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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ( 1.)  เพ่ือศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการจัดตั้ง
ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร( 2.)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
จดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร (3.) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  (4.) 
เ พ่ือ เปรียบเทียบปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการจัดตั้ งตลาดน ้ าคลองลัดมะยม เขตตล่ิงชัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ รายได้  (5.) เพ่ือ
เปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิง
ชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายได ้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม จ านวน 300 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบ
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Ome – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  ประกอบ
อาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ต ่ากว่า 20,000 บาท ในส่วนของ



ลกัษณะกลุ่มประชากรของ ประชากรท่ีอาศยัในชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีศกัยภาพการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขต
ตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ลกัษณะในการจดัตั้งชุมชน สภาพชุมชนแวดลอ้ม การคมนาคม 
มีศกัยภาพในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ออย่างมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นขยะมูลฝอย ดา้นน ้ า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ถึงจุดเด่นของชุมชน ดา้นการดูแล
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract 

 The purpose of this research was  ( 1)   the potential of the community in the 
establishment of Klong Lad Mayom Floating Market, Taling Chan District, Bangkok Province (2) 
To study the factors affecting the establishment of Klong Lad Mayom Floating Market, Taling Chan 
District, Bangkok Province. (3) To study the problems, obstacles and solutions for the establishment 
of Khlong Lat Mayom Floating Market, Taling Chan District, Bangkok Province. (4) To compare 
factors affecting the establishment of Klong Lat Mayom Floating Market, Taling Chan District, 
Bangkok Province between gender, age, occupation, status, education level and income. (5 )To 
compare problems, obstacles and solutions to problems in the establishment of Khlong Lat Mayom 
Floating Market, Taling Chan District, Bangkok Province between gender, age, occupation, status, 
education level and income. The sample group used in this research is 300 people living in Klong 
Lad Mayom floating market community. Using questionnaires as a tool for compiling The statistics 
used in the analysis were percentage, frequency and standard deviation. Test your hypothesis with 
statistics. One-Way ANOVA statistical t-test If the differences are found, they will be compared by 
pairs using the LSD method and the Multiple Regression statistics.  



 The results of the research were as follows: Most of the samples were female. Age 
between 31-40 years working as a civil servant / state enterprise. Have an average monthly income 
of less than 20,000 baht, In respect of the demographic characteristics of The population living in 
Klong Lad Mayom Floating Market Community, Taling Chan District, Bangkok Province had 
different sex, age and occupation. There was a statistically significant difference in the 
establishment of Klong Lad Mayom Floating Market, Taling Chan District, Bangkok Province at 
0.05 and the infrastructure of the community, such as the nature of the community establishment 
Community environment Transportation Has the potential to establish Klong Lad Mayom Floating 
Market, Taling Chan District, Bangkok Province And statistically significant at 0.05 level.  And 
community infrastructure problems, including solid waste Wastewater from industrial plants Public 
relations on the strength of the community In the care of nature and the environment In the 
restoration and maintenance of valuable archaeological sites Statistically significant at a level of 
0.05. 
บทน า 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และอ่ืนๆ ในส่วนของระบบเศรษฐกิจจะพบว่า
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีลกัษณะเป็นการแข่งขนัอย่างเสรีในระบบทุนนิยมอยา่งเห็นได้
ชดัเจน รวมทั้งมีการใชก้ลไกการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ แต่อยา่งไรก็ตาม 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจระดบัชุมชนหรือเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ให้ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาดงักล่าว โดย
เห็นไดจ้ากมีการปิดกิจการและการเลิกจา้งงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเลก็และ
ขนาดกลางเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจระดบัราก
หญา้ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานท่ีส าคญัของประเทศไทย 
  จากสภาพการณ์ดงักล่าวจ าเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมเศรษฐกิจระดบัชุมชนให้มี
ความสามารถพ่ึงพาตนเองไดโ้ดยใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ในการพฒันาซ่ึงถือว่า
เป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่แลว้มาสร้างเสริมให้มีมูลค่าด้วยกลยุทธ์ทางการผลิตและการ



วางแผนทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดบัชุมชนให้มีการพัฒนา
ต่อไปขา้งหนา้จึงถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของการพฒันาประเทศใน
รัฐบาลหลายสมยัมาตงัแต่ช่วงปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบนั โดยได้มีการวางแผนนโยบายในการ
พฒันาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งด้วยการพฒันากลไกทางการตลาดท่ีมีความเป็นธรรม ความ
โปร่งใส และความเสมอภาคภายใตก้ารรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือร่วมกนัท ากิจกรรม โดยเฉพาะ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินตามความต้องการของ
ประชาชนและภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในชุมชน โดยให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ
กบัทรัพยากรของตนเองท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์และสร้างประโยชน์สูงสุดให้
เกิดข้ึนกบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
                        การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาประเทศท่ีสอดคล้องกับ
กรอบการพฒันาเศรษฐกิจระดบัชุมชนดงักล่าว ซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในด้านท าเลและท่ีตั้ ง ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและทาง
วฒันธรรม ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งถูก รวมทั้งเอกลกัษณ์ของคนไทยในดา้นการมีน ้ าใจ
ไมตรีและการยอมรับคนแปลกหน้าไดโ้ดยง่าย แต่อยา่งไรก็ตามการจดัการท่องเท่ียวท่ีผา่นมามกัถูก
ก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีไดค้  านึงถึงความตอ้งการของประชาชนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงกบั
การจดัการท่องเท่ียว 
  การจัดตั้ งตลาดน ้ าชุมชนเป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี โดยใชเ้อกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็น
ปัจจยัท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว ทั้งนกัท่องเท่ียวภายในชุมชน และภายนอกชุมชนและ
ชาวต่างชาติให้มาสัมผสักบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายท่ีไม่มีอยู่ในวฒันธรรมของพวกเขา 
จากท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในรูปแบบตลาดน ้าไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยใน
ยุคดั้งเดิมท่ีอาศยัทางน ้ าเพ่ือประโยชน์ ในการสัญจรและการคา้ขาย อีกทั้งกิจกรรมตลาดน ้ าสร้าง
ความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวในทุกระดบัไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศ และยงัท าให้
ได้มีความรู้สึกถึงบรรยากาศยอ้นอดีตของชุมชนและไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ และวฒันธรรม



ความเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม ผา่นกิจกรรมการคา้ขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆในตลาดน ้า ซ่ึงอาจ
ถือไดว้่าเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนไม่ให้เส่ือม
สลายไป และยงัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศไทยสู่สงัคมโลก 
  การจัดตั้งตลาดน ้ าคลองลัดมะยม ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวทั้ ง
ภายในชุมชนภายนอกชุมชนและชาวต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญั เน่ืองจากเป็นความ
ตอ้งการของชุมชน ซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากชุมชนมีความพร้อมในดา้นทุนทางสงัคม  
มีล าคลองท่ีสวยงาม สองฝ่ังของล าคลองมีบา้นซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจดัตั้งตลาดน ้า นอกจากน้ียงัมีสินคา้
การเกษตรซ่ึงเป็นผลผลิตของชุมชนได้แก่ เห็ด กลว้ย เป็นตน้ จากสภาพบริบททัว่ไปของชุมชน
คลองลดัมะยม ซ่ึงมีความพร้อมดา้นทุนทางสังคมและด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากร ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ประวติัความเป็นมาของชุมชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมีแม่น ้าล  าคลอง
ไหลผ่าน รวมทั้งการมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบกับการเดินทางมาสู่ชุมชนเป็น
ระยะทางซ่ึง ไม่ไกลนกั ท าให้สามารถเดินทางมายงัชุมชนไดส้ะดวก  

  จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ทางชุมชนคลองลดัมะยมมีแนวคิดท่ีจะจดัตั้งตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม โดยการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่แลว้ในชุมชนมาท าให้มีมูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แต่แนวคิดดงักล่าวยงัขาดสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รต่างๆ ท่ีจะมาช่วยขบัเคล่ือน
ในทางปฏิบติั ตงันั้น  ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม โดยผลจากการศึกษาดงักล่าว ผูวิ้จยัคาดหวงัว่าจะท าให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานซ่ึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยมให้เกิดข้ึนจริงไดใ้นอนาคต 
วตัถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

