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Abstract

 The purposes of this study were to determine the level of public expectation, satisfaction, and the compari-

son 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�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของประชาชน ชาวไทยท่ีมีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) และเพื่อ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) โดยกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในงานวจิยั คอื ประชาชนทีม่าท่องเทีย่วตลาดน�า้วดัโบสถ์ (บน) จ�านวน 400 คน เป็นผูใ้ห้ข้อมลู เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติวิเิคราะห์

ค่าที (Independent Sample T-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลจากการวจิยัพบว่า ระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันาตลาดน�า้วดัโบสถ์ (บน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

รายด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยให้ความส�าคัญในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสินค้ามากที่สุด  

ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ประชาชนให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจต่อการเดิน

ทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ

มากทั้งหมด โดยให้ความส�าคัญในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสินค้ามากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความเพียงพอและความหลากหลายของ 

ร้านจ�าหน่ายสินค้า และการบริการและอัธยาศัยไมตรีจิตของผู้จ�าหน่ายสินค้า
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 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ระดับ 

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ในภาพรวมทั้งหมดแตกต่างกับความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ 

เพื่อการพักผ่อน นันทนาการ การศึกษาหาความรู้ หรือเพื่อการท�า

ธุรกิจ เมื่อมีความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง 

การเดินทางท่องเทีย่วก็ขยายวงกว้างออกไป ในปัจจบุนัเศรษฐกจิใน

เมอืงไทยเกิดการแข่งขนักนัมากขึน้ จึงท�าให้ความเจรญิก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยต้ีองมคีวามทนัสมยัตามไปด้วย ชวีติของมนษุย์ในปัจจบุนั

เป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่แบบเร่งรีบ กลายเป็นสิ่งท่ีต้องแสวงหา

ความใกล้ชดิกบัธรรมชาต ิการท่องเทีย่วกลายเป็นกจิกรรมทีจ่�าเป็น

ในปัจจบุนัและมคีวามต้องการเพิม่ข้ึน ในอนาคตธรุกจิการท่องเทีย่ว

มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการน�ารายได้เข้าสู่ประเทศและท้องถิ่น 

รวมทัง้สร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างนกัท่องเทีย่วและคนในชมุชน

อีกด้วย

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดม

สมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่สภาพทางสังคมใน

ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมท�าให้

เกิดภาวะตึงเครียดจึงต้องแสวงหาทางออก เพื่อสร้างความสุขทาง

กายและใจหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับความสนใจท้ังชาวไทยและ

ต่างชาติ มีการเดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทหรือชุมชนที่มี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งนี้เพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน 

อกีทัง้ได้รับความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน บนพืน้ฐาน

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตส�านึกต่อการรักษา

วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งน้ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีรูปแบบที่

แตกต่างกันออกไป แหล่งท่องเท่ียวน้ันจัดออกเป็นหลายประเภท  

ซึง่ในปัจจบุนัการท่องเทีย่วชมุชนกจ็ดัเป็นการท่องเทีย่วทีก่�าลงัเป็น

ที่สนใจอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวตลาดน�้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและ 

นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกการท่องเทีย่วเพือ่ผ่อนคลาย ได้ตามความ

ต้องการ ซึง่มหีลากหลายรปูแบบหน่ึงในนัน้คือรปูแบบการท่องเทีย่ว

แบบตลาดน�้า (เสรี วงษ์มณฑา 2545 : 40)

 ในปัจจบุนั ตลาดน�า้ลดความคกึคกัจอแจลงไป เนือ่งจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการคมนาคมทางบกที่สะดวก 

และรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางน�้า จึงท�าให้เกิดการถมคลองเพื่อ

สร้างถนน อันมีผลให้วิถีชีวิตการท�ามาหากินของคนในชุมชน

เปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตามการค้าขายในรูปแบบของตลาด

น�า้ยงัคงได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานระดบัท้องถิน่ตามนโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎร

ที่มีบ้านเรือนหรือมีสวนไร่นาตามริมแม่น�้าล�าคลองได้น�าผลิตผล

ทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตกรรมพื้นบ้านออกมาจ�าหน่าย

เป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 

2547 : 49)

 ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) เป ็นตลาดที่ตั้ งอยู ่ริมคลอง

บางกอกน้อย ต�าบลบางคเูวียง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีเป็น

ชมุชนเก่าแก่สร้างมาตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนปลายปัจจบุนัยงัอนรุกัษ์

โบราณสถานไว้ ทัง้นีย้งัเป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งจ�าหน่ายสนิค้า

ชุมชน สินค้าการเกษตร และสินค้า OTOP ที่สร้างอาชีพและ 

รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ม ี

แหล่งจ�าหน่ายสินค้า ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและแก้ปัญหาค่าครอง

ชีพของประชาชน นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 

จะช่วยส่งเสรมิอาชพี สร้างรายได้ สร้างกลุม่ชุมชนการอบรมส่งเสรมิ

อาชีพเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดน�า้วดัโบสถ์ (บน) ได้มกีารปรบัปรงุและพัฒนาท�าให้ผูป้ระกอบ

การกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และ 

ยงัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อกีทัง้เทศบาลได้ให้การสนบัสนนุจาก

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง 

รูปแบบและบรรจุภัณฑ์และการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเข้าร่วมจัด 

แสดงและจ�าหน่ายสินค้าในโอกาสต่างๆ 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความ 

คาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบล

บางคเูวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีเพือ่ประโยชน์ในการน�า

ข้อมูลวิชาการที่ได้จากการวิเคราะห์และน�าผลการวิจัยไปปรับปรุง

และพัฒนาการบริการของผู้ประกอบการในตลาดน�้าวัดโบสถ์ให้

สอดคล้องกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วและสามารถท�ารายได้

ให้แก่ชาวบ้านท้องถิ่นและจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพ่ือศกึษาระดบัความคาดหวังของประชาชนทีม่ต่ีอตลาด

น�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง 

กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน)  

ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

แนวคิดทฤษฎี 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ค�าจ�ากัดความของ 

องค์ประกอบในการท่องเทีย่วไว้ดงัน้ี องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

หรืออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วได้แก่ องค์ประกอบต่างๆ 7 ประการ 

ดังนี้

 1. การคมนาคม (หมายถึงท้ังการคมนาคมขนส่งทางบก 

ทางน�้า และทางอากาศ)

 2. ร้านอาหารและภัตตาคาร

 3. บริการน�าเที่ยว

 4. สิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว

 5. ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง

 6. ความปลอดภัย

 7. การเผยแพร่และโฆษณา 

  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2547 : 7)

 ส่วนในรายงานการด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายการ 

ท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ 

ท่องเที่ยวไว้ในอีกทัศนะหนึ่ง ว่าการท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีองค์ประกอบ 3 หลัก คือ ทรัพยากร 

แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism 

Service) และตลาดท่องเทีย่ว (Tourism Market or Tourist) แต่ละ

องค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเหตุ 

เป็นผลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบย่อย เช่น สภาพกายภาพและ

ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน 

สังคมและวัฒนธรรม องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น ความแตกต่าง

ของแต่ละรูปแบบการท่องเท่ียวจึงอยู ่ ท่ีความแตกต่างในองค์

ประกอบย่อย และความสมัพันธ์ทีเ่กดิข้ึน โดยความสมัพนัธ์ระหว่าง

ระบบย่อยทั้ง 3 เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ เพื่อทัศนศึกษา ซึ่งอาจ

เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง มีผู้ศึกษาท่ีแสดงถึง

ทัศนคติที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้

 รัตนา สุขะนินทร์ (2547) ความคาดหวัง (Expectation) 

หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความต้องการหรือความปรารถนาท่ี 

ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการนั้นๆ 

 ลูแทนส ์(Luthans, 1992) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความคาดหวัง 

มีก�าเนิดมาจากแนวคิดเก่ียวกับความคาดหวังในสาขาจิตวิทยาของ

ลาวิน (Lawin) และทอลแมน (Tolman) จากแนวความคิด 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก และผลประโยชน์จากทฤษฎีด้าน

เศรษฐศาสตร์ โดยวรูม (Vroom) เป็นผู้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1964  

