริบทนั้นๆ มีความสะดวก
ในการเดินทางความเปนจุดศูนยกลาง รวมถึงแหลงความรูในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ของการอยูอาศัย
หรือวัฒนธรรมการบริโภควากินไดหรือไมได และยังรวมไปถึงกําลังเงิน กําลังทรัพยของผูซ้ืออีกดวย 
ที่ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 อรวรรณ ธรรมตั้งมั่น (2547, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบ
ของการทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดไทร 
ดานการรับรูขาวสารของนักทองเที่ยวที่อยูในระดับมากไดแก การรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล แรงจูงใจ
ที่อยูในระดับมาก ไดแก แรงจูงใจ เพื่อการรับประทานอาหาร/ขนม แรงจูงใจเพื่อการซื้อสินคา  
องคประกอบของการทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ํา
วัดไทร พบวาองคประกอบดานการตลาดทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับดไีดแก 
ความสดของผัก/ผลไม องคประกอบดานการขนสงนักทองเที่ยว มีความคิดเห็นอยูในระดับดี กลาวคือ 
การเดินทางมาตลาดน้ําวัดไทร คอนขางสะดวก องคประกอบดานทรัพยากรทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ไดแก ความสวยงามของศิลปะไทยโบราณ การนั่งเรือพายชมทิวทัศน 
องคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแกทางเดินริมคลอง การบริการเรือพายนําเที่ยว และปริมาณหองสุขาที่มีใหบริการ 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาโดยการเดิน บุคคลที่นักทองเที่ยวสวนใหญมาเที่ยวดวย 
คือ ครอบครัว กิจกรรมที่นักทองเที่ยวสวนใหญชอบมากที่สุดคือ เดินดูบรรยากาศริมคลอง นักทองเที่ยว
มาเที่ยวเฉลี่ย 5 คร้ัง จํานวนเงินที่ใชจายในการทองเที่ยว 409 บาท และนักทองเที่ยวสวนใหญ
กลับมาเที่ยวอีกแนนอน 
 ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550, หนา 214) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
โดยกรณีศึกษาการทองเที่ยวทางน้ําชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กลาววาชุมชนริมคลอง 
เขตตลิ่งชันผลวิจัยพบวา มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางน้ํา เนื่องจากเปนพื้นที่
ที่มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการเกษตร
ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวที่สวนใหญมีความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวชุมชน
ริมคลอง โดยเฉพาะในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อยูในระดับมาก และตองการกลับมาเที่ยวซํ้าอีก 
โดยมีความตองการใหพัฒนาในดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในการทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน
และสวัสดิภาพ และความปลอดภัย ทั้งนี้ไดมีแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ 