  3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 



  4. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายได ้ 

  5. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจดัตั้งตลาดน ้า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จังหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา และ รายได ้
ขอบเขตของการวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัน้ี คือ  

  1 ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี คือ ประชาชนในท้องถ่ิน/ผูป้ระกอบการ/ผูน้ า

ชุมชน/เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไปท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้ าคลองลดัมะยม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

2 ขอบเขตด้านพืน้ที่  
   ท าการศึกษาจากชุมชนตลาดน ้าคลองลดัมะยม ตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

3.1 ท าการศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม ตล่ิงชนั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยม ตล่ิงชนั จงัหวกัรุงเทพ
มหานคร 

3.3 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ทางในการแกไ้ขปัญหาชุมชนตลาดน ้าคลองลดัมะยม ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร  

3.4 ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขต
ตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายได ้

3.5 ศึกษาการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจัดตั้ง
ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และ รายได ้

 



ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) มีดงัน้ี  

 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน 
 1.2 ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ประกอบดว้ย ปัญหาลกัษณะในการจดัตั้ง 
ปัญหาการคมนาคม ชุมชนแวดลอ้ม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ท่ีไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ด้านขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านปัญหาน ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ดา้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ถึงจุดเด่นท่ีมีอยูใ่นชุมชน ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
   
 
 
   
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

- การศึกษา  

ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน 

- ลกัษณะในการจดัตั้ง 

- ชุมชนแวดลอ้ม 

- คมนาคม 

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนใน

การจัดต้ังตลาดน ้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ดา้นขยะมูลฝอย 

- ดา้นน ้าเสียจากโรงงาน 

- ดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ถึงจุดเด่นของชุมชน 

- ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  

- การฟ้ืนฟูและดูแลรักษาโบราณ

สถานที่มีคุณค่า 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงศกัยภาพของชุมชนคลองลดัมะยม ในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดตั้ งตลาดน ้ าคลองลัดมะยม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดัตั้งตลาดน ้า
คลองลดัมะยม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 4. ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม 
เขตตล่ิงชนั จังหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ 
รายได ้
  5. ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จัดตั้ งตลาดน ้ าคลองลัดมะยม เขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายได ้
ทบทวนวรรณกรรม 

ความเป็นมาของตลาดน ้า 
 ตลาดน ้ าเป็นรูปแบบการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ตามชุมชนริมน ้ าบริเวณภาลกลาง

ของไทยมานานกว่า 500 ปี ดงัจะเห็นจากวรรณกรรมเก่าแก่มากมายท่ีกล่าวถึงตลาดน ้ า รวมถึง
หลกัฐานทางเอกสารท่ีมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกันคือ ค าให้การขุนหลวงประดู่ทรงธรรม ซ่ึงมี
ขอ้ความระบุไวใ้นเอกสารว่าตลาดน ้ าเอก (ตลาดน ้ าขนาดใหญ่ ผูวิ้จยั) ในกรุงศรีอยุธยามีอยู่ 4 แห่ง
ดว้ยกนั คือ ตลาดน ้ าวนบางกะจะ, ตลาดปากคลองคูจาม, ลาดปากคูไมร้้อง, ลาดปากครองวดัเดิม 
(คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทย, 2543 : 3) นอกจากน้ีเร่ืองราวของตลาดน ้ ามกัจะแฝงอยู่ใน
บทกวีนิราศ อาทิ นิราศก าสรวลสมุทรซ่ึงเป็นวรรณคดีนิราศเก่าแก่ เช่ือว่าแต่งข้ึนระหว่างปี พ.ศ.
2031-2072 กล่าวถึงการล่องเรือจากพระนครศรีอยธุยาลงมาตามแม่น ้าเจา้พระยาสายเก่า นิราศพรรณ
แต่งข้ึนโดยเสมียน ซ่ึงมีบรรดาศกัเป็นหม่ืนพรหมสมพดัสร แต่งในคราวท่ีเดินทางไปเก็บอากรท่ี
สุพรรณบุรี ในราวปี พ.ศ.2383 ตรงกบัในรัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
3 นิราศพระปฐมแต่งโดยหลวงจกัรปาณี(มหาฤกษ์) เม่ือคร้ังเดินทางไปนมสัการพระปฐมเจดียท์าง



