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บทคดัย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ี	มีวตัถุประสงค	์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว

ตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยอง	จ�าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลโดยใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณและ

ใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือ	นกัท่องเท่ียวจ�านวน	384	คน	รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม	สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์	ไดแ้ก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือจ�านวนความถ่ี	 ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และ

ใชส้ถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียไดแ้ก่สถิติค่าที	 (t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(	One-way	ANOVA)	ซ่ึงกรณีท่ีใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแลว้พบความแตกต่าง

จะท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	(ScheffeˊMethod)	ผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายรุะหวา่ง	30-39	ปี	การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา	มีสถานภาพสมรส

อาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทั	รายไดร้ะหว่าง	10,000-19,000	บาท	ชอบท่องเท่ียวในวนัหยุดและมีท่ีพกั

อาศยัปัจจุบนัในจงัหวดัระยอง	นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 

ท่ีมากท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายดา้นบุคลากร	ดา้นกระบวนการให้บริการ	ดา้นราคา	ดา้นองค์

ประกอบทางกายภาพและดา้นสินคา้และบริการ	 ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวให้ความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี	1	พบว่า	นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย	ุสถานภาพ 

การสมรส	อาชีพ	รายได	้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนัท่ีระดบันยั

ส�าคญัทางสถิติ	0.05	 	ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเพศ	ระดบัการศึกษา	ช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว	และภูมิล�าเนา

แตกต่างกนั	มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั

ค�าส�าคญั	:	ตลาดยอ้นยคุเกาะกลอย		ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว		จงัหวดัระยอง
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ABSTRACT

	 The	objective	of	this	research	is	to	study	the	tourists’	satisfaction	on	the	7Ps	of	the	marketing	

mixed	factors	when	visiting	TalatKoKloi	(KoKloiRetro	Market),	Muang	District,	Rayong	Province,	

Thailand,	according	to	the	characteristic	of	the	tourists.	This	study	is	the	quantitative	research	which	the	

questionnaires	were	used	at	the	384	sample	size	with	95%	of	level	of	confidence	and	the	error	is	within	

.01	of	the	population	standard	deviation.	The	descriptive	statistics	used	were		frequency,	percentage,	

mean	and	standard	deviation	and	the	inferential	statistics	used	for	comparing	means	were		the	t-test	and	

One-way	ANOVA	which	the	Scheffeˊ	Method	were	used	for	the	multiple	comparisons	as	well.	The	

results	of	the	study	was	that	most	tourists	were	Rayong	residents,	married,	female,	of	approximately	 

30-39	years	old.	Many	of	 them	were	vocational	or	high	school	graduated,	office	personnel	 (with	

the	monthly	 salary	of	 about	10,000	 to	19,000	baht),	 and	preferred	 to	 travel	during	weekends.	

The	 tourists	were	satisfied	most	on	 the	place	 (channels	 	of	distribution),	people	 (staffs),	process	 

(service	procedures),	prices,	physical	evidence,	and	products	and	services,	while	 the	satisfaction	on	 

marketing	promotions	were	regarded	as	adequate.	The	hypothesis	test	for	the	difference	of	the	means	were 

	indicated	that	the	tourists	with	different	ages,	marital	status,	occupations,	and	income	be	satisfied	at	the	 

TalatKoKloi	Retro	Market	differently	at	the	5%	significance	level;	but	for	the	tourists	with	different	gender,	 

educational	level,	duration	of	travels,	and	residences,	there	are	not	sufficient	evidences	to	reject	Ho:	at	the	5%	 

significance	level,	that	is,	theydo	not	have	the	different	satisfaction	at	the	TalatKoKloi	Retro	Market.

KEYWORDS:	Talat	KoKloi	retro	market,	tourist	satisfaction,	Rayong	province

บทน�า

	 จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัชายทะเลท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ	สถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม	รวมทั้งวิถีชีวิตชาวสวนและชาวประมงท่ีน่าสนใจ	แต่ต่อมาไดมี้การสร้าง 

แหล่งท่องเท่ียวข้ึนมาใหม่อีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองคือแหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ือว่า	ตลาดเกาะกลอยซ่ึง

สร้างข้ึนเม่ือปี	พ.ศ.	2553	เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอ้นยคุ	(Nostalgia)	คือน�าส่ิงท่ีเคยมีอยูใ่นสมยัเม่ือกวา่	30	

ปีมาแลว้มาน�าเสนอแก่นกัท่องเท่ียวและจดัวา่เป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวท่ีแวะพกัผอ่นระหวา่งการ

เดินทางไปทางภาคตะวนัออก	เพราะตลาดเกาะกลอยตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัสถานีบริการน�้ ามนั	ปตท.ใกล้