1)  การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรม 
2)  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
3)  การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
4)  แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการการทองเที่ยวของชุมชน 
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5)  การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 
  ประดับ เรียนประยูร (2540, หนา 3) ไดศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว
และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบวากิจกรรมตลาดน้ําสงผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพน้ํา ไดแกปริมาณของแข็งแขวนลอย โคลิฟอรแบคที่เรีย ฟอสเฟต 
และพบวาตลาดน้ําตลิ่งชันมีศักยภาพดานคุณคาทางวัฒนธรรมสูง ซ่ึงแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน
ริมน้ํา ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของแผนปฏิบัติการ พบวาทั้ง 4 กลุมมีระดับความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน คือ เห็นดวยอยางยิ่งตอแผนพัฒนา และผลการศึกษาการยอมรับและความเปนไปได
ของแผนปฏิบัติ พบวามีปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและการทองเที่ยว ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน ทั้ง 4 ปจจัยมีผลตอความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 นิสาลักษณ ทองสุข (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม 
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ในตลาดนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลวิจัยพบวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ตลาดนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุ
อยูในระหวาง  30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ชอบแหลงทองเที่ยว
และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวอยูในระดับที่มาก สวนในดานตลาด สินคา ราคา อยูในระดับที่มาก
เหมือนกันและในการมาแตละครั้งสวนใหญมากับครอบครัวตั้งแตเวลา 12.01-15.00 น. คาใชจาย
ของการมาแตละครั้งโดยเฉลี่ย 973 บาท 
 พอเจตน เรืองกลัด (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัด
และวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลวิจัยพบวา ตลาดนัดเปนรูปแบบ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยที่มีมาตั้งแตดั้งเดิมที่ใชเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ โดยมีการจัดขึ้นตามวันเวลาที่กําหนดตามฤดูกาลที่สะดวกตามสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี่ เปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เพื่อยังชีพ และ
พัฒนารูปแบบเปนธุรกิจที่หวังผลกําไรในเวลา ตอมาสถานที่จัดตลาดนัดจะจดัใกลชุมชนที่อยูอาศัย
เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูบริโภค ตลาดนัดแตละที่จะมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
และมีเอกลักษณแตกตางกันไปแตจะเปนที่รับรูของผูบริโภคที่จะไปจับจายใชสอย เสียงทักทายพูดคุย
ที่กอใหเกิดบรรยากาศแบบญาติมิตรทางสังคม ทําใหพื้นที่วางเปลามีชีวิตชีวา รูปแบบการคาขาย
แบบถอยทีถอยอาศัยไมไดหวังผลกําไรมากนัก การเจรจาตอรองราคาสินคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
กอนที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนเอกลักษณที่มีเสนหของตลาดนัดทุกแหง ตั้งแตอดีตจนถึงทุกวันนี้
วิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง วิถีชีวิตของพอคาแมคาในตลาดนัดเริ่มขึ้นในชวงเวลา
ที่คนสวนใหญเลิกงานเพื่อพักผอนแตจะเปนเวลาทํางานหารายไดของพอคาแมคาที่ตลาดนัด อาชีพ
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คาขายในตลาดนัด ตองทํางานกลางแจงที่อากาศรอนเดินทางเพื่อไปคาขายในที่ตางๆ ไมมีรานคา
เปนหลักแหลงถาวร เปนอาชีพที่ขาดความมั่นคงทางการเงิน รายไดของพอคาแมคาตองฝากความหวังไว
กับเศรษฐกิจของประเทศ และรายไดของคนในอาชีพอ่ืน ชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําลูกคามีความสามารถ
ในการจับจายใชสอยนอยจะสงผลกระทบโดยตรงกับอาชีพคาขาย สภาพของภูมิอากาศก็มีผลตอ
รายไดของพอคา แมคาที่ขายของในตลาดนัด เพราะตลาดนัดสวนใหญจะจัดกลางแจงถาวันไหนฝนตก
พอคาแมคาจะขาดรายไดหรือขายของไดนอย พอคาแมคาจึงตองเรียนรูที่จะบริหารจัดการการเงิน
ไมใหสงผลกระทบกับอาชีพคาขายที่จะมีผลกระทบตอเนื่องไปถึง ครอบครัวได สังคมของตลาดนัด
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันแบบญาติมิตรทางสังคม มีเครือขายทางสังคมของคนในอาชีพ
เดียวกัน มีความคิดความเชื่อเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีพอคาแมคาเปนประชากรที่อยูรวมกัน
ในชวงเวลาหนึ่ง มีกฎระเบียบที่เปนที่รับรูกันเองโดยมีผูจัดตลาดเปนผูนําชุมชน 
 กรกฎ ตราชู (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ํา
วัดดอนหวายในการสงเสริมการทองเที่ยว : ศึกษากรณีตลาดริมน้ํา วัดดอนหวาย อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผลวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายในการสงเสริม
การทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานมารยาทการขาย รองลงมา
ในดานพัฒนาบุคลากรและในดานความซื่อสัตย พบวาผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีปจจัย
ในการประกอบการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องที่เห็นวาตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย
มีความเปนมายาวนานสมควรรักษาไว รองลงมาในเรื่องที่เห็นวา ตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย ตั้งอยูใกล
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง ทางคมนาคมสะดวกและการใหความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยว
เปนหนาที่ของคนทุกคนในตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบวา 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบกิจ รายไดตอเดือนและปจจัยจูงใจในการประกอบกิจการ
ของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวายมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยว
ของผูประกอบการตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสมควรอนุรักษ
ชุมชน รักษาแมน้ํา สงเสริมกิจกรรมในแมน้ํา การใชที่ดิน จัดทําผัง กําหนดขอบเขตใหชัดเจน 
จัดระเบียบของชุมชนและดูแลการทิ้งขยะ และระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหเกิดความสะดวกแก
นักทองเที่ยว สิ่งเหลานี้จะเปนแนวทางของการดําเนินโครงการและกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน
ไดอยางดี 
 สุรชัย บุญเจริญ (2546, บทคัดยอ) กลาวไววาการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน บริบทชุมชน
ในอดีตมีการพึ่งพาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินชีวิต ใชแมน้ําลําคลอง
เปนเสนทางคมนาคมที่จะติดตอคาขาย แลกเปลี่ยนสินคากันบริบทชุมชนเหลานี้ทําใหเกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ และสังคมประเพณี วัฒนธรรมและการเรียนรูทางภูมิปญญา 
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 จุฑาทิตย วัฒนะธรรมนนท (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูขาวสาร และประสิทธิผล
ของสื่อประชาสัมพันธ โดยศึกษาตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําตล่ิงชัน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในจํานวนนักทองเที่ยว 400 คน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ตลาดน้ําทั้ง 3 แหง 
ตองมีแผนประชาสัมพันธ ตั้งแตเร่ืองของการเดินทาง และการโฆษณาโดยใชโทรทัศนเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งนักทองเที่ยวไดเห็นสื่อแลวจึงตัดสินใจมาเที่ยวที่ตลาดน้ําไดมาก
เพื่อการมาพักผอน และการซื้อสินคาสิ่งท่ีดึงดูดใจมากที่สุดคือ ภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
ตลาดน้ํา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาจะกลับมาเที่ยวอีก  กิตติพร ใจบุญ (อินเทอรเน็ต, 2550) 
ไดศึกษาเรื่อง ตลาดกับวิถีชีวิต (กรณีศึกษาตลาดน้ํา) ไดกลาวไววาตลาดน้ําเปนปรากฎการณของ
สังคมไทยภาคกลางที่มีแมน้ําลําคลองหลายสาย เดิมผูกพันอยูกับวิถีชีวิตเกษตรกรที่นําผลผลิต
ทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน บริเวณจุดตัดของคลองเวลานัดติดตลาดสัมพันธกับ
วันขางขึ้นขางแรม ซ่ึงก็สัมพันธกับการขึ้นลงของน้ํา ตอมาเมื่อมีการตัดถนนชุมชนก็ขยายตัวไปตาม
ถนน ตลาดน้ําก็ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหตอบสนองกับชุมชนแบบใหม เชน มีสถานที่ประจํา 
มีตัวอาคาร มีเวลาขายที่แนนอน มีลักษณะเปนตลาดประจํามากขึ้น ในระยะหลังก็มีกระแสทองเที่ยว
ตลาดน้ํา 
 อธิตา สุนทโรทก (2552, หนา 3) กลาววา ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมหิดล : การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่ โดยกลาวไววาตลาดนัดของมหิดลปนกรณีศึกษาคือ ตลาดนัดวันศุกรของคณะสิ่งแวดลอมฯ
ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2538–2539 ซ่ึงทางคณะมีนโยบายที่จะหารายไดเขากองทุนสวัสดิการ
ของเจาหนาที่ของคณะเดิมมีแมคาประมาณ 20 เจาขายในบริเวณพื้นที่ใตคณะ ตั้งแตเชาจนถึงเที่ยง 
ตลาดนัดแหงนี้เร่ิมเฟองฟูมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2540 เมื่อมีคนภายนอกมหาวิทยาลัยเขามาเดินซ้ือสินคา
มากขึ้น สําหรับสินคาที่ขายสวนใหญเปนประเภทอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงพิเศษกวาตลาดนัดอ่ืนๆ ตรงที่มี
ที่ใหนั่งกินดวย นอกจากนี้ยังมีสินคาประเภทผักผลไมที่ชาวสวนมาขายเองสวนลูกคาก็มีทั้งนักศึกษา
เจาหนาที่ราชการ และชาวบานจากขางนอกโดยลูกคาจะแนนมากในชวงกอนเที่ยง และชวงพักเที่ยง
นอกจากตลาดนัดวันศุกรแลว ยังมีตลาดวันพุธ ซ่ึงเริ่มเปดเมื่อปลายป พ.ศ. 2546 แตก็เติบโตเปนที่รูจัก
ในเวลาอันรวดเร็ว และมีภาพเปนตลาดนัดนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงสรุปวา ตลาดน้ําเปนไดทั้งสถานที่ซ้ือขาย
สินคาและสถานที่ทองเที่ยว เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมากมาตั้งแตอดีตแกผูซ้ือสินคาหรือ
นักทองเที่ยวการไปทองเที่ยวแตละสถานที่นั้นจะตองมีการยายจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง สถานที่
จะตองมีสภาพของสิ่งแวดลอมที่ดี มีความสะดวก  มีความปลอดภัย มีความสะอาดมีจุดเดน 
มีเอกลักษณ การประชาสัมพันธ มีบรรยากาศที่ดี และพรอมดวยการบริการที่ดีที่สุดใหกับนักทองเที่ยว
และผูซ้ือสินคา การมาตลาดจะไดความเพลิดเพลินความหลากหลายของสินคาแลวยังไดสนทนากับ
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พอคาแมคาดวย สรางความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ดวย แตในปจจุบันนอกจาก
มีจัดตลาดนัดตามที่ตางๆ แลว ยังมีจัดตลาดนัดติดแอรดวยอยางเชนศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตต 
เมืองทองธานี ไบเทคบางนา สถานที่เหลานี้ มีการประชาสัมพันธการโฆษณาที่ชัดเจน ใหเชาสถานที่ 
เปดบูท เชารานคาโดยแบงเปนโซนเปนล็อค พอคาหรือนักธุรกิจไดนําสินคาตามที่ตกลงกับผูจัดสถานที่ 
มาขาย ลดราคาอยางมากมายดวย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคในการศึกษาความคิดเห็นและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้  

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวบริเวณตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ปพุทธศักราช 2552 จํานวน 8,250 คน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552,
หนา 8) 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยนําจํานวนประชากร 8,250 คน มาคํานวนแบบใชสูตรของ 
(Taro Yamane, 1973) กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง รอยละ 5 หรือ .05 ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 400 คน มาทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวบริเวณตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชจํานวนประชากรที่เขามาเที่ยวตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง ปพุทธศักราช 2552 จํานวน 8,250 คน ที่มาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อินเทอรเน็ต, 
2552) นํามาคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ .05 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน นํามาทํา
การวิจัย การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

55

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดจาก
การคนควาขอมูลจากแนวคิดของงานวิจัยใกลเคียงที่ไดทําการวิจัยมาแลว และจัดลําดับเนื้อหาของ
แบบสอบถามใหครอบคลุมที่ตองการ โดยแบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอน 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล สอบถามเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและภูมิลําเนา 
 ตอน 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบงเปน 4 ดาน คือ  ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสินคาหรือผลิตภัณฑ และดานบุคลากรหรือเจาหนาที่   
 ตอนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปด (open ended) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 
 

