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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า
จังหวัดนนทบุรี

The Development of Tourism Service Quality for Floating Market in 
Nonthaburi Province

อรรนพ  เรืองกัลปวงศ1*, สราวรรณ   เรืองกัลปวงศ2

1,2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เลขที่ 295 ถนนราชวิถี  แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี                     

2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพ            

ในการใหบริการตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 4) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้า              

จังหวัดนนทบุรี วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย             

1)  การวิจยัเชิงปรมิาณ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั คอื นกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมาทองเทีย่วตลาดน้ําทัง้ 3 แหง   

ในจังหวดันนทบรุ ีไดแก ตลาดน้ําวัดแสงสริธิรรม ตลาดน้ําไทรนอย และตลาดน้ําวดัตะเคียน จาํนวน 400 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถาม การวเิคราะหขอมูลใชสถติวิเิคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลประกอบดวยองคการบริหาร              

สวนตําบล (อบต.) คนในพ้ืนที่ และผูประกอบการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เคร่ืองมือ             

ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยการสรุป      

การวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวิจยัพบวา ศกัยภาพแหลงทองเท่ียว การบริหารจดัการทองเท่ียว และความพึงพอใจคุณภาพ

ในการใหบริการอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี คือ    

หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของควรจดัสิง่อาํนวยความสะดวกและจดังบประมาณสนบัสนนุในดานตางๆ รวมทัง้

สงเสริมใหสือ่สารมวลชนเขามาจดัทาํรายการเพ่ือเปนการประชาสมัพันธแหลงทองเท่ียวตลาดนํา้  อยางไรกต็าม
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ในสวนของผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ตองสรางความแตกตางในการใหบรกิารและอตัลกัษณ  ของตลาดนํา้ 

นอกจากนี้ยังตองทําความเขาใจกับผูประกอบการรวมถึงสรางเครือขายกับผูประกอบการประเภทอื่นๆ                 

ที่เกี่ยวของ 

คําสําคัญ: 
  การพัฒนาคุณภาพการบริการ, แหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา

Abstract
  This research aimed to 1) investigate the potential of the tourism floating market in               

Nonthaburi Province 2) to study the management of the tourism floating market in Nonthaburi    

Province 3) the satisfaction in quality of the service of floating market in Nonthaburi Province 4) find 

ways to improve the quality of the services of floating market in Nonthaburi Province. The study 

employed a mixed research strategy which both quantitative and qualitative research methodologies 

were used to analyze the data. 1) quantitative, the sample used in quantitative research is the 400 

tourists who come to three floating market in Nonthaburi Province: Wat Seangsiritham floating    

market, Sainoi floating market, and Wat Takeian floating market. Data are collected from questionnaire 

and data were analyzed using descriptive statistical analysis: percentage, average, and standard 

deviation. 2) for qualitative research, contributors include community administration organization 

Locals people and entrepreneurs by selecting a specific number of nine persons were collected 

by questionnaires and interviews insights. The data was analyzed by content analysis.

  The results showed that tourism potential, tourism management and customer satisfaction, 

quality of service are at a high level. The development guildelines of quality services market are 

the following:  government agencies should provide facilities and support in budgeting; encourage 

the media to prepare for promoting tourism market. However, the administrative management of 

the market have to make a difference in the service and identity of the market. You also need to 

understand the operators as well as network with other entrepreneurs.
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บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยไดสรางรายไดหลักในธุรกิจบริการและสรางความเจริญเติบโต   

ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล อยางไรก็ตามปจจุบันกระแสความนิยมในการเดินทาง        

ทองเที่ยวของผูคนทั่วโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยนักทองเที่ยวไดใหความสนใจกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ     

ซึ่งจะไดสัมผัสกับธรรมชาติและไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตของชาวบานที่อยูกับธรรมชาติมากขึ้น        

โดยตลาดนํา้ถอืวาเปนแหลงทองเทีย่วทีม่เีอกลกัษณและวถิชีวีติทีไ่มเหมอืนใครพรอมกบัเสนหของความเปนไทย

ที่สะทอนภาพการใชชีวิตในอดีตจนกลายเปน สิ่งดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี (พรนภา            

ธนโพธิวริตัน, 2551) หนวยงานทีเ่กีย่วของจงึควรวางแผนตลอดจนกาํหนดนโยบายเพือ่การพฒันาและสงเสริม

การทองเที่ยวทั้งดานการเดินทาง ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานการบริการตลอดจน        

ดานสถานที่จัดจําหนายของที่ระลึกเพื่อสงเสริมและพัฒนาภาพลักษณตลาดนํ้าไทยใหเปนแหลงทองเที่ยว     

ที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได (ชลลดา  มงคลวนิช, 2556)

  จังหวัดนนทบุรีมีสถานท่ีทองเที่ยวหลากหลาย เชน ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต             

เปนจังหวัดทีต่ัง้อยูตดิรมิแมนํา้เจาพระยาโดยมหีลายชมุชนอยูตดิรมิแมนํา้เจาพระยาซึง่คนในชมุชนสวนใหญ

ตางก็มีความผูกพันกับสายนํ้ามาตั้งแตสมัยอดีตทั้งในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เกษตรกรรม และ     

การคมนาคม แตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยทําใหวิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูริมน้ําเปล่ียนไป 