ส่ีแยกเกาะกลอย	บนฝ่ังซา้ยของทางหลวงหมายเลข	36	 ท่ีตลาดเกาะกลอยจะมีการปลูกสร้างอาคารและ

แตกแต่งร้านคา้ดว้ยรูปแบบสมยัโบราณ	ใชไ้มเ้ก่ามาท�าเป็นสะพานไมท่ี้ทอดยาวลงในในน�้ า	บรรยากาศ

สมยัเก่า	ๆ	ในลกัษณะตลาดยอ้นอดีต	(Retro	Market)และจะมีอาหาร	ของฝาก	ของท่ีระลึก	และสินคา้ 

พ้ืนเมืองท่ีเป็นของในสมยัโบราณจ�าหน่าย	นอกจากน้ี	ตลาดเกาะกลอย	ยงัมีส่วนของการจดักิจกรรม

และพ้ืนท่ีแสดงของเก่า	(Antique)	ของสะสมไวห้ลายพ้ืนท่ี	 เพ่ือใหศึ้กษาวิถีชีวิตชุมชนแบบยอ้นยคุ	 เช่น	 

“หอ้งยาโบราณ”	“ร้านตดัผม”	“ร้านถ่ายรูป”	“โรงพากยห์นงั”		เป็นตน้	
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	 เน่ืองจากตลาดเกาะกลอยไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมและท่องเท่ียวผา่นมาได	้3	ปีแลว้	แต่ยงั

ไม่ไดมี้การศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัตลาดเกาะกลอยแต่อยา่งใด	ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะได้

ท�าการศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

ระยอง	เพ่ือน�าขอ้มูลไปพฒันาตลาดเกาะกลอยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้บริการตรงตามความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวต่อไป

แนวคดิปัจจยัส่วนส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการ

	 การศึกษาคร้ังน้ีในส่วนของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนั้น	 ศิริวรรณ		 เสรีรัตน์	 	 (ศิริวรรณ		 

เสรีรัตน์	 	และคณะ,	2541:	53	 -	55)	ไดก้ล่าวว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรทางตลาดท่ีน�า

มาสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดบริการหรือ	 

The	Service	Marketing	Mix	(7Ps)	ไดแ้ก่	สินคา้และบริการ	ราคา	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การส่งเสริมการ

ตลาด	พนกังาน	กระบวนการใหบ้ริการ	และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ	โดยค�านึงถึงแนวคิดของฟิลิปคอ็ต

เล่อร์	(Kotler,	2003:	16)	 ท่ีกล่าววา่	“ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมไดท้างการ

ตลาด	หมายถึง	การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุม	และสนองความตอ้งการของลูกคา้

ใหพ้ึงพอใจ”

แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ

	 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง 

ผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑห์รือการท�างานของผลิตภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกคา้	(Kotler,	

1994:	98	อา้งอิงใน	ศิริวรรณ		 เสรีรัตน์และคณะ,	2541:	45)	ถา้ปฏิบติังานเท่ากบัความคาดหมายลูกคา้ 

ก็จะพอใจถา้ปฏิบติัการไม่ถึงตามความคาดหมายลูกคา้จะไม่พอใจถา้ปฏิบติังานสูงเกินกว่าความคาด

หมายลูกคา้ก็จะพอใจหรือปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเป้าหมายของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจและกลบัมาใช้บริการใหม่อีก	 (จิตตินันท์	 	 เดชะคุปต์,	 2540:	 19)	 

ความสอดคลอ้งกบัอดุลย	์ (อดุลย	์ 	ธาตุรงคกุล,	2543:	37)	 ท่ีไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจของลูกคา้ว่าโดย

ปกติความพึงพอใจคือความรู้สึกพึงพอใจหรือผิดหวงัอนัเกิดจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบติังาน

ของผลิตภณัฑก์บัความคาดหมายของลูกคา้	และรัชนีย	์ 	พฒันะราชา	(2552)	ไดศึ้กษาพบวา่นกัท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการพกัผ่อนและการท่องเท่ียว	และเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ	์ส่วนจุรีรัตน์	 เกตุแกว้	 (2556)ไดศึ้กษาพบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส�าคญักบัปัจจยัส่วนผสม

การตลาดดา้นสินคา้และบริการทั้งในระดบัมาและปานกลาง	และชลลดา	มงคลวานิชและคณะ	(2556)	

ไดศึ้กษาพบวา่เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญัมากท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด	

รองลงมาคือช่องทางจดัจ�าหน่าย	ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ	และดา้นราคาตามล�าดบั
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