3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบงแบบสอบถาม 
(Questionnair) เปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล สอบถามเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชพี รายไดและภูมิลําเนา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบง 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานผลิตภัณฑหรือสินคา และดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยมากทีสุ่ด  5  คะแนน 
เห็นดวยมาก   4  คะแนน 
เห็นดวยปานกลาง  3  คะแนน 
เห็นดวยนอย   2  คะแนน 
เห็นดวยนอยที่สุด  1  คะแนน 
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 ผูวิจัยนําคาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้   
เห็นดวยมากที่สุดมีคาระหวาง 4.50 - 5.00 
เห็นดวยมากมีคาระหวาง  3.50 - 4.49 
เห็นดวยปานกลางมีคาระหวาง 2.50 - 3.49 
เห็นดวยนอยมีคาระหวาง  1.50 - 2.49 
เห็นดวยนอยที่สุด  1.00 - 1.49 

 ตอนที่  3 เปนคําถามแบบปลายเปด (open ended) ขอเสนอแนะ 
 3.3.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั  ตามขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสารองคการบริหาร
สวนตําบลบางน้ําผ้ึง วิทยานิพนธ ส่ิงพิมพ อินเทอรเน็ต และขอมูลอุตสาหกรรมทองเที่ยวจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ งานวิจัยตางๆ ซ่ึงผูวิจัยใชจํานวนประชากร 8,250 คน จากจํานวนนักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยว
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งในปพุทธศักราช 2552 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินเทอรเน็ต, 2552) 
มาคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดจํานวนของ
กลุมตัวอยาง 400 คน  
 ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา 
นาํมาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กําหนดประเด็นไว 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสินคาหรือผลิตภัณฑ และดานบุคลากร
หรือเจาหนาที่   

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางปรึกษาอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แลวไปทดลองใช (Try out) หาคาความเชื่อมั่นกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .837 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามลําดับขั้นตอนดังนี ้ 
 3.4.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวไทย
จํานวน 400 คน ที่มาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในชวงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
 3.4.2 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล  
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
 ผูวิจัยวิเคราะหตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 นําขอมูลตอนที่ 1 วิเคราะห ความถี่ รอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
 ขั้นที่ 2 นําขอมูลตอนที่ 2 วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 ขั้นที่ 3 นําขอมูลตอนที่ 3 วิเคราะหและนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไข สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 ตอนมีดังนี้ 
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป ความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 
ความถี่ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D)  
 3.5.2 สถิติอางอิง (Inferential Statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ในการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชคาสถิติ t – test (Independent Samples Test) และใชคาสถิติ ANOVA 
(One Way Analysis of Variance) และใชวิธี LSD เพื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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     บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะห ตามวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
4.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง  
4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
4.4 ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
400 คน โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได และภูมิลําเนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 3  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   
 ชาย 205 51.25 
 หญิง 195 48.75 
 รวม 400 100.00 
อายุ   
 ต่ํากวา 20 ป 51 12.75 
 20-29 ป 120 30.00 
 30- 39 ป 63 15.75 
 40-49 ป 107 26.75 
 50-59 ป 45 11.25 
 60 ปขึ้นไป 14 3.50 
 รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส   
 โสด 199 49.75 
 สมรส / อยูดวยกัน 179 44.75 
 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 22 5.50 
 รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 10 2.50 
 มัธยมศึกษาตอนตน 63 15.75 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 69 17.25 
 อนุปริญญา 38 9.50 
 ปริญญาตรี 201 50.25 
 สูงกวาปริญญาตรี 19 4.75 
 รวม 400 100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

อาชีพในปจจุบัน   
 นักเรียน / นักศึกษา 43 10.75 
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ 55 13.75 
 พนักงานเอกชน 130 32.50 
 ธุรกิจสวนตวั 139 34.75 
 พอบาน / แมบาน 33 8.25 
 รวม 400 100.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 99 24.75 
 10,001-20,000 บาท 111 27.75 
 20,001-30,000 บาท 81 20.25 
 30,001-40,000 บาท 49 12.25 
 40,001-50,000 บาท 19 4.75 
 50,001 บาทขึ้นไป 41 10.25 
 รวม 400 100.00 
ภูมิลําเนาที่อาศัยอยู   
 กรุงเทพมหานคร 143 35.75 
 สมุทรปราการ 188 47.00 
 ปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี) 11 2.75 
 จังหวดัอื่นๆ 58 14.50 
 รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 3 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย คิดเปนรอยละ 51.25 และเปนหญิง คิดเปนรอยละ 48.75 มีอายุ 
20-29 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาตามลําดับจากมากไปนอย คือ อายุ 40-49 ป อายุ 
30- 39 ป อายุต่ํากวา 20 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 26.75, 15.75, 12.75, 11.25 
และ 3.50 ตามลําดับ มีสถานภาพโสด มากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.75 รองลงมาตามลําดับจากมากไปนอย 
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คือ มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน และหมายหรือหยารางหรือแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 44.75 และ 
5.50 ตามลําดับ มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มากที่สุดคิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมาตามลําดับ
จากมากไปนอย คือ มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) มัธยมศึกษาตอนตน 
อนุปริญญา สูงกวาปริญญาตรี และประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 17.25, 15.75, 9.50, 4.75 และ 2.50 
ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประกอบธุรกิจสวนตัว มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 34.75 รองลงมาตามลําดับจากมากไปนอย คือ มีอาชีพพนักงานเอกชน ขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา และพอบานหรือแมบาน คิดเปนรอยละ 32.50, 13.75, 10.75 และ 
8.25 ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 27.75 รองลงมา
ตามลําดับจากมากไปนอย คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได 
20,001-30,000 บาท รายได 30,001-40,000 บาท รายได 50,001 บาทขึ้นไป และรายได 40,001-50,000 
บาท คิดเปนรอยละ 24.75, 20.25, 12.25, 10.25 และ 4.75 ตามลําดับ ภูมิลําเนาที่อาศัยอยูคือ อยูใน
สมุทรปราการ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.00 รองลงมาตามลําดับจากมากไปนอย คือ อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร อยูในจังหวัดอื่นๆ และอาศัยอยูในปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี) คดิเปนรอยละ 
35.75, 14.50 และ 2.75 ตามลําดับ 

 

4.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 
 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้งอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 ดานคือ  
 4.2.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 4.2.2 ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4.2.3 ดานผลิตภัณฑหรือสินคา 
 4.2.4 ดานบุคลากรหรือเจาหนาที ่
มีรายละเอียด ดังนี ้
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของนกัทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง จังหวัด 
              สมุทรปราการ ในภาพรวม 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 3.88 0.51 มาก 
ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 3.59 0.62 มาก 
ดานผลิตภัณฑหรือสินคา 3.64 0.50 มาก 
ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 3.67 0.56 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.46 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมาคอื ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.67 ดานผลิตภัณฑหรือสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละดานมีดังตอไปนี้ 
 4.2.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 5  ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
               จังหวัดสมุทรปราการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ทัศนียภาพของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงมีความสวยงาม 
    เปนธรรมชาติ 

3.89 0.71 มาก 

2. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงเปนแหลงทองเที่ยวทีส่มควรอนุรักษไว 
    อยางยั่งยืน 

4.21 0.73 มาก 
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ตาราง 5  (ตอ)  ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
                        จังหวัดสมุทรปราการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
3. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงยังรักษาไวในคุณคาของบานเรือน 
    อันเกาแก หาดูไดยาก 

3.80 0.86 มาก 

4. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงบริเวณแหลงริมน้ํามคีวามใสสะอาด  
    ไมมีขยะ 

