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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า
จังหวัดนนทบุรี
The Development of Tourism Service Quality for Floating Market in
Nonthaburi Province
อรรนพ เรืองกัลปวงศ1*, สราวรรณ เรืองกัลปวงศ2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เลขที่ 295 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
1,2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพ
ในการให บ ริ ก ารตลาดนํ้ า จั ง หวั ด นนทบุ รี 4) เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารตลาดนํ้ า
จังหวัดนนทบุรี วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
1) การวิจยั เชิงปริมาณ กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ นักทองเทีย่ วชาวไทยทีม่ าทองเทีย่ วตลาดนํา้ ทัง้ 3 แหง
ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดนํา้ วัดแสงสิรธิ รรม ตลาดนํา้ ไทรนอย และตลาดนํา้ วัดตะเคียน จํานวน 400 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอ มูลใชสถิตวิ เิ คราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลประกอบดวยองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) คนในพื้นที่ และผูประกอบการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยการสรุป
การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจยั พบวา ศักยภาพแหลงทองเทีย่ ว การบริหารจัดการทองเทีย่ ว และความพึงพอใจคุณภาพ
ในการใหบริการอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี คือ
หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของควรจัดสิง่ อํานวยความสะดวกและจัดงบประมาณสนับสนุนในดานตางๆ รวมทัง้
สงเสริมใหสอื่ สารมวลชนเขามาจัดทํารายการเพือ่ เปนการประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วตลาดนํา้ อยางไรก็ตาม
* ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
อีเมล: aruangk@hotmail.com
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ในสวนของผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองสรางความแตกตางในการใหบริการและอัตลักษณ ของตลาดนํา้
นอกจากนี้ยังตองทําความเขาใจกับผูประกอบการรวมถึงสรางเครือขายกับผูประกอบการประเภทอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

คําสําคัญ:
การพัฒนาคุณภาพการบริการ, แหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า

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.

Keywords
Quality Service Development, Floating Market
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดสรางรายไดหลักในธุรกิจบริการและสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล อยางไรก็ตามปจจุบันกระแสความนิยมในการเดินทาง
ทองเที่ยวของผูคนทั่วโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยนักทองเที่ยวไดใหความสนใจกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ซึ่งจะไดสัมผัสกับธรรมชาติและไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตของชาวบานที่อยูกับธรรมชาติมากขึ้น
โดยตลาดนํา้ ถือวาเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณและวิถชี วี ติ ทีไ่ มเหมือนใครพรอมกับเสนหข องความเปนไทย
ที่สะทอนภาพการใชชีวิตในอดีตจนกลายเปน สิ่งดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี (พรนภา
ธนโพธิวริ ตั น, 2551) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจึงควรวางแผนตลอดจนกําหนดนโยบายเพือ่ การพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวทั้งดานการเดินทาง ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานการบริการตลอดจน
ดานสถานที่จัดจําหนายของที่ระลึกเพื่อสงเสริมและพัฒนาภาพลักษณตลาดนํ้าไทยใหเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได (ชลลดา มงคลวนิช, 2556)
จังหวัดนนทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย เชน ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
เปนจังหวัดทีต่ งั้ อยูต ดิ ริมแมนาํ้ เจาพระยาโดยมีหลายชุมชนอยูต ดิ ริมแมนาํ้ เจาพระยาซึง่ คนในชุมชนสวนใหญ
ตางก็มีความผูกพันกับสายนํ้ามาตั้งแตสมัยอดีตทั้งในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เกษตรกรรม และ
การคมนาคม แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทําใหวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูริมนํ้าเปลี่ยนไป
การคมนาคมที่ เ คยสั ญ จรทางนํ้ า ก็ เ ปลี่ ย นไปเป น การคมนาคมทางบกที่ มี ค วามสะดวกสบายมากกว า
ทําใหตลาดนํา้ ในปจจุบนั ลดจํานวนลงอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะอยางยิง่ ตลาดนํา้ ในเขตจังหวัดนนทบุรที เี่ ดิม
เคยมีอยู 4 แหง ปจจุบันคงเหลือเพียง 3 แหง ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้า
วัดตะเคียน ซึ่งมีแนวโนมที่จะลดลงอีกหากขาดการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน
(ปยะพงษ มั่นกลั่น, 2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมอาทิ อารยา อินคชสาร (2554, 45) ; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548)
ไดกําหนดศักยภาพแหลงทองเที่ยวในการใหบริการดานการทองเที่ยวแกผูมาเยือน ซึ่งประกอบไปดวย
ความนาดึงดูดใจของสถานที่ ความสะดวกในการเขาถึง ความประทับใจ และองคประกอบของการบริการ
นอกจากนี้การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพประกอบไปดวย การบริหารจัดการรานอาหาร
รานคา หองนํ้า กิจกรรมทางการทองเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
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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อนึง่ จากการศึกษาขอมูลเกีย่ วกับตลาดนํา้ หลายๆ แหง พบวายังมีปญ
 หาในหลายๆ ดาน เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปญหาดานการบริการ ปญหาการขาดกิจกรรมดึงดูดที่สรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยว รวมถึงปญหาในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ขาดการวางแผนในระดับชุมชน ปญหา
ภาพลักษณและรูปแบบของตลาดนํ้าแบบเดิมที่หมดไปแลว ปญหาความสะอาดของหองนํ้า การขาดขอมูล
การทองเที่ยวที่เปนแผนพับภาษาตางๆ เปนตน (ตลาดนํ้าเสนหชุมชนเพื่อความยั่งยืน, 2556) สําหรับปญหา
ของตลาดนํา้ ในจังหวัดนนทบุรี พบวาบางแหงมีจาํ นวนนักทองเทีย่ วยังไมมากนัก สินคาทีข่ ายมีจาํ นวนไมมาก
และเอกลักษณของตลาดนํ้ายังไมชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
(พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ์, ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ, อนงค ไตวัลย และ วัชราภรณ ชัยวรรณ, 2556) นอกจาก
นี้ตลาดนํ้าบางแหงยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ยังขาดมาตรฐาน คุณภาพ และรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสม (วันทิกา หิรญ
ั เทศ, 2556) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคณะผูว จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาและหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี โดยมุงศึกษาเฉพาะตลาดนํ้า
3 แหงของจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี ใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีเสนห มีคุณภาพและมีชื่อเสียงดึงดูดใจนักทองเที่ยวตลอดไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย 1) การวิจัย
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเกีย่ วกับ 1.1) ขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ และ
การศึกษา 1.2) ศักยภาพแหลงทองเที่ยว คือ ดานความนาดึงดูดใจของสถานที่ ดานความสะดวกใน
การเขาถึง ดานความประทับใจ และดานการบริการทองเที่ยว 1.3) การบริหารจัดการการทองเที่ยว คือ
ดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว และดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.4) ความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํา้ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชือ่ ถือไววางใจ
การตอบสนองตอผูร บั บริการ การใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการ และความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูร บั บริการ
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก นักทองเทีย่ วทีม่ าทองเทีย่ วในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 2,004,376 คน
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ทองเที่ยวในตลาดนํ้า จํานวน 3 แหง ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก ตลาดนํ้า
วัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
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เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพแหลงทองเที่ยว
การบริหารจัดการทองเที่ยว และความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า
จังหวัดนนทบุรี การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .959 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
จากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะห
เชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายและยืนยันขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผูใหขอมูลสําคัญ
ในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้ง 3 แหงในจังหวัดนนทบุรี
(ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
กลุมที่ 1 ผูบริหารตลาดนํ้า ไดแก ผูจัดการตลาดนํ้า และผูดูแลตลาดนํ้า กลุมที่ 2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และกลุมที่ 3 ผูประกอบการ
รานคาในตลาดนํ้า ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้นจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ในประเด็นเกี่ยวกับ 2.1) ทัศนะเกี่ยวกับปจจัยศักยภาพแหลงทองเที่ยว ความนาดึงดูดใจของสถานที่
ความสะดวกในการเขาถึง ดานความประทับใจ ดานการบริการทองเทีย่ ว 2.2) ทัศนะเกีย่ วกับปจจัยการบริหาร