	 1.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของตลาด

เกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยอง

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

ตลาดเกาะกลอยอ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยองโดยจ�าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล

สมมตฐิานของการวจิยั

	 นกัท่องเท่ียวมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั	มีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยองแตกต่างกนั

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

	 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน�าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริการในตลาดยอ้น

ยคุเกาะกลอยโดยผูป้ระกอบการตลาดเกาะกลอยและผูป้ระกอบการรายยอ่ยในตลาดเกาะกลอย	

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปเสนอต่อส�านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระยองและการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยส�านกังานระยองและเทศบาลต�าบลเชิงเนิน	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยอง	 เพ่ือให้มี

การน�าแนวทางการพฒันาการตลาดเกาะกลอยไปบรรจุไวใ้นแผนการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดัระยอง

ต่อไปดว้ย	

ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว

-	เพศ	

-	อาย	ุ

-	ระดบัการศึกษา

-	อาชีพ

-	สถานภาพการสมรส

-	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

-	ช่วงเวลาท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียว

-	ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว	ในการ

ท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอยตามปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ	(7P’s)

1.	สินคา้และบริการ

2.	ราคา

3.	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

4.	การส่งเสริมการตลาด

5.	พนกังาน

6.	กระบวนการใหบ้ริการ

7.	ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
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วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ประชากร	กลุ่มตวัอยา่งและวธีิการเกบ็ขอ้มูลวจิยั

	 	 เน่ืองจากเป็นการศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร	 (Population	Mean,	µ)	 ท่ีได้ผลลพัธ์เป็น X 
และS.D.	จึงไม่อาจใชสู้ตรของยามาเน	(Yamane)	หรือตารางส�าเร็จรูปของเคร็จซ่ีและมอร์แกน	(Krejcie	&	

Morgan)ได	้อีกทั้งเป็นกรณีท่ีทราบจ�านวนประชากรนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอ

เมือง	จงัหวดัระยอง	 ซ่ึงมีจ�านวน	421,150	คน	(N)	จากขอ้มูลล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคม	2556	ถึง	 เดือน

ธนัวาคม	2556	(ตลาดเกาะกลอย,	2557)	จึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง	(Sampling	Size)	โดยใชสู้ตรของ	 

ไวเออร์ส	(Weiers)โดยก�าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้	95%	(ได	้Z=1.96)	และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน	

(e)	ไม่เกิน	1	ส่วนใน	10		ส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรหรือเท่ากบั.1σ		(บุญธรรม,	2551:	
116)	โดยใชสู้ตรดงัน้ี	(Weiers,	2005:	350)

    

 

โดย					n	=	ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

	 N	=	ขนาดของประชากร	(421,150	คน)

	 Z	=	ค่าคะแนนมาตรฐานท่ีไดจ้ากการแจกแจงปติมาตรฐานซ่ึงข้ึนกบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก�าหนด	

ซึงในท่ีน้ีก�าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี	95%	(ได	้Z	=	1.96)

 σ	=	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร	 	

	 e	=	ค่าความคลาดเคล่ือนจากค่าเฉล่ียท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได้

ซ่ึงจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง	383.80	รายและปัดเศษเป็น	384	ราย

	 ผูว้ิจยัท�าการเก็บตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental	Sampling)ในตลาดเกาะกลอยดว้ยแบบสอบถาม

ตรวจสอบรายการ	(Check-List)	ส�าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลและใชม้าตรประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั

ในการวดัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวตามแนวคิดปัจจยัสมประสมทางการตลาดบริการ	(7Ps)

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	ในส่วนท่ีสองแบบสอบถามมีค่าค�าตอบเป็นมาตรประเมินค่า	5	ระดบัตามท่ี 

ลิเคิร์ตไดก้�าหนดไว	้(1-5	Likert	Scales)	โดยในท่ีน้ีก�าหนดให	้5	เท่ากบัพอใจมากท่ีสุด	4	เท่ากบัพอใจมาก	

3	 เท่ากบัพอใจปานกลาง	2	 เท่ากบัพอใจนอ้ย	และ	1	 เท่ากบัพอใจนอ้ยท่ีสุด	โดยก�าหนดเกณฑก์ารแปล

ความหมายไวด้งัน้ี

	 ก�าหนดขอบเขตของอนัตรภาคชั้น	 เท่ากบั	(คะแนนสูงสุด	–	คะแนนต�่าสุด)	/	จ �านวนชั้น	 ซ่ึงจะได	้

(5-1)	/	5	=	.80

Z2				N

σ2

e2						σ2

+
		n	={ {
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	 ก�าหนดความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีได	้ดงัน้ี