3.53 0.72 มาก 

5. ชุมชนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงคอนขางมีอากาศที่สะอาด 
    บริสุทธิ์   

4.08 0.77 มาก 

6. รานคามีการจัดตกแตงกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
    ทางธรรมชาติ 

3.82 0.77 มาก 

7. ศาลาที่พัก อาคารสถานที่จัดไวเปนระเบียบ เรียบรอย 
    สวยงามตามธรรมชาติ 

3.85 0.70 มาก 

8.ถนน ทางเดนิ บริเวณรอบตลาด สะอาดเรียบรอย 3.88 0.66 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.88 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายละเอยีด พบวา ทกุขออยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดดังนี้ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สมควรอนุรักษไวอยางยั่งยืน คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 
ชุมชนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงคอนขางมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ทัศนียภาพของตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึงมีความสวยงามเปนธรรมชาต ิคาเฉลีย่เทากบั 3.89 ถนน ทางเดนิ บริเวณรอบตลาด มีความสะอาด
เรียบรอย คาเฉล่ียเทากับ 3.88 ศาลาที่พัก อาคารสถานที่จัดไวเปนระเบียบ เรียบรอยสวยงามตามธรรมชาติ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รานคามกีารจัดตกแตงกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ คาเฉลี่ยเทากับ 
3.82 ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงยังรักษาไวในคุณคาของบานเรือนอันเกาแก หาดูไดยาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
และตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงบริเวณแหลงริมน้ํามีความใสสะอาด ไมมีขยะ คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ตามลําดับ 
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 4.2.2 ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก มีดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 6 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
              จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ดานการจดัการสิ่งอํานวยความสะดวก X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. มีจุดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหนกัทองเที่ยว 3.53 0.79 มาก 
2. มีสาธารณูปโภค ดานไฟฟาสองสวาง และน้ําประปา  
    ระบบระบายน้ําที่เพยีงพอแกนกัทองเที่ยว 

3.57 0.86 มาก 

3. มีความสะดวกในการเดินทางเหมาะสม 3.84 0.71 มาก 
4. มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการบริการนักทองเที่ยว 3.83 0.76 มาก 
5. มีปายอํานวยความสะดวกแสดงที่ตั้งของตลาดฯ 
    มีความชัดเจน 

3.70 0.95 มาก 

6. มีความปลอดภัยในตลาดและแหลงทองเที่ยวบริเวณ 
    ใกลเคียง 

3.57 0.82 มาก 

7. มีการจัดบรกิารถังขยะในตลาดอยางเพยีงพอ 3.56 0.86 มาก 
8. มีปริมาณหองน้ําหองสุขาที่สะอาดในตลาดใหบริการ 
    นักทองเที่ยวเพยีงพอ 

3.33 0.90 ปานกลาง 

9. มีที่นั่งพักผอนใหกับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 3.39 0.82 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.59 0.62 มาก 

  
 จากตาราง 6 พบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ขอที่อยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยไดดังนี้ มีความสะดวกในการเดินทางเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอในการบริการนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 มีปายอํานวยความสะดวกแสดงที่ตั้งของตลาด 
มีความชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 มีสาธารณูปโภค ดานไฟฟาสองสวาง และน้ําประปา ระบบระบายน้ํา
ที่เพียงพอแกนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 มีความปลอดภัยในตลาดและแหลงทองเที่ยวบริเวณ
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ใกลเคียง คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 มีการจัดบริการถังขยะในตลาดอยางเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และ
มีจุดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ มีที่นั่งพักผอนใหกับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และมีปริมาณหองน้ําหองสุขาที่สะอาดในตลาดใหบริการนักทองเที่ยวเพียงพอ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ตามลําดับ 
 
 4.2.3 ดานผลิตภัณฑหรือสินคา 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้งอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ ดานผลิตภัณฑหรือสินคา มีดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 7 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
              จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลิตภัณฑหรือสินคา 
 

ดานผลิตภัณฑหรือสินคา X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑหรือสินคา 3.84 0.64 มาก 
2. ความสะอาดสดใหมของผลิตภัณฑหรือสินคาประเภทอาหาร 3.89 0.67 มาก 
3. ผลิตภัณฑหรือสินคาที่วางจําหนายมีความโดดเดน 
    แตกตางจากตลาดทั่วไป 

3.45 0.82 ปานกลาง 

4. ผลิตภัณฑหรือสินคามีราคาถูกกวาตลาดทั่วไป 3.30 0.95 ปานกลาง 
5. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือสินคา 3.62 0.93 มาก 
6. ผลิตภัณฑหรือสินคาสามารถตอรองราคาได 3.51 0.75 มาก 
7. ผลิตภัณฑหรือสินคามีการติดปายรับรองคุณภาพเชน 
    “เจาเกา”“สูตรโบราณ” “เชลลชวนชิม” “OTOP” 

3.51 0.74 มาก 

8. พอคา/แมคาแสดงวิธีการสาธิตการประกอบอาหาร 
    ใหเห็นที่หนาราน 

3.77 0.72 มาก 

9. พอคา/แมคามีผลิตภัณฑหรือสินคาที่เปนอาหาร 
    ใหนกัทองเที่ยวไดทดลองชิม 

3.94 0.70 มาก 

10. พอคา/แมคามีการแถมผลิตภณัฑหรือสินคาใหกับนกัทองเที่ยว 3.56 0.71 มาก 
11. มีการลดราคาในกรณีทีซ้ื่อเปนจํานวนมาก 3.63 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.64 0.50 มาก 
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 จากตาราง 7 พบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลิตภัณฑหรือสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ขอที่อยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดดังนี้ พอคา/แมคามีผลิตภัณฑหรือสินคาที่เปนอาหารใหนักทองเที่ยวไดทดลองชิม คาเฉลี่ยเทากับ 
3.94 ความสะอาดสดใหมของผลิตภัณฑหรือสินคาประเภทอาหาร คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑหรือสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 พอคา/แมคาแสดงวิธีการสาธิตการประกอบอาหาร
ใหเห็นที่หนาราน คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 มีการลดราคาในกรณีที่ซ้ือเปนจํานวนมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 พอคา/แมคามีการแถม
ผลิตภัณฑหรือสินคาใหกับนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ผลิตภัณฑหรือสินคาสามารถตอรอง
ราคาได คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และผลิตภัณฑหรือสินคามีการติดปายรับรองคุณภาพเชน “เจาเกา” 
“สูตรโบราณ” “เชลลชวนชิม” “OTOP” คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ผลิตภัณฑหรือสินคาที่วางจําหนายมีความโดดเดน
แตกตางจากตลาดทั่วไป คาเฉล่ียเทากับ 3.45 และผลิตภัณฑหรือสินคามีราคาถูกกวาตลาดทั่วไป 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 ตามลําดับ 
 
 4.2.4 ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้งอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ มีดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 8   ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
 จังหวัดสมุทรปราการ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
 

ดานบุคลากรหรือเจาหนาที ่ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. มีเจาหนาทีใ่หคําแนะนําและ ความรูในเรื่องสถานที่ 
    ทองเที่ยวได 

3.58 .72 มาก 

2. มีเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัยอยางพอเพียง และ 
    มีคุณภาพ 

3.47 .75 ปานกลาง 

3. มีเจาหนาทีใ่หบริการพายเรือทองเที่ยวอยางเพยีงพอ 3.41 .86 ปานกลาง 
4. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีมนุษยสมัพันธและ 
    อัธยาศัยไมตรีที่ดีตอนักทองเที่ยว 

3.82 .72 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ)  ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
         จังหวัดสมุทรปราการ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
 

ดานบุคลากรหรือเจาหนาที ่ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
5. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีบุคลิกภาพที่มี 
    ความเหมาะสม ในการใหบริการแกนกัทองเที่ยว 

3.80 .72 มาก 

6. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีความสุภาพกับ 
    การใหบริการแกนักทองเที่ยว 

3.82 .73 มาก 

7. เจาหนาทีใ่หบริการแกนกัทองเที่ยว โดยคํานึงถึง 
    ความพอใจของนักทองเทีย่วเปนสําคัญ 

3.82 .64 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.67 .56 มาก 

 
  จากตาราง 8 พบวา ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ขอที่อยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดดังนี้ เจาหนาที่ของตลาดบางน้ําผ้ึง มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยไมตรีที่ดีตอนักทองเที่ยว คาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 เจาหนาที่ของตลาดบางน้ําผ้ึง มีความสุภาพกับการใหบริการแกนักทองเที่ยว คาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 เจาหนาที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความพอใจของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82  เจาหนาที่ของตลาดบางน้ําผ้ึง มีบุคลิกภาพท่ีมีความเหมาะสม ในการใหบริการ
แกนักทองเที่ยว คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําและความรูในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว
ได คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ขอที่อยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดดังนี้ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 3.47 มีเจาหนาที่ใหบริการพายเรือ
ทองเที่ยวอยางเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ตามลําดับ 
 

4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มีดังนี้ 
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 4.3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามเพศ 
  

ตาราง 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้าํผ้ึง  
              อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t P 
ชาย 205 3.77 .49 3.495 0.001* 
หญิง 195 3.61 .42   

รวม 400 3.69 .46   

* P <  .05 
 

  จากตาราง 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนเพศชาย
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมากกวา
เพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  4.3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามอายุ 
  

ตาราง 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามอาย ุ
 

ความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Groups 6.571 4 1.643 8.141 0.000* 
Within Groups 79.700 395 .202   

Total 86.271 399    

* P <  .05 
 

  จากตาราง 10 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

69

 

  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันเปนรายคู มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

  ต่ํากวา 20 ป 20-29 ป 30- 39 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป 

กลุม X  3.91 3.54 3.75 3.77 3.59 

ต่ํากวา 20 ป 3.91 - 0.37* 0.16 0.14 0.32* 
20-29 ป 3.54  - 0.21* 0.23* 0.05 
30- 39 ป 3.75   - 0.02 0.16* 
40-49 ป 3.77    - 0.18* 
50 ปขึ้นไป 3.59     - 

รวม 3.69      

* P <  .05 
 
  จากตาราง 11 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุมีความแตกตางกันเปนรายคู จํานวน 6 คูคือ 
อายุต่ํากวา 20 ป กับอายุ 20-29 ป อายุ 20-29 ปกับอายุ 30-39 ป อายุ 20-29 ปกับอายุ 40-49 ป อายุต่ํากวา 
20ป กับ อายุ 50 ปขึ้นไป อายุ 30-39 ปกับอายุ 50ปขึ้นไป และอายุ 40-49 ปกับอายุ 50 ปขึ้น
ไป มีความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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4.3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามสถานภาพ 
  
ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ n X  S.D. t P 
โสด 199 3.66 .51 - 1.095 0.274 
สมรสแลวโดยรวมถึง 
ผูที่สมรสแลวอยูดวยกนั
และไมไดอยูดวยกัน 

201 3.71 .41   

รวม 400 3.69 .46   

 
 จากตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่สมรสแลวและโสดมีคาเฉล่ียความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  4.3.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามระดับการศึกษา 
  
ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Groups     .083 2 .042 0.192 0.825 
Within Groups 86.188 397 .217   

Total 86.271 399    

 
  จากตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนตน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 
ถึงอนุปริญญา และการศึกษาระดับตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปมีความคิดเห็นท่ีมีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.3.5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพ 
  
ตาราง 14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามอาชพี 
 

ความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Groups 4.131 4 1.033 4.966 0.001* 
Within Groups 82.140 395 .208   

Total 86.271 399    

* P <  .05 
 
 จากตาราง 14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ
แตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยความคดิเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มอีาชีพแตกตางกันเปนรายคู มีรายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามอาชพีเปนรายคู โดยใชวิธี LSD  
 

  นักเรียน / 
นักศึกษา 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
สวนตัว 

พอบาน / 
แมบาน 

กลุม X  3.95 3.61 3.67 3.69 3.53 

นักเรียน/นักศกึษา 3.95 - 0.34* 0.28* 0.26* 0.42* 
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

3.61  - 0.06 0.08 0.08 

พนักงานเอกชน 3.67   - 0.02 0.14 
ธุรกิจสวนตวั 3.69    - 0.16 
พอบาน/ แมบาน 3.53     - 

รวม 3.69      

* P <  .05 
 
 จากตาราง 15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพเปนรายคู พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษามีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว และเปนพอบาน/แมบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตไมพบความแตกตางในกลุมอื่นๆ 
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4.3.6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามรายไดตอเดือน 
  
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Groups 5.651 4 1.413 6.922 0.000* 
Within Groups 80.620 395 .204   

Total 86.271 399    

* P <  .05 
 
 จากตาราง 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง 
                จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
 

  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

10,000 บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001  
บาทขึ้นไป

กลุม X  3.66 3.59 3.73 3.59 3.94 

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 3.66 - 0.07 0.07 0.07 0.28* 
10,001-20,000 บาท 3.59  - 0.14 0.00 0.35* 
20,001-30,000 บาท 3.73   - 0.14 0.21* 
30,001-40,000 บาท 3.59    - 0.35* 
40,001 บาทขึ้นไป 3.94     - 

รวม 3.69      

* P <  .05 
 
 จากตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนรายคู พบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได 10,001-20,000 บาท รายได 20,001-30,000 บาท และรายได 
30,001-40,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในกลุมอื่นๆ 
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 4.3.7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามภูมิลําเนา 
  
ตาราง 18 การเปรียบเทียบพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มตีอตลาดน้ํา 
                บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามภูมิลําเนาทีอ่าศัยอยู 
 

ความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Groups 5.835 2 2.917 14.399 0.000* 
Within Groups 80.436 397 .203   

Total 86.271 399    

* P <  .05 
 
 จากตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามภูมิลําเนาที่อาศัยอยู พบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูแตกตางกันเปนรายคู มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
                อําเภอพระประแดงจังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามภูมิลําเนาที่อาศัยอยูเปนรายคู  
                โดยใชวิธี LSD 
 

  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จังหวดัอื่นๆ 

กลุม X  3.66 3.80 3.46 

กรุงเทพมหานคร 3.66 - 0.14* 0.20* 
สมุทรปราการ 3.80  - 0.34* 
จังหวดัอื่นๆ 3.46   - 

รวม 3.69    

* P <  .05 
 
 จากตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามภูมิลําเนาที่อาศัยอยูเปนรายคู พบวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในสมุทรปราการมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูใน
จังหวัดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.4 ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 
 
 ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผูศึกษาไดนําเสนอเปนจํานวน 
และรอยละดังตอไปนี้ 
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ตาราง 20 ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ผูไมเสนอแนะ 369 92.25 
ผูเสนอแนะ 31 7.75 

รวม 400 100.00 
 ประเด็นท่ีเสนอแนะ   
1. ตองการใหมกีารอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําดั้งเดิมเอาไว 

ออกกฏหามการขายของในรูปแบบของตลาดนัด 
8 19.51 

2. ตองการใหมกีารปรับปรุงปายบอกทางใหชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
ระบุสถานที่สําคัญ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

8 19.51 

3. ตองการใหเพิม่จํานวนปายบอกทางใหมากขึ้น 7 17.07 
4. ตองการใหมกีารขายสินคาในทองถ่ินใหมากกวานี ้ 5 12.20 
5. ควรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ประจําอยูตลอดเพื่อให

ขอมูลกับผูที่มาในตลาด 
3 7.32 

6. ควรมีการตั้งโตะประชาสมัพันธใหขอมูลในสถานที ่
ที่เปนจุดสังเกตมองเห็นไดงาย 

3 7.32 

7. ตองการใหมกีารพัฒนาแหลงน้ําใหสะอาด มีสัตวน้ํา
มากมายใหนกัทองเที่ยวไดเทีย่วชม 

2 4.88 

8. ตองการใหมกีารจัดจุดพกัผอนเปนระยะๆ เพราะผูมาเที่ยว
ที่เปนผูสูงอายุ จะไดมีเวลาพกัในการเที่ยวชม 

2 4.88 

9. ตองการใหมกีารเพิ่มจํานวนหองน้ํา และมกีารรักษาความ
สะอาดของหองน้ําใหสะอาดอยูเสมอ 

1 2.44 

10. ปรับปรุงทางเขา ใหสามารถเขาไดหลายๆ ทาง 1 2.44 
11. นอกจากวันเสาร อาทิตยแลว ถามีการขายวนัหยดุนักขัตฤกษ 

ควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงมากกวานี้ 
1 2.44 

 รวม 41 100.00 

 
 จากตาราง 20 มีผูตอบแบบสอบถามที่มีขอเสนอแนะจํานวน 31 คน มีขอเสนอแนะ
41 หัวขอ คิดเปนรอยละ 7.75 ของแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ประเด็นที่เสนอแนะเรียงตามลําดับ
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จากมากไปนอยคือ ตองการใหมีการอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําดั้งเดิมเอาไว ออกกฏหามการขายของ
ในรูปแบบของตลาดนัด คิดเปนรอยละ 19.51 และตองการใหมีการปรับปรุงปายบอกทางใหชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ระบุสถานที่สําคัญ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง คิดเปนรอยละ 19.51 รองลงมาคือ 
ตองการใหเพิ่มจํานวนปายบอกทางใหมากขึ้น คิดเปนรอยละ 17.07 ตองการใหมีการขายสินคา
ในทองถิ่นใหมากกวานี้ คิดเปนรอยละ 12.20 ควรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธประจําอยูตลอด
เพื่อใหขอมูลกับผูที่มาในตลาด คิดเปนรอยละ 7.32 ควรมีการตั้งโตะประชาสัมพันธใหขอมูล
ในสถานที่ที่เปนจุดสังเกตุมองเห็นไดงาย คิดเปนรอยละ 7.32 ตองการใหมีการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสะอาด มีสัตวน้ํามากมายใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชม คิดเปนรอยละ 4.88 ตองการใหมีการจัด
จุดพักผอนเปนระยะๆ เพราะผูมาเท่ียวที่เปนผูสูงอายุ จะไดมีเวลาพักในการเที่ยวชม คิดเปนรอยละ 
4.88 ตองการใหมีการเพิ่มจํานวนหองน้ํา และมีการรักษาความสะอาดของหองน้ําใหสะอาดอยูเสมอ 
คิดเปนรอยละ 2.44 ปรับปรุงทางเขาใหสามารถเขาไดหลายๆ ทาง คิดเปนรอยละ 2.44 นอกจาก
วันเสาร อาทิตยแลว ถามีการขายวันหยุดนักขัตฤกษ ควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงมากกวานี้ 
คิดเปนรอยละ 2.44 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังนี้สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

 2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มตีอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
 สมมติฐานการวิจัย 

 1)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 2)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 3)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 4)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 5)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 6)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน 

 7)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูแตกตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน  
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใชจํานวนประชากร 
8,250 คน จากนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงในป พ.ศ. 2552 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 
อินเทอรเน็ต, 2552) มาคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamana) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง
เปนนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยจัดลําดับเนื้อหา
แบบสอบถามใหครอบคลุมที่ตองการ โดยแบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับปจจยัสวนบุคคล ถามเกีย่วกบั เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและภูมิลําเนา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบงเปนตามรายดาน 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานการบริหารจัดการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 

 ตอนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปด (open ended) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

 1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป ความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ความถี่ 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean หรือ X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

 2)  สถิติใชทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางตามสมมติฐานใชคาสถิติ t – test (Independent Samples Test) และใชคาสถิติ ANOVA 
(One Way Analysis of Variance) และใชวิธี LSD เพื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เปนชายมากกวาหญิง มีอายุ 20-29 ป มากที่สุดรองลงมา 
อายุ 40-49 ป อายุ 30- 39 ป อายุต่ํากวา 20 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป ตามลําดับ มีสถานภาพโสด
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มากที่สุด รองลงมา คือ สมรส/อยูดวยกัน และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู ตามลําดับ มีการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) มัธยมศึกษาตอนตน 
อนุปริญญา สูงกวาปริญญาตรี และประถมศึกษา ตามลําดับ ประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รองลงมา 
คือ พนักงานเอกชน ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา และพอบาน/แมบาน ตามลําดับ 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุดรองลงมา คือ รายไดต่ํากวาหรอืเทากับ 10,000 บาท 
รายได 20,001-30,000 บาท รายได 30,001-40,000 บาท รายได 50,001 บาทขึ้นไป และรายได 
40,001-50,000 บาท ตามลําดับ ภูมิลําเนาที่อาศัยอยูคือ อยูในสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมาคือ 
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร อยูในจังหวัดอื่นๆ และอาศัยอยูในปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี) 
ตามลําดับ 
 5.1.2 สรุปความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 ดาน ผลการศึกษาสรุปไดวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 
รองลงมาคือ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดานผลิตภัณฑหรือสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 
3.64 และดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ตามลําดับ 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

 1)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอ
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 

 2)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักทองเที่ยวชาวไทยอายุต่ํากวา 20 ป อายุ 30- 39 ป และอายุ 40-49 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มี
ตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยอายุ 
20-29 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในกลุมอื่นๆ 

 3)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่สมรสแลวและโสดมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ ไมแตกตางกัน 
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 4)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนตน การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) ถึงอนุปริญญา และการศึกษาระดับตั้งแตปริญญาตรีขึ้น
ไปมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ไมแตกตางกัน 

 5)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษามีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เปนพนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว และเปนพอบาน/แมบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในกลุมอื่น ๆ 

 6)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รายได 10,001-20,000 บาท รายได 20,001-30,000 บาท 
และรายได 30,001-40,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในกลุมอื่น  ๆ

7)  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในสมุทรปราการมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมากกวานักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มากกวานักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในจังหวัดอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.4 ขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําดั้งเดิมเอาไว โดยออกกฏ
หามการขายของในรูปแบบของตลาดนัด และตองการใหมีการปรับปรุงปายบอกทางใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ระบุสถานที่สําคัญ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ตองการใหเพิ่มจํานวนปายบอกทางใหมากขึ้น 
ตองการใหมีการขายสินคาในทองถ่ินใหมากขึ้น ควรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ประจําอยูตลอด
เพื่อใหขอมูลใหกับผูที่เขามาใน ควรมีการตั้งโตะประชาสัมพันธใหขอมูลในสถานที่ที่เปนจุดสังเกต
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มองเห็นไดงาย ตองการใหมีการพัฒนาแหลงน้ําใหสะอาด มีสัตวน้ํามากมายใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชม 
ตองการใหมีการจัดจุดพักผอนเปนระยะๆ เพราะผูมาเที่ยวที่เปนผูสูงอายุ จะไดมีเวลาพักในการเที่ยวชม 
ตองการใหมีการเพิ่มจํานวนหองน้ํา และมีการรักษาความสะอาดของหองน้ําใหสะอาดอยูเสมอ 
ปรับปรุงทางเขาใหสามารถเขาไดหลายๆ ทาง นอกจากวันเสาร อาทิตยแลว ถามีการขายวันหยุด
นักขัตฤกษ ควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงมากกวานี้ เปนตน 
 

