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Abstract
The purposes of this study were to determine the level of public expectation, satisfaction, and the comparison between public expectation and satisfaction toward Wat Boath (North) Floating Market development in Tumbol
Bang Kuvieng, Umphor Bang Gruay, Nonthaburi Province. This study was a quantitative research using questionnaire
as a tool to collect the data from 400 people who visited Wat Boath (North) floating market and analyzed for both
descriptive and inferential statistics namely percentage, mean, standard deviation, and Independent Sample T-test
were reported.
The results of the study revealed that the overall picture of the opinions on the level of public expectation
and satisfaction toward Wat Boath (North) Floating Market development in Tumbol Bang Kuvieng, Nonthaburi were
at a high level on every aspect, especially on price of products and place of distributions.
The comparison results between public expectation and satisfaction toward Wat Boath (North) Floating Market
development in Tumbol Bang Kuvieng, Umphor Bang Gruay, Nonthaburi Province were different at statistically
significant .05 level.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของประชาชน ชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) และเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในงานวิจยั คือ ประชาชนทีม่ าท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ วัดโบสถ์ (บน) จ�ำนวน 400 คน เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์
ค่าที (Independent Sample T-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการวิจยั พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�ำ้ วัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
รายด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยให้ความส�ำคัญในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้ามากที่สุด
ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจต่อการเดิน
ทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับ
มากทั้งหมด โดยให้ความส�ำคัญในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้ามากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความเพียงพอและความหลากหลายของ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้า และการบริการและอัธยาศัยไมตรีจิตของผู้จ�ำหน่ายสินค้า
Journal of Rajanagarindra July - December 2018

93

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ระดับ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ในภาพรวมทั้งหมดแตกต่างกับความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ
เพื่อการพักผ่อน นันทนาการ การศึกษาหาความรู้ หรือเพื่อการท�ำ
ธุรกิจ เมื่อมีความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง
การเดินทางท่องเทีย่ วก็ขยายวงกว้างออกไป ในปัจจุบนั เศรษฐกิจใน
เมืองไทยเกิดการแข่งขันกันมากขึน้ จึงท�ำให้ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีตอ้ งมีความทันสมัยตามไปด้วย ชีวติ ของมนุษย์ในปัจจุบนั
เป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่แบบเร่งรีบ กลายเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา
ความใกล้ชดิ กับธรรมชาติ การท่องเทีย่ วกลายเป็นกิจกรรมทีจ่ ำ� เป็น
ในปัจจุบนั และมีความต้องการเพิม่ ขึน้ ในอนาคตธุรกิจการท่องเทีย่ ว
มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศและท้องถิ่น
รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักท่องเทีย่ วและคนในชุมชน
อีกด้วย
เนื่ องจากประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีทรัพยากรที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่สภาพทางสังคมใน
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมท�ำให้
เกิดภาวะตึงเครียดจึงต้องแสวงหาทางออก เพื่อสร้างความสุขทาง
กายและใจหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ มีการเดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทหรือชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งนี้เพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน
อีกทัง้ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ บนพืน้ ฐาน
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตส�ำนึกต่อการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป แหล่งท่องเที่ยวนั้นจัดออกเป็นหลายประเภท
ซึง่ ในปัจจุบนั การท่องเทีย่ วชุมชนก็จดั เป็นการท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังเป็น
ที่สนใจอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวตลาดน�้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกการท่องเทีย่ วเพือ่ ผ่อนคลาย ได้ตามความ
ต้องการ ซึง่ มีหลากหลายรูปแบบหนึง่ ในนัน้ คือรูปแบบการท่องเทีย่ ว
แบบตลาดน�้ำ (เสรี วงษ์มณฑา 2545 : 40)
ในปัจจุบนั ตลาดน�ำ้ ลดความคึกคักจอแจลงไป เนือ่ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการคมนาคมทางบกที่สะดวก
และรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางน�้ำ จึงท�ำให้เกิดการถมคลองเพื่อ
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สร้ า งถนน อั น มี ผ ลให้ วิ ถี ชี วิ ต การท� ำ มาหากิ น ของคนในชุ ม ชน
เปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตามการค้าขายในรูปแบบของตลาด
น�ำ้ ยังคงได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิน่ ตามนโยบาย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎร
ที่มีบ้านเรือนหรือมีสวนไร่นาตามริมแม่น�้ำล�ำคลองได้น�ำผลิตผล
ทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตกรรมพื้นบ้านออกมาจ�ำหน่าย
เป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง (ชูสิทธิ์ ชูชาติ
2547 : 49)
ตลาดน�้ ำ วั ด โบสถ์ (บน) เป็ น ตลาดที่ ตั้ ง อยู ่ ริ ม คลอง
บางกอกน้อย ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็น
ชุมชนเก่าแก่สร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลายปัจจุบนั ยังอนุรกั ษ์