วรูมได้น�าแนวคิดดังกล่าวนี้มาตั้งเป็นทฤษฎีความคาดหวังเพื่อ

อธิบายถึงการจูงใจในการท�างานโดยตรง และต่อมาทฤษฎีของวรูม 

ก็ได้รับความนิยมในการน�ามาศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในการวิจัย 

เป็นอันมาก

 มันดี (Mondy, 1990) ให้ความหมายของความคาดหวัง 

ว่าเป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ โดยบุคคลจะใช้

ประสบการณ์ที่เคยประสบมาเป็นปัจจัยก�าหนดความคาดหวัง  

ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกความคิดเห็น

เป็นประจกัษ์ พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลจะเป็นไปเพือ่การ

ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ 

 จากแนวคดิ ความคาดหวัง หมายถงึ การทีบ่คุคลจะก�าหนด

ความคาดหวงัของตนนัน้จะต้องประเมนิความเป็นไปได้ เพราะความ

คาดหวังเป็นความรูส้กึนกึคดิและคาดการณ์ของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่หนึง่

สิ่งใดอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ความรู้สึกนึกคิดหรือคาด

การณ์นัน้ๆ จะมลีกัษณะเป็นการประเมนิค่าโดยมาตรฐานของตนเอง 

เป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อ 

ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกัน 

ออกไป ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็น

คุณค่าความส�าเร็จของสิ่งนั้นๆ

 สรุปได้ว่าความคาดหวังของบุคคลเกิดจากลักษณะความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตนเป็นเครื่องวัด  

ซึง่ระดบัของความคาดหวงัจะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ทีแ่ตก

ต่างกันไปตามแต่บุคคล ซึ่งน�าไปใช้ในการพิจารณากรอบแนวคิดใน

การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้า

วดัโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคเูวยีง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุต่ีอไป

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น

ทางบวกหรือทางลบ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ และความเชื่อ 

ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมายและทฤษฎีเก่ียวข้องความพงึพอใจดงันี้
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 ความหมายของความพึงพอใจ

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 77) กล่าวถึง ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย

อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อส่ิงหน่ึง

สิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ

 มซุซฟัเฟอร์ อุยซลั และจอห์น เอ วลิเลีย่ม (Muzaffer Uysal 

and John A Williams 2004 : 16) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ  

แต่เมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท�าให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม  

ถ้าส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท�าให้เกิด

ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ

 จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น 

เรื่องของความรู้สึกที่มีความรู้สึกของบุคคลท่ีบุคคลน้ันได้รับตาม

ความมุง่หวงั หรอืคาดหวงัไว้ ดงันัน้ ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว

ย่อมเป็นความรู ้สึกในทางท่ีดีท่ีช่ืนชอบพอใจหรือประทับใจที ่

นักท่องเที่ยวได้รับจากการไปสัมผัสจริงด้วยตนเองกับแหล่ง 

ท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ และความพึงพอใจของ 

นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่ง 

ท่องเทีย่วกย่็อมแตกต่างกนัออกไปทัง้นีย่้อมขึน้อยูก่บัความคาดหวงั

ที่มีต่อเรื่องนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้

ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนทีม่าท่องเทีย่วในตลาดน�า้วดัโบสถ์ 

(บน) และกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มา

  ท่องเที่ยวตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) เน่ืองจากไม่ทราบ

จ�านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการค�านวณขนาดของกลุ่ม

ตามแนวทางของ Taro Yamane 1973 ประสพชัย (2553 : 41) 

ตวัอย่างกรณไีม่ทราบจ�านวนประชากร ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั  

385 คน และเพิม่การส�ารองตวัอย่างอกี 4% คอื 15 คน รวมจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

    2.1 ตวัแปรอสิระด้านปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบไปด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ตนเองต่อเดือน 

วตัถปุระสงค์หลกัของการมาท่องเทีย่วตลาดน�า้ ผูร่้วมเดนิทางทีท่่าน

สะดวกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้า วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว

ตลาดน�้า ช่วงเวลาใดที่ท่านสะดวกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้า  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว

   2.2 ตัวแปรตามด ้านความคาดหวังทั้ ง  7 ด ้าน  

ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านราคาและ 

ร้านจ�าหน่ายสินค้า และด้านสถานที่จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก

   2.3 ตัวแปรตามด ้านความพึงพอใจทั้ ง  7 ด ้าน  

ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านราคาและ 

ร้านจ�าหน่ายสินค้า และด้านสถานที่จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ 

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัยครั้งนี้  

เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2560-มนีาคม 2561 รวมระยะเวลา 8 เดอืน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ใช้แบบสอบถาม (Question-

naires) ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จากกระบวนการศึกษาหาความรูจ้ากข้อมลู

เอกสารต่างๆ ประกอบด้วยลักษณะค�าถามปลายปิด โดยแบ่งออก

เป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของ

ประชาชนทีม่ต่ีอตลาดน�า้วดัโบสถ์ (บน) และตอนที ่3 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�าสถิติมาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีราย

ละเอียด ดังนี้

  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่  

(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage)

  1.2 วิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวดัระดบัโดยเทยีบ

กับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

  2. สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีรายละเอียด

ดังนี้ 
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  2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง 

กับพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบล 

บางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้สถิติวิเคราะห์

ค่าที (Independent Sample T-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ�านวน 221 คน มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี จ�านวน 156 คน การศึกษาอยูท่ีร่ะดบัปรญิญาตรี 

จ�านวน 188 คน มอีาชีพเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ�านวน 167 คน 

มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ�านวน 135 คน  

มีวัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเท่ียวตลาดน�้า เพื่อพักผ่อน 

หย่อนใจ จ�านวน 176 คน มีผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางมาท่องเที่ยว 

กบัเพือ่น จ�านวน 192 คน เดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน�า้โดยรถส่วน

บคุคล จ�านวน 250 คน สะดวกเดนิทางมาท่องเท่ียวตลาดน�า้ช่วงวนั

อาทิตย์ จ�านวน 274 คน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

1,001-1,500 บาท จ�านวน 225 คน 

 ระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันาตลาดน�า้

วัดโบสถ์ (บน)

 ผลจากการวจิยัในภาพรวม พบว่า ประชาชนให้ความส�าคญั

กับความคาดหวังต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีตลาดน�้าวัดโบสถ์ 

(บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านแล้วพบว่า 

ประชาชนให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากท้ังหมด 7 ด้าน โดยให้ 

ความส�าคญัมากทีส่ดุในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสนิค้า รองลงมา

ได้แก่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และด้านสถานท่ีจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ด้านการ

บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย 

 ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาตลาดน�า้

วัดโบสถ์ (บน)

 ผลจากการวจิยัในภาพรวม พบว่า ประชาชนให้ความส�าคญั

กับความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้าวัดโบสถ์ 

(บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านแล้วพบว่า 

ประชาชนให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากท้ังหมด 7 ด้าน โดยให้ 

ความส�าคญัมากทีส่ดุในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสนิค้า รองลงมา

ได้แก่ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ด้านสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึ 

ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของ 

เจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) พบว่า ระดับ

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ในภาพ

รวมทัง้หมดแตกต่างไปตามความพงึพอใจ อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แตกต่างกันระหว่างความ 

คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า แตกต่างกันระหว่าง

ความคาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก พบว่า แตกต่างกันระหว่างความ

คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ระดบัความคาดหวงัและระดับความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) จ�าแนกตาม

 ด้านการคมนาคม พบว่า แตกต่างกนัระหว่างความคาดหวงั

และความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ด้านความปลอดภัย พบว่า แตกต่างกันระหว่างความ 

คาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสินค้า พบว่า แตกต่างกัน 

ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 ด้านสถานท่ีจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก พบว่า แตกต่างกัน

ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี มีประเด็นที่สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้า

วัดโบสถ์ (บน)

 ผลการวจิยัพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพฒันา

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ด้านแล้วพบว่า ประชาชนให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทั้งหมด 7 

ด้าน โดยให้ความส�าคญัมากทีส่ดุในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสนิค้า 

รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ด้าน

การประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก ด้านการ

บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของกรรวีกันเงิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที ่

ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดักาญจนบุรี 

เมือ่พจิารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการบรกิาร

ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ด้านระยะทาง ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย 

ด้านร้านจ�าหน่ายอาหาร และด้านสถานทีจ่�าหน่ายของทีร่ะลึก ความ

คาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของณริษา นิลแสง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง  

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ม ี

ต่อตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญอยู่ใน

ระดบัมากทัง้ 7 ด้าน เมือ่พจิารณารายด้าน นกัท่องเทีย่วความส�าคญั

ในด้านส่ิงดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวและด้านร้านอาหาร 

และเครื่องดื่มมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภจิต  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ 

ด้านราคา ด้านสถานท่ีด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู ่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคลากร  

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่มีความคาด

หวังและความพึงพอใจในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามด้านการ 

ส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวมคีวามคาดหวังและความพงึพอใจใน

ระดับปานกลาง การบริการของโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง จึงควรเน้นให้ความส�าคัญกับด้านการส่งเสริมการ

ตลาดมากทีส่ดุ เพราะเป็นจดุอ่อนของบรกิารโฮมสเตย์ในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนล่างเน่ืองจากพบว่าเกิดช่องว่างระหว่างระดับ

ความคาดหวงัในปัจจยัดงักล่าวมากทีส่ดุ จงึควรปรบัปรงุในประเดน็ 

การมีเว็บไซต์แนะน�าที่พักและบริการ รวมถึงการติดต่อจองห้องพัก

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เป็นล�าดับส�าคัญ

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตลาดน�้า

วัดโบสถ์ (บน)

 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันา

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชน

ให้ความส�าคญักบัความพงึพอใจต่อการเดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาด

น�า้วดัโบสถ์ (บน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้านแล้ว

พบว่า ประชาชนให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด 7 ด้าน โดย

ให้ความส�าคัญมากที่สุดในด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสินค้า รองลง

มา ได้แก่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านสถานที่จ�าหน่ายสินค้าที่

ระลึก ด้านการคมนาคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่ และด้านความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ณรษิา นลิแสง (2553) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัและ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการผลการศึกษาพบว่า  

ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

 ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงโดยส่วน

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว

ให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทัง้ 7 ด้าน โดยให้ความส�าคญัในด้าน

ร้านอาหารและเครื่องดื่มและด้านส่ิงดึงดูดใจให้เกิดการท่องเท่ียว

มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของมธุวรรณ พลวัน (2546)  

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ 

นักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวกรณีศึกษาตลาดน�้า 

ท่าคา ต�าบลท่าคา อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ

ศกึษาพบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจมากต่อการจัดการการท่อง

เทีย่วในด้านต่างๆ เช่น การล่องเรอืขายสนิค้าผลผลติจากการเกษตร  

วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้า และพึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อมทิวทัศน์  

และบรรยากาศของตลาดน�า้และชมุชนรมิน�า้ ซึง่ไม่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของกรรวี กันเงิน (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง 

และความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการพฒันาสถาน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดักาญจนบุรี 

เมือ่พจิารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการบรกิาร

ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ด้านระยะทาง ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย 

ด้านร้านจ�าหน่ายอาหาร และด้านสถานทีจ่�าหน่ายของทีร่ะลึก ความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของภาวิดา จีนะวัฒน์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลการจัดการส่ิงแวดล้อมบริเวณชายหาด

พัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ 

นกัท่องเทีย่วไทย ต่อผลการจดัการส่ิงแวดล้อมบรเิวณชายหาดพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาแต่ละด้าน 

ปรากฏว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยต่อการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

ได้แก่ ความสวยงามบริเวณชายหาดและถนน ความสะอาด 

ของชายหาดและน�้าทะเล การจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของร้านค้าและบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมธุวรรณ พลวัน (2546) 

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ 

นักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวกรณีศึกษาตลาดน�้า 



Journal of Rajanagarindra July - December  2018       99

ท่าคา ต�าบลท่าคา อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ

ศึกษาพบว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ถังขยะและสุขา

สาธารณะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 จากการวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันา

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการของตลาดน�้า

วัดโบสถ์ (บน) ปรับปรุงด้านต่างๆ ของตลาดเพื่อให้ประชาชนเกิด

ความพึงใจต่อการพัฒนาตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ดังนี้

 1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงใน

เรื่องมีโปรแกรมการพาชมสถานที่ต่างๆ ทีน่่าสนใจ โดยมเีรอืน�าเทีย่ว

ตามสถานทีโ่บราณสถานต่างๆ เช่น วัดปรางค์หลวง วดัอมัพวัน และ

วถิชีวีติของผูท้ีอ่าศัยอยูร่มิคลองบางกอกน้อยและรมิคลองบางใหญ่ 

หรือมีการเพิ่มโปรแกรมให้มีความหลากหลายได้เลือกให้เหมาะสม 

และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ 

ต่างประเทศได้รู้จกัตลาดน�า้ เพือ่ท�าให้เพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่วและ

ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น

 2. ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู ้ประกอบการควร

ปรับปรุงในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสุภาพและความ 

มีมารยาทของเจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดฝึกอบรมการให้บริการแก ่

เจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นผูแ้นะน�าข้อมลูเพือ่ให้ประชาชนเกิดความประทบัใจ 

เมื่อได้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

 3. ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ผู้ประกอบการควรปรบัปรงุ

ในเรื่องความเป็นระเบียบของการจัดต้ังเรียงถังขยะให้เป็นระเบียบ

และจัดให้อยู่ในโซนที่เหมาะสม 

 4. ด้านการคมนาคม ผู้ประกอบการควรปรับปรุงในเรื่อง

ความชัดเจนของป้ายบอกทางบนถนนตลอดการเดินทางก่อนถึง

ตลาดน�้าทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้ประชาชนนอกพ้ืนที่ได้เดิน 

ทางมายังตลาดน�้าได้สะดวก และมีการบริการรถรับส่งระหว่างจุด

จอดรถกับตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน)  

 5. ด้านความปลอดภยั ผูป้ระกอบการควรปรบัปรงุในเรือ่ง

ความเหมาะสมของสภาพพาหนะที่ใช้บริการ โดยมีการตรวจสภาพ

ก่อนน�ามาใช้งานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนท่ีมาท่องเที่ยว

ตลาดน�้า 

 6. ด้านราคาและร้านจ�าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการควร

ปรับปรุงในเรื่องการให้บริการร้านจ�าหน่ายสินค้าในราคาของสินค้า

มคีวามเหมาะสมร้านควรจะมกีารตดิป้ายแสดงสนิค้าไว้เปรยีบเทยีบ

ราคา และยังเป็นจุดเด่น คือ สามารถใช้ราคาเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของลูกค้า ถ้าสินค้าน่าสนใจและมีราคาที่ยอมรับได้ ป้ายติดราคาที่

ติดบนสินค้านั้นจะกลายเป็นประการแรกที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า 

 7. ด้านสถานที่จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก ผู้ประกอบการควร

ปรบัปรงุในเรือ่ง มสีนิค้าของทีร่ะลึกให้เลือกหลากหลาย โดยเพิม่สนิ

ค้าให้หลากหลายโดยการน�าสนิค้าจากหมูบ้่านต่างๆ น�ามาจ�าหน่าย

ให้แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวตลาดน�้า

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 จากการวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันา

ตลาดน�้าวัดโบสถ์ (บน) ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี พบว่ามีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและ

ท�าการเก็บข้อมูลจากสอบถาม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการ

ศึกษาในเชิงลึก มีการจัดท�าการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการวางแผนทางการตลาด ปรับกลยุทธ์การตลาด และ

สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

 2. ควรท�าการวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น การท�าโฟกัส กรุ๊ป 

เพ่ือน�าไปสู่ประเด็นในการอธิบายในมิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละตัวแปรแนะน�าควรเพิ่มส่วนของ

ปัญหาและข้อเสนอแนะลงไปในแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดความ

ครอบคลมุในการวิเคราะห์ข้อมลู และสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ให้

เกิดประโยชน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 
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