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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว
ตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�ำแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลโดยใช้การวิจยั เชิงปริ มาณและ
ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวจ�ำนวน 384 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือจ�ำนวนความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติเชิงอนุ มานในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยได้แก่สถิติค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One-way ANOVA) ซึ่ งกรณี ท่ีใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแล้วพบความแตกต่าง
จะท�ำการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (ScheffeˊMethod) ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีสถานภาพสมรส
อาชี พพนักงานลูกจ้างบริ ษทั รายได้ระหว่าง 10,000-19,000 บาท ชอบท่องเที่ยวในวันหยุดและมีที่พกั
อาศัยปั จจุบนั ในจังหวัดระยอง นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ที่มากที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านองค์
ประกอบทางกายภาพและด้านสิ นค้าและบริ การ ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดนักท่องเที่ยวให้ความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ สถานภาพ
การสมรส อาชีพ รายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่างกันที่ระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.05  ส่ วนนักท่องเที่ยวที่เพศ ระดับการศึกษา ช่วงเวลาเดินทางท่องเที่ยว และภูมิลำ� เนา
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ค�ำส� ำคัญ : ตลาดย้อนยุคเกาะกลอย  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  จังหวัดระยอง
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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�ำ

จังหวัดระยองเป็ นจังหวัดชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตชาวสวนและชาวประมงที่น่าสนใจ แต่ต่อมาได้มีการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่อีกแห่ งหนึ่ งในจังหวัดระยองคือแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่า ตลาดเกาะกลอยซึ่ ง
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนยุค (Nostalgia) คือน�ำสิ่ งที่เคยมีอยูใ่ นสมัยเมื่อกว่า 30
ปี มาแล้วมาน�ำเสนอแก่นกั ท่องเที่ยวและจัดว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่แวะพักผ่อนระหว่างการ
เดินทางไปทางภาคตะวันออก เพราะตลาดเกาะกลอยตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหลังสถานีบริ การน�้ำมัน ปตท.ใกล้
สี่ แยกเกาะกลอย บนฝั่งซ้ายของทางหลวงหมายเลข 36 ที่ตลาดเกาะกลอยจะมีการปลูกสร้างอาคารและ
แตกแต่งร้านค้าด้วยรู ปแบบสมัยโบราณ ใช้ไม้เก่ามาท�ำเป็ นสะพานไม้ที่ทอดยาวลงในในน�้ำ  บรรยากาศ
สมัยเก่า ๆ ในลักษณะตลาดย้อนอดีต (Retro Market)และจะมีอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก และสิ นค้า
พื้นเมืองที่ เป็ นของในสมัยโบราณจ�ำหน่ าย นอกจากนี้ ตลาดเกาะกลอย ยังมีส่วนของการจัดกิ จกรรม
และพื้นที่แสดงของเก่า (Antique) ของสะสมไว้หลายพื้นที่ เพื่อให้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแบบย้อนยุค เช่น
“ห้องยาโบราณ” “ร้านตัดผม” “ร้านถ่ายรู ป” “โรงพากย์หนัง”  เป็ นต้น
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เนื่องจากตลาดเกาะกลอยได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าเยีย่ มชมและท่องเที่ยวผ่านมาได้ 3 ปี แล้ว แต่ยงั
ไม่ได้มีการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับตลาดเกาะกลอยแต่อย่างใด ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะได้
ท�ำการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เพื่อน�ำข้อมูลไปพัฒนาตลาดเกาะกลอยให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้บริ การตรงตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวต่อไป
แนวคิดปัจจัยส่ วนส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้ าและบริการ
การศึกษาครั้งนี้ ในส่ วนของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนั้น ศิริวรรณ  เสรี รัตน์   (ศิริวรรณ  
เสรี รัตน์   และคณะ, 2541: 53 - 55) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นตัวแปรทางตลาดที่นำ�
มาสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การหรื อ
The Service Marketing Mix (7Ps) ได้แก่ สิ นค้าและบริ การ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่ งเสริ มการ
ตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โดยค�ำนึ งถึงแนวคิดของฟิ ลิปค็อต
เล่อร์ (Kotler, 2003: 16) ที่กล่าวว่า “ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการ
ตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจ”
แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เป็ นระดับ ความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้า ที่ มี ผ ลจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรื อการท�ำงานของผลิตภัณฑ์กบั การคาดหวังของลูกค้า (Kotler,
1994: 98 อ้างอิงใน ศิริวรรณ  เสรี รัตน์และคณะ, 2541: 45) ถ้าปฏิบตั ิงานเท่ากับความคาดหมายลูกค้า
ก็จะพอใจถ้าปฏิ บตั ิ การไม่ถึงตามความคาดหมายลูกค้าจะไม่พอใจถ้าปฏิ บตั ิ งานสู งเกิ นกว่าความคาด
หมายลู ก ค้า ก็จ ะพอใจหรื อ ปี ติ ยิน ดี เ ป็ นอย่า งยิ่ง เป้ าหมายของการบริ ก ารคื อ การสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้แ ก่ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ลู ก ค้า พึ ง พอใจและกลับ มาใช้บ ริ ก ารใหม่ อี ก (จิ ต ติ นัน ท์   เดชะคุ ป ต์, 2540: 19)
ความสอดคล้องกับอดุลย์ (อดุลย์   ธาตุรงคกุล, 2543: 37) ที่ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าว่าโดย
ปกติความพึงพอใจคือความรู ้สึกพึงพอใจหรื อผิดหวังอันเกิดจากการเปรี ยบเทียบผลหรื อการปฏิบตั ิงาน
ของผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหมายของลูกค้า และรัชนี ย  ์ พัฒนะราชา (2552) ได้ศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยว และเดิ นทางท่องเที่ยวในช่ วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ส่ วนจุรีรัตน์ เกตุแก้ว (2556)ได้ศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญกับปั จจัยส่ วนผสม
การตลาดด้านสิ นค้าและบริ การทั้งในระดับมาและปานกลาง และชลลดา มงคลวานิ ชและคณะ (2556)
ได้ศึกษาพบว่าเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครให้ความส�ำคัญมากที่สุดในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รองลงมาคือช่องทางจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการบริ การ และด้านราคาตามล�ำดับ
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพการสมรส
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ช่วงเวลาที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว
- ที่พกั อาศัยอยูใ่ นปัจจุบนั

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในการ
ท่องเที่ยวตลาดเกาะกลอยตามปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)
1. สิ นค้าและบริ การ
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด
5. พนักงาน
6. กระบวนการให้บริ การ
7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของตลาด
เกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของ
ตลาดเกาะกลอยอ�ำเภอเมือง จังหวัดระยองโดยจ�ำแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
นักท่องเที่ยวมีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยองแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถน�ำไปเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการบริ การในตลาดย้อน
ยุคเกาะกลอยโดยผูป้ ระกอบการตลาดเกาะกลอยและผูป้ ระกอบการรายย่อยในตลาดเกาะกลอย
สามารถน�ำผลการศึกษาไปเสนอต่อส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดระยองและการท่อง
เที่ยวแห่ งประเทศไทยส�ำนักงานระยองและเทศบาลต�ำบลเชิ งเนิ น อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้มี
การน�ำแนวทางการพัฒนาการตลาดเกาะกลอยไปบรรจุไว้ในแผนการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
ต่อไปด้วย
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วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูลวิจยั
เนื่ องจากเป็ นการศึ กษาค่าเฉลี่ ยของประชากร (Population Mean, µ) ที่ ได้ผลลัพธ์เป็ น X
และS.D. จึงไม่อาจใช้สูตรของยามาเน (Yamane) หรื อตารางส�ำเร็ จรู ปของเคร็ จซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan)ได้ อีกทั้งเป็ นกรณี ที่ทราบจ�ำนวนประชากรนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ซึ่ งมีจำ� นวน 421,150 คน (N) จากข้อมูลล่าสุ ดตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือน
ธันวาคม 2556 (ตลาดเกาะกลอย, 2557) จึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้สูตรของ
ไวเออร์ส (Weiers)โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95% (ได้ Z=1.96) และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
(e) ไม่เกิน 1 ส่ วนใน 10  ส่ วนของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรหรื อเท่ากับ.1σ  (บุญธรรม, 2551:
116) โดยใช้สูตรดังนี้ (Weiers, 2005: 350)
  n =

{ {
σ2
e2      +σ2
Z2    N

โดย     n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร (421,150 คน)
Z = ค่าคะแนนมาตรฐานที่ได้จากการแจกแจงปติมาตรฐานซึ่งขึ้นกับระดับความเชื่อมัน่ ที่กำ� หนด
ซึงในที่น้ ีกำ� หนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% (ได้ Z = 1.96)
σ = ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 383.80 รายและปั ดเศษเป็ น 384 ราย
ผูว้ ิจยั ท�ำการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)ในตลาดเกาะกลอยด้วยแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ส�ำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลและใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ในการวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตามแนวคิดปั จจัยสมประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ในส่ วนที่สองแบบสอบถามมีค่าค�ำตอบเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามที่
ลิเคิร์ตได้กำ� หนดไว้ (1-5 Likert Scales) โดยในที่น้ ีกำ� หนดให้ 5 เท่ากับพอใจมากที่สุด 4 เท่ากับพอใจมาก
3 เท่ากับพอใจปานกลาง 2 เท่ากับพอใจน้อย และ 1 เท่ากับพอใจน้อยที่สุด โดยก�ำหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายไว้ดงั นี้
ก�ำหนดขอบเขตของอันตรภาคชั้น เท่ากับ (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต�่ำสุ ด) / จ�ำนวนชั้น ซึ่ งจะได้
(5-1) / 5 = .80
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ก�ำหนดความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้
4.21 – 5.0
หมายถึง
3.41 – 4.20 หมายถึง
2.61 – 3.40 หมายถึง
1.81 – 2.60 หมายถึง
1.00 – 1.80 หมายถึง

มีความพอใจมากที่สุด
มีความพอใจมาก
มีความพอใจปานกลาง
มีความพอใจน้อย
มีความพอใจน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANNOVA) และกรณี ที่การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวปรากฏมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ก็จะทดสอบรายคู่ต่อไปด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe Method)
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยจ�ำนวนความถี่(Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) จะทดสอบสมมุติฐานของการวิจยั ด้วยสถิ ติค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว ( One-way ANOVA) ซึ่ งกรณี ที่ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยวแล้วพบความแตกต่างจะท�ำการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’Method)
สรุปผลการวิจยั
1.จากการศึกษาได้ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 384 คน สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1 ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ย (1) เพศ หญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.5เพศชาย คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 37.5 (2) ระดับการศึ กษามัธยมศึ กษา/อาชี วศึ กษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.1รองมาเป็ นปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 36.5 (3) อายุ 30-39 ปี   คิดเป็ นร้อยละ 32.6 รองมาเป็ นอายุ 20-29 ปี   คิดเป็ นร้อยละ 27.3
(4) อาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองมาเป็ นค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 21.9
(5) รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,000-19,999 บาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.0 รองมาเป็ นต�่ำ กว่า 10,000 บาท  
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 (6) สถานภาพการสมรสเป็ น “ผูท้ ี่สมรสแล้ว” คิดเป็ นร้อยละ 48.7 รองมาเป็ น “โสด”
คิดเป็ นร้ อยละ 45.6 (7) ช่ วงเวลาที่ ชอบเดิ นทางมาท่องเที่ ยวในแต่ละปี วันหยุด (วันเสาร์ -วันอาทิ ตย์)
คิดเป็ นร้อยละ 77.3 รองมาเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 (8) ที่พกั อาศัยปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัด
ระยอง คิดเป็ นร้อยละ 62.2 รองมาเป็ นกรุ งเทพฯ คิดเป็ นร้อยละ15.1
1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวที่ตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยองปรากฏผลดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว
ตลาดเกาะกลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยองจ�ำแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ความพึงพอใจใน 7 ด้ านของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านสิ นค้าและบริ การ
2. ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
3. ด้านราคา
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ
6. ด้านบุคลากร
7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
เฉลีย่

X

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

3.51
3.79
3.59
3.27
3.65
3.68
3.58
3.58

.60
.59
.59
.79
.65
.65
.59
.64

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่านักท่ องเที่ ยวมี ความพึงพอใจในระดับมาก จ�ำนวน 6 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ช่ องทางการจัดจ�ำหน่ ายซึ่ งเป็ นด้านที่นกั ท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจมากเป็ นล�ำดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.79)
อันประกอบด้วยการเดินทางมาสะดวก มีป้ายชื่ อตลาดบอกมทางมาโดยตลอด แบ่งแยกรานค้าออกเป็ น
สัดเป็ นส่ วน แต่ละร้านค้ามีป้ายชื่อชัดเจน วางสิ นค้าเหมาะสม จัดระเบียบร้านอาหารและร้านค้าเหมาะสม
รองลงมาเป็ นด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย3.68) อันประกอบด้วยผูป้ ระกอบการร้านค้าและร้านอาหารแต่งกาย
สะอาดถูกสุ ขลักษณะ ให้บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส  อ่อนน้อม ใส่ ใจ บริ การอย่างเท่าเทียมกัน และ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้านกระบวนการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.65) อันประกอบด้วยการบริ การ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว การบริ การรวดเร็ ว การบริ การตามล�ำดับก่อนหลัง จัดเส้นทางเดิน
ชมตลาดเหมาะสม มีบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนให้ดว้ ย และ เวลาเปิ ด-ปิ ดตลาดเหมาะสม ด้านองค์ประกอบ
ทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.58) อันประกอบด้วยมีแผนที่และป้ ายบอกเส้นทางเดินชมในตลาดชัดเจน ติดป้ าย
บอกทางและสัญลักษณ์ลกั ษณ์ต่าง ๆ เหมาะสม บริ เวณทางเดินสะอาดและสะดวก มีสถานที่และเก้าอี้ให้
นัง่ พักอย่างเพียงพอ การแตกแต่งสถานที่มีความดึงดูดใจ  อาคารร้านค้าตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์น่าสนใจ
ถังขยะมีเพียงพอ ห้องน�้ำมีเพียงพอและสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน ด้านราคา(ค่าเฉลี่ย 3.59) อันประกอบ
ด้วย ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า  เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม อัตราค่า
บริ การของกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม  มีการติดป้ ายแสดงราคาชัดเจน และมีราคาให้เลือกได้หลาย
ระดับราคา ด้านสิ นค้าและบริ การค่าเฉลี่ย (3.51) อันประกอบด้วยคุณภาพและความหลากหลายของสิ นค้า
ในตลาด  มีสินค้า OTOP และสิ นค้าพื้นเมืองของจังหวัดระยองมาขายอย่างหลากหลาย อาหารเครื่ องดื่ม
สะอาดถูกสุ ขลักษณ์   มีรสชาติอร่ อย มีความหลากหลายให้เลือกรับประทานได้   มีกิจกรรมบันเทิงหลาก
หลาย เช่นมีดนตรี ไทยและการเสนอเพลงเก่าในอดีต มีกิจกรรม “ยิงปื นเอามัน” มีการเพ้นท์ผา้ บาติกและ
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ระบายสี งานศิลป์ มีกิจกรรมให้อาหารปลาในสระน�้ำ  และกิจกรรมเรื อถีบบริ เวณท่าวีระ ส่ วนด้านการส่ ง
เสริ มการตลาดนั้นที่มีความพึงพอใจปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.27) อันประกอบด้วยการลด แลก แจก แถม มี
การให้ทดลองใช้ทดลองชิม  มีการโฆษณาผ่านสื่ อ มีการเปิ ดเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูล มีเอกสารข้อมูลตลาด
เกาะกลอยแจกจ่าย และมีแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ในบริ เวณตลาด
1.3 การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวตลาดเกาะกลอย
อ.เมือง จังหวัดระยอง จ�ำแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
(1) นักท่องเที่ยวเพศชายมีความพึงพอใจในตลาดเกาะกลอยอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยูท่ ี่ 3.58 ส่ วนนักท่องเที่ยวเพศหญิงให้ความพึงพอใจในตลาดเกาะกลอยอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยูท่ ี่ 3.57 ผลการทดสอบพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความความพึงพอใจในตลาด
เกาะกลอยตามปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 7 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
(2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 ในทุกด้านและเมื่อทดสอบรายคู่ต่อไปด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffeˊ Method) พบว่าด้านสิ นค้า
และบริ การนักท่องเที่ยวอายุต่ำ� กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี และอายุ
40-49 ปี อีกทั้งนักท่องเที่ยวอายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี ด้านช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายไม่ปรากฏความแตกต่างของความพึงพอใจในทุกช่วงอายุ แต่ดา้ นราคาพบว่านักท่อง
เที่ยวอายุต่ำ� กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี และอายุ 40-49 ปี และ อายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่านักท่องเที่ยวอายุต่ำ� กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี และ อายุ40-49 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้นกั ท่อง
เที่ยวอายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยว อายุ 30-39 ปี ด้วย ส่ วนด้านกระบวนการให้
บริ การ พบว่า นักท่องเที่ยวอายุต่ำ� กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี และ
อายุ 40-49 ปี ส�ำหรับด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวอายุต่ำ� กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
อายุ 30-39 ปี และอายุ 40-49 ปี และสุ ดท้ายด้านองค์ประกอบทางกายภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวอายุต่ำ� กว่า
20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอายุ 30-39 ปี และ อายุ 40-49 ปี
(3) นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
(4) นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรส (Marital Status)แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านสิ นค้าและบริ การ การส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคาและจากการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffeˊ Method)พบว่าด้านสิ นค้าและบริ การนัก
ท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “โสด”มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการ
สมรสเป็ น “สมรสแล้ว” นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น“สมรสแล้ว”มีความพึงพอใจแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “หย่าร้างกันแล้ว” และด้านราคานักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
การสมรสเป็ น “โสด”มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “สมรสแล้ว”
ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “โสด”มีความพึงพอใจแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการสมรสเป็ น “สมรสแล้ว”
(5) นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ
0.05ในทุกด้าน และจากการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffeˊ Method)
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พบว่าด้านสิ นค้าและบริ การ นักท่ องเที่ ยวที่ มีอาชี พข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จมี ความพึงพอใจ
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั
มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่ วนตัวมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา โดยสรุ ปนักท่องเที่ยว
ที่มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชี พ อื่น ๆ  ส่ วนด้านราคา
นักท่องเที่ยวที่มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชี พพนักงาน/
ลูกจ้างบริ ษทั อื่น ๆ  และนักท่องเที่ยวที่มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่อง
เที่ยวที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว โดยสรุ ปนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตก
ต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ อื่น ๆ และทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักท่อง
เที่ ยวที่ มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษามี ความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ ยวที่ มีอาชี พพนักงาน/ลูกจ้าง
บริ ษทั ด้วย อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มี
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว โดยสรุ ปนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ อื่น ๆ
(6) นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพซึ่ งจากการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffeˊ Method)พบว่าด้านสิ นค้าและบริ การ
นั้นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำ� กว่า 10,000 บาทมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 40,000
บาทขึ้นไป ส่ วนด้านราคานั้นทดสอบรายคู่แล้วไม่พบความแตกต่าง ส�ำหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ต�่ำกว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้  
10,000 – 19,999 บาท และ 20,000 – 29,999 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป และด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพนั้นทดสอบรายคู่แล้วไม่พบความแตกต่าง ส่ วนในด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ าย กระบวนการ และ
บุคคล นั้นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
(7) นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางท่องเที่ยวในแต่ละปี ตามช่ วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน
(8) นักท่องเที่ยวที่มีภูมล�ำเนาแตกต่างกัน (พักอาศัยอยูใ่ นที่ต่างกัน) จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางท่องเที่ ยวในตลาดย้อนยุคเกาะกลอยพบ
ประเด็นที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดเกาะกลอยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานลูกจ้างบริ ษทั รายได้ระหว่าง
10,000-19,999 บาท ชอบท่องเที่ยวในวันหยุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนีย  ์ พัฒนะราชา(2552) ที่ได้
ศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ ึ งผลการวิจยั ระบุว่านักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยว และเดิ นทางท่องเที่ยวในช่ วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์
กระแสวัฒนธรรม
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นักท่องเที่ ยวให้ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงตาม
ล�ำดับ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านองค์
ประกอบทางกายภาพและด้านสิ นค้าและบริ การ ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดนักท่องเที่ยวให้ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุรีรัตน์ เกตุแก้ว (2556)l ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่นกั ท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญในการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำหัวหิ น และผลการ
วิจยั สรุ ปว่า นักท่องเที่ยวในตลาดเกาะกลอยให้ความส�ำคัญกับปั จจัยส่ วนผสมการตลาดด้านสิ นค้าและ
บริ การ lในด้านราคา รวมถึงlด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ ายlด้านบุคคลากร กระบวนการให้บริ การ และ
ด้านกายภาพ ปริ มาณอยูใ่ นระดับมาก แสดงว่านักท่องเที่ยวในตลาดเกาะกลอยพอใจในช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย พอใจในบุคลากร พอใจในกระบวนการให้บริ การ พอใจในราคาและพอใจในองค์ประกอบทาง
กายภาพตลอดจนพอใจในสิ นค้าและบริ การโดยตรงเป็ นอย่างมากและพบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างจากเพศชายและนักท่องเที่ยวซึ่ งมีที่พกั อาศัยอยูใ่ น จ.ระยอง กับในพื้นที่อื่นมีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกันจึงสามารถพัฒนาตลาดด้วยรู ปแบบเดียวกันได้ แต่ควรปรับปรุ งเพื่อนักท่องเที่ยวหลักซึ่ ง
มี ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี เป็ นส�ำคัญโดยระลึกถึ งระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/อาชี วศึกษาเป็ น
ส่ วนใหญ่และให้ความสนใจนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพการเป็ น “สมรสแล้ว” และค�ำนึ งถึงรายได้ดว้ ย
ว่าส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานลูกจ้างบริ ษทั ซึ่ งมีรายได้ระหว่าง 10,000-19,999 บาทและจะชอบท่องเที่ยวใน
วันหยุดเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้รักษาคุณภาพของด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านองค์ประกอบทางกายภาพและด้านสิ นค้าและบริ การไว้ให้ดี
ต่อ ๆ ไป เพราะนักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจมากอยูแ่ ล้ว แต่ส่วนด้านการส่ งเสริ มการตลาดนั้นนักท่อง
เที่ ยวพอใจในระดับปานกลางจึ งควรปรั บปรุ งการส่ งเสริ มการตลาดให้เป็ นที่ พอใจมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลลดา มงคลวานิชและคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความส�ำคัญของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน�้ำของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ผลการวิจยั สรุ ป ว่าเยาวชนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครให้ค วามส�ำ คัญมากที่ สุดในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด รองลงมาคือช่องทางจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการบริ การ และด้านราคาตามล�ำดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
   เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วให้ค วามพึ ง พอใจในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดในระดับ ปานกลาง
(ในรายละเอียดได้แก่การลด แจก แถม การให้ทดลองใช้ทดลองชิม  การโฆษณาผ่านสื่ อ การมีเว็บไซต์
ให้นกั ท่องเที่ยวสื บค้น  การมีเอกสารข้อมูลตลาดเกาะกลอยแจกจ่าย และการมีแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ใน
บริ เวณตลาด) ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะร่ วมมือกันในการท�ำการตลาดอย่างเข้มข้นและมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี อาชีพพนักงานลูกจ้างบริ ษทั
และมีรายได้ระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท และกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดควรจะจัดในช่ วงวันหยุด
ซึ่ ง มี นัก ท่ อ งเที่ ย วมาก โดยสามารถส่ ง เสริ ม ได้เ ริ่ ม ด้ว ยการแจกหรื อ แถมซึ่ ง สามารถกระท�ำ ได้ท นั ที  
และควรมี การให้ทดลองใช้หรื อทดลองชิ มสิ นค้าต่าง ๆ ได้ดว้ ย และควรมี การจัดท�ำเว็บไซต์ดว้ ยเพื่อ
การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และควรขอความร่ วมมือจากส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
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จังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยส�ำนักงานระยอง และเทศบาลเชิงเนิ น อ.เมือง จ.ระยองให้
ความอนุเคราะห์ดำ� เนินการร่ วมกันอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐควรจะมีอย่างต่อเนื่องและควรบรรจุตลาดเกาะกลอยไว้ในปฏิทินแหล่งท่องเที่ยวของการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย (ททท.) ด้วย แม้ว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะเป็ นคนในพื้นที่จงั หวัดระยองเองก็ตามก็
ช่วยให้กระจายรายได้หรื อให้รายจ่ายจากนักท่องเที่ยวเกิดการไหลเวียนได้เป็ นอย่างดี
ส�ำหรั บปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่ น ๆ นั้นนักท่องเที่ ยวพอใจมากอยู่แล้วแต่ก็ควร
พยายามรักษาระดับความพึงพอใจไว้ให้อย่างต่อเนื่ องตลอดไปไม่ว่าจะเป็ นด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ าย
ที่ตอ้ งดูแลให้การเดินทางมาสะดวก โดยเริ่ มตั้งแต่มีป้ายชื่อตลