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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบริบทชุมชนตลาดโบราณบางพลี พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดของ
ตลาดโบราณบางพลีอย่างยัง่ ยืน ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสานโดยการสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตลาด ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า
นักท่องเที่ยว คณะกรรมการชุมชน ชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรม
และใช้แบบสอบถามไปยังนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 400 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ผลการศึกษาพบว่า ตลาดโบราณบางพลีเป็นตลาดริมน�ำ้ เก่าแก่มอี ายุกว่า 150 ปี
ในอดีตมีความรุง่ เรือง ต่อมาเริม่ ซบเซาเนือ่ งจากมีการตัดถนนเทพารักษ์ ท�ำให้การสัญจร
ทางน�้ำลดบทบาทลง อีกทั้งมีห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้ตลาด ตลาดโบราณบางพลี
ได้รับการฟื้นฟูจากความร่วมมือของชุมชน สภาวัฒนธรรมต�ำบลบางพลีและเทศบาล
ต�ำบลบางพลี ชุมชนมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน�้ำ มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีชื่อเสียง คือ
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Abstract
The objectives of this research were to analyze the context of the
community of Bang Phli Ancient Market in terms of its behavior, tourists’
satisfaction and the opinion on sustainable marketing development.
The mixed research methodology including observation, interview, survey
using questionnaire as research tool, and group discussion consist of sellers,
tourists, community board, community, government officers, head of cultural
center were used by the researcher to come up with the sustainable
marketing development approach. The results of the study revealed
that Bang Phli Ancient Riverside Market was an ancient market of more
than one hundred and fifty years. In the past, the market had been
flourished. Later, it became sluggish due to the decrease of the river
journey. The Thepharak Road was constructed to replace the river journey
and the establishment of the department stores near the area. However,
Bang Phli Ancient Market was restored with the participation and cooperation
of Bang Phli Cultural Council, Bang Phli Sub-District, Bang Phli Sub-District
Municipality and the Community. The Community of Bang Phli Ancient

บทที่ 3

ประเพณี รับบัว เดิมประกอบอาชีพด้านการเกษตรแต่มีแนวโน้มประกอบอาชีพด้าน
อุตสาหกรรมมากขึ้น การศึกษาด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยววันเสาร์-อาทิตย์ ใช้จ่ายเพื่อการซื้ออาหาร
และเครือ่ งดืม่ ด้านความพึงพอใจพบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส�ำหรับแนวทาง
การพัฒนาการตลาดตามส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ควรมี
ความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ คงความโบราณ และบรรจุภัณฑ์ควรท�ำจากวัสดุตาม
ธรรมชาติ การแสดงป้ายราคาต้องชัดเจน จัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม
คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพิ่มที่จอดรถ ปรับทางเดินภายในตลาดให้กว้างขึ้น จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพิ่มการส่งเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม รวมทั้งเพิ่มที่นั่งพักผ่อน เพื่อ
พัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลีให้ยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาการตลาด; ตลาดโบราณบางพลี; ความยั่งยืน
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Market was attached to the river. Their famous tradition was “Rup-Bua”
which has been performed long time ago. In the past, the majority of
the people in the community were agriculturists. However, at present
they have gradually been changed to work in the industry. When focusing
on behavior and preferences of tourists, it was found that on weekends,
the place was dense with tourists who dropped by to appreciate the
community lifestyle. Most tourists’ spending was mainly for purchasing
food and beverages. Tourist’s preference for the market was moderate.
In terms of the sustainable marketing development approach of product,
it is suggested that the products need to be more diversified, have their
own identity, and their traditional characteristics should be maintained.
Besides, the shopkeepers should create the exotic foodstuffs made of
the local raw materials, make use of the biodegradable containers and
packaging and present easily seen price-tags. In terms of place, it should
be neat and clean, well-organized and preserve the “Thai identity”,
increase the parking lot area, widen the walk path in the Market, and
improve the work of public relations. In terms of promotion, they should
organize the activities to promote cultural preservation, increase the sales
promotion, and install the wire broadcasting in the Market. In terms of
place, they should improve the landscape, and increase the lounge chairs
and seats for relaxation in order to propose a sustainable marketing
development of Bang Phli Ancient Market.
Keywords : Marketing Development; Bang Phli Ancient Market; Sustainability
บทนำ�
กระแสการท่องเที่ยวย้อนยุคก�ำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง
จากงานวิจยั ของ University College London (UCL) เมือ่ ค.ศ.2007 พบว่า ร้อยละ 90
ของนักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษเลือกทีจ่ ะท่องเทีย่ วในสถานทีท่ เี่ ชือ่ มโยงกับประสบการณ์
ในอดีตมากกว่าสถานที่แห่งใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ปรากฏการณ์การท่องเที่ยวที่
ตอบสนองความต้องการโหยหาอดีต (Nostalgia Tourism) ก�ำลังเป็นกระแสการ
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ท่องเทีย่ วทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ส�ำหรับสังคมไทยในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา
กระแสการท่องเทีย่ วย้อนยุคทีโ่ ดดเด่น และถือเป็นการจุดกระแสโหยหาอดีตในสังคมไทย
คือ ตลาด 100 ปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นับจากนั้นเป็นต้นมาการพัฒนาหรือ
รือ้ ฟืน้ ตลาดเก่าได้แพร่หลายไปทัว่ ประเทศ เช่น ตลาดน�ำ้ อัมพวา ตลาดน�ำ้ ด�ำเนินสะดวก
ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดบางน�ำ้ ผึง้ และอืน่ ๆ อีกหลายแห่งจนเกิดเป็นปรากฏการณ์
ร�ำลึกถึงอดีต (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2558 : 18 )
ผลจากการพัฒนาและรื้อฟื้นตลาดเก่าท�ำให้ตลาดบางแห่งได้รับความนิยม
และสามารถสร้างผลก�ำไรให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่ความมีเสน่ห์ของการใช้
ความโบราณเป็นจุดขายกลับได้รบั ผลกระทบจากกระแสธุรกิจ เนือ่ งจากมีการแปรสภาพ
ตลาดโบราณให้เป็นตลาดสมัยใหม่ในหลายพื้นที่ ส�ำหรับตลาดโบราณบางพลีซึ่งเป็น
ตลาดโบราณริมน�้ำเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 150 ปี ในอดีตมีความรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรม
ประเพณีทนี่ า่ ประทับใจ สามารถตอบสนองกระแสการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ด้วยการคง
ความงดงามของตลาดเรือนไม้โบราณ และวิถีชีวิตริมน�้ำที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน
จึงถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของตลาดโบราณบางพลี แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
กอปรกับการตัดถนนเทพารักษ์ท�ำให้การคมนาคมทางน�้ำถูกลดบทบาทลง และ
อีกเหตุผลหนึง่ คือ การเกิดขึน้ ของห้างสรรพสินค้าซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามตลาดโบราณบางพลี
นับจากวันนั้น คนในชุมชนส่วนใหญ่ต่างเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสินค้า
ท�ำให้ตลาดโบราณบางพลีถูกลดบทบาทความส�ำคัญลงไปเป็นอย่างมาก
ตลาดโบราณบางพลีได้รับการรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง โดยความร่วมมือของคนใน
ชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารตลาด การฟื้นฟูการจัดกิจกรรมตามเทศกาล
ต่างๆ น�ำไปสู่การกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูตลาดอย่างจริงจัง
และนับจากจุดเริ่มต้นนี้ตลาดโบราณบางพลีจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าตลาดโบราณบางพลีจะได้รับการฟื้นฟูดังกล่าว แต่ด้วยกระแสการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และการมีตลาดโบราณทีเ่ ป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเทีย่ ว
ในหลายพื้นที่ ซึ่งแต่ละแห่งต่างสร้างจุดขายที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมาก แต่ส�ำหรับตลาดโบราณบางพลีนั้น กลับเผชิญกับความเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา อีกทั้ง คนรุ่นเก่าเมื่อยุคสร้างตลาดได้ให้ลูกหลานท�ำการค้าขายแทน
ซึ่งลูกหลานบางรายยังคงสืบทอดการค้าเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ แต่บางรายเลือกที่
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จะให้บคุ คลภายนอกเช่าบ้านในตลาดเป็นทีค่ า้ ขายแทน (ธนวัฒน์ กล�ำ่ พรหมราช, 2557 :
26-29) จากกาลเวลาทีผ่ า่ นพ้นมายาวนานปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึน้ โดยเฉพาะปัญหา
ด้านการตลาด ซึ่งนับเป็นปัญหาหนึ่งที่สมควรได้รับการแก้ไขและศึกษาหาแนวทาง
การพัฒนา เพื่อท�ำให้ตลาดยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบริบทชุมชน
ตลาดโบราณบางพลี พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ น�ำเสนอแนวทาง
การพัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลี ให้ดำ� รงอยูค่ กู่ บั ชุมชนและสามารถยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาบริบทชุมชนตลาดโบราณบางพลี ด้านความเป็นมาของตลาดโบราณ
บางพลี สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ตลาดโบราณ
บางพลี
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืนส�ำหรับตลาดโบราณ
บางพลี
แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดา้ นการท่องเทีย่ ว แนวคิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน
แนวคิดตลาดน�้ำ ตลาดบก การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ประยุกต์กบั แนวคิดทฤษฎีสว่ นประสมการตลาด
บริการของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552) ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัดจ�ำหน่ายหรือสถานที่ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
การให้บริการ (Process) ร่วมกับแนวคิด SWOT Analysis ของ Albert S Humphrey
เพือ่ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ�ำกัดของตลาดโบราณบางพลีเพือ่ น�ำไปสู่
การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดใน TOWS Matrix การส�ำรวจความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการตลาด เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลีต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎี
- แนวคิดด้านการท่องเที่ยว
- แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
- แนวคิดด้านส่วนประสมการตลาดบริการ

แนวทางการพัฒนาการตลาดของ
ตลาดโบราณบางพลีอย่างยั่งยืน

- พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
- ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาการตล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสานทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้สตู ร
การค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีทไี่ ม่ทราบสัดส่วนประชากรทีแ่ น่นอน กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วในตลาดโบราณบางพลี ระดับความเชือ่ มัน่
ร้อยละ 95 และความผิดพลาดสูงสุดทีย่ อมให้เกิดขึน้ ร้อยละ 5 และเนือ่ งจากไม่มสี ถิติ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552 : 46)
สูตร
n
=
P(1 – P) (z)2
					 e2
จากการแทนค่าในสูตรได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 384 ราย และเพือ่ ต้องการ
ให้มคี วามเชือ่ มัน่ สูงขึน้ จึงเพิม่ ขนาดกลุม่ เป็น 400 ราย โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม (Questionnaire)
และแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง (Semi-structure Interview) สถิตทิ ใี่ ช้ คือค่าร้อยละ

บทที่ 3

- บริบทและความเป็นมาของตลาดโบราณ
บางพลี
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- วิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี
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บทที่ 3

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) การวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการตลาดแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. พ่อค้า แม่ค้า
2. นักท่องเที่ยว 3. คณะกรรมการชุมชน 4. ชุมชน 5. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 6. ผู้ดูแล
ศูนย์วัฒนธรรม อ�ำเภอบางพลี
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยน�ำเสนอเกี่ยวกับบริบทชุมชนตลาดโบราณบางพลี พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดโบราณบางพลี รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
การตลาดของตลาดโบราณบางพลี ดังนี้
1. บริบทชุมชนตลาดโบราณบางพลี
ตลาดโบราณบางพลีเป็นตลาดเรือนไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมคลองส�ำโรง ซึ่งเป็นคลอง
ทีข่ ดุ สมัยขอมเรืองอ�ำนาจ สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2400 นับรวมถึงปัจจุบนั จึงมีอายุเก่าแก่กว่า
150 ปี สันนิษฐานว่าเจ้าของตลาดเป็นพ่อค้าชาวจีน เดิมชือ่ “ตลาดศิรโิ สภณ” เป็นตลาด
ที่ยังคงรักษารูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบจีนปนไทย หลังคาทรงปั้นหยาท�ำจาก
กระเบื้องว่าว ประตูบานเฟี้ยม พื้นตลาดท�ำจากไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ประมาณ
500 เมตร วิถีชีวิตชุมชนผูกพันกับสายน�้ำ ในอดีตตลาดโบราณบางพลีเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ทมี่ คี วามรุง่ เรือง เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารจากภาคตะวันออก
ชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันชุมชนตลาดโบราณบางพลีมีรายได้หลักจาก
การประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งสินค้าที่จ�ำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สะท้อนวิถีชีวิต
ชุมชน อาทิ เครือ่ งใช้ในการท�ำสวน เครือ่ งจักสาน เครือ่ งสังฆภัณฑ์ อาหารคาวหวานโบราณ
เสือ้ ผ้าและการให้บริการต่างๆ อาทิ การตัดผม การดูดวงท�ำนายโชคชะตา การให้บริการ
ล่องเรือชมวิถชี วี ติ ริมคลองส�ำโรง การนวดแผนโบราณ นอกจากนัน้ ยังรับราชการและ
ประกอบชีพรับจ้าง ชุมชนตลาดโบราณบางพลีมีลักษณะครอบครัวแบบขยาย แต่มี
แนวโน้มของการเป็นครอบครัวแบบเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น มีประธานชุมชนเป็นตัวแทน
ในการบริหารจัดการตลาด ส�ำหรับด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงและ
มีแห่งเดียวในโลก คือประเพณีรับบัว มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
วัดบางพลีใหญ่ใน และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยประดิษฐาน
อยูใ่ นวัดบางพลีใหญ่กลาง ซึง่ ทัง้ สองวัดดังกล่าวตัง้ อยูใ่ กล้ตลาดโบราณบางพลี วิถชี วี ติ
ชุมชน คือวิถชี วี ติ ชาวนา เนือ่ งจากมีพนื้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เป็นชีวติ ทีส่ งบเรียบง่าย เป็นสังคม
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ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในการมา
ท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าซื้อของฝากและของที่ระลึก
ค่าพาหนะ
ค่าอาหารปลา
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส
ค่าพยากรณ์ดวงชะตา
นวดแผนโบราณ
อื่นๆ

จ�ำนวน

ร้อยละ

329
197
193
126
113
19
15
7

82.25
49.25
48.25
31.50
28.25
4.75
3.75
1.75

ด้านความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจระดับมากอันดับแรก คือ
ด้านการจัดจ�ำหน่าย และอันดับสุดท้าย คือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์/
บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือคุณภาพของสินค้าและของฝาก
อันดับสุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์ท�ำจากวัสดุธรรมชาติ ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับ

บทที่ 3

แห่งความเอื้ออาทรเพราะมีกิจกรรมและการผลิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน แม้ว่าปัจจุบัน
วิถชี วี ติ ชุมชนได้เปลีย่ นแปลงไปตามความเจริญของยุคสมัย แต่ยงั คงมีภาพเก่าสะท้อน
ให้เห็นได้จากชุมชนตลาดโบราณบางพลี ปัจจุบันชุมชนยังด�ำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
อาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่เป็นทั้งบ้านและร้านค้าริมคลอง มีวัดอยู่ใกล้บ้าน มีวัฒนธรรม
ประเพณีแบบพื้นบ้านที่คนรุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์และเป็นชีวิตจริงที่ยังด�ำรงอยู่
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, 2557 : 4)
2. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ตลาดโบราณบางพลี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามพบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มักเดินทางมาวันเสาร์และวันอาทิตย์เพือ่ การท่องเทีย่ ว พักผ่อนและสัมผัสวิถชี วี ติ ชุมชน
ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และใช้เวลาในการท่องเที่ยว
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต�่ำกว่า 500 บาท ส่วนใหญ่ซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม ดังปรากฏรายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของผู้บริโภคในการมา
ท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ปานกลาง อันดับแรก คือราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดของสินค้า อันดับสุดท้าย
คือการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจ�ำหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก
คือการเดินทางมีความสะดวก อันดับสุดท้าย คือห้องน�้ำมีเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ด้านการส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก คือมีการจัดงาน
ตามเทศกาลต่างๆ อันดับสุดท้าย คือมีการให้สว่ นลดหรือของแถมกับลูกค้า ด้านบุคลากร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือมรรยาทและอัธยาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น
อันดับสุดท้าย คือมีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยดูแลนักท่องเทีย่ วเป็นอย่างดี ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อันดับแรก คือสภาพแวดล้อมภายในตลาด
สะอาด สวยงาม อันดับสุดท้าย คือระบบการระบายน�ำ้ การก�ำจัดน�ำ้ เสีย ด้านกระบวนการ
การให้บริการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อันดับแรก คือความสะดวกสบายในการเลือก
ซือ้ สินค้าและบริการ อันดับสุดท้าย คือ มีศนู ย์ประชาสัมพันธ์เพือ่ แนะน�ำหรือให้ขอ้ มูล
แก่นักท่องเที่ยว ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ตลาดโบราณบางพลีโดยรวม
และรายด้าน
ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ด้านราคา
ด้านสถานที่จัดจ�ำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการการให้บริการ
รวม

X
3.52
3.39
3.53
3.23
3.43
3.44
3.45
3.43

S.D.
0.643
0.730
0.726
0.804
0.759
0.798
0.759
0.643

(n = 400)
ระดับความพึงพอใจ อันดับ
มาก
2
ปานกลาง
6
มาก
1
ปานกลาง
7
มาก
5
มาก
4
มาก
3
มาก

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ�ำกัดของตลาดโบราณบางพลี
การเสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลี ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจ�ำกัดของตลาดโบราณบางพลี ต่อจากนัน้ ได้นำ� ผลการวิเคราะห์กำ� หนดเป็นกลยุทธ์
การตลาดใน TOWS Matrix ดังนี้

บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
An Approach of Sustainable Marketing Development : A Case Study of Bang Phli Ancient Market, Bang Phli District, Samut Prakan

จุดอ่อน (W)
W1 ทางเดินภายในตลาดคับแคบ
ร้ อ นอบอ้ า วไม่ ส ะดวกต่ อ การ
เลือกซื้อ สินค้า
W2 ความสะอาดของคลองส�ำโรง
บริเวณตลาดยังไม่มากพอ
W3 ภาชนะรองรับขยะมีจ�ำนวน
น้ อ ยและต� ำ แหน่ ง การวางยั ง
ไม่เหมาะสม
W4 สิ น ค้ า ไม่ มี ค วามโดดเด่ น
หรือ แตกต่างจากตลาดโบราณอืน่
อี ก ทั้ ง สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งหรื อ สิ น ค้ า
OTOP ค่อนข้างน้อยไม่ดงึ ดูดใจ
W5 บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สะท้อนความ
เป็นตลาดโบราณเนื่องจากใช้วัสดุ
ทีท่ ำ� จากธรรมชาติเพือ่ การหีบห่อ
น้อยไม่โดดเด่น ไม่มเี อกลักษณ์
W6 ขาดการวางแผนระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดีและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน อาทิ ด้านการป้องกัน
อัคคีภัย
W7 การแจ้ ง ราคาสิ น ค้ า ยั ง
ไม่ชัดเจน
W8 ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การมาตลาดโบราณบางพลียัง
ไม่ชัดเจน
W9 สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และรถ
ส่วนใหญ่รอ้ นอบอ้าวเนือ่ งจากไม่มี
หลังคาบังแสงแดด
W10 ห้ อ งนิ ท รรศการและศู น ย์
บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ น ่ า สนใจ
ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องและ
ข้อมูลส�ำหรับบริการนักท่องเที่ยว
น้อย อีกทัง้ มีการอนุญาตให้จำ� หน่าย
สินค้าในห้องนิทรรศการฯ

บทที่ 3

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (S)
(Internal Factor) S1 เป็นตลาดแห่งประวัตศิ าสตร์
รักษาและคงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้อย่างสมบูรณ์
S2 ราคาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ปัจจัยภายนอก
(External Factor)
เหมาะสม
S3 ตัง้ อยูใ่ กล้วดั บางพลีใหญ่ใน
ซึง่ มีหลวงพ่อโตศักดิส์ ทิ ธิส์ ามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
S4 กิจกรรมการท่องเทีย่ วบริเวณ
ใกล้เคียงน่าสนใจ อาทิ การล่องเรือ
เพื่อชมวิถีชีวิตริมคลองส�ำโรง
S5 พ่อค้าแม่คา้ และคนในชุมชน
มีอัธยาศัยไมตรีดี
S6 สถานที่ ตั้ ง ไม่ ไ กลจาก
กรุงเทพมหานคร การคมนาคม
สะดวกและสามารถเชื่อมโยงกับ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ ได้งา่ ย
S7 มี ค ณะกรรมการชุ ม ชนที่
เข้มแข็งดูแลเอาใจใส่ตอ่ การบริหาร
จัดการตลาดเป็นอย่างดี
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W11 ร้านค้าบางร้านงดให้บริการ
ในวันจันทร์-ศุกร์ท�ำให้ตลาดขาด
ความน่าสนใจและไม่ เชิ ญ ชวน
นักท่องเทีย่ วให้กลับมาเทีย่ วซ�ำ้
W12 การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ
การแสดงดนตรีไทย การละเล่น
พื้นบ้าน การแสดงเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่โดดเด่น
และด�ำเนินการไม่ต่อเนื่อง

บทที่ 3
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โอกาส (O)
O1 ชุ ม ชนรอบตลาดโบราณ
บางพลีเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์
วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมทีม่ คี วามผูกพัน
กับธรรมชาติและวัด
O2 กระแสสั ง คมนิ ย มการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละเชิ ง
วัฒนธรรม
O3 รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม และสนับ
สนุนการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และ
เชิงวัฒนธรรม
O4 สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงและ
สื่อออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์
ตลาดโบราณบางพลีให้เป็นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวาง
O5 เส้นทางการคมนาคมมายัง
ตลาดโบราณบางพลีมีทั้งทางบก
และทางน�้ำท�ำให้สะดวกต่อการ
เดินทางมาท่องเที่ยว
O6 การจัดประเพณีรับบัวซึ่ง
เป็นประเพณีเก่าแก่และมีหนึง่ เดียว
ในโลกท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ ว
ตลาดโบราณบางพลีเป็นจ�ำนวน
มาก เนื่องจากพื้นที่ของตลาดอยู่
ใกล้ กับการจัดประเพณีรับบัว