โบราณสถานไว้ ทัง้ นีย้ งั เป็นแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งจ�ำหน่ายสินค้า
ชุมชน สินค้าการเกษตร และสินค้า OTOP ที่สร้างอาชีพและ
รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มี
แหล่งจ�ำหน่ายสินค้า ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและแก้ปัญหาค่าครอง
ชีพของประชาชน นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
จะช่วยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สร้างกลุม่ ชุมชนการอบรมส่งเสริม
อาชีพเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ตลาดน�ำ้ วัดโบสถ์ (บน) ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และ
ยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทัง้ เทศบาลได้ให้การสนับสนุนจาก
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง
รูปแบบและบรรจุภัณฑ์และการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเข้าร่วมจัด
แสดงและจ�ำหน่ายสินค้าในโอกาสต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความ
คาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบล
บางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำ
ข้อมูลวิชาการที่ได้จากการวิเคราะห์และน�ำผลการวิจัยไปปรับปรุง
และพัฒนาการบริการของผู้ประกอบการในตลาดน�้ำวัดโบสถ์ให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วและสามารถท�ำรายได้
ให้แก่ชาวบ้านท้องถิ่นและจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
จากการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง มีผู้ศึกษาที่แสดงถึง
1. เพือ่ ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนทีม่ ตี อ่ ตลาด
น�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทัศนคติที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
รัตนา สุขะนินทร์ (2547) ความคาดหวัง (Expectation)
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความต้องการหรือความปรารถนาที่
ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการนั้นๆ
นนทบุรี
ลูแทนส์ (Luthans, 1992) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความคาดหวัง
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
กั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่มีต ่อตลาดน�้ำวัด โบสถ์ (บน) มีก�ำเนิดมาจากแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังในสาขาจิตวิทยาของ
ลาวิ น (Lawin) และทอลแมน (Tolman) จากแนวความคิ ด
ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก และผลประโยชน์จากทฤษฎีด้าน
เศรษฐศาสตร์ โดยวรูม (Vroom) เป็นผู้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1964
แนวคิดทฤษฎี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของ วรูมได้น�ำแนวคิดดังกล่าวนี้มาตั้งเป็นทฤษฎีความคาดหวังเพื่อ
องค์ประกอบในการท่องเทีย่ วไว้ดงั นี้ องค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว อธิบายถึงการจูงใจในการท�ำงานโดยตรง และต่อมาทฤษฎีของวรูม
หรืออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้แก่ องค์ประกอบต่างๆ 7 ประการ ก็ได้รับความนิยมในการน�ำมาศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในการวิจัย
เป็นอันมาก
ดังนี้
มันดี (Mondy, 1990) ให้ความหมายของความคาดหวัง
1. การคมนาคม (หมายถึงทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก
ว่ า เป็ น การคาดการณ์ ข องบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ โดยบุ ค คลจะใช้
ทางน�้ำ และทางอากาศ)
ประสบการณ์ที่เคยประสบมาเป็นปัจจัยก�ำหนดความคาดหวัง
2. ร้านอาหารและภัตตาคาร
ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกความคิดเห็น
3. บริการน�ำเที่ยว
เป็นประจักษ์ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพือ่ การ
4. สิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว
ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
5. ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
จากแนวคิด ความคาดหวัง หมายถึง การทีบ่ คุ คลจะก�ำหนด
6. ความปลอดภัย
ความคาดหวังของตนนัน้ จะต้องประเมินความเป็นไปได้ เพราะความ
7. การเผยแพร่และโฆษณา
คาดหวังเป็นความรูส้ กึ นึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ หนึง่
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2547 : 7)
ส่วนในรายงานการด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดนโยบายการ สิ่งใดอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ความรู้สึกนึกคิดหรือคาด
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เวศ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ การณ์นนั้ ๆ จะมีลกั ษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง
เทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการ เป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อ
ท่องเที่ยวไว้ในอีกทัศนะหนึ่ง ว่าการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทาง สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกัน
สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีองค์ประกอบ 3 หลัก คือ ทรัพยากร ออกไป ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็น
แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism คุณค่าความส�ำเร็จของสิ่งนั้นๆ
สรุปได้ว่าความคาดหวังของบุคคลเกิดจากลักษณะความ
Service) และตลาดท่องเทีย่ ว (Tourism Market or Tourist) แต่ละ
องค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเหตุ แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตนเป็นเครื่องวัด
เป็นผลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบย่อย เช่น สภาพกายภาพและ ซึง่ ระดับของความคาดหวังจะเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ทแี่ ตก
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน ต่างกันไปตามแต่บุคคล ซึ่งน�ำไปใช้ในการพิจารณากรอบแนวคิดใน
สังคมและวัฒนธรรม องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น ความแตกต่าง การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้ำ