จัดการทองเที่ยว ดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว ดานธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม 2.3) ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารเพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได แ ก
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการให
ความมัน่ ใจแกผรู บั บริการ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูร บั บริการ สวนการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ
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) อาชีพหลักรับจางทั่วไป (รอยละ 35.50) และรายไดตอเดือน15,001-20,000 บาท
(รอยละ 37.00)
ดานศักยภาพแหลงทองเทีย่ วตลาดนํา้ ทัง้ สามแหงในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยดานความสะดวก
ในการเขาถึง (  = 3.67, S.D = 0.38) ไดแก เสนทางคมนาคมของแหลงทองเที่ยวหลักสามารถเชื่อมตอ
แหลงทองเทีย่ วอืน่ ไดโดยงายเปนอันดับแรก ดานความประทับใจ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (  = 3.52, S.D
= 0.40) ไดแกแหลงทองเที่ยวมีความเปนมาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนไดเปนอันดับแรก
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ดานการบริการทองเที่ยวในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.48, S.D = 0.30) ไดแกเจาหนาที่หรือ
พนักงานมีความรูส ามารถใหการแนะนําสถานทีท่ อ งเทีย่ ว และดานความนาดึงดูดใจของสถานที่ (  = 3.47,
S.D = 0.35) ไดแกความสะอาดของแมนํ้าลําคลองเปนอันดับแรก
ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้งสามแหงพบวา การบริหารจัดการการทองเที่ยว
ในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก
(  = 3.45, S.D = 0.33) ไดแก มีการจัดทําปายสื่อความหมายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ
การอนุรกั ษธรรมชาติ เปนอันดับแรก ดานกิจกรรมทางการทองเทีย่ ว ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (  = 3.43,
S.D = 0.28) ไดแกแหลงทองเที่ยวไดรับการจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามสอดคลองกลมกลืนกับสภาพพื้นที่
สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้นเปนอันดับแรก สําหรับดานรานอาหาร รานคา และหองนํ้า
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D = 0.36) ไดแก การปรับปรุงหองนํ้า หองสุขาใหมีจํานวน
เพียงพอตอนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาดของหองนํ้าอยูเสมอ
สวนดานความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการตลาดนํ้าทั้งสามแหงในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (  = 3.57, S.D = 0.36) ไดแก ที่จอดรถ
เพียงพอตอผูม าใชบริการ รองลงมา คือ ดานการใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการ (  = 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
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย
สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตลาดนํา้ ทัง้ สามแหงในจังหวัดนนทบุรี มีขอ เสนอแนะ
จากผูมีสวนไดเสียดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
1.1 หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของควรจัดสิง่ อํานวยความสะดวก และจัดงบประมาณสนับสนุน
ด า นต า งๆ ตลอดจนมี ก ารประสานร ว มงานกั น กั บ ตลาดนํ้ า ด ว ยการเข า มาดู แ ลช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
ทําลําคลองตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงระหวางตําบล และทํานํ้าในลําคลองใหสวย สะอาด สดใสเพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถนั่งชมวิถีชีวิตทางเรือ
1.2 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหสื่อสารมวลชนจัดทํารายการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวตลาดนํ้าของจังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางแรงดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว
2. ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้า และผูประกอบการรานคา
2.1 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองสรางความแตกตางในการใหบริการ และสรางความเปน
อัตลักษณของตน
2.2 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองดําเนินการสรางเครือขายกับผูป ระกอบการประเภทอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของตลาดนํ้า รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมตางๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
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2.3 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าควรชี้แจงทําความเขาใจ ขอความรวมมือผูประกอบการ
รายยอยใหเขาใจถึงหลักของการบริการ
2.4 ผู  ดู แ ลบริ ห ารจั ด การตลาดนํ้ า ต อ งดู แ ลเรื่ อ งการทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยลงในลํ า คลอง โดย
ตองควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และผูประกอบการมิใหทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลตางๆ
ลงแมนํ้า ลําคลอง โดยตองจัดพื้นที่สําหรับทิ้งขยะ และมีปริมาณถังขยะที่เพียงพอ
2.5 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดและชาวชุมชนในแหลงพื้นที่ตลาดนํ้าตองมีการกําจัดวัชพืช
ในลําคลอง ซึ่งวัชพืชสวนใหญเปนผักตบชวาและสาหรายวัชพืชในนํ้าอยางตอเนื่อง และเพื่อใหระบบ
การระบายนํ้าในลําคลองเกิดประสิทธิภาพ
2.6 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดและชาวชุมชนในแหลงพืน้ ทีต่ ลาดนํา้ ควรจัดหากิจกรรมทีด่ งึ ดูด
ความสนใจและสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวทุกครั้งที่ไดมาเยี่ยมเยือน เชนสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดกิจกรรมวันพิเศษเนื่องในวันสําคัญตางๆ นอกจากนี้ควรจัดโปรแกรมการทองเที่ยว
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนการสงตอนักทองเที่ยวใหแกกันและกัน
2.7 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้า ควรจัดดําเนินการใหเปนตลาดนํ้าที่แสดงวิถีชีวิตของ
ทองถิ่น ซึ่งไมควรนําของถิ่นอื่นมารวมจําหนาย นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนทองถิ่นนั้น
ทัง้ ดานศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เปนการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมทองถิน่ อันเปนการใหความรูก บั ผูท มี่ าเยีย่ มเยือนดวย
2.8 ควรปรับปรุงเสนทางจราจร ใหสามารถจัดเสนทางแบบ One way เพื่อนักทองเที่ยวจะ
ไดชมสินคาดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
2.9 ผูป ระกอบการรานคาควรมีการติดปายราคาสินคาทีจ่ าํ หนายแกนกั ทองเทีย่ วอยางชัดเจน
และเพื่อเปนการดูแลควบคุมราคาสินคาที่เปนธรรมแกนักทองเที่ยว
2.10 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ในจังหวัดนนทบุรี ควรมีการกําหนดแนวทางในการจําหนาย
สินคารวมกันกับผูป ระกอบการรานคา เชน หามใชกลองโฟมเปนภาชนะในการบรรจุอาหาร รวมถึงผูป ระกอบการ
ร า นค า ต อ งสวมใส เ สื้ อ ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข องตลาดนํ้ า แห ง นั้ น ๆ เพื่ อ สร า งความเป น อั ต ลั ก ษณ ข อง
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เปนตน
2.11 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ในจังหวัดนนทบุรี ตองมีการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วตลาดนํา้
รวมถึงคุณภาพการบริการ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับตลาดนํ้าแหงอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน
2.12 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ในจังหวัดนนทบุรคี วรจัดทําระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่ทันสมัยเพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า อีกทั้งยังเปน
สื่อกลางในการเชิญชวนนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวตลาดนํ้า
2.13 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าในจังหวัดนนทบุรีควรสงเสริมใหเยาวชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาตลาดนํ้าของชุมชน เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดีตอแหลงทองเที่ยวของชุมชน
2.14 ผูดูแลบริหารจัดการตลาดนํ้าในจังหวัดนนทบุรีควรมีการสรางระบบการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของตลาดนํ้า เชน การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน
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ผูประกอบการรานคา นักทองเที่ยว ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตลาดนํ้าทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อ
นําขอมูลทีไ่ ดมาปรับปรุง แกไข และหาแนวทางพัฒนาใหตลาดนํา้ เปนแหลงทองเทีย่ วทีไ่ ดรบั ความนิยมตลอดไป
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
ของแหลงทองเที่ยวหลักสามารถเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวอื่นไดโดยงาย เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้า
ดอนหวาย เปนตน ความเชื่อมโยงกันระหวางแหลงทองเที่ยวหนึ่งกับแหลงทองเที่ยวอื่นที่อยูบริเวณใกลเคียง
กันดังกลาว หากนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปไดอยางสะดวกไมวาจะเปนการเดินทางดวยรถยนต
รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสารสาธารณะจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดมาก
ทั้งนี้สอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ เสนทางคมนาคมหลักของตลาดนํ้า
วัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน สามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นได
เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เพราะมีเสนทางที่เชื่อมตอกัน
1.2 ดานความประทับใจ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเทีย่ วมีความเปนมา