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
1. ประชาสั ม พั น ธ์ จุ ด ขาย
ของตลาดโบราณบางพลี ที่ มี
คว า ม เก่ า แก่ มี คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัตศิ าสตร์และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในสื่อที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง (S1, O4)
2. ประชาสั ม พั น ธ์ จุ ด ขาย
ด้านการจ�ำหน่ายสินค้าทีอ่ นุรกั ษ์
ความโบราณ ราคาเหมาะสม และ
อัธยาศัยไมตรีทดี่ ขี องพ่อค้า แม่คา้
(S1, S5, O1, O2)
3. จัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยว
ครบ (One day trip) โดยเชือ่ มโยง
การท่องเทีย่ วตลาดโบราณบางพลี
กับและสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ของ
อ�ำเภอบางพลี (S4, O2)
4. เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ กระตุน้
การท่องเทีย่ วตลาดโบราณบางพลี
(S1, O3, O7)
5.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (S3,
O1, O6)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
1. ปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น ภายใน
ตลาดให้กว้าง ขึ้น จัดระเบียบ
การวางสิน ค้ารวมทั้งปรับปรุง
ระบบการระบายอากาศเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวก
สบายในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
(W1, O2)
2. ขอความร่วมมือจากหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องในการรณรงค์แก้ไข
ปั ญ หาด้ า นความสะอาดของ
ตลาดโบราณบางพลีและคลอง
ส�ำโรงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
(W2, O2, O7)
3. จัดประชุมและมอบนโยบาย
ให้พ่อค้าแม่ค้าจ�ำหน่ายสินค้าที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของตลาดโบราณ
ปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้วสั ดุจาก
ธรรมชาติ แ ละแจ้ ง ราคาสินค้า
ให้ชัดเจน (W4, W5, O2, O4)
4. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรณรงค์การประชาสัมพันธ์
และกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาด
โบราณบางพลีอย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ ง (W7, O1, O3, O4, O7)
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O7 เทศบาลต� ำ บลบางพลี
ดูแลรับผิดชอบและจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด
โบราณบางพลีอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ท�ำให้ตลาดโบราณบางพลีเป็นที่
รู้จักอย่าง กว้างขวางและเน้น
ความโดดเด่น แตกต่างจากตลาด
โบราณอื่น (S1, S3, T1, T2)
2. ประสานขอความร่วมมือ
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การสร้างมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนใน
ชุมชน (S7, T3)
3. รณรงค์และสร้างจิตส�ำนึก
ในการรักษาความสะอาดและ
การลดมลพิษไปยังพ่อค้า แม่ค้า
ประชาชนในชุมชน รวมทั้งนัก
ท่องเที่ยว (S7, T5)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1. ประสานขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุง ทางเดิน ความสะอาด
ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
ตลาดรวมทั้งปรับปรุงระบบการ
ระบายอากาศ (W1, W2, T1, T5)
2. ประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่ม
ทีจ่ อดรถ ปรับปรุงระบบการจราจร
บริเวณทีจ่ อดรถให้สะดวกคล่องตัว
และเพิม่ ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ
ของนักท่องเที่ยว (W9, T2)
3. เสนอไปยั ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ห้ อ ง
นิ ท รรศการให้ มี ข ้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ของตลาดโบราณ
บางพลี ห รื อ อ� ำ เภอบางพลี ใ ห้
น่าสนใจ (W10, W12 , T1, T2)
4. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ ้ น
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(W10, W12, T1, T2)

จาก TOWS Matrix สามารถสรุปกลยุทธ์แต่ละประเด็นได้ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์จุดขายด้านการเป็น
ตลาดโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในสื่อต่างๆ อย่างจริงจัง จัดโปรแกรมการ

บทที่ 3

ข้อจ�ำกัด (T)
T1 จ�ำนวนคูแ่ ข่งมีมาก เนือ่ งจาก
มีการฟืน้ ฟูและพัฒนาตลาดโบราณ
ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
T2 ห้างบิก๊ ซีเปิดให้บริการใกล้
ตลาดโบราณบางพลี ท�ำให้ยอด
ขายลดน้อยลง เนื่องจากลูกค้า
นิยมซือ้ สินค้าจากห้างสรรพสินค้า
สมัยใหม่แทน
T3 การบริ ห ารจั ด การของ
ภาครัฐด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ เช่น ป้องกันอัคคีภยั ยังไม่ได้
มาตรฐาน
T4 กระแสวัตถุนยิ ม การบริโภค
ที่ เ กิ น พอดี แ ละวั ฒ นธรรมของ
คนเมืองท�ำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชนตลาดโบราณบางพลีเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป
T5 ปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ ต่ า งๆ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ในตลาดโบราณบางพลี

5. เสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการหามาตรการช่วยเหลือพ่อค้า
แม่คา้ ทีป่ ระสบปัญหาจากเพลิงไหม้
ตลาดโดยก�ำหนดพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
ในการจ�ำหน่ายสินค้าอย่างถาวร
(W10, O7)
6. ประสานเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุน ภาชนะรองรับขยะให้
มากขึ้นและก�ำหนดต�ำแหน่งการ
วางให้เหมาะสม (W4, O7)
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ท่องเที่ยวลักษณะวันเดียวเที่ยวครบ (One day trip) และสร้างการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ปรับปรุงทางเดินภายในตลาดให้กว้างขึ้น จัดระเบียบ
การวางจ�ำหน่ายสินค้า รวมทั้งปรับปรุงระบบการระบายอากาศ รณรงค์แก้ไขปัญหา
ด้านความสะอาด การประสานขอความร่วมมือในการจัดหาภาชนะรองรับขยะเพิม่ มากขึน้
และส่งเสริมการจ�ำหน่ายสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความโบราณ เร่งหามาตรการ
ช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้าที่ประสบเพลิงไหม้เพื่อให้มีแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าอย่างถาวร
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นความความแตกต่าง
จากตลาดโบราณอืน่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างมาตรการ
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งคนในชุมชน
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบ
การระบายอากาศ ระบบการจราจร เพิม่ ทีจ่ อดรถ ปรับปรุงห้องนิทรรศการให้นา่ สนใจ
จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการตลาด
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการตลาดของตลาด
โบราณบางพลี โดยสรุปเป็นประเด็นตามส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นความโบราณและควรน�ำวัตถุดบิ จากท้องถิน่ มาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์
เน้นความสดใหม่ ควรสาธิตการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้น่ารับประทานและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ควรท�ำจากวัสดุธรรมชาติ จัดให้มบี ริการต่างๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเทีย่ ว ควรรือ้ ฟืน้ การจ�ำหน่ายสินค้าทางน�ำ้ ด้านราคาควรท�ำป้ายแจ้งราคาสินค้า
และบริการต่างๆ ให้นกั ท่องเทีย่ วทราบอย่างชัดเจนเพือ่ ง่ายต่อการตัดสินใจ ด้านการ
จัดจ�ำหน่าย ควรดูแลรักษาความสะอาด ปลอดภัยบริเวณตลาดโบราณ จัดให้มรี ะบบ
สาธารณูปโภคครบครัน ปรับทางเดินภายในตลาดให้กว้างขึน้ หามาตรการในการป้องกัน
อัคคีภัย อนุรักษ์ความโบราณเพื่อสร้างจุดขาย ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจัดให้
มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันการมาท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันร้องเพลง การแสดง
ดนตรียอ้ นยุค การจัดงานมหัศจรรย์แห่งสายน�ำ้ การแข่งเรือ การตักบาตรพระทางเรือ
และท�ำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร เห็นว่าการพัฒนาการตลาดต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
มีการประชุมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีมัคคุเทศก์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ประสานความร่วมมือเพื่อรักษาล�ำคลองส�ำโรงให้สะอาด สวยงาม ด้านลักษณะทาง
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กายภาพ ควรสรรหางบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมตลาด มีระบบการก�ำจัดและ
รีไซเคิลขยะ หามาตรการจัดการปัญหาน�้ำเน่าเสีย มีระบบการก�ำจัดผักตบชวา ยุง
และควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบตลาด ส่วนด้านกระบวนการการให้บริการ
ควรจัดพื้นที่การจ�ำหน่ายให้เป็นระเบียบ อีกทั้งพ่อค้า แม่ค้าควรให้บริการนักท่องเที่ยว
ด้วยความรวดเร็ว มีน�้ำใจดีเสมือนเป็นเจ้าบ้านที่คอยดูแลนักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลีอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาบริบทชุมชนตลาดโบราณบางพลี พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ�ำกัด การสังเกต
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการตลาดอย่าง
ยั่งยืนของตลาดโบราณบางพลี ได้ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรเน้นความโบราณ โดดเด่น สร้างจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์และแตกต่างจากตลาดโบราณอื่น ควรใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาท�ำเป็น
อาหารคาว-หวานหรือของฝาก ควรสาธิตให้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุงอาหารเพื่อแสดงถึง
ความสดใหม่หรือแสดงขั้นตอนการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการใน
การซื้อ ควรสนับสนุนและให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อสร้าง
จุดขายทีแ่ ตกต่าง อาทิ ใบตอง ใบบัว กระบอกไม้ไผ่และควรหลีกเลีย่ งการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก จัดให้มีการท่องเที่ยวชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น การล่องเรือชมพื้นที่ทาง
การเกษตรสวนผัก ผลไม้ ดอกไม้ วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
บางพลี เช่น การเลี้ยงและการท�ำปลาสลิด เนื่องจากเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียง
ของอ�ำเภอบางพลีมายาวนาน ด้านราคา (Price) ควรจัดประชุมพ่อค้า แม่ค้าเพื่อให้
นโยบายการจ�ำหน่ายสินค้าในราคายุตธิ รรมและแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการต่างๆ
ให้ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ควรก�ำหนดมาตรการ
การตรวจสอบหรือสอดส่องดูแลร้านค้าต่างๆ เพื่อมิให้จ�ำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือ
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ด้านการจัดจ�ำหน่ายหรือสถานที่ (Place) ควรดูแลรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยในพื้นที่ จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน สถานที่จอดรถที่เพียงพอและปลอดภัย รื้อฟื้นการ
จ�ำหน่ายสินค้าทางน�ำ้ เพือ่ เพิม่ สีสนั การท่องเทีย่ ว ปรับปรุงทางเดินภายในตลาดให้กว้างขึน้
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการการแบ่งเขตพืน้ ทีก่ ารขายทีแ่ ยกออกจาก
พื้นที่ทางเดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดการระบบการระบายอากาศภายในตลาด
เพือ่ ลดความร้อนอบอ้าวด้วยการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมไอน�ำ้ จัดระเบียบ
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การวางสินค้าให้สวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้ง ควรท�ำป้ายบริเวณปากทางเข้าตลาด
เพื่อแจ้งต�ำแหน่งร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดซึ่งจะท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผน
การเลือกซื้อได้สะดวกมากขึ้น ก�ำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า
ที่ประสบอัคคีภยั เพือ่ ให้มพี นื้ ทีท่ เี่ หมาะสมและถาวรในการจ�ำหน่ายสินค้า ปรับปรุง
ทัศนียภาพและความสะอาดบริเวณริมคลองส�ำโรงและควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึน้
ควรปรับปรุงห้องนิทรรศการและศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วให้นา่ สนใจ อีกทัง้ ควรจัดท�ำ
เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ประวัติหลวงพ่อโต ประวัติคลองส�ำโรง
ประวัตปิ ระเพณีรบั บัว หรือจัดแสดงเครือ่ งมือประกอบอาชีพในอดีต ภาพตลาดโบราณ
บางพลีเมือ่ แรกสร้าง รวมทัง้ เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ของตลาดโบราณบางพลี
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ท�ำให้ตลาดโบราณบางพลีเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง เน้นจุดขายในการเป็นตลาดโบราณ
ที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันเดียว
เที่ยวครบ (One day trip) ทั้งทางบกและทางน�้ำ ณ ตลาดโบราณบางพลีและสถานที่
ส�ำคัญต่างๆ ของอ�ำเภอบางพลีในลักษณะการท่องเทีย่ วแบบเชือ่ มโยง จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสะท้อนการเป็นตลาดแห่งประวัติศาสตร์ อาทิ การละเล่น
พื้นบ้าน การฟ้อนร�ำ หรือการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และควรท�ำการประชาสัมพันธ์ใน
สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเสียงตามสายภายในตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เช่น การพลัดหลงหรือทรัพย์สินสูญหาย ใช้สื่อสมัยใหม่
เช่น เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ตลาด หรือประชาสัมพันธ์บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน
เพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ควรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการมา
ตลาดโบราณบางพลีให้มากขึ้น อีกทั้งควรประชาสัมพันธ์ตลาดโบราณบางพลีจากการ
ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว “OTOP VILLAGE CHAMPION : OVC” ซึ่งเป็นรางวัล
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ�ำปี
พ.ศ. 2548 ประเภท “ชุมชนพืน้ ถิน่ ” โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ควรประสานขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่คา้ เพือ่ เพิม่ กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ได้แก่
การลด แลก แจก แถมแก่นักท่องเที่ยว ท�ำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ แี ก่ตลาด อาทิ ป้ายห้ามจ�ำหน่ายหรือรับประทานของมึนเมาภายในตลาด ควรแต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการมอบรางวัลส�ำหรับร้านค้าดีเด่นเป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่พ่อค้าแม่ค้า และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ด้าน
บุคลากร (People) ควรให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการตลาดโบราณบางพลี
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยัง่ ยืน : กรณีศกึ ษาตลาดโบราณ
บางพลี อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ จิ ยั พบประเด็นทีค่ วรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายควรเป็นสินค้าทีเ่ น้นความโบราณ โดดเด่น แตกต่าง
และควรใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาท�ำเป็นอาหารหรือของฝาก เน้นความสดใหม่ แสดง
กรรมวิธกี ารปรุงเพือ่ กระตุน้ ความต้องการในการรับประทาน และบรรจุภณ
ั ฑ์ควรท�ำจาก
วัสดุธรรมชาติ ก�ำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบวันเดียวเที่ยวครบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพชรา บุดสีทา (2553) ซึ่งท�ำวิจัยเรื่อง การจัดการด้านการตลาดการ
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อย่างจริงจัง ควรมีวางแผนร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การป้องกันอัคคีภยั
การรักษาความสะอาดของคลองส�ำโรงและสิง่ แวดล้อมโดยรอบตลาด ประสานไปยังภาครัฐ
เพือ่ ดูแลรับผิดชอบบทบาทด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว เช่น ถนน ป้ายบอกทาง ลานจอดรถ การจราจรบริเวณลานจอดรถ
ห้องน�ำ้ ทีส่ ะอาด ภาชนะรองรับขยะทีเ่ พียงพอและก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารวางภาชนะทีเ่ หมาะสม
เป็นต้น และควรออกมาตรการหรือกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุข
ส�ำหรับด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพในภาพรวม เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ ท�ำให้ทศั นียภาพของตลาดโบราณบางพลี
สวยงาม สดใส น่าท่องเที่ยว ซ่อมแซมบูรณะสถานที่ต่างๆ จัดการปัญหาน�้ำเน่าเสีย
ปัญหาการทิ้งขยะ ปัญหายุงชุกชุม การก�ำจัดผักตบชวา รณรงค์และสร้างจิตส�ำนึก
ด้านการรักษาความสะอาดและการลดมลพิษต่างๆ ไปยังพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนใน
ชุมชนและนักท่องเทีย่ ว จัดตกแต่งลักษณะทางกายภาพเพือ่ สะท้อนความโบราณ อาทิ
การน�ำเรือโบราณซึ่งที่เป็นพาหนะในอดีตของชุมชนมาจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรูห้ รือสัมผัสถึงบรรยากาศในอดีตทีม่ กี ารค้าขายทางน�ำ้ ดูแลรักษาและร่วมกันอนุรกั ษ์
ให้ลักษณะทางกายภาพของตลาดโบราณบางพลีคงสภาพความโบราณอย่างยั่งยืน
ด้านกระบวนการการให้บริการ (Procedure) จัดระเบียบพ่อค้า แม่คา้ หาบเร่
แผงลอยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เน้นการ
ให้บริการที่รวดเร็ว ประทับใจ ควรจัดทัศนศึกษาหรือดูงานตลาดโบราณอื่นๆ เพื่อ
น�ำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านการตลาดของตลาดโบราณบางพลีต่อไป
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ท่องเทีย่ วชุมชนนครชุม จังหวัดก�ำแพงเพชร ผลการวิจยั พบว่าการจัดการด้านการตลาด
ควรมีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวแพ็กเกจตามความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจในการเสนอขาย และสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ด้านราคา ก�ำหนดราคาอย่างเหมาะสมและแสดงป้ายราคาให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภันฑิลา วิชาโห้ง (2554)
ซึ่งวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าราคาของฝาก ของ
ที่ระลึกยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า นักท่องเที่ยวจึงต้องการราคา
สินค้าที่เหมาะสมและแสดงป้ายราคาให้เห็นอย่างชัดเจน
ด้านการจัดจ�ำหน่ายหรือสถานที่ ควรจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว สถานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เพิ่มที่จอดรถ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของนิตย์ สัมมาพันธ์ และคณะ (2550) ซึง่ ท�ำวิจยั เรือ่ ง แนวทางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบทั้งด้านความสะอาด
ความเป็นระเบียบของร้านค้า สถานที่จอดรถ รวมทั้งห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอที่จะ