	 	 	 4.21	–	5.0		 หมายถึง		 มีความพอใจมากท่ีสุด

	 	 	 3.41	–	4.20		 หมายถึง		 มีความพอใจมาก

	 	 	 2.61	–	3.40		 หมายถึง		 มีความพอใจปานกลาง

	 	 	 1.81	–	2.60		 หมายถึง		 มีความพอใจนอ้ย

	 	 	 1.00	–	1.80		 หมายถึง		 มีความพอใจนอ้ยท่ีสุด

	 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา	ไดแ้ก่	จ�านวน	ความถ่ี	 ร้อยละ	ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน	ไดแ้ก่	สถิติค่าที	 (t-test)	และ	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANNOVA)	และกรณีท่ีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวปรากฏมีนยัส�าคญัทางสถิติ	กจ็ะทดสอบรายคู่ต่อไปดว้ยวธีิของเชฟเฟ	(Scheffe	Method)

	 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 	 1.	สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive	Statistics)	ประกอบดว้ยจ�านวนความถ่ี(Frequency)	 ร้อยละ	

(Percentage)	ค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

	 	 2.	สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	Statistics)	จะทดสอบสมมุติฐานของการวิจยัดว้ยสถิติค่าที	

(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (	One-way	ANOVA)	 ซ่ึงกรณีท่ีใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวแลว้พบความแตกต่างจะท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	

(Scheffe’Method)	

สรุปผลการวจิยั

	 1.จากการศึกษาไดผ้ลการวเิคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ�านวน	384	คน	สรุปผลไดด้งัน้ี	

	 	 1.1	ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย	 (1)	 เพศ	หญิง	 คิดเป็นร้อยละ	62.5เพศชาย	 คิดเป็น 

ร้อยละ	37.5	 (2)	ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	47.1รองมาเป็นปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ	36.5	(3)	อาย	ุ30-39	ปี	 	คิดเป็นร้อยละ	32.6	รองมาเป็นอาย	ุ20-29	ปี	 	คิดเป็นร้อยละ	27.3	 

(4)	อาชีพ	พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั	คิดเป็นร้อยละ	37.8	รองมาเป็นคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั	คิดเป็นร้อยละ	21.9	 

(5)	 รายได้เฉล่ียต่อเดือน	10,000-19,999	บาทคิดเป็นร้อยละ	32.0	 รองมาเป็นต�่ากว่า	 10,000	บาท		 

คิดเป็นร้อยละ	24.5	(6)	สถานภาพการสมรสเป็น	“ผูท่ี้สมรสแลว้”	คิดเป็นร้อยละ	48.7	รองมาเป็น	“โสด”	 

คิดเป็นร้อยละ	45.6	 (7)	 ช่วงเวลาท่ีชอบเดินทางมาท่องเท่ียวในแต่ละปีวนัหยุด	 (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ 

	คิดเป็นร้อยละ	77.3	รองมาเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ	์คิดเป็นร้อยละ	13.8	(8)	ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดั

ระยอง	คิดเป็นร้อยละ	62.2	รองมาเป็นกรุงเทพฯ	คิดเป็นร้อยละ15.1

	 	 1.2	ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการไปท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

ระยองปรากฏผลดงัตารางท่ี	1	ขา้งล่างน้ี
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ตารางที่	1	แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว

ตลาดเกาะกลอย	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัระยองจ�าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ความพงึพอใจใน	7	ด้านของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   X S.D.
ระดบัความพงึ

พอใจ

1.	ดา้นสินคา้และบริการ	 3.51 .60 มาก

2.	ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย  3.79 .59 มาก

3.	ดา้นราคา 3.59 .59 มาก

4.	ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.27 .79 ปานกลาง

5.	ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.65 .65 มาก

6.	ดา้นบุคลากร 3.68 .65 มาก

7.	ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 3.58 .59 มาก

เฉลีย่ 3.58 .64 มาก

	 จากตารางท่ี	 1	พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก	จ�านวน	6	ด้าน	 	 ได้แก่	ด้าน

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายซ่ึงเป็นดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจมากเป็นล�าดบัแรก	(ค่าเฉล่ีย	3.79)	 

อนัประกอบดว้ยการเดินทางมาสะดวก	มีป้ายช่ือตลาดบอกมทางมาโดยตลอด	แบ่งแยกรานคา้ออกเป็น

สดัเป็นส่วน	แต่ละร้านคา้มีป้ายช่ือชดัเจน	วางสินคา้เหมาะสม	จดัระเบียบร้านอาหารและร้านคา้เหมาะสม	

รองลงมาเป็นดา้นบุคลากร	(ค่าเฉล่ีย3.68)	อนัประกอบดว้ยผูป้ระกอบการร้านคา้และร้านอาหารแต่งกาย