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนได ทั้งนี้เนื่องจากตลาดนํ้าแตละแหงเปนแหลงเรียนรู
ที่มีความเปนมาอยางยาวนาน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นนั้นๆ
รวมถึงทรัพยากรการทองเทีย่ วทีก่ อ ใหเกิดความสนุกสนาน เชน เทศกาลและประเพณีตา งๆ ซึง่ สะทอนถึงคุณคา
ของชุมชนที่แสดงถึงภูมิปญญาโดยเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวรวมทั้งสินคาและผลิตภัณฑ
ของชุมชนซึ่งสอดคลองกับอุดม เชยกีวงศ (2552) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตลาดนํ้าใน
จังหวัดนนทบุรีวาเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ตลาดนํ้า
ถือเปนวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของคนในชุมชน นอกจากนีย้ งั สอดคลอง
กับปยะพงษ มั่นกลั่น (2554) ที่กลาวเสริมอีกวาตลาดนํ้าในจังหวัดนนทบุรีบางแหงมีประวัติศาสตร รูปแบบ
และการดําเนินการทีแ่ ตกตางจากทัว่ ไป คือ การศึกษาดูงานดานโบราณวัตถุ ศาสนสถาน และวิถชี วี ติ ของคน
ในชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา ตลาดนํ้ามีประวัติ
ความเปนมาในการจัดตั้ง และมีการสงเสริมใหมีประเพณีและการละเลนของทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสืบสาน
และคงอยูตอไปในอนาคต
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1.3 ดานการบริการทองเที่ยว ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือเจาหนาที่หรือพนักงาน
มีความรูความสามารถใหการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวในปจจุบันไมเพียงแตตองการ
ความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยวหรือการพักผอนจากการทองเที่ยวเทานั้น แตมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ดังนั้นจึงตองการผูแนะนําบอกกลาวเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
โดยตองการผูใหขอมูลที่มีความรูเพียงพอและสามารถตอบคําถามนักทองเที่ยวไดสอดคลองกับจุไรรัตน
กีรติบูรณะ (2550) พบวา ความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
โดยเจาหนาที่หรือพนักงานที่มีความรูความสามารถตองสามารถใหการแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณที่กลาววา มีการจัดนักเรียนที่มีจิตอาสา
มาอบรมใหความรูเปนมัคคุเทศกนอยเพื่อใหคําแนะนําแกนักทองเที่ยว
1.4 ดานความนาดึงดูดใจของสถานที่ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือมีการจัดการ
การดูแลรักษาความสะอาดของแมนํ้าลําคลองอยางเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากสภาพแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าที่สําคัญ คือ แมนํ้า ลําคลอง ซึ่งเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนและนึกถึง
เมื่อตองการใชบริการ ดังนั้นจึงตองมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อใหแหลงทองเที่ยวมีทัศนียภาพ
ทีส่ วยงาม ซึง่ สอดคลองกับวรวลัญช สจัจาภิรตั น และ กฤช จรินโท (2556) พบวา การบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
ตองใหความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวจะไดสามารถใหคําแนะนําในการอนุรักษ
ธรรมชาติและชวยกันปองกันการทําลายธรรมชาติจากนักทองเที่ยวได อีกทั้งยังสอดคลองกับบทสัมภาษณ
แบบเจาะลึกของผูใหสัมภาษณ คือ หนวยงานภาครัฐมีนโยบายใหกําจัดผักตบชวาโดยใชรถแมคโคร และ
ใชยากําจัดวัชพืชในลําคลองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริหารจัดการทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ
ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว สวนดานรานอาหาร รานคา
และหองนํ้าเปนอันดับสุดทาย โดยดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ กฤษฎา โชติชวง (2556)
ซึ่งไดกลาววา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในดานการบริการและการจัดการเพื่อรักษาแหลงทองเที่ยวใหอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดีและมีเอกลักษณในการออกแบบสิ่งกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
โดยเมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏผลดังนี้
2.1 ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการจัดทําปาย
สือ่ ความหมายเพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับธรรมชาติและการอนุรกั ษธรรมชาติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากแหลงทองเทีย่ วตลาดนํา้
ของชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของความตองการใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวเปนระยะเวลายาวนาน
ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบใดๆ ขึ้นก็อาจกระจายไปในวงกวาง สงผลเสียหายตอแหลงทองเที่ยวของชุมชน ดังนั้น
จึงตองจัดทําปายสือ่ ความหมายเพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับธรรมชาติและการอนุรกั ษธรรมชาติ อีกทัง้ ยังสอดคลอง
กั บ บทสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก ของผู  ใ ห สั ม ภาษณ คื อ มี ก ารจั ด ทํ า ป า ยสื่ อ ความหมายเพื่ อ ให ค วามรู 