ของแต่ ล ะรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วจึ ง อยู ่ ที่ ค วามแตกต่ า งในองค์ วัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรตี อ่ ไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ประกอบย่อย และความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น
ระบบย่ อ ยทั้ ง 3 เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ เพื่อทัศนศึกษา ซึ่งอาจ ทางบวกหรือทางลบ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ และความเชื่อ
ซึง่ จะขอกล่าวถึง ความหมายและทฤษฎีเกีย่ วข้องความพึงพอใจดังนี้
เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย			

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

95

ความหมายของความพึงพอใจ
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 77) กล่าวถึง ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ
มุซซัฟเฟอร์ อุยซัล และจอห์น เอ วิลเลีย่ ม (Muzaffer Uysal
and John A Williams 2004 : 16) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ
แต่เมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท�ำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท�ำให้เกิด
ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น
เรื่องของความรู้สึกที่มีความรู้สึกของบุคคลที่บุคคลนั้นได้รับตาม
ความมุง่ หวัง หรือคาดหวังไว้ ดังนัน้ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ย่ อ มเป็ น ความรู ้ สึ ก ในทางที่ ดี ที่ ชื่ น ชอบพอใจหรื อ ประทั บ ใจที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ จากการไปสั ม ผั ส จริ ง ด้ ว ยตนเองกั บ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง ไว้ และความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเทีย่ วก็ยอ่ มแตกต่างกันออกไปทัง้ นีย้ อ่ มขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวัง
ที่มีต่อเรื่องนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทีม่ าท่องเทีย่ วในตลาดน�ำ้ วัดโบสถ์
(บน) และกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มา
		 ท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) เนื่องจากไม่ทราบ
จ�ำนวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการค�ำนวณขนาดของกลุ่ม
ตามแนวทางของ Taro Yamane 1973 ประสพชัย (2553 : 41)
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ�ำนวนประชากร ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ
385 คน และเพิม่ การส�ำรองตัวอย่างอีก 4% คือ 15 คน รวมจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
		 2.1 ตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ตนเองต่อเดือน
วัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ ผูร้ ว่ มเดินทางทีท่ า่ น
สะดวกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำ วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำ ช่วงเวลาใดที่ท่านสะดวกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว
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		 2.2 ตั ว แปรตามด้ า นความคาดหวั ง ทั้ ง 7 ด้ า น
ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสิ่ ง อ� ำนวย
ความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านราคาและ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้า และด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก
		 2.3 ตั ว แปรตามด้ า นความพึ ง พอใจทั้ ง 7 ด้ า น
ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสิ่ ง อ� ำนวย
ความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านราคาและ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้า และด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัยครั้งนี้
เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2560-มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 8 เดือน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากกระบวนการศึกษาหาความรูจ้ ากข้อมูล
เอกสารต่างๆ ประกอบด้วยลักษณะค�ำถามปลายปิด โดยแบ่งออก
เป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ ตลาดน�ำ้ วัดโบสถ์ (บน) และตอนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�ำสถิติมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีราย
ละเอียด ดังนี้
		 1.1 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage)
		 1.2 วิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวัดระดับโดยเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีรายละเอียด
ดังนี้

		 2.1 วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง
กับพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบล
บางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ค่าที (Independent Sample T-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ�ำนวน 221 คน มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ�ำนวน 156 คน การศึกษาอยูท่ รี่ ะดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 188 คน มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชน จ�ำนวน 167 คน
มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ�ำนวน 135 คน
มีวัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำ เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ จ�ำนวน 176 คน มีผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางมาท่องเที่ยว
กับเพือ่ น จ�ำนวน 192 คน เดินทางมาท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ โดยรถส่วน
บุคคล จ�ำนวน 250 คน สะดวกเดินทางมาท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ ช่วงวัน
อาทิตย์ จ�ำนวน 274 คน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว
1,001-1,500 บาท จ�ำนวน 225 คน
ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�ำ้
วัดโบสถ์ (บน)
ผลจากการวิจยั ในภาพรวม พบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญ
กับความคาดหวังต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำวัดโบสถ์
(บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า
ประชาชนให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด 7 ด้าน โดยให้
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้า รองลงมา
ได้แก่ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�ำ้
วัดโบสถ์ (บน)
ผลจากการวิจยั ในภาพรวม พบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญ
กับความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำวัดโบสถ์
(บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า
ประชาชนให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด 7 ด้าน โดยให้
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้า รองลงมา
ได้แก่ ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด้านสถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของ
เจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ระดับ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ในภาพ
รวมทัง้ หมดแตกต่างไปตามความพึงพอใจ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกันระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า แตกต่างกันระหว่าง
ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก พบว่า แตกต่างกันระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) จ�ำแนกตาม
ด้านการคมนาคม พบว่า แตกต่างกันระหว่างความคาดหวัง
และความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ า นความปลอดภั ย พบว่ า แตกต่ า งกั น ระหว่ า งความ
คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ า นราคาและร้ า นจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า พบว่ า แตกต่ า งกั น
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก พบว่า แตกต่างกัน
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มีประเด็นที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ความคาดหวั ง ของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตลาดน�้ ำ
วัดโบสถ์ (บน)
ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด 7
ด้าน โดยให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้า
รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้าน
การประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของกรรวีกันเงิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในจังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ พิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ด้านระยะทาง ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย
ด้านร้านจ�ำหน่ายอาหาร และด้านสถานทีจ่ ำ� หน่ายของทีร่ ะลึก ความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของณริษา นิลแสง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี
ต่อตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญอยู่ใน
ระดับมากทัง้ 7 ด้าน เมือ่ พิจารณารายด้าน นักท่องเทีย่ วความส�ำคัญ
ในด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วและด้ า นร้ า นอาหาร
และเครื่องดื่มมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภจิต
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ
ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ ด ้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ อยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นด้ า นบุ ค ลากร
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีความคาด
หวังและความพึงพอใจในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามด้านการ
ส่งเสริมการตลาดนักท่องเทีย่ วมีความคาดหวังและความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง การบริการของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง จึงควรเน้นให้ความส�ำคัญกับด้านการส่งเสริมการ
ตลาดมากทีส่ ดุ เพราะเป็นจุดอ่อนของบริการโฮมสเตย์ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างเนื่องจากพบว่าเกิดช่องว่างระหว่างระดับ
ความคาดหวังในปัจจัยดังกล่าวมากทีส่ ดุ จึงควรปรับปรุงในประเด็น
การมีเว็บไซต์แนะน�ำที่พักและบริการ รวมถึงการติดต่อจองห้องพัก
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เป็นล�ำดับส�ำคัญ
ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตลาดน�้ ำ
วัดโบสถ์ (บน)
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชน
ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเทีย่ วทีต่ ลาด
น�ำ้ วัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านแล้ว
พบว่า ประชาชนให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากทัง้ หมด 7 ด้าน โดย
ให้ความส�ำคัญมากที่สุดในด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้า รองลง
มา ได้แก่ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่
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ระลึก ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ
ของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณริษา นิลแสง (2553) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง
อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการผลการศึ ก ษาพบว่ า
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้งโดยส่วน
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว
ให้ความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากทัง้ 7 ด้าน โดยให้ความส�ำคัญในด้าน
ร้านอาหารและเครื่องดื่มและด้านสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว
มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของมธุวรรณ พลวัน (2546)
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวกรณีศึกษาตลาดน�้ำ
ท่าคา ต�ำบลท่าคา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ
ศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจมากต่อการจัดการการท่อง
เทีย่ วในด้านต่างๆ เช่น การล่องเรือขายสินค้าผลผลิตจากการเกษตร
วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้ำ และพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทิวทัศน์
และบรรยากาศของตลาดน�ำ้ และชุมชนริมน�ำ้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของกรรวี กันเงิน (2550) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสถาน
ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในจังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ พิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ด้านระยะทาง ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย
ด้านร้านจ�ำหน่ายอาหาร และด้านสถานทีจ่ ำ� หน่ายของทีร่ ะลึก ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของภาวิดา จีนะวัฒน์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
พัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วไทย ต่อผลการจัดการสิง่ แวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน
ปรากฏว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยต่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ได้ แ ก่ ความสวยงามบริ เวณชายหาดและถนน ความสะอาด
ของชายหาดและน�้ำทะเล การจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของร้ า นค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ และความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมธุวรรณ พลวัน (2546)
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวกรณีศึกษาตลาดน�้ำ

ท่าคา ต�ำบลท่าคา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ
ศึ ก ษาพบว่ า พึ ง พอใจในระดั บ ปานกลาง คื อ ถั ง ขยะและสุ ข า
สาธารณะ

ของลูกค้า ถ้าสินค้าน่าสนใจและมีราคาที่ยอมรับได้ ป้ายติดราคาที่
ติดบนสินค้านั้นจะกลายเป็นประการแรกที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า
7. ด้านสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผู้ประกอบการควร
ปรับปรุงในเรือ่ ง มีสนิ ค้าของทีร่ ะลึกให้เลือกหลากหลาย โดยเพิม่ สิน
ค้าให้หลากหลายโดยการน�ำสินค้าจากหมูบ่ า้ นต่างๆ น�ำมาจ�ำหน่าย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา ให้แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
จากการวิจยั เรือ่ ง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา
นนทบุรี สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการของตลาดน�้ำ
วัดโบสถ์ (บน) ปรับปรุงด้านต่างๆ ของตลาดเพื่อให้ประชาชนเกิด ตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี พบว่ามีข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ความพึงใจต่อการพัฒนาตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน) ดังนี้
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและ
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงใน
เรื่องมีโปรแกรมการพาชมสถานที่ต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ โดยมีเรือน�ำเทีย่ ว ท�ำการเก็บข้อมูลจากสอบถาม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำการ
ตามสถานทีโ่ บราณสถานต่างๆ เช่น วัดปรางค์หลวง วัดอัมพวัน และ ศึกษาในเชิงลึก มีการจัดท�ำการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงและ
วิถชี วี ติ ของผูท้ อี่ าศัยอยูร่ มิ คลองบางกอกน้อยและริมคลองบางใหญ่ พัฒนาการวางแผนทางการตลาด ปรับกลยุทธ์การตลาด และ
หรือมีการเพิ่มโปรแกรมให้มีความหลากหลายได้เลือกให้เหมาะสม สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
2. ควรท�ำการวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น การท�ำโฟกัส กรุ๊ป
และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศได้รจู้ กั ตลาดน�ำ้ เพือ่ ท�ำให้เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วและ เพื่อน�ำไปสู่ประเด็นในการอธิบายในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละตัวแปรแนะน�ำควรเพิ่มส่วนของ
ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น
2. ด้ า นการบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ระกอบการควร ปัญหาและข้อเสนอแนะลงไปในแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความ
ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความสุ ภ าพและความ ครอบคลุมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ให้
มีมารยาทของเจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดฝึกอบรมการให้บริการแก่ เกิดประโยชน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นผูแ้ นะน�ำข้อมูลเพือ่ ให้ประชาชนเกิดความประทับใจ
เมื่อได้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
เอกสารอ้างอิง
3. ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุง กรรวี กันเงิน. (2550). ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ในเรื่องความเป็นระเบียบของการจัดตั้งเรียงถังขยะให้เป็นระเบียบ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
และจัดให้อยู่ในโซนที่เหมาะสม
ในจังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
4. ด้านการคมนาคม ผู้ประกอบการควรปรับปรุงในเรื่อง
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ความชัดเจนของป้ายบอกทางบนถนนตลอดการเดินทางก่อนถึง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2547). คู่มือปฏิบัติงานการ
ตลาดน�้ำทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้เดิน
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าส� ำ หรั บ ข้ า ราชการและพนั ก งาน
ทางมายังตลาดน�้ำได้สะดวก และมีการบริการรถรับส่งระหว่างจุด
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
จอดรถกับตลาดน�้ำวัดโบสถ์ (บน)
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด มิลเล็ทกรุ๊ป.
5. ด้านความปลอดภัย ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุงในเรือ่ ง ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2547). พฤติกรรมผู้บริโภค. จุลสารการท่องเที่ยว
ความเหมาะสมของสภาพพาหนะที่ใช้บริการ โดยมีการตรวจสภาพ
18,2 (เมษายน-มิถุนายน).
ก่อนน�ำมาใช้งานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาท่องเที่ยว ณริษา นิลแสง. (2553). ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ตลาดน�้ำ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอ
6. ด้านราคาและร้านจ�ำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการควร
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรับปรุงในเรื่องการให้บริการร้านจ�ำหน่ายสินค้าในราคาของสินค้า
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย
มีความเหมาะสมร้านควรจะมีการติดป้ายแสดงสินค้าไว้เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ราคา และยังเป็นจุดเด่น คือ สามารถใช้ราคาเพื่อดึงดูดความสนใจ
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