สะอาดถูกสุขลกัษณะ	ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส		อ่อนนอ้ม	ใส่ใจ	บริการอยา่งเท่าเทียมกนั	และ

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้	ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ	(ค่าเฉล่ีย	3.65)	อนัประกอบดว้ยการบริการ

อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว	การบริการรวดเร็ว	การบริการตามล�าดบัก่อนหลงั	จดัเส้นทางเดิน

ชมตลาดเหมาะสม	มีบริการรับเร่ืองร้องเรียนใหด้ว้ย	และ	เวลาเปิด-ปิดตลาดเหมาะสม	ดา้นองคป์ระกอบ

ทางกายภาพ	(ค่าเฉล่ีย	3.58)	อนัประกอบดว้ยมีแผนท่ีและป้ายบอกเสน้ทางเดินชมในตลาดชดัเจน	ติดป้าย

บอกทางและสญัลกัษณ์ลกัษณ์ต่าง	ๆ	เหมาะสม	บริเวณทางเดินสะอาดและสะดวก	มีสถานท่ีและเกา้อ้ีให้

นัง่พกัอยา่งเพียงพอ	การแตกแต่งสถานท่ีมีความดึงดูดใจ		อาคารร้านคา้ตกแต่งอยา่งมีเอกลกัษณ์น่าสนใจ	 

ถงัขยะมีเพียงพอ	หอ้งน�้ามีเพียงพอและสะอาดปราศจากกล่ินรบกวน	ดา้นราคา(ค่าเฉล่ีย	3.59)	อนัประกอบ

ดว้ย	ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้		เหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม	อตัราค่า

บริการของกิจกรรมต่าง	ๆ	มีความเหมาะสม		มีการติดป้ายแสดงราคาชดัเจน	และมีราคาใหเ้ลือกไดห้ลาย

ระดบัราคา	ดา้นสินคา้และบริการค่าเฉล่ีย	(3.51)	อนัประกอบดว้ยคุณภาพและความหลากหลายของสินคา้

ในตลาด		มีสินคา้	OTOP	และสินคา้พ้ืนเมืองของจงัหวดัระยองมาขายอยา่งหลากหลาย	อาหารเคร่ืองด่ืม

สะอาดถูกสุขลกัษณ์		มีรสชาติอร่อย	มีความหลากหลายใหเ้ลือกรับประทานได	้	มีกิจกรรมบนัเทิงหลาก

หลาย	เช่นมีดนตรีไทยและการเสนอเพลงเก่าในอดีต	มีกิจกรรม	“ยงิปืนเอามนั”	มีการเพน้ทผ์า้บาติกและ
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ระบายสีงานศิลป์	มีกิจกรรมใหอ้าหารปลาในสระน�้ า	และกิจกรรมเรือถีบบริเวณท่าวีระ	ส่วนดา้นการส่ง

เสริมการตลาดนั้นท่ีมีความพึงพอใจปานกลาง(ค่าเฉล่ีย	3.27)	อนัประกอบดว้ยการลด	แลก	แจก	แถม	มี

การใหท้ดลองใชท้ดลองชิม		มีการโฆษณาผา่นส่ือ	มีการเปิดเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูล	มีเอกสารขอ้มูลตลาด

เกาะกลอยแจกจ่าย	และมีแผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ในบริเวณตลาด

	 1.3	การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอย	

อ.เมือง	จงัหวดัระยอง	จ�าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่	

	 (1)	นกัท่องเท่ียวเพศชายมีความพึงพอใจในตลาดเกาะกลอยอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียโดยรวม

อยูท่ี่	3.58	ส่วนนกัท่องเท่ียวเพศหญิงใหค้วามพึงพอใจในตลาดเกาะกลอยอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยูท่ี่	3.57	ผลการทดสอบพบวา่	นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีความความพึงพอใจในตลาด

เกาะกลอยตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด	7	ดา้น	โดยรวมไม่แตกต่างกนั

		 (2)	นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในทุกดา้นท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ	

0.05	ในทุกดา้นและเม่ือทดสอบรายคู่ต่อไปดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffeˊ Method)	พบวา่ดา้นสินคา้
และบริการนกัท่องเท่ียวอายตุ �่ากวา่	20	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปีและอาย	ุ

40-49	ปีอีกทั้งนกัท่องเท่ียวอาย	ุ20-29	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปีดา้นช่อง

ทางการจดัจ�าหน่ายไม่ปรากฏความแตกต่างของความพึงพอใจในทุกช่วงอาย	ุแต่ดา้นราคาพบว่านกัท่อง