เกี่ยวกับธรรมชาติ และการอนุรักษธรรมชาติแกนักทองเที่ยว
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2.2 ดานกิจกรรมทางการทองเทีย่ วในภาพรวมอยูใ นระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเทีย่ วไดรบั
การจัดการดานภูมิทัศนที่สวยงามกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ สงเสริมใหแหลงทองเที่ยวมีความโดดเดนมากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเองมีความโดดเดนเฉพาะตัวของพื้นที่มีทัศนียภาพ ภูมิทัศนที่สวยงาม
สามารถดึงดูดใจไดอยางไมเสื่อมคลาย โดยตลาดนํ้าบางแหง (เชน ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม) นักทองเที่ยว
สามารถชมวิวทิวทัศนแมนํ้าเจาพระยา ทําใหเกิดการพักผอนหยอนใจและผอนคลาย สอดคลองกับศันสนีย
วุฒยิ าภาธีรกุล (2552) ทีก่ ลาวถึงการบริหารจัดการการทองเทีย่ วตองมีการรักษาสภาพและฟน ฟูแหลงทองเทีย่ ว
รวมทั้งการใชประโยชนพื้นที่และติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการทองเที่ยว
2.3 ดานรานอาหาร รานคา และหองนํา้ ในภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง กลาวคือ มีการปรับปรุง
หองนํ้า หองสุขาใหมีจํานวนเพียงพอตอนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาและมีการดูแลรักษาความสะอาด
ของหองนํา้ อยูเ สมอ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหองนํา้ เปนบริการทางการทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ สอดคลองกับวรวลัญช สจัจาภิรตั น
และ กฤช จรินโท (2556) ที่พบวา การบริหารจัดการการทองเที่ยวมีองคประกอบหนึ่ง คือ การบริหารจัดการ
ดานรานอาหารและรานคา สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในทุกชุมชนตองมีรานอาหารและรานคาใหเพียงพอตอ
จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา และดานหองนํ้า หองสุขา การบริหารจัดการดานนี้ ทางหนวยงานควรมีการจัด
สรางหองนํา้ สาธารณะไวใกลกบั บริเวณแหลงทองเทีย่ ว เพือ่ รองรับการบริการแกนกั ทองเทีย่ วทีม่ าทองเทีย่ ว
3. ความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจคุณภาพในการ
ใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ รองลงมาคือ ดานการ
ใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการ สวนดานความเชือ่ ถือไววางใจเปนอันดับสุดทายเมือ่ วิเคราะหเปนรายดานปรากฏผล
ดังนี้
3.1 ดานความเปนรูปธรรมของบริการในภาพรวมอยูใ นระดับมาก กลาวคือ สถานทีท่ อ งเทีย่ ว
มีที่จอดรถเพียงพอตอผูมาใชบริการ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดนํ้าแตละแหงมีพื้นที่กวางขวางสามารถจอดรถ
ไดจํานวนมาก (ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ประมาณ 100 คัน ตลาดนํ้าไทรนอยประมาณ 250 คัน ตลาดนํ้า
วัดตะเคียนประมาณ 150 คัน) นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่คอยดูแลความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว สอดคลอง
กับวันทิกา หิรัญเทศ (2552) ที่ชี้ใหเห็นวา ตลาดนํ้าไทรนอยมีความพอเพียงของสถานที่จอดรถและ
นักทองเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดนํ้าไทรนอย
3.2 ดานการใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการในภาพรวมอยูใ นระดับมาก กลาวคือ ผูป ระกอบการ
รานคามีความสุภาพตอผูมาใชบริการ ทั้งนี้เนื่องจากผูดูแลตลาดนํ้ามีความเขมแข็ง อีกทั้งชาวชุมชนและ
ผูประกอบการรานคา มีความเขาใจที่ตรงกันและมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว และดวยความสุภาพ
ตอผูม าใชบริการ ความมีอธั ยาศัยไมตรีทดี่ ี การมีมารยาทเหมาะสม จึงทําใหนกั ทองเทีย่ วเกิดความประทับใจและ
กลับมาเทีย่ วซํา้ อันจะทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดียงิ่ ขึน้ สอดคลองกับอรุณพร อธิมาตรไมตรี, นิวตั น สวัสดิแ์ กว
และ สุเทพ ทิพยธารา (2556) ที่พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการของพอคาแมคา เชน
มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองและสอดคลองกับ Chang (2009) พบวา คุณภาพการบริการ
ดานการติดตอสื่อสารและดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการใหบริการของบริษัทนําเที่ยว
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3.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเที่ยว
ทีใ่ หบริการมีการจัดการบริการทีม่ คี วามตอเนือ่ งและเชือ่ มโยงกัน เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั นักทองเทีย่ ว
โดยเฉพาะ เชน การบริการอาหาร เครื่องดื่ม บริการนําเที่ยว บริการจําหนายสินคาของที่ระลึกซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วไดสอดคลองกับอารยา อินคชสาร (2554) ทีช่ ใี้ หเห็นวา องคประกอบ
ของการบริการ คือ สถานที่ทองเที่ยวควรจัดสรรการบริการดานตางๆ ใหกับนักทองเที่ยวเพื่ออํานวย
ความสะดวกและดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวเหลานี้ และยังสอดคลอง
กับอนงค ไตวัลย (2555) ที่พบวา การใหบริการนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องพรอมทั้งระบบรักษาความเปน