5.2 อภิปรายผล 
  
 5.2.1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย ท่ีมีตอตลาดน้ําบางน้ําผึง้ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นวาตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการในภาพรวมทั้งดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ ดานผลิตภัณฑ
หรือสินคา และดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับดมีาก ส่ิงที่ตองการเพิ่มคือ ตองการ
ใหมีการอนุรักษรูปแบบของตลาดน้ําดั้งเดิมเอาไว โดยออกกฏหามการขายของในรูปแบบของตลาดนัด 
และตองการใหมีการปรับปรุงปายบอกทางใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ระบุสถานที่สําคัญ เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ อรวรรณ ธรรมตั้งมั่น (2547, บทคัดยอ) 
ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดไทร 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และพบวา องคประกอบของการทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรม
การทองเที่ยว คือ การรับรูขาวสาร การเดินทาง ความสวยงามของศิลปะไทยโบราณ การนั่งเรือพาย
ชมทิวทัศน ปริมาณหองสุขา เปนตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 
(2550, หนา 214) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร และพบวา นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาในดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
ในการทองเที่ยว 
 5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
 จากการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ภูมิลําเนาที่อาศัยอยู แตกตางกันมีความคิดเห็นตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการแตกตางกัน โดยนักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนเพศชายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวา
เพศหญิง ผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป อายุ 30- 39 ป และอายุ 40-49 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวา
ผูที่มีอายุ 20-29 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป ผูที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษามีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวา
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บุคคลกลุมอ่ืนๆ ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาผูที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาและผูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวากลุมที่มา
จากจังหวัดอื่นๆ สวนผูที่มีสถานภาพ และการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของ กรกฎ ตราชู  (2545, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการสงเสริมการทองเที่ยว
ของตลาดริมน้ําวัดดอนหวายใน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดริมน้ํา
วัดดอนหวาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิตา สุนทโรทก (2552, หนา 3) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ตลาดนัดในมหาลัยมหิดลการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยผลการวิจัยพบวา ตลาดนัดของมหิดล
เติบโตเปนที่รูจักในเวลาอันรวดเร็ว โดยลักษณะของผูที่เขามาจับจายซื้อของนั้น มีความสัมพันธกับ
ที่พักอาศัยในปจจุบัน กลาวคือ เปนคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงเขามาจับจายซ้ือของ 
  ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการคือ จะตองมีสภาพของสิ่งแวดลอมที่ดี 
มีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย มีความสะอาด มีจุดเดน มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
มีการประชาสัมพันธที่ดี และมีบรรยากาศที่ดีเปนธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ดึงดูด 
และจูงใจใหนักทองเที่ยวประทับใจและกลับมาเที่ยวอีก 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
  1) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

 จากการศึกษาครั้งนี้ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงมีส่ิงที่ควรปรับปรุงคือ  
     (1) ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงตองปรับปรุงน้ําใหมีความใสสะอาด และปรับปรุงบริเวณ

ริมน้ําใหไมมีขยะ โดยควรจัดใหผูขายแตละรายไดรับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ของตนเอง และ
จายคาสาธารณูปโภคสวนกลางเพื่อจางคนงานเขามาดูแลความสะอาดในภาพรวม  

     (2) ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงควรอนุรักษไวในคุณคาของสภาพบานเรือนอันเกาแก 
ที่หาดูไดยาก เนื่องจากนักทองเที่ยวตองการมาทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมพรอมๆ กับการจับจายซื้อ
ของที่เปนสินคาพื้นบาน อาหารที่เปนเอกลักษของทองถ่ิน รวมทั้งควรมีโครงการจัดประกวด
ส่ิงปลูกสรางอนุรักษวัฒนธรรมดีเดน  
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   2) ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก  
 จากการศึกษาครั้งนี้ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงมีส่ิงที่ควรปรับปรุงคือ 

    (1) ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งควรเพิ่มที่นั่งพักผอนใหกับนักทองเที่ยวใหเพียงพอ 
เพราะนักทองเที่ยวที่มาทั้งครอบครัวจะประกอบไปดวย เด็ก และผูสูงอายุ ดังนั้น จึงตองการ
ที่นั่งพักผอนหลังจากการเดินชมตลาด นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังตองการที่นั่งรับประทานอาหาร
ที่ตนเองไดซ้ือมาจากรานตามทางเดิน เปนตน 

    (2) ตลาดน้ําบางน้ําผึ้งควรเพิ่มปริมาณหองน้ํา หองสุขาที่สะอาดเพื่อใหบริการ
กับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ โดยจะตองจัดจางผูที่จะเขามาดูแลรักษาความสะอาด ซ่ึงอาจจะเปนเงิน
ที่เก็บไวบริหารจัดการของสวนกลางที่เก็บจากผูที่มาขายของ เปนตน 
   3) ดานผลิตภัณฑหรือสินคา  
  จากการศกึษาครั้งนี้ ตลาดน้าํบางน้ําผ้ึงมีส่ิงที่ควรปรับปรุงคือ 
    (1)  ตองปรับปรุงผลิตภัณฑหรือสินคาที่วางจําหนายใหมีความโดดเดนแตกตางจาก
ตลาดทั่วไป เนนสินคาที่เปนสินคาทองถ่ินของชุมชน กระตุนใหขายสินคาทองถ่ินโดยยกเวน หรือ
ลดคาธรรมเนียมสําหรับรานที่ขายสินคาทองถ่ิน  
    (2)  จัดใหมีการประกวดอาหารทองถ่ินดีเดนในทุกๆ เดือน แนะนําใหนักทองเที่ยว
ไดซ้ือ เพื่อกระตุนใหผูที่เขามาขายของตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวัฒนธรรม และเนื่องจาก
มุงเนนสินคาที่เปนสินคาทองถ่ินของชุมชน ดังนั้น ผลิตภัณฑหรือสินคาที่วางขายมีความเปนไปได
ที่จะมีราคาถูกกวาตลาดทั่วไป  
  4) ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่  

 จากการศึกษาครั้งนี้ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงมีส่ิงที่ควรปรับปรุงคือ 
     (1) ควรจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยางพอเพียงและมีคุณภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากผูที่มาทองเที่ยวนั้นจะมาโดยรถสวนตัว ดังนั้น บริเวณลานจอดรถควรมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแล สวนภายในตลาดมีคนจํานวนมากแออัดยัดเยียดในบางจุด เนนการประชาสัมพันธ
ใหระวังสิ่งของมีคา และผูขายควรชวยระมัดระวังกลุมมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามากอความเดือดรอน
รําคาญ และความเสียหายใหกับนักทองเที่ยว 
      (2) จัดใหมีเจาหนาที่ใหบริการพายเรือทองเที่ยวอยางเพียงพอ เนื่องจากมีหลายกลุม
ที่ตองการนั่งเรือเขาไปชมธรรมชาติ สิ่งที่ตองตามมาคือ การรักษาความสะอาดตามริมแมน้ําและ
ในแมน้ําใหสะอาด เหมาะกับการนั่งเรือชมธรรมชาติ 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
   1)  ควรมีการศึกษาความตองการของผูประกอบการเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา
ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอยางยั่งยืนในอนาคต 
  2)  ควรมีการทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตางๆ ของตลาดน้ําในประเทศไทย 
เพื่อหาวิธีการสงเสริมใหมีโครงสรางการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็ง 
  3)  ควรมีการศึกษาในเชิงสถาปตยกรรมรวมดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนา
สภาพทางภูมิทัศนของตลาดใหสวยงาม ลดความสับสนวุนวาย ไมมีระเบียบ 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 
แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
แผนที่ตัวเมืองสมุทรปราการ 

แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
แผนที่ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 
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แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
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แผนที่ตัวเมืองสมุทรปราการ 
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แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
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แผนที่ตลาดน้าํบางน้ําผึ้ง 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ท่ีมีตอตลาดน้าํบางน้ําผึ้ง   อําเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ 

 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ในระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถาม
ใหครบทุกตอนทุกขอ เพราะขอความจะมีความสัมพันธกันและมีความสัมพันธอยางยิ่งใน
การวิเคราะหขอมูล 
 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3   ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาด

น้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   ในดาน 
2.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
2.2 ดานการจดัการสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.3 ดานผลิตภณัฑหรือสินคา 
2.4 ดานบุคลากรหรือเจาหนาที่ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหความรวมมือ 
             สุชาติ  ออนประเสริฐ 
           ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   √ ลงใน             หนาขอความและเติมขอความในชองวางที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด 
 
1) เพศ   

1. ชาย   2. หญิง 
 
2) อาย ุ   

1. ต่ํากวา 20 ป  2. 20-29 ป   
3. 30- 39 ป   4. 40-49 ป    
5. 50-59 ป    6. 60 ปขึ้นไป 

 
3) สถานภาพสมรส 

1. โสด   2. สมรส/อยูดวยกนั  
3. หมาย/หยาราง/แยกกนัอยู  

 
4) ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศกึษาตอนตน  
3. มัธยมศกึษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 4. อนุปริญญา  
5. ปริญญาตรี    6. สูงกวาปริญญาตรี 

 
5) อาชีพในปจจุบัน 

1. นักเรยีน / นักศึกษา   2. ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ  
3. พนักงานเอกชน   4. ธุรกิจสวนตัว   
5. พอบาน / แมบาน   6. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....... 

 
6) รายไดเฉล่ียตอเดือน 

1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 2. 10,001-20,000 บาท  
3. 20,001-30,000 บาท  4. 30,001-40,000 บาท 

 5. 40,001-50,000 บาท  6. 50,001 บาทขึ้นไป 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

101

 

7) ภูมิลําเนาทีอ่าศัยอยู 
1. กรุงเทพมหานคร   2. สมุทรปราการ   
3. ปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี) 4. จังหวดัอื่นๆ (โปรดระบ…ุ…………)

  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดน้าํบางน้ําผึง้ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
 

 
คําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ดวย 
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย 
นอย
ท่ีสุด 

2.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
1. ทัศนียภาพของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงมีความสวยงาม 
    เปนธรรมชาติ 

     

2. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงเปนแหลงทองเที่ยวทีส่มควร 
    อนุรักษไวอยางยั่งยืน 

     

3. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงยังรักษาไวในคุณคาของ 
   บานเรือนอนัเกาแก หาดูไดยาก 

     

4. ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงบริเวณแหลงริมน้ํามคีวามใส 
    สะอาด ไมมีขยะ 

     

5. ชุมชนตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงคอนขางมีอากาศ 
    ที่สะอาดบริสุทธิ์   

     

6. รานคามีการจัดตกแตงกลมกลืนกับ 
    สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

     

7. ศาลาที่พัก อาคารสถานที่จัดไวเปนระเบียบ  
    เรียบรอยสวยงามตามธรรมชาติ 
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คําถาม 
ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ดวย 
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย 
นอย
ท่ีสุด 

8. ถนน ทางเดนิ บริเวณรอบตลาด มีความสะอาด 
    เรียบรอย 

     

2.2 ดานการจดัการสิ่งอํานวยความสะดวก 
1. มีจุดประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสาร 
    ใหนกัทองเที่ยว 

     

2. มีสาธารณูปโภค ดานไฟฟาสองสวาง และ 
    น้ําประปา ระบบระบายน้ําที่เพียงพอแก 
    นักทองเที่ยว 

     

3. มีความสะดวกในการเดินทางเหมาะสม      
4. มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการบริการ 
    นักทองเที่ยว 

     

5. มีปายอํานวยความสะดวกแสดงที่ตั้งของตลาดฯ 
    มีความชัดเจน 

     

6. มีความปลอดภัยในตลาดและแหลงทองเที่ยว 
    บริเวณใกลเคียง 

     

7. มีการจัดบรกิารถังขยะในตลาดอยางเพยีงพอ      
8. มีปริมาณหองน้ําหองสุขาที่สะอาดในตลาด 
    ใหบริการนกัทองเที่ยวเพยีงพอ 

     

9. มีที่นั่งพักผอนใหกับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ      
2.3 ดานผลิตภณัฑหรือสินคา 
1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑหรือสินคา 

     

2. ความสะอาดสดใหมของผลิตภัณฑหรือสินคา 
    ประเภทอาหาร 
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คําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ดวย 
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย 
นอย
ท่ีสุด 

3. ผลิตภัณฑหรือสินคาที่วางจําหนาย 
    มีความโดดเดนแตกตางจากตลาดทั่วไป 

     

4. ผลิตภัณฑหรือสินคามีราคาถูกกวาตลาดทั่วไป      
5. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
    หรือสินคา 

     

6. ผลิตภัณฑหรือสินคาสามารถตอรองราคาได      
7. ผลิตภัณฑหรือสินคามีการติดปายรับรองคุณภาพ 
    เชน“เจาเกา”“สูตรโบราณ” “เชลสชวนชิม”  
    “OTOP” 

     

8. พอคา/แมคาแสดงวิธีการสาธิตการประกอบ 
    อาหารใหเห็นที่หนาราน 

     

9. พอคา/แมคามีผลิตภัณฑหรือสินคาที่เปนอาหาร 
    ใหนกัทองเที่ยวไดทดลองชิม 

     

10. พอคา/แมคามีการแถมผลิตภัณฑหรือสินคา 
      ใหกับนักทองเที่ยว 

     

11. มีการลดราคาในกรณีทีซ้ื่อเปนจํานวนมาก      
2.4 ดานบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 
1. มีเจาหนาทีใ่หคําแนะนําและ ความรูในเรื่อง 
    สถานที่ทองเที่ยวได 

     

2. มีเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัยอยางพอเพียง  
    และมีคุณภาพ 

     

3. มีเจาหนาทีใ่หบริการพายเรือทองเที่ยว 
    อยางเพียงพอ 
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คําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ดวย 
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย 
มาก 

เห็น
ดวย 
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย 
นอย 

เห็น
ดวย 
นอย
ท่ีสุด 

4. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีมนุษยสมัพันธ 
    และอัธยาศยัไมตรีที่ดีตอนักทองเที่ยว 

     

5. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีบุคลิกภาพที่มี 
    ความเหมาะสมในการใหบริการแกนกัทองเที่ยว 

     

6. เจาหนาที่ของตลาดบางน้าํผ้ึง มีความสุภาพกับ 
    การใหบริการแกนักทองเที่ยว 

     

7. เจาหนาทีใ่หบริการแกนกัทองเที่ยว โดยคํานึงถึง 
    ความพอใจของนักทองเทีย่วเปนสําคัญ 

     

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นายสุชาติ ออนประเสริฐ  
วันเดือนปเกิด 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2508 
สถานที่เกิด จังหวดัฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู 50/128 หมูบานสุขสวัสดิ์สวนธน ทุงครุ กรุงเทพฯ 
ตําแหนงหนาที่การงาน บุคลากร 4 กองฝกอบรมและพัฒนาพนกังาน 
สถานที่ทํางาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2549 
 

 