เท่ียวอายตุ �่ากวา่	20	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปีและอาย	ุ40-49	ปี	และ	อายุ

มากกวา่	50	ปีข้ึนไป	ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่นกัท่องเท่ียวอายตุ �่ากวา่	20	ปี	มีความพึงพอใจ

แตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปี	และ	อาย4ุ0-49	ปี	และอายมุากกวา่	50	ปีข้ึนไป	นอกจากน้ีนกัท่อง

เท่ียวอาย	ุ20-29	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียว	อาย	ุ30-39	ปีดว้ย	ส่วนดา้นกระบวนการให้

บริการ	พบวา่	นกัท่องเท่ียวอายตุ �่ากวา่	20	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปี	และ

อาย	ุ40-49	ปีส�าหรับดา้นบุคลากร	นกัท่องเท่ียวอายตุ �่ากวา่	20	ปีมีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียว

อาย	ุ30-39	ปี	และอาย	ุ40-49	ปี	และสุดทา้ยดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ	พบวา่	นกัท่องเท่ียวอายตุ �่ากวา่	

20	ปี	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวอาย	ุ30-39	ปี	และ	อาย	ุ40-49	ปี

	 (3)	นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น

	 (4)	นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรส	(Marital	Status)แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัส�าคญัทางสถิติ	0.05	ในดา้นสินคา้และบริการ	การส่งเสริมการตลาด	และดา้นราคาและจากการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffeˊ	Method)พบวา่ดา้นสินคา้และบริการนกั

ท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น	“โสด”มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการ

สมรสเป็น	“สมรสแลว้”	นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น“สมรสแลว้”มีความพึงพอใจแตกต่าง

จากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น	“หยา่ร้างกนัแลว้”	และดา้นราคานกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ

การสมรสเป็น	“โสด”มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น	“สมรสแลว้”	

ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น	“โสด”มีความพึงพอใจแตกต่าง

จากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสเป็น	“สมรสแลว้”

	 (5)	นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคญัทางสถิติ	

0.05ในทุกดา้น	และจากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffeˊ Method)
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พบว่าดา้นสินคา้และบริการ	นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจ 

แตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 

มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	อีกทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา	โดยสรุปนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ	 อ่ืน	ๆ	 	 ส่วนดา้นราคา	 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน/

ลูกจา้งบริษทั	 อ่ืน	ๆ	 	และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่อง

เท่ียวท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั	โดยสรุปนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจแตก

ต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ	 อ่ืน	ๆ	และทางดา้นการส่งเสริมการตลาด	นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/

นกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและนกัท่อง

เท่ียวท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้ง

บริษทัดว้ย	 อีกทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมี

อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั	โดยสรุปนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ	อ่ืน	ๆ	

	 (6)	นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส�าคญั

ทางสถิติ	0.05	ในดา้นสินคา้และบริการ	ดา้นราคา	ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นองคป์ระกอบทาง

กายภาพซ่ึงจากการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ	(Scheffeˊ	Method)พบว่าดา้นสินคา้และบริการ

นั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้ �่ากวา่	10,000	บาทมีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได	้40,000	

บาทข้ึนไป	ส่วนดา้นราคานั้นทดสอบรายคู่แลว้ไม่พบความแตกต่าง	ส�าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด

พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได	้ต�่ากว่า	10,000	บาท	มีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได	้	 

10,000	–	19,999	บาท	และ	20,000	–	29,999	บาท	และ	40,000	บาทข้ึนไป	และดา้นองคป์ระกอบทาง

กายภาพนั้นทดสอบรายคู่แลว้ไม่พบความแตกต่าง	ส่วนในดา้นช่องทางจดัจ�าหน่าย	กระบวนการ	และ

บุคคล	นั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั	

	 (7)	นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละปีตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจไม่

แตกต่างกนัในทุกดา้น	

	 (8)	นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมล�าเนาแตกต่างกนั	(พกัอาศยัอยูใ่นท่ีต่างกนั)	จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กนัในทุกดา้น

อภปิรายผล

	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในตลาดยอ้นยุคเกาะกลอยพบ

ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดเกาะกลอยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายรุะหวา่ง	30-39	ปี	

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา	มีสถานภาพสมรส	อาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทั	รายไดร้ะหวา่ง	

10,000-19,999	บาท	ชอบท่องเท่ียวในวนัหยดุ	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	รัชนีย	์	พฒันะราชา(2552)	ท่ีได้

ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีซ่ึงผลการวิจยัระบุว่านกัท่องเทียว

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการพกัผ่อนและการท่องเท่ียว	และเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์
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นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 เรียงตาม

ล�าดบั	ไดแ้ก่	ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ดา้นบุคลากร	ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ	ดา้นราคา	ดา้นองค์