ธรรมชาติของทองถิ่นยอมสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได
3.4 ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ
แหลงทองเที่ยวมีความสนใจในการดูแลเอาใจใสของพนักงานตอนักทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการให
ความสนใจและการดูแลเอาใจใสแกนักทองเที่ยวเปนอยางดี จะชวยสรางทัศนคติที่ดีแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะ
ทําใหนักทองเที่ยวตั้งใจมาเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต อีกทั้งยังมีการบอกตอในสิ่งดีๆ ใหบุคคลอื่นไดรับทราบ
โดยชาวชุมชนรับรูแ ละเขาใจเปนอยางดีวา การทองเทีย่ วนัน้ มีผลทางบวกตอเศรษฐกิจของชุมชนสอดคลองกับ
งานวิจัยของสืบชาติ อันทะไชย (2554) Hwang, Lee & Chen (2003) ที่พบวาองคประกอบของการรับรู
คุณภาพการบริการ ไดแก ความนาเชือ่ ถือ การตอบสนองลูกคา การประกัน การเอาใจใสลกู คา และสิง่ จับตองได
นอกจากนั้นยังพบวาคุณภาพของการบริการดานการเอาใจใสลูกคา และสิ่งจับตองไดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
3.5 ดานความเชื่อถือไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ แหลงทองเที่ยวมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทองเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากผูจัดการตลาดนํ้าเปนผูที่มีประสบการณ
ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าเปนอยางดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และตองการพัฒนา
ใหเปนตลาดนํ้าที่สมบูรณแบบ มีการจัดการความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสภาพและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการดานกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว
สอดคลองกับทัศนะของศันสนีย วุฒิยาภาธีรกุล (2552) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบดานการบริหารจัดการ
ประกอบดวย การบริหารจัดการดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว การจัดการความปลอดภัย รักษาสภาพและ
ฟน ฟูแหลงทองเทีย่ ว การใชประโยชนพนื้ ที่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงจากการทองเทีย่ ว และการบริหารจัดการ
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการใหความรูและการสรางจิตสํานึกชุมชนมีสวนรวม
4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
4.1 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และจัดงบประมาณสนับสนุน
ดานตางๆ ตลอดจนมีการประสานรวมงานกันกับตลาดนํา้ ดวยการเขามาดูแลชวยเหลือสนับสนุนทําลําคลอง
ตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงกันระหวางตําบล อําเภอ หรือจังหวัดได และบริหารจัดการใหนํ้าในลําคลองสวย
สะอาด สดใส เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนสองฝงคลอง หรือมีความสะดวก
ในการเดินทางดวยพาหนะตางๆ ไปยังแหลงทองเทีย่ วอืน่ ไดโดยงาย เชน ตลาดนํา้ ลําพญา ตลาดริมนํา้ ดอนหวาย
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ทั้งนี้เพราะทางภาครัฐมีศักยภาพในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่
ไมวา จะเปนการคมนาคม และการสรางสิง่ อํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว เชน การสรางเสนทางเดินเรือ
ทีล่ าํ คลองตางๆ เชือ่ มโยงระหวางกันหรือมีเสนทาง/โครงขายขนสงทีส่ ามารถติดตอเชือ่ มโยงกับแหลงทองเทีย่ ว
อื่นที่อยูบริเวณใกลเคียงเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมไดโดยงายซึ่งจะเปนการตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีความประสงคจะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งไมไกลกันมากนัก
เชน ตลาดนํ้าลําพญา ตลาดริมนํ้าดอนหวาย เปนตน
นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวดวยการ
ใหชุมชนสองฝงคลองมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ขายอาหาร ผัก ผลไม ขนมหวาน รวมทั้งของ
ที่ระลึกตางๆ อันจะเปนการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหกับชุมชนสองฝงคลอง นอกจากนี้ยังคงรักษา
ไวซึ่งวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูริมนํ้ามิใหเลือนหายไป
4.2 หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งส ง เสริ ม ให สื่ อ สารมวลชนเข า มาจั ด ทํ า รายการเพื่ อ
การประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ
ผานสือ่ ตางๆ ไมวา จะเปนสือ่ บุคคล สือ่ มวลชน สือ่ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือปายประชาสัมพันธการทองเทีย่ ว
สิ่งเหลานี้เปนการทําการตลาดการทองเที่ยวเพื่อใหตลาดนํ้าเปนที่รูจัก อีกทัง้ ยังเปนการกระตุน ชักนําดึงดูด
ความสนใจใหนกั ทองเทีย่ วเขามาทองเทีย่ วเร็วขึน้ หรือมาทองเทีย่ วมากขึน้
4.3 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองสรางความแตกตางในการใหบริการและสรางความเปน
อัตลักษณทั้งที่มีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมได สําหรับอัตลักษณที่มีลักษณะ