เรือ และนิราศต่างๆ ท่ีแต่งโคยท่านสุนทรภู่ไดแ้ก่ นิราศพระแท่นดงรัง นิราศพระปฐม นิราศเกาะ
จาน นิราศถลาง และนิราศภูเขาทอง (เกียรติจิวะกุล และคณะ, 2525: 7-8) คนสมยัก่อนจะเรียกตลาด
น ้ าว่าตลาดเรือบา้ง ตลาดทอ้งน ้ าบา้ง เพ่ือส่ือถึงการคา้ทางน ้ า (ส.พลาย น้อย, 2532. 106-109) การ
เกิดและการด ารงอยูข่องตลาดน ้ าจะโยงยืดอยูก่บัเง่ือนไขดา้นระบบนิเวศและฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในแต่ละทอ้งถ่ิน ดว้ยระบบนิเวศภาคกลางท่ีเต็มไปดว้ยท่ีราบลุ่มและแม่น ้ าล  าคลอง ผูค้นท่ีอยู่ใน
ภาคกลางจึงมีวฒันธรรมการตั้งบา้นเรือนและการท ามาหากินโดยอาศยัล าน ้ าเป็นหลกั จะเห็นไดจ้าก
ในภาคกลางจึงมกัตั้งช่ือเรียกหน่วยงานทางสังคมหรือทอ้งถ่ินของตน โดยข้ึนตน้ดว้ยค าว่าบาง ซ่ึง
ส่ือถึงลกัษณะของการตั้งถ่ินฐานของทอ้งถ่ิน หรือชุมชนนั้นๆว่าตั้งอยู่ตามริมแม่น ้ าล  าคลองต่างๆ 
(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, 2546: 1) อาทิ บางชา้ง บางกอก บางปะกอก บางขุนเทียน บางขุนนท์ บาง
ระมาด บางเชือกหนัง บางน้อย บางแค ฯลฯ และด้วยอิทธิพลทางระบบนิเวศน่ีเองจึงท าให้เกิด
กิจกรรมการคา้ขายแลกเปล่ียนของคนท่ีราบลุ่มภาคกลางอยูก่บัน ้า 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของชุมชน 
 อภิชาต ศิลปี (2541: บทศดัย่อ) ศึกษาเร่ืองศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาให้เป็น

ประชาคมทอ้งถ่ินศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษามีความ
มุ่งหมายเพ่ือศึกษาศกัยภาพของชุมชน และมีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพของชุมชนในการ
พฒันาให้เป็นประชาคมทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพของชุมชนเขตพระนครในการพฒันา
ให้เป็นประชาคมทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และเม่ือแยกศกัยภาพเฉพาะดา้นพบว่าศกัยภาพใน
ดา้นภาวะผูน้ า การรับรู้ทางสังคมของชุมชน การมองสภาพปัญหาร่วมของชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่างอยู่ในระดบัค่อนขา้งดีเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมการติดต่อกบัชุมชน
ภายนอก และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกของผูน้ าและกรรมการชุมชนเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัศกัยภาพของชุมชนพระนครในการพฒันาให้เป็นประชาคม
ทอ้งถ่ิน 

 พระมหาสุทิตย ์อบอุ่น (254 1: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ศึกษาเฉพาะกรณีเส้นทางสายน ้ากก จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์



และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัศกัยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์รวมถึงสภาพ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของชุมชนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีศกัยภาพในดา้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
การกระจายรายได ้ตามล าดบัและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว การติดต่อประสานงานระหว่างชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัศกัยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับตลาดน ้า 
  นวล สารสอน (2533 : บทคดัยอ่) ท ากรศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
สภาพชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคมผลการศึกษาพบว่าแมส้ภาพตลาดน ้ าด าเนินสะดวกจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาจากเดิมก็ตาม แต่การท่องเท่ียวกลบัส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยรวมของชาวบา้น
ในระดบัต ่า ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตโดยรวมของชาวบา้นเพราะกิจกรรมการท่องเท่ียวยงั
อยู่ในเฉพาะช่วงเชา้ของวนัเท่านั้น อีกทั้งนกัท่องเท่ียวยงัถูกจ ากดัพ้ืนท่ีชมตลาดน ้ าในเขตพ้ืนท่ีจอง
ร้านคา้ขายของท่ีระลึกเท่านั้นจึงท าให้ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นกบันกัท่องเท่ียวมีนอ้ย 
ส่วนตน้เหตุท่ีแมจ้ริงท่ีท าให้วิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวบา้นเปล่ียนแปลงไปก็คือการพฒันาถนนซ่ึง
มีบทบาทเขา้มาแทนท่ีเส้นทางคมนาคมทางน ้า 
 วจินี แสงสว่าง (2535 : บทคดัยอ่) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการรักษาความสะอาดเพ่ืส่งเสริมการท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี การ
วิจยัเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่าชาวบา้นเคยรับข่าวสารเร่ืองการรักษาความสะอาดตลาดน ้าด าเนิน
สะดวกและปฏิบติัตาม แมจ้ะไม่เคยท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ แต่หลายคนก็เคยท้ิงขยะลงคลอง ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราความเคยชินท่ีไดป้ฏิบติักนัมานานและผูป้ฏิบติัยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากพฤติกรรม
ดงักล่าวผลการศึกษายงัพบว่าคนในชุมชนด าเนินสะดวกส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมการเก็บและก าจดั
ขยะไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลเท่าท่ีควร ขยะจากครัวเรือนยงัไม่มีการแยกท้ิงในถงัขยะเปียดและ
ขยะแห้ง และบางส่วนจะน าไปท้ิงในถงัขยะของสุขาภิบาลแต่บางส่วนจะท้ิงลงคลองขา้งถนนหรือ
ใตถุ้นบา้น 
 



วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการค าเนินการวิจยั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาตน้ควา้ความรู้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎีบทความทาง
วิชาการและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชส้ร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งใน
คร้ังน้ีและน าไปสู่ขั้นตอนในการสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาการสร้าง
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่  1 แบบสอบถามเ ก่ียวกับด้านประชากร  ซ่ึง มีจ านวนค าถาม  6 ข้อ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ โดย
ก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่1 ค าตอบ 
  ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ดา้นต่างๆ ซ่ึงมี
จ านวนค าถามจ านวน 8 ขอ้ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะในการจดัตั้งชุมชน  2) 
ชุมชนแวดลอ้ม  3) การคมนาคม โดยก าหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ 
ตามระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) (วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์,2561) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขและผา่นความเห็นชอบของ
อาจารยแ์ลว้มาค าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด 
จ านวน 300 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง คือ  ประชากรในชุมชนตลาดคลองลัดมะยม จังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมช้ีแจ้งวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบ 300 ชุด จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การน าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ค านวณผลโดยผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
  



เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมา 
ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมี
ระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน  
 1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั
ตวัแปรมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะในการจดัตั้งชุมชน  ดา้นชุมชนแวดลอ้ม  ดา้น
การคมนาคม ดา้นขยะมูลฝอย ดา้นน ้าเสียจากโรงงาน ดา้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ถึงจุดเด่นของ
ชุมชน ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การฟ้ืนฟูและดูแลรักษาโบราณสถานท่ี 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Stalistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทดสอบสมมติฐาน 
ดงัน้ี 
 2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิง
ชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพของชุมชนใน
การจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
 2.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพของชุมชนใน
การจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีต่างกัน ส่งผลต่อศกัยภาพของ
ชุมชนในการจัดตั้ งตลาดน ้ าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะใช้การ



วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพ
ของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพของชุมชน
ในการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อศกัยภาพ
ของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยอม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.2 ปัจจยัดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะในการจดัตั้ง
ชุมชน ดา้นสภาพแวดลอ้มชุมชน ดา้นการคมนาคม ท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 2.3 ปัจจยัดา้นปัญหาโครงสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นขยะ
มูลฝอย ดา้นน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ถึงจุดเด่นของชุมชน 
ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า 
ส่งผลต่อศกัยภาพในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
 
  



ผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาด
น ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจยัดงัน้ี 
  1. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิง
ชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นก็ยงัคงมีระดบัปานกลางทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะในการจดัตั้งชุมชน ดา้นสภาพชุมชน
แวดลอ้ม ดา้นการคมนาคม ดา้นขยะมูลฝอย ดา้นน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ถึงจุดเด่นของชุมชน ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการฟ้ืนฟู
และดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า  
  2. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน ้ าคลองลัดมะยม  
เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
 2.1 ศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดา้นตวัแปรเพศของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมไม่ต่างกนั ทั้งดา้นปัจจยัดา้นโครงสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนและด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 2.2 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นช่วงอาย ุไม่มีความ
แตกต่างกนั  
 2.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 ช่วงอายขุองการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มท่ีมีช่วงอายมุากกว่า 51 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกบักลุ่ม
ช่วงอาย ุ31-40 ปี และมีความแตกต่างกบักลุ่มช่วงอาย ุ41-50 ปี 
 2.4 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นช่วงอายุ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 



 2.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกช่วงกลุ่มอาย ุ
 2.6 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นสถานภาพมีความแตกต่างกนั 
 2.7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 ช่วงสถานภาพ
ของการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มท่ีโสด มีความแตกต่างกบักลุ่มท่ีหยา่ร้าง กลุ่มท่ี
สมรส และ กลุ่มท่ีหยา่ร้างมีความแตกต่างกนั  
 2.8 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นสถานภาพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 2.9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกกลุ่ม
สถานภาพ 
 2.10 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม 
 2.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน ช่วงระดบัการ
ศึกของารเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ความแตกต่างกบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
มีความแตกต่างกบักลุ่มท่ีท่ีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 2.12 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัการศึกษา 
ไม่มีความแตกต่างกนั 



 2.13 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัการศึกษา 
ไม่มีความแตกต่างกนั 
 2.14 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นอาชีพ  
ไม่มีความแตกต่างกนั 

 2.15 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมด้านอาชีพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

 2.16 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัอาชีพ 
ไม่มีความแตกต่างกนั 

 2.17 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมด้านอาชีพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

2.18 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม 

2.19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 กลุ่ม  
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 20,000 มีความแตกต่างกบั
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 20,001 – 30000 บาท และมีความแตกต่างกบักลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ี 30,001 
– 40,000 บาท 
 2.20 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม ตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัรายไดต่้อ
เดือนไม่มีความแตกต่างกนั 



 2.21 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นรายไดต่้อเดือน 
ไม่มีความแตกต่างกนั 

 3. ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมจากประชากรในชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขต
ตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนมากจะเป็นการเสนอแนะเร่ือง การก าจดัขยะมูลฝอย บางท่ียงั
มีการท้ิงขยะไม่ลงถงั และการประชาสมัพนัธ์ ยงัขาดบางจุด  
อภปิรายผลการวจิยั 
  ผลการวิจัยศกัยภาพของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชัน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัท าการสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
  1. ผลการศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี   
  1.1 ด้านลกัษณะในการจัดตั้งชุมชน มีระดบัปานกลาง คือ ท่านคิดว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ ต่อการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์ต่อประชากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระมหาสุทิตย ์
อบอุ่น (254 1: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะกรณีเส้นทางสายน ้ ากก จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน
ท้องถ่ินมีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีศกัยภาพในด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการ
กระจายรายได ้ตามล าดบัและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
น าเท่ียว การติดต่อประสานงานระหว่างชุมชน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัศกัยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
  1.2 ดา้นสภาพชุมชนแวดลอ้ม ประชากรในชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขต
ตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั สภาพชุมชนแวดลอ้ม โดยรวมระดบัปาน
กลาง  คือ สภาพแวดล้อมในชุมชนแห่งน้ี มีความคิดสร้างสรรค์ในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีตลาดน ้ า ซ่ึง
สอดคล้องกบั มธุรส ปราบไพรี (2544: บทศดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว กรณีชุมชนไทยทรงค า บา้นเขายอ้ย ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีมีผลใน



การท าให้ชุมชนเกิดศกัยภาพในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า ชาวไทยทรงค ามี
ศกัยภาพในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยพบว่าศกัยภาพของชุมชนคือ การมีผูน้ าชุมชนอย่างเป็น
ทางการโดยมีการระดบัความคิดเห็น ความคิดริเร่ืมสร้างสรรค์ในการจดัการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ของชุมชนตนเอง 

 1.3 ดา้นการคมนาคม พบว่า ประชากรในชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิง
ชนั จังหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกับ การคมนาคม โดยรวมระดบัปานกลาง คือ 
สามารถคน้หาขอ้มูลในการเดินทางไดห้ลากหลายช่องทาง 
  1.4 ดา้นขยะมูลฝอย ประชากรในชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกับ ด้านขยะมูลฝอย โดยรวมระดับปานกลาง 
 คือ ท่านท้ิงขยะในถงัใส่ขยะทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับศิริพร ศรีพลากิจ (2540 : บทคดัย่อ) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนกัท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้าด าเนินสะดวก อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า มีการรักษาความสะอาดของนักท่องเท่ียว
บริเวณตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรือยูร่ะดบัปานกลางและจากการสงัเกตุพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาดพบว่านกัท่องเทียวชาวไทยบางส่วนขยะมูลฝอยลงในถงั และขบัถ่ายปัสสาวะลง
ส้วมท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ส่วนนกัท่องเท่ียวชา ต่างประเทศนั้นพบว่ ส่วนใหญ่ท้ิงขยะมูลฝอยลงถงั
และทั้งหมดขบัถ่ายอุจาระปัสสาวะลงส้วมท่ีถูก สุขาภิบาล ในเร่ืองการแยกขยะนั้น พบว่าไม่มีการ
แยกประเภทขยะเบียก ขยะแห้ง ก่อนท้ิงเน่ืองจากไม่มีถุงขยะแยกประเภทไว ้ 
  1.5 ดา้นน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรในชุมชนตลาดน ้ าคลอง
ลัดมะยม เขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกับ ด้านน ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยรวมระดบัปานกลาง ประชากรในชุมชนของ คือ ท่านมีความตระหนักและ 
มีส่วนร่วมในการจดัการน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   1.6  ดา้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ถึงจุดเด่นของชุมชน ประชากรในชุมชน
ตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั ดา้นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ถึง จุด เด่นของชุมชน โดยรวมระดับปานกลาง  พิจารณารายข้อพบว่า  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุดคือ ท่านคิดว่าชุมชนของท่านเป็นท่ีรู้จกั เพราะมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ 



   1.7 ดา้นการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประชากรในชุมชนตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั ดา้นการดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมระดบัปานกลาง พิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด 2 
ขอ้ คือ ท่านคิดว่าชุมชนในตลาดของท่านใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพคุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีการช่วยกนัเฝ้าระวงัดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินไม่ให้ใครมาท าลาย  
  1.8 ดา้นการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า ประชากรในชุมชน
ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั ดา้นการฟ้ืนฟู
และดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีคุณค่า โดยรวมระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากนั 2 ขอ้ คือ ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดมี้การจดัตั้งสถานท่ีตลาดน ้ า
คลองลดัมะยมเพ่ือให้ชุมชนมีรายได ้และท่านมีความเห็นดว้ยว่าการส่งเสริมและเก็บรักษาสถานท่ี
แห่งไวเ้พ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไป  
 