ประกอบทางกายภาพและดา้นสินคา้และบริการ	 ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวให้ความ

พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุรีรัตน์	 เกตุแกว้	 (2556)l	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส�าคญัในการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าหวัหิน	และผลการ

วิจยัสรุปว่า	นกัท่องเท่ียวในตลาดเกาะกลอยให้ความส�าคญักบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดดา้นสินคา้และ

บริการ	 lในดา้นราคา	รวมถึงlดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายlดา้นบุคคลากร	กระบวนการให้บริการ	และ

ดา้นกายภาพ	ปริมาณอยูใ่นระดบัมาก	แสดงว่านกัท่องเท่ียวในตลาดเกาะกลอยพอใจในช่องทางการจดั

จ�าหน่าย	พอใจในบุคลากร	พอใจในกระบวนการใหบ้ริการ	พอใจในราคาและพอใจในองคป์ระกอบทาง

กายภาพตลอดจนพอใจในสินคา้และบริการโดยตรงเป็นอย่างมากและพบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจ

ไม่แตกต่างจากเพศชายและนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่น	จ.ระยอง	กบัในพ้ืนท่ีอ่ืนมีความพึงพอใจ

ไม่แตกต่างกนัจึงสามารถพฒันาตลาดดว้ยรูปแบบเดียวกนัได	้แต่ควรปรับปรุงเพ่ือนกัท่องเท่ียวหลกัซ่ึง

มีช่วงอายุระหว่าง	30-39	 ปีเป็นส�าคญัโดยระลึกถึงระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษาเป็น

ส่วนใหญ่และให้ความสนใจนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการเป็น	“สมรสแลว้”	และค�านึงถึงรายไดด้ว้ย

ว่าส่วนใหญ่เป็นพนกังานลูกจา้งบริษทัซ่ึงมีรายไดร้ะหว่าง	10,000-19,999	บาทและจะชอบท่องเท่ียวใน

วนัหยดุเป็นส่วนใหญ่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหรั้กษาคุณภาพของดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ดา้นบุคลากร	

ดา้นกระบวนการให้บริการ	ดา้นราคา	ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพและดา้นสินคา้และบริการไวใ้ห้ดี

ต่อ	ๆ	ไป	เพราะนกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจมากอยูแ่ลว้	แต่ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นนกัท่อง

เท่ียวพอใจในระดบัปานกลางจึงควรปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดให้เป็นท่ีพอใจมากยิ่งข้ึนดว้ย	 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลลดา	มงคลวานิชและคณะ	(2556)	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความส�าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดน�้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ผลการวิจยัสรุปว่าเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญัมากท่ีสุดในด้านการส่งเสริม 

การตลาด	รองลงมาคือช่องทางจดัจ�าหน่าย	ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ	และดา้นราคาตามล�าดบั

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั	

	 	 	 	 เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง 

	 (ในรายละเอียดไดแ้ก่การลด	แจก	แถม	การใหท้ดลองใชท้ดลองชิม		การโฆษณาผา่นส่ือ	การมีเวบ็ไซต์

ใหน้กัท่องเท่ียวสืบคน้		การมีเอกสารขอ้มูลตลาดเกาะกลอยแจกจ่าย	และการมีแผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ใน

บริเวณตลาด)	ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะร่วมมือกนัในการท�าการตลาดอยา่งเขม้ขน้และมีประสิทธิภาพ

ต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิง	อายรุะหว่าง	30-39	ปี	อาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทั

และมีรายไดร้ะหว่าง	10,000	–	19,999	บาท	และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดควรจะจดัในช่วงวนัหยุด 

ซ่ึงมีนักท่องเท่ียวมาก	โดยสามารถส่งเสริมได้เร่ิมด้วยการแจกหรือแถมซ่ึงสามารถกระท�าได้ทนัที		

และควรมีการให้ทดลองใชห้รือทดลองชิมสินคา้ต่าง	ๆ	ไดด้ว้ย	และควรมีการจดัท�าเวบ็ไซต์ดว้ยเพ่ือ 

การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ในวงกวา้ง	และควรขอความร่วมมือจากส�านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
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จงัหวดัระยอง	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส�านกังานระยอง	และเทศบาลเชิงเนิน	อ.เมือง	จ.ระยองให้

ความอนุเคราะห์ด�าเนินการร่วมกนัอยา่งสม�่าเสมอ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของ

ภาครัฐควรจะมีอยา่งต่อเน่ืองและควรบรรจุตลาดเกาะกลอยไวใ้นปฏิทินแหล่งท่องเท่ียวของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย	(ททท.)	ดว้ย	แมว้่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองเองก็ตามก็