การคมนาคมที่เคยสัญจรทางนํ้าก็เปลี่ยนไปเปนการคมนาคมทางบกที่มีความสะดวกสบายมากกวา              

ทาํใหตลาดน้ําในปจจบุนัลดจํานวนลงอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดน้ําในเขตจังหวัดนนทบุรทีีเ่ดมิ

เคยมีอยู 4 แหง ปจจุบันคงเหลือเพียง 3 แหง ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดน้ํา

วัดตะเคียน ซึ่งมีแนวโนมที่จะลดลงอีกหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน        

(ปยะพงษ  มั่นกลั่น, 2554) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมอาทิ  อารยา  อินคชสาร (2554, 45) ; บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548)        

ไดกําหนดศักยภาพแหลงทองเท่ียวในการใหบริการดานการทองเท่ียวแกผูมาเยือน ซึ่งประกอบไปดวย         

ความนาดึงดูดใจของสถานที่ ความสะดวกในการเขาถึง ความประทับใจ และองคประกอบของการบริการ 

นอกจากนี้การบริหารจัดการการทองเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพประกอบไปดวย การบริหารจัดการรานอาหาร      

รานคา หองนํ้า กิจกรรมทางการทองเที่ยว ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ

คุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้า ซึ่งในการวัดคุณภาพบริการ Parasuraman, Zeithaml & Berry  (1985)   

ไดเสนอแบบจําลองการประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา SERVQUAL โดย กนกพร  ลีลาเทพินทร,             

พัชญา  มาลือศรี และ ปรารถนา  ปุณณกิติเกษม (2554) ไดอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL วาเปน         

การประเมินคุณภาพการบริการดวยเกณฑวัดคุณภาพจากผูรับบริการอันไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ 

ความเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ความเขาใจและ                

เห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ
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  อนึง่จากการศึกษาขอมลูเกีย่วกบัตลาดนํา้หลายๆ แหง พบวายงัมปีญหาในหลายๆ ดาน  เชน  ปญหา

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหาดานการบริการ ปญหาการขาดกิจกรรมดึงดูดที่สรางความประทับใจใหกับ        

นักทองเที่ยว รวมถึงปญหาในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ขาดการวางแผนในระดับชุมชน ปญหา      

ภาพลักษณและรูปแบบของตลาดน้ําแบบเดิมที่หมดไปแลว ปญหาความสะอาดของหองนํ้า การขาดขอมูล           

การทองเที่ยวที่เปนแผนพับภาษาตางๆ เปนตน (ตลาดนํ้าเสนหชุมชนเพ่ือความยั่งยืน, 2556) สําหรับปญหา

ของตลาดนํา้ในจงัหวดันนทบรุ ีพบวาบางแหงมจีาํนวนนกัทองเทีย่วยงัไมมากนกั สนิคาทีข่ายมจีาํนวนไมมาก 

และเอกลักษณของตลาดนํ้ายังไมชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน         

(พัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์, ระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ, อนงค  ไตวัลย และ วัชราภรณ  ชัยวรรณ, 2556) นอกจาก

นี้ตลาดนํ้าบางแหงยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ยังขาดมาตรฐาน คุณภาพ และรูปแบบ         

ทีเ่หมาะสม (วนัทกิา  หริญัเทศ, 2556) ดวยเหตผุลดังกลาวจงึทาํใหคณะผูวจิยัสนใจท่ีจะศกึษาและหาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี โดยมุงศึกษาเฉพาะตลาดนํ้า              

3 แหงของจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม ตลาดน้ําไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน                  

เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี ใหเปน

แหลงทองเที่ยวที่มีเสนห มีคุณภาพและมีชื่อเสียงดึงดูดใจนักทองเที่ยวตลอดไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี

  2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี

  4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัย
  วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย 1) การวิจัย              

เชงิปริมาณเก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามเก่ียวกับ 1.1) ขอมลูสวนบุคคล  คอื เพศ อายุ สถานภาพ และ

การศึกษา 1.2) ศักยภาพแหลงทองเท่ียว คือ ดานความนาดึงดูดใจของสถานท่ี ดานความสะดวกใน                  

การเขาถึง ดานความประทับใจ และดานการบริการทองเที่ยว 1.3) การบริหารจัดการการทองเที่ยว คือ           

ดานรานอาหาร รานคา และหองน้ํา ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว และดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม            

1.4) ความพงึพอใจคณุภาพในการใหบรกิารตลาดนํา้ไดแก ความเปนรปูธรรมของบริการ ความเช่ือถอืไววางใจ 

การตอบสนองตอผูรบับรกิาร การใหความมัน่ใจแกผูรบับรกิาร และความเขาใจและเหน็อกเหน็ใจในผูรบับรกิาร

  ประชากรทีใ่ชในการวจิยั ไดแก นกัทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วในจังหวดันนทบรุ ีจาํนวน 2,004,376 คน 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ทองเที่ยวในตลาดน้ํา จํานวน 3 แหง ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดน้ํา           

วัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยว

ชาวไทยที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
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  เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพแหลงทองเที่ยว           

การบริหารจัดการทองเที่ยว และความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า         

จังหวัดนนทบุรี การทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ไดความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .959 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม   

จากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะห        

เชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายและยืนยันขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผูใหขอมูลสําคัญ

ในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี   

(ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 ผูบริหารตลาดน้ํา ไดแก ผูจัดการตลาดน้ํา และผูดูแลตลาดน้ํา กลุมที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก 

นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และกลุมที่ 3 ผูประกอบการ          

รานคาในตลาดน้ํา ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงรวมท้ังสิ้นจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ                   

แบบสัมภาษณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณแบบเจาะลึก      

ในประเด็นเกี่ยวกับ 2.1) ทัศนะเกี่ยวกับปจจัยศักยภาพแหลงทองเที่ยว ความนาดึงดูดใจของสถานท่ี               

ความสะดวกในการเขาถงึ ดานความประทบัใจ ดานการบรกิารทองเทีย่ว 2.2) ทศันะเกีย่วกบัปจจัยการบรหิาร

จัดการทองเท่ียว ดานรานอาหาร รานคา และหองน้ํา ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว ดานธรรมชาติและ          

สิ่งแวดลอม 2.3) ทัศนะเก่ียวกับคุณภาพการบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจกับนักทองเท่ียวไดแก                      

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการให          

ความม่ันใจแกผูรบับรกิาร ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรบับรกิาร สวนการวิเคราะหขอมลูเชิงคณุภาพ

จากคําถามปลายเปด ผูวิจัยนําเสนอผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี 

ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.75) อายุ        

ระหวาง 31 – 40 ป (รอยละ 51.50) ระดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา (รอยละ 37.25) สถานภาพสมรส 

(รอยละ 49.75) อาชีพหลักรับจางท่ัวไป (รอยละ 35.50) และรายไดตอเดือน15,001-20,000 บาท                     

(รอยละ 37.00) 

  ดานศักยภาพแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําทัง้สามแหงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานความสะดวก

ในการเขาถึง (  = 3.67, S.D = 0.38) ไดแก เสนทางคมนาคมของแหลงทองเท่ียวหลักสามารถเช่ือมตอ      

แหลงทองเทีย่วอ่ืนไดโดยงายเปนอนัดับแรก ดานความประทับใจ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (  = 3.52, S.D 

= 0.40) ไดแกแหลงทองเท่ียวมีความเปนมาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนไดเปนอันดับแรก 
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  ดานการบริการทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.48, S.D = 0.30) ไดแกเจาหนาที่หรือ

พนกังานมคีวามรูสามารถใหการแนะนําสถานท่ีทองเทีย่ว และดานความนาดงึดดูใจของสถานที ่(  = 3.47, 

S.D = 0.35) ไดแกความสะอาดของแมนํ้าลําคลองเปนอันดับแรก

  ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวตลาดน้ําทั้งสามแหงพบวา การบริหารจัดการการทองเท่ียว          

ในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก                    

(  = 3.45, S.D = 0.33) ไดแก มีการจัดทําปายสื่อความหมายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ                     

การอนรุกัษธรรมชาต ิเปนอนัดบัแรก ดานกจิกรรมทางการทองเทีย่ว ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (   = 3.43, 

S.D = 0.28) ไดแกแหลงทองเที่ยวไดรับการจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามสอดคลองกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่

สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้นเปนอันดับแรก สําหรับดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (   = 3.39, S.D = 0.36) ไดแก การปรับปรุงหองนํ้า หองสุขาใหมีจํานวน

เพียงพอตอนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองนํ้าอยูเสมอ

  สวนดานความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้าทั้งสามแหงในภาพรวมมีความพึงพอใจ   

ในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (   = 3.57, S.D = 0.36) ไดแก ที่จอดรถ          

เพยีงพอตอผูมาใชบรกิาร รองลงมา คอื ดานการใหความมัน่ใจแกผูรบับริการ (   = 3.55, S.D = 0.45) ไดแก 

ความสุภาพตอผูมาใชบริการ และดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (   = 3.50, S.D = 0.47) ไดแก                  

ความตอเนื่องในการใหบริการตามลําดับ สวนดานความเชื่อถือไววางใจ (   = 3.44, S.D = 0.45) ไดแก      

ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย

  สาํหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดน้ําทัง้สามแหงในจังหวัดนนทบุร ี มขีอเสนอแนะ

จากผูมีสวนไดเสียดังนี้

  1.  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

    1.1 หนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของควรจัดส่ิงอาํนวยความสะดวก และจดังบประมาณสนบัสนนุ     

ดานตางๆ ตลอดจนมีการประสานรวมงานกันกับตลาดนํ้าดวยการเขามาดูแลชวยเหลือสนับสนุน                          

ทําลําคลองตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตําบล และทํานํ้าในลําคลองใหสวย สะอาด สดใสเพื่อให           

นักทองเที่ยวสามารถน่ังชมวิถีชีวิตทางเรือ

   1.2 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหสื่อสารมวลชนจัดทํารายการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวตลาดนํ้าของจังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางแรงดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว

  2.  ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ํา และผูประกอบการรานคา

    2.1 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ตองสรางความแตกตางในการใหบริการ และสรางความเปน

อัตลักษณของตน

   2.2 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ตองดาํเนนิการสรางเครือขายกบัผูประกอบการประเภทอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของตลาดนํ้า รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
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   2.3 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าควรชี้แจงทําความเขาใจ ขอความรวมมือผูประกอบการ         