 2. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชัน จังหวดั
กรุงเทพมหานคร  
 2 .1  ประชากรในชุมชนตลาดน ้ าคลองลัดมะยม เขตต ล่ิงชัน  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน โดยรวมระดบัปานกลาง
กลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ดา้นการคมนาคม 
 3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 3.1 ประชากรในชุมชนตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหา
นคร ให้ความเห็นเก่ียวกบั ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน โดยรวมระดบัปานกลาง พิจารณา
รายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ดา้นขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริพร ศรีพลากิจ (2540 : 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนกัท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า มีการรักษาความสะอาดของ
นกัท่องเท่ียวบริเวณตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรือยู่ระดบัปานกลางและจากการสังเกตุ



พฤติกรรมการรักษาความสะอาดพบว่านักท่องเทียวชาวไทยบางส่วนขยะมูลฝอยลงในถงั และ
ขบัถ่ายปัสสาวะลงส้วมท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ส่วนนกัท่องเท่ียวชา ต่างประเทศนั้นพบว่ ส่วนใหญ่ท้ิง
ขยะมูลฝอยลงถงัและทั้งหมดขบัถ่ายอุจาระปัสสาวะลงส้วมท่ีถูก สุขาภิบาล ในเร่ืองการแยกขยะนั้น 
พบว่าไม่มีการแยกประเภทขยะเบียก ขยะแห้ง ก่อนท้ิงเน่ืองจากไม่มีถุงขยะแยกประเภทไว ้
 4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายได ้
 4.1 ศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดา้นตวัแปรเพศของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมไม่ต่างกนั ทั้งดา้นปัจจยัดา้นโครงสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนและด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 4.2 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นช่วงอาย ุไม่มีความ
แตกต่างกนั  
 4.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 ช่วงอายขุองการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกบักลุ่ม
ช่วงอาย ุ31-40 ปี และมีความแตกต่างกบักลุ่มช่วงอาย ุ41-50 ปี 
 4.4 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นช่วงอายุ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกช่วงกลุ่มอาย ุ
 4.6 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นสถานภาพมีความแตกต่างกนั 
 4.7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 ช่วงสถานภาพ



ของการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีโสด มีความแตกต่างกบักลุ่มท่ีหย่าร้าง กลุ่มท่ี
สมรส และ กลุ่มท่ีหยา่ร้างมีความแตกต่างกนั  
 4.8 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นสถานภาพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 4.9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกกลุ่ม
สถานภาพ 
 4.10 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม 
 4.11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน ช่วงระดบัการ
ศึกของการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ความแตกต่างกบักลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
มีความแตกต่างกบักลุ่มท่ีท่ีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 4.12 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัการศึกษา 
ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4.13 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัการศึกษา 
ไม่มีความแตกต่างกนั 

 4.14 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นอาชีพ  
ไม่มีความแตกต่างกนั 



 4.15 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมด้านอาชีพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 4.16 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัอาชีพ 
ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4.17 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมด้านอาชีพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

 4.18 ความแปรปรวนของปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ดา้นระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม  
  4.19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนตลาด
น ้าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ามีความแตกต่างกนัใน 2 กลุ่ม  
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 20,000 มีความแตกต่างกบั
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 20,001 – 30000 บาท และมีความแตกต่างกบักลุ่มรายไดต่้อเดือนท่ี 30,001 
– 40,000 บาท 
 4.20 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นระดบัรายไดต่้อ
เดือนไม่มีความแตกต่างกนั 
 4.21 ความแปรปรวนของปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนในตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกความแตกต่างในภาพรวมดา้นรายไดต่้อเดือน 
ไม่มีความแตกต่างกนั 

  5. ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมจากประชากรในชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นตลาดน ้าคลองลดัมะยม เขต
ตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนมากจะเป็นการเสนอแนะเร่ือง การก าจดัขยะมูลฝอย บางท่ียงั
มีการท้ิงขยะไม่ลงถงั และการประชาสมัพนัธ์ ยงัขาดบางจุด 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์การ
จดัตั้งตลาดน ้าคลองลดัมะยม ดงัต่อไปน้ี  
 1. การพฒันาการก าจดัขยะมูลฝอย  
  2. พฒันาน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บา้นจดัสรร  
 3. พฒันาการท านุบ ารุงรักษาสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนคลองลดั
มะยม  
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