ช่วยใหก้ระจายรายไดห้รือใหร้ายจ่ายจากนกัท่องเท่ียวเกิดการไหลเวยีนไดเ้ป็นอยา่งดี

	 ส�าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน	ๆ	นั้นนักท่องเท่ียวพอใจมากอยู่แลว้แต่ก็ควร

พยายามรักษาระดบัความพึงพอใจไวใ้ห้อยา่งต่อเน่ืองตลอดไปไม่ว่าจะเป็นดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ท่ีตอ้งดูแลใหก้ารเดินทางมาสะดวก	โดยเร่ิมตั้งแต่มีป้ายช่ือตลาดบอกทางมาโดยตลอด	มีแบ่งแยกรานคา้

ออกเป็นสดัเป็นส่วน	แต่ละร้านคา้มีป้ายช่ือชดัเจน	วางสินคา้เหมาะสม	จดัระเบียบร้านอาหารและร้านคา้

เหมาะสม	หรือดา้นบุคลากร	ก็คือใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้และร้านอาหารแต่งกายสะอาดถูกสุขลกัษณะ	

ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส		อ่อนนอ้ม	ใส่ใจ	บริการอยา่งเท่าเทียมกนั	และตรงตามความตอ้งการ

ของลกูคา้	

	 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการกใ็หบ้ริการอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว	ใหบ้ริการ

ตามล�าดบัก่อน-หลงั	จดัเส้นทางเดินชมตลาดเหมาะสม	มีบริการรับเร่ืองร้องเรียนใหด้ว้ย	และ	รักษาเวลา

เปิด-ปิดตลาดไวใ้หดี้เพราะเหมาะสมแลว้	 ส่วนดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพก็ตอ้งมีแผนท่ีและป้ายบอก

เส้นทางเดินชมในตลาดชดัเจน	ติดสัญลกัษณ์ลกัษณ์ต่าง	ๆ	ใหเ้หมาะสม	รักษาบริเวณทางเดินใหส้ะอาด

และสะดวกโดยจดัให้มีสถานท่ีและเกา้อ้ีให้นัง่พกัอยา่งเพียงพอ	ตลอดจนรักษาการแตกแต่งสถานท่ีให้

ดูโบราณและมีความดึงดูดใจ	มีเอกลกัษณ์น่าสนใจ	อีกทั้งถงัขยะมีเพียงพอ	หอ้งน�้ ามีเพียงพอและสะอาด

ปราศจากกล่ินรบกวน	

	 ส่วนดา้นราคานั้นให้รักษาไวเ้พราะเหมาะสมดีแลว้กบัคุณภาพของสินคา้ตลอดจนอาหารและ

เคร่ืองด่ืม	รวมทั้งอตัราค่าบริการของกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่นยงิปืน	กรั็กษาไวอ้ยา่งใหแ้พงไปกวา่น้ีเพราะขณะ

น้ีมีความเหมาะสมดีแลว้	อีกทั้งควรมีหลายระดบัราคาใหน้กัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการ	ส่วนดา้นสินคา้และ

บริการนั้นก็ให้รักษาคุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ในตลาดไวใ้ห้ได	้และให้น�าสินคา้	OTOP	

และสินคา้พ้ืนเมืองของจงัหวดัระยองเขา้มาขายดว้ยเพ่ือการกระจายรายไดไ้ปใหท้ัว่ทุกภาคส่วนในสังคม	

อาหารเคร่ืองด่ืมก็ตอ้งให้สะอาดถูกสุขลกัษณ์อย่างคงท่ีและมีรสชาติอร่อย	 มีให้เลือกรับประทานได้

อยา่งหลากหลาย	และ	มีกิจกรรมบนัเทิงมากมายหลากหลายกิจกรรม	ทั้งดนตรีไทย	การเสนอเพลงเก่าใน

กิจกรรมการเพน้ทผ์า้บาติก	และระบายสีงานศิลป์	กิจกรรมใหอ้าหารปลาในสระน�้ า	และกิจกรรมเรือถีบ

บริเวณท่าวรีะ	ฯลฯ

	 2.	ขอ้เสนอแนะในการท�าการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป

				 	 	 2.1	ควรมีการศึกษาถึงการพฒันาการตลาดโดยเฉพาะ	และขยายโอกาสไปถึงนักท่องเท่ียว 

ต่างชาติดว้ย

	 	 	 	 	2.2	ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอยของนกัท่องเท่ียวดว้ย	 เพ่ือน�า

ขอ้มูลมาพฒันาสินคา้	บริการและส่ิงอ�านวยความสะดวกใหต้รงตามความตอ้งการต่อไป
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