รายยอยใหเขาใจถึงหลักของการบริการ 

   2.4 ผู ดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าตองดูแลเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยลงในลําคลอง โดย                

ตองควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และผูประกอบการมิใหทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลตางๆ             

ลงแมนํ้า ลําคลอง โดยตองจัดพ้ืนที่สําหรับทิ้งขยะ และมีปริมาณถังขยะท่ีเพียงพอ

   2.5 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดและชาวชุมชนในแหลงพ้ืนที่ตลาดนํ้าตองมีการกําจัดวัชพืช      

ในลําคลอง ซึ่งวัชพืชสวนใหญเปนผักตบชวาและสาหรายวัชพืชในน้ําอยางตอเน่ือง และเพ่ือใหระบบ               

การระบายน้ําในลําคลองเกิดประสิทธิภาพ

   2.6 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดและชาวชมุชนในแหลงพืน้ทีต่ลาดน้ําควรจดัหากจิกรรมทีด่งึดดู

ความสนใจและสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวทุกคร้ังท่ีไดมาเย่ียมเยือน เชนสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดกิจกรรมวันพิเศษเนื่องในวันสําคัญตางๆ นอกจากนี้ควรจัดโปรแกรมการทองเที่ยว

เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนการสงตอนักทองเที่ยวใหแกกันและกัน

   2.7 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ํา ควรจัดดําเนินการใหเปนตลาดน้ําที่แสดงวิถีชีวิตของ           

ทองถ่ิน ซึ่งไมควรนําของถ่ินอ่ืนมารวมจําหนาย นอกจากน้ีควรจัดกิจกรรมท่ีแสดงวิถีชีวิตของคนทองถ่ินนั้น   

ทัง้ดานศลิปวัฒนธรรมเพ่ือเปนการอนุรกัษวฒันธรรมทองถ่ินอนัเปนการใหความรูกบัผูทีม่าเยีย่มเยอืนดวย

   2.8 ควรปรับปรุงเสนทางจราจร ใหสามารถจัดเสนทางแบบ One way เพื่อนักทองเที่ยวจะ     

ไดชมสินคาดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

   2.9 ผูประกอบการรานคาควรมกีารตดิปายราคาสนิคาทีจ่าํหนายแกนกัทองเท่ียวอยางชัดเจน 

และเพื่อเปนการดูแลควบคุมราคาสินคาที่เปนธรรมแกนักทองเที่ยว 

   2.10 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดนํา้ในจงัหวดันนทบรุ ีควรมกีารกาํหนดแนวทางในการจาํหนาย

สนิคารวมกันกบัผูประกอบการรานคา เชน หามใชกลองโฟมเปนภาชนะในการบรรจุอาหาร รวมถึงผูประกอบการ 

รานคา ตองสวมใสเสื้อที่เปนสัญลักษณของตลาดน้ําแหงนั้นๆ เพื่อสรางความเปนอัตลักษณของ                       

แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เปนตน

   2.11 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดน้ําในจงัหวดันนทบรุ ีตองมีการพฒันาแหลงทองเทีย่วตลาดนํา้ 

รวมถึงคุณภาพการบริการ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับตลาดนํ้าแหงอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

   2.12 ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดน้ําในจังหวดันนทบุรคีวรจดัทาํระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ที่ทันสมัยเพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า อีกทั้งยังเปน               

สื่อกลางในการเชิญชวนนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวตลาดนํ้า

   2.13 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีควรสงเสริมใหเยาวชนไดมีสวนรวมใน    

การพัฒนาตลาดนํ้าของชุมชน เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดีตอแหลงทองเที่ยวของชุมชน

   2.14 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีควรมีการสรางระบบการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของตลาดน้ํา เชน การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน        
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ผูประกอบการรานคา นักทองเที่ยว ผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของตลาดน้ําทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อ       

นาํขอมลูท่ีไดมาปรบัปรุง แกไข และหาแนวทางพฒันาใหตลาดนํา้เปนแหลงทองเทีย่วทีไ่ดรบัความนยิมตลอดไป

   2.15 ตลาดนํ้าในจังหวัดนนทบุรีควรพัฒนาในทุกดานเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานการทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
  1.  การศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในภาพรวม  

อยูในระดับมากอันดับแรก คือ ดานความสะดวกในการเขาถึง รองลงมา คือดานความประทับใจ สวนดาน   

ความนาดึงดูดใจของสถานที่เปนอันดับสุดทาย โดยดานความสะดวกในการเขาถึงไดสอดคลองกับอารยา    

อินคชสาร (2554) ซึ่งไดอธิบายวา แหลงหรือทรัพยากรการทองเที่ยวที่จะดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว

ไดมาก หากมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงและเที่ยวชม เมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏผลดังนี้

   1.1 ดานความสะดวกในการเขาถึงในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือเสนทางคมนาคม      

ของแหลงทองเที่ยวหลักสามารถเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวอ่ืนไดโดยงาย เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้า     

ดอนหวาย เปนตน ความเชื่อมโยงกันระหวางแหลงทองเที่ยวหนึ่งกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูบริเวณใกลเคียง

กันดังกลาว หากนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปไดอยางสะดวกไมวาจะเปนการเดินทางดวยรถยนต                  

รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสารสาธารณะจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดมาก              

ทั้งนี้สอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ เสนทางคมนาคมหลักของตลาดน้ํา             

วัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน สามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นได  

เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เพราะมีเสนทางที่เชื่อมตอกัน

   1.2 ดานความประทับใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเท่ียวมีความเปนมา

ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนได ทั้งนี้เนื่องจากตลาดน้ําแตละแหงเปนแหลงเรียนรู                        

ที่มีความเปนมาอยางยาวนาน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นนั้นๆ 

รวมถึงทรัพยากรการทองเท่ียวทีก่อใหเกดิความสนุกสนาน เชน เทศกาลและประเพณีตางๆ ซึง่สะทอนถงึคุณคา

ของชุมชนที่แสดงถึงภูมิปญญาโดยเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวรวมทั้งสินคาและผลิตภัณฑ

ของชุมชนซึ่งสอดคลองกับอุดม  เชยกีวงศ (2552) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตลาดนํ้าใน             

จังหวัดนนทบุรีวาเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ตลาดนํ้า

ถอืเปนวิถชีวีติทีม่คีวามสัมพนัธกบัดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของคนในชุมชน นอกจากน้ียงัสอดคลอง

กับปยะพงษ  มั่นกลั่น (2554) ที่กลาวเสริมอีกวาตลาดน้ําในจังหวัดนนทบุรีบางแหงมีประวัติศาสตร รปูแบบ 

และการดาํเนนิการท่ีแตกตางจากท่ัวไป  คอื การศึกษาดงูานดานโบราณวัตถ ุศาสนสถาน และวถิชีวีติของคน   

ในชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา ตลาดนํ้ามีประวัติ

ความเปนมาในการจัดต้ัง และมีการสงเสริมใหมีประเพณีและการละเลนของทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสืบสาน

และคงอยูตอไปในอนาคต
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   1.3 ดานการบริการทองเที่ยว ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือเจาหนาที่หรือพนักงาน        

มีความรูความสามารถใหการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เนื่องจากนักทองเท่ียวในปจจุบันไมเพียงแตตองการ

ความเพลิดเพลินจากการทองเท่ียวหรือการพักผอนจากการทองเท่ียวเทาน้ัน แตมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

หาความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ดังนั้นจึงตองการผูแนะนําบอกกลาวเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 

โดยตองการผูใหขอมูลที่มีความรูเพียงพอและสามารถตอบคําถามนักทองเท่ียวไดสอดคลองกับจุไรรัตน        

กีรติบูรณะ (2550) พบวา ความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว         

โดยเจาหนาท่ีหรือพนักงานท่ีมีความรูความสามารถตองสามารถใหการแนะนําเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว        

อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา มีการจัดนักเรียนที่มีจิตอาสา

มาอบรมใหความรูเปนมัคคุเทศกนอยเพ่ือใหคําแนะนําแกนักทองเที่ยว

   1.4 ดานความนาดึงดูดใจของสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือมีการจัดการ         

การดูแลรักษาความสะอาดของแมนํ้าลําคลองอยางเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากสภาพแวดลอมของ      

แหลงทองเท่ียวตลาดน้ําที่สําคัญ คือ แมนํ้า ลําคลอง ซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนและนึกถึง         

เมื่อตองการใชบริการ ดังน้ันจึงตองมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อใหแหลงทองเท่ียวมีทัศนียภาพ        

ทีส่วยงาม ซึง่สอดคลองกบัวรวลญัช  สจจัาภริตัน และ กฤช  จรนิโท (2556) พบวา การบริหารจดัการการทองเทีย่ว

ตองใหความสําคัญกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนในการรักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวจะไดสามารถใหคําแนะนําในการอนุรักษ

ธรรมชาติและชวยกันปองกันการทําลายธรรมชาติจากนักทองเที่ยวได อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณ

แบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ หนวยงานภาครัฐมีนโยบายใหกําจัดผักตบชวาโดยใชรถแมคโคร และ       

ใชยากําจัดวัชพืชในลําคลองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

  2. การบริหารจัดการทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ          

ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว สวนดานรานอาหาร รานคา         

และหองนํ้าเปนอันดับสุดทาย โดยดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสอดคลองกับ กฤษฎา  โชติชวง (2556)        

ซึ่งไดกลาววา นักทองเท่ียวใหความสําคัญในดานการบริการและการจัดการเพ่ือรักษาแหลงทองเท่ียวใหอยู

ในสภาพแวดลอมที่ดีและมีเอกลักษณในการออกแบบส่ิงกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

โดยเมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏผลดังนี้

   2.1 ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการจัดทําปาย       

สือ่ความหมายเพือ่ใหความรูเกีย่วกบัธรรมชาตแิละการอนรุกัษธรรมชาต ิทัง้นีเ้นือ่งจากแหลงทองเทีย่วตลาดนํา้

ของชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของความตองการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวเปนระยะเวลายาวนาน        

ซึ่งเม่ือเกิดผลกระทบใดๆ ขึ้นก็อาจกระจายไปในวงกวาง สงผลเสียหายตอแหลงทองเท่ียวของชุมชน ดังน้ัน    

จงึตองจดัทําปายสือ่ความหมายเพือ่ใหความรูเก่ียวกบัธรรมชาตแิละการอนุรกัษธรรมชาติ อกีท้ังยงัสอดคลอง

กับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผู ใหสัมภาษณ คือ มีการจัดทําปายสื่อความหมายเพื่อใหความรู                    

เกี่ยวกับธรรมชาติ และการอนุรักษธรรมชาติแกนักทองเที่ยว
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   2.2 ดานกจิกรรมทางการทองเทีย่วในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคอื แหลงทองเท่ียวไดรบั

การจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้น 

ทั้งนี้เนื่องจากแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําเองมีความโดดเดนเฉพาะตัวของพ้ืนที่มีทัศนียภาพ ภูมิทัศนที่สวยงาม

สามารถดึงดูดใจไดอยางไมเสื่อมคลาย โดยตลาดน้ําบางแหง (เชน ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม) นักทองเท่ียว

สามารถชมวิวทิวทัศนแมนํ้าเจาพระยา ทําใหเกิดการพักผอนหยอนใจและผอนคลาย สอดคลองกับศันสนีย  

วฒุยิาภาธรีกลุ (2552) ทีก่ลาวถงึการบรหิารจดัการการทองเทีย่วตองมกีารรกัษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเทีย่ว 

รวมทั้งการใชประโยชนพื้นที่และติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทองเที่ยว 

   2.3 ดานรานอาหาร รานคา และหองนํา้ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  กลาวคือ มกีารปรับปรงุ

หองนํ้า หองสุขาใหมีจํานวนเพียงพอตอนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาด           

ของหองนํา้อยูเสมอ ทัง้นีเ้นือ่งจากหองนํา้เปนบรกิารทางการทองเทีย่วทีส่าํคญั สอดคลองกบัวรวลัญช  สจจัาภริตัน 

และ กฤช  จรินโท (2556) ที่พบวา การบริหารจัดการการทองเที่ยวมีองคประกอบหน่ึง คือ การบริหารจัดการ       

ดานรานอาหารและรานคา สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในทุกชุมชนตองมีรานอาหารและรานคาใหเพียงพอตอ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา และดานหองนํ้า หองสุขา การบริหารจัดการดานนี้ ทางหนวยงานควรมีการจัด

สรางหองนํา้สาธารณะไวใกลกบับรเิวณแหลงทองเทีย่ว เพือ่รองรับการบริการแกนกัทองเท่ียวทีม่าทองเท่ียว

  3. ความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจคุณภาพในการ    

ใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ รองลงมาคือ ดานการ

ใหความมัน่ใจแกผูรบับริการ สวนดานความเชือ่ถอืไววางใจเปนอันดับสุดทายเมือ่วเิคราะหเปนรายดานปรากฏผล

ดังนี้

   3.1 ดานความเปนรูปธรรมของบรกิารในภาพรวมอยูในระดบัมาก กลาวคอื สถานทีท่องเทีย่ว

มีที่จอดรถเพียงพอตอผูมาใชบริการ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดนํ้าแตละแหงมีพื้นที่กวางขวางสามารถจอดรถ             

ไดจํานวนมาก (ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ประมาณ 100 คัน ตลาดนํ้าไทรนอยประมาณ 250 คัน ตลาดนํ้า        

วัดตะเคียนประมาณ 150 คัน) นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว สอดคลอง

กับวันทิกา  หิรัญเทศ (2552) ที่ชี้ใหเห็นวา ตลาดนํ้าไทรนอยมีความพอเพียงของสถานที่จอดรถและ                    

นักทองเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดนํ้าไทรนอย 

   3.2 ดานการใหความมัน่ใจแกผูรบับรกิารในภาพรวมอยูในระดบัมาก กลาวคอื ผูประกอบการ

รานคามีความสุภาพตอผูมาใชบริการ ทั้งนี้เนื่องจากผูดูแลตลาดนํ้ามีความเขมแข็ง อีกทั้งชาวชุมชนและ          

ผูประกอบการรานคา มีความเขาใจที่ตรงกันและมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว และดวยความสุภาพ

ตอผูมาใชบรกิาร ความมอีธัยาศยัไมตรทีีด่ ีการมมีารยาทเหมาะสม จงึทาํใหนกัทองเทีย่วเกดิความประทบัใจและ

กลบัมาเท่ียวซ้ําอนัจะทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดียิง่ขึน้ สอดคลองกบัอรุณพร  อธิมาตรไมตรี,  นวิตัน   สวสัดิแ์กว 

และ สุเทพ  ทิพยธารา (2556) ที่พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการของพอคาแมคา เชน              

มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองและสอดคลองกับ Chang (2009) พบวา คุณภาพการบริการ        

ดานการติดตอสื่อสารและดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการใหบริการของบริษัทนําเที่ยว 
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   3.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเที่ยว     

ทีใ่หบรกิารมกีารจดัการบรกิารทีม่คีวามตอเนือ่งและเช่ือมโยงกนั เพือ่อาํนวยความสะดวกใหกบันกัทองเทีย่ว

โดยเฉพาะ เชน การบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม บริการนําเท่ียว บริการจําหนายสินคาของท่ีระลึกซ่ึงสามารถ      

ตอบสนองความตองการของนกัทองเทีย่วไดสอดคลองกบัอารยา  อนิคชสาร (2554) ทีช่ีใ้หเหน็วา องคประกอบ     

ของการบริการ คือ สถานที่ทองเท่ียวควรจัดสรรการบริการดานตางๆ ใหกับนักทองเท่ียวเพ่ืออํานวย               

ความสะดวกและดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวเหลานี้ และยังสอดคลอง

กับอนงค  ไตวัลย (2555) ที่พบวา การใหบริการนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องพรอมทั้งระบบรักษาความเปน

ธรรมชาติของทองถิ่นยอมสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได

   3.4 ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ 

แหลงทองเท่ียวมีความสนใจในการดูแลเอาใจใสของพนักงานตอนักทองเท่ียว ทั้งนี้เนื่องจากการให              

ความสนใจและการดูแลเอาใจใสแกนักทองเที่ยวเปนอยางดี จะชวยสรางทัศนคติที่ดีแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะ

ทําใหนักทองเที่ยวตั้งใจมาเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต  อีกทั้งยังมีการบอกตอในส่ิงดีๆ ใหบุคคลอ่ืนไดรับทราบ            

โดยชาวชมุชนรบัรูและเขาใจเปนอยางดีวาการทองเทีย่วนัน้มีผลทางบวกตอเศรษฐกจิของชมุชนสอดคลองกบั

งานวิจัยของสืบชาติ  อันทะไชย (2554) Hwang, Lee & Chen (2003) ที่พบวาองคประกอบของการรับรู  

คณุภาพการบริการ ไดแก ความนาเชือ่ถอื การตอบสนองลูกคา การประกนั การเอาใจใสลกูคา และสิง่จบัตองได 

นอกจากน้ันยังพบวาคุณภาพของการบริการดานการเอาใจใสลูกคา และส่ิงจับตองไดมีความสัมพันธกับ    

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

   3.5 ดานความเชื่อถือไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเที่ยวมี            

ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากผูจัดการตลาดนํ้าเปนผูที่มีประสบการณ                  

ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเปนอยางดี มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และตองการพัฒนา          

ใหเปนตลาดนํ้าที่สมบูรณแบบ มีการจัดการความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว 

สอดคลองกับทัศนะของศันสนีย  วุฒิยาภาธีรกุล (2552) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบดานการบริหารจัดการ 

ประกอบดวย การบริหารจัดการดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว การจัดการความปลอดภัย  รักษาสภาพและ

ฟนฟแูหลงทองเท่ียว การใชประโยชนพืน้ที ่  ตดิตามการเปล่ียนแปลงจากการทองเท่ียว และการบริหารจัดการ

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการใหความรูและการสรางจิตสํานึกชุมชนมีสวนรวม 

  4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี 

   4.1 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และจัดงบประมาณสนับสนุน

ดานตางๆ ตลอดจนมีการประสานรวมงานกันกับตลาดน้ําดวยการเขามาดูแลชวยเหลอืสนับสนุนทาํลําคลอง

ตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงกันระหวางตําบล อําเภอ หรือจังหวัดได และบริหารจัดการใหนํ้าในลําคลองสวย 

สะอาด สดใส เพื่อใหนักทองเท่ียวสามารถน่ังเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนสองฝงคลอง หรือมีความสะดวก                

ในการเดินทางดวยพาหนะตางๆ  ไปยงัแหลงทองเท่ียวอ่ืนไดโดยงาย เชน ตลาดน้ําลาํพญา ตลาดริมนํา้ดอนหวาย 
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ทั้งน้ีเพราะทางภาครัฐมีศักยภาพในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี            

ไมวาจะเปนการคมนาคม และการสรางส่ิงอาํนวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียว เชน การสรางเสนทางเดินเรือ

ทีล่าํคลองตางๆ เชือ่มโยงระหวางกนัหรอืมเีสนทาง/โครงขายขนสงทีส่ามารถติดตอเชือ่มโยงกับแหลงทองเทีย่ว

อื่นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปเย่ียมชมไดโดยงายซึ่งจะเปนการตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีความประสงคจะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งไมไกลกันมากนัก 

เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เปนตน

    นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวดวยการ            

ใหชุมชนสองฝงคลองมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ขายอาหาร ผัก ผลไม ขนมหวาน รวมทั้งของ    

ที่ระลึกตางๆ อันจะเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหกับชุมชนสองฝงคลอง นอกจากนี้ยังคงรักษา

ไวซึ่งวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูริมนํ้ามิใหเลือนหายไป

   4.2 หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของสงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามาจัดทํารายการเพ่ือ                    

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ           

ผานสือ่ตางๆ ไมวาจะเปนสือ่บคุคล สือ่มวลชน สือ่โทรทัศน อนิเทอรเนต็ หรือปายประชาสัมพนัธการทองเท่ียว 

สิ่งเหลานี้เปนการทําการตลาดการทองเท่ียวเพื่อใหตลาดนํ้าเปนที่รูจัก อกีทัง้ยงัเปนการกระตุน ชกันาํดึงดดู

ความสนใจใหนกัทองเทีย่วเขามาทองเทีย่วเรว็ข้ึนหรอืมาทองเท่ียวมากข้ึน 

   4.3 ผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําตองสรางความแตกตางในการใหบริการและสรางความเปน

อัตลักษณทั้งที่มีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมได สําหรับอัตลักษณที่มีลักษณะ      

จบัตองได เชน แมนํา้ ลาํคลอง ทีใ่สสะอาด ปราศจากวัชพชืจําพวกผกัตบชวา รานคาทีข่ายผลติภัณฑพืน้บาน 