จับตองได เชน แมนาํ้ ลําคลอง ทีใ่ สสะอาด ปราศจากวัชพืชจําพวกผักตบชวา รานคาทีข่ ายผลิตภัณฑพนื้ บาน
เปนตน สวนอัตลักษณทมี่ ลี กั ษณะจับตองไมได เชน การอนุรกั ษประเพณีการละเลน อันไดแก การทอยสะบา
กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูหลักผูใหญ จัดซุมสรงนํ้าพระซึ่งจัดใหมีในชวงเทศกาลวันสงกรานต ทั้งนี้เนื่องจาก
การใหบริการที่แตกตางและมีอัตลักษณเฉพาะตัวจะนําไปสูการสรางจุดขายการทองเที่ยวที่นาสนใจและ
สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได
4.4 ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองทําความเขาใจกับผูป ระกอบการและสรางเครือขายกับ
ผูป ระกอบการประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการของตลาดนํา้ รวมทัง้ การเพิม่ กิจกรรมตางๆ เพือ่ ดึงดูด
นักทองเทีย่ ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกัน สามารถประสานงานและรวมมือกันจัดกิจกรรม
ดานการทองเทีย่ ว ทําใหไดรบั ผลของการดําเนินงานรวมกัน อาทิเชน การนํานักทองเทีย่ วสัมผัสวิถชี วี ติ ทองทุง
ชนบท การนําพืชผลทางเกษตรที่สดใหมจากสวนมาจําหนายในราคาถูก การนําอาหารนานาชนิดทั่วทุกภาค
รวมถึงสินคาโอท็อปทั่วประเทศมาจําหนายภายในตลาดนํ้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการประสานงานกับ
ชาวสวนผลไม ชาวสวนดอกไมประดับ ชาวสวนบัว และชาวสวนกลวยไมเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวชม
สวนเกษตรดวยรถกระแทะ การจัดกิจกรรมทําบุญไหวพระเพื่อเปนสิริมงคลแกตัวเองเปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้
นับเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดนํ้าอีกทั้งยังชวยสรางรายไดใหกับผูประกอบการ/ชาวชุมชนใน
ทองถิ่นไดเปนอยางดี
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4.5 ผู  ดู แ ลบริ ห ารจั ด การตลาดนํ้ า ต อ งชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจและขอความร ว มมื อ กั บ
ผูประกอบการรายยอยใหเขาใจถึงหลักของการใหบริการทางการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใหบริการที่ดี
ในทุกๆ ดาน เชน การมีมารยาทและความสุภาพออนนอมตอนักทองเที่ยว ความใสใจในการใหบริการของ
ผูประกอบการรายยอย ทั้งนี้เพราะการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวัง นักทองเที่ยวจะสามารถรับ
รูถ งึ คุณภาพการบริการจนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและตองการกลับมาเทีย่ วซํา้ อีก นอกจากนีย้ งั บอกตอ
บุคคลใกลชิดใหมาทองเที่ยวอีกดวย

สรุป
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าจังหวัดนนทบุรี
ไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน ไดคนพบประเด็นตางๆ ที่สําคัญ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี
คือ ในประเด็นหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของนัน้ ควรใหความสําคัญกับการสรางเสนทางเดินเรือทีล่ าํ คลองตางๆ
สามารถเชื่อมโยงระหวางกันหรือมีเสนทาง/โครงขายขนสงที่สามารถติดตอเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น
ที่อยูบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ไดโดยงาย
สวนผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ตองสรางความแตกตางในการใหบริการและสรางความเปนอัตลักษณเฉพาะตัว
ทั้งที่มีลักษณะจับตองได และอัตลักษณที่มีลักษณะจับตองไมไดเพื่อนําไปสูการสรางจุดขายการทองเที่ยว
ทีน่ า สนใจ อีกทัง้ ยังตองมุง เนนการใหบริการทีด่ ี เพือ่ สรางความประทับใจใหกบั นักทองเทีย่ วจนตองกลับมาเทีย่ วซํา้
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า
ทั้งสามแหงของจังหวัดนนทบุรี อันไดแก ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดนํ้าไทรนอย และตลาดนํ้าวัดตะเคียน
อยางตอเนือ่ ง และควรสงเสริมใหผปู ระกอบการรายยอยทีม่ ชี อื่ เสียงจากแหลงอืน่ ๆ เขามาจําหนาย สินคาหรือ
ใหบริการในตลาดนํ้า เพื่อใหสินคามีหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
ผูบริหารตลาดนํ้าควรพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรวมกันเพื่อประโยชนในภาพรวมของพื้นที่
2. ผูด แู ลบริหารจัดการตลาดนํา้ ในพืน้ ทีค่ วรสรางความรวมมือกับแหลงทองเทีย่ วอืน่ ๆ ทีอ่ ยูบ ริเวณ
ใกลเคียงในการสงตอนักทองเที่ยวซึ่งกันและกัน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีประสบการณในการทองเที่ยวที่
หลากหลาย นอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการซึ่งกันและกัน รวมถึงทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือในดานตางๆ ระหวางกัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) กับตลาดนํ้า
ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อจัดทําขอมูลในการใชเปนตลาดนํ้าตนแบบแกตลาดนํ้าอื่นๆ
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพบริการของตลาดนํ้าทองถิ่น
3. ควรศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการพัฒนาคุณภาพการบริการของตลาดนํ้า
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