รองรับนักท่องเที่ยว และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการ
ส่งเสริมการขายโดยการ ลด แลก แจก แถม ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ คณาวุฒิ
ยวงโป่งแก้ว และคณะ (2554) ซึง่ วิจยั เรือ่ ง ปัญหาทางการตลาดของตลาดโบราณบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าตลาดโบราณบางพลีประสบปัญหาด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งคู่แข่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสาร
ด้านต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจยั มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และคณะ (2556) ซึง่ วิจยั เรือ่ ง
แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินตลาด 200 ปี ปราณบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัยพบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด
ควรเสนอของบประมาณเพือ่ ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนือ่ งและท�ำการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภายในชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มการรับรู้ของชุมชนและนักท่องเที่ยว
ด้านบุคลากร ควรจัดให้มกี ารประชุมชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง และควรก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน พ่อค้า แม่ค้าควรให้บริการที่น่าประทับใจ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นิดา บัวงาม และคณะ (2546) ซึง่ วิจยั เรือ่ ง การจัดการการท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้
วัดล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การบริหารจัดการพืน้ ที่
ควรเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนควรเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสอดคล้องกับ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ให้กับตลาดโบราณบางพลีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. สร้างเครือข่ายกับชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วระหว่างตลาดโบราณ
บางพลีกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
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งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ (2549) ซึ่งวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : ศึกษากรณีตลาดน�้ำอัมพวา อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจยั พบว่าแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วควรก�ำหนด
บทบาทและหน้าทีข่ องทุกฝ่ายให้ชดั เจนและต้องได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในพืน้ ที่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีงบประมาณทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา ซ่อมแซม
ตลาด การรีไซเคิลขยะ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้สะอาด สวยงาม การจัดการปัญหา
น�ำ้ เน่าเสีย ปัญหาผักตบชวา ปัญหายุงชุกชุม ปรับปรุงทางเดินภายในตลาดให้กว้างขึน้
และเห็นว่าควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งความสะอาดของล�ำคลอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปาริฉตั ร สิงห์ศกั ดิต์ ระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ซึง่ วิจยั เรือ่ ง
การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้าน
ทุ่งมะปรัง อ�ำเภอควนโดนและบ้านโตนปาหนัน ผลการวิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านทุ่งมะปรังและบ้านโตนปาหนันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องค�ำนึงถึง
ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว การน�ำธรรมชาติมาเป็นจุดขาย ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปยังนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน
ด้านกระบวนการการให้บริการ จัดระเบียบพ่อค้า แม่ค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวมี
ความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้า ให้บริการด้วยความรวดเร็วประทับใจ ควรจัดทัศนศึกษา
ตลาดโบราณอื่นๆ เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนาตลาดโบราณบางพลี ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นิตย์ สัมมาพันธ์ และคณะ (2550) ซึ่งวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่าปัญหาต่างๆ
ของการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์เกิดจากการบริหารจัดการทีไ่ ม่เป็นระบบ
ไม่ท�ำงานเป็นทีม อีกทั้ง ปัญหาด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบของร้านค้าที่ส่ง
ผลต่อการให้บริการที่ล่าช้า
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3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้การสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับชุมชน
1. ชุมชนควรต้อนรับนักท่องเทีย่ วด้วยไมตรีจติ และช่วยกันอนุรกั ษ์ความโบราณ
ของตลาดโบราณบางพลีเพื่อให้เป็นจุดขายอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการชุมชนควรท�ำงานอย่างเข้มแข็ง และการออกกฎ ระเบียบ ต่างๆ
ควรเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
3. ร่วมกันอนุรกั ษ์ตลาดโบราณบางพลีให้คงความโบราณและทรงคุณค่า ควรจัด
อบรมหรือทัศนศึกษาดูงานตลาดโบราณอืน่ ๆ เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนา
ตลาด
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดในหลากหลายสือ่ ปรับปรุงห้องนิทรรศการและศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ วให้นา่ สนใจ อาทิ การจัดแสดงสิง่ ของเครือ่ งใช้ทสี่ ะท้อนวิถชี วี ติ ชุมชนในอดีต
ภาพถ่ายหรือเรือ่ งราวเชิงประวัตศิ าสตร์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดโบราณบางพลี
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยัง่ ยืน กรณีศกึ ษาตลาดโบราณ
บางพลี ใช้พื้นที่ศึกษาเฉพาะตลาดโบราณบางพลีเป็นส�ำคัญ จึงเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์
จากการศึกษาพื้นที่อื่นที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันย่อมน�ำมาซึ่งแนวคิดหรือมุมมอง
ของการพัฒนาการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าการศึกษาค้นคว้าในบริบทหรือ
แง่มุมต่างๆ ยังมีความน่าสนใจที่สามารถน�ำไปสู่การศึกษาวิจัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
ดังนี้
1. ควรศึกษาตลาดโบราณแห่งอื่นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีข้อสรุปที่ครอบคลุม
กว้างขวาง รอบด้านมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหาร
จัดการการตลาด
2. ควรศึกษาต่อไปว่าหากตลาดโบราณบางพลีได้รับการพัฒนาตามกลยุทธ์
จากผลการศึกษาแล้ว จะมีความยั่งยืนเพียงใดและจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
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