เปนตน  สวนอตัลกัษณทีม่ลีกัษณะจบัตองไมได เชน การอนุรกัษประเพณกีารละเลน อนัไดแก การทอยสะบา 

กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญ จัดซุมสรงน้ําพระซ่ึงจัดใหมีในชวงเทศกาลวันสงกรานต ทั้งนี้เนื่องจาก         

การใหบริการที่แตกตางและมีอัตลักษณเฉพาะตัวจะนําไปสูการสรางจุดขายการทองเที่ยวที่นาสนใจและ

สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได 

   4.4 ผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําตองทําความเขาใจกับผูประกอบการและสรางเครือขายกับ

ผูประกอบการประเภทอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของกับการดําเนินการของตลาดน้ํา รวมท้ังการเพ่ิมกจิกรรมตางๆ เพ่ือดึงดดู

นกัทองเท่ียว ทัง้นีเ้พ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกนั สามารถประสานงานและรวมมอืกนัจดักจิกรรม

ดานการทองเทีย่ว ทาํใหไดรบัผลของการดําเนนิงานรวมกัน  อาทเิชน  การนาํนกัทองเทีย่วสมัผสัวถิชีวีติทองทุง

ชนบท การนําพืชผลทางเกษตรที่สดใหมจากสวนมาจําหนายในราคาถูก การนําอาหารนานาชนิดทั่วทุกภาค

รวมถึงสินคาโอท็อปท่ัวประเทศมาจําหนายภายในตลาดน้ํา นอกจากน้ียังรวมถึงการประสานงานกับ       

ชาวสวนผลไม ชาวสวนดอกไมประดับ ชาวสวนบัว และชาวสวนกลวยไมเพ่ือใหบริการนักทองเที่ยวชม           

สวนเกษตรดวยรถกระแทะ การจัดกิจกรรมทําบุญไหวพระเพื่อเปนสิริมงคลแกตัวเองเปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้       

นับเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดน้ําอีกทั้งยังชวยสรางรายไดใหกับผูประกอบการ/ชาวชุมชนใน     

ทองถิ่นไดเปนอยางดี
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   4.5 ผู ดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าตองชี้แจงทําความเขาใจและขอความรวมมือกับ                          

ผูประกอบการรายยอยใหเขาใจถึงหลักของการใหบริการทางการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใหบริการที่ดี             

ในทุกๆ ดาน  เชน การมีมารยาทและความสุภาพออนนอมตอนักทองเที่ยว ความใสใจในการใหบริการของ   

ผูประกอบการรายยอย ทั้งนี้เพราะการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวัง นักทองเที่ยวจะสามารถรับ

รูถงึคณุภาพการบรกิารจนเกดิความพงึพอใจ ประทับใจและตองการกลบัมาเทีย่วซํา้อกี นอกจากนีย้งับอกตอ

บุคคลใกลชิดใหมาทองเที่ยวอีกดวย

สรุป
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี 

ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน ไดคนพบประเด็นตางๆ ที่สําคัญ

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี 

คอื ในประเด็นหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของนัน้ควรใหความสาํคญักบัการสรางเสนทางเดนิเรอืท่ีลาํคลองตางๆ 

สามารถเช่ือมโยงระหวางกันหรือมีเสนทาง/โครงขายขนสงที่สามารถติดตอเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวอ่ืน       

ที่อยูบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ไดโดยงาย       

สวนผูดแูลบริหารจัดการตลาดน้ําตองสรางความแตกตางในการใหบริการและสรางความเปนอตัลักษณเฉพาะตัว

ทั้งที่มีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมไดเพ่ือนําไปสูการสรางจุดขายการทองเท่ียว     

ทีน่าสนใจ อกีทัง้ยงัตองมุงเนนการใหบรกิารทีด่ ีเพือ่สรางความประทับใจใหกบันกัทองเทีย่วจนตองกลบัมาเทีย่วซ้ํา

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

  1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา

ทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี อันไดแก ตลาดน้ําวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดน้ําวัดตะเคียน

อยางตอเนือ่ง และควรสงเสรมิใหผูประกอบการรายยอยทีม่ชีือ่เสยีงจากแหลงอืน่ๆ เขามาจําหนาย สนิคาหรือ

ใหบริการในตลาดน้ํา เพ่ือใหสินคามีหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ัง          

ผูบริหารตลาดนํ้าควรพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกันเพื่อประโยชนในภาพรวมของพ้ืนที่

  2. ผูดแูลบรหิารจดัการตลาดน้ําในพืน้ทีค่วรสรางความรวมมือกบัแหลงทองเทีย่วอืน่ๆ ทีอ่ยูบรเิวณ

ใกลเคียงในการสงตอนักทองเท่ียวซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดมีประสบการณในการทองเท่ียวท่ี     

หลากหลาย นอกจากน้ีควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการบริหารจัดการซ่ึงกันและกัน รวมถึงทําบันทึก           

ขอตกลงความรวมมือในดานตางๆ ระหวางกัน

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) กับตลาดนํ้า               

ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อจัดทําขอมูลในการใชเปนตลาดนํ้าตนแบบแกตลาดนํ้าอื่นๆ

  2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพบริการของตลาดน้ําทองถิ่น

  3. ควรศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการพัฒนาคุณภาพการบริการของตลาดน้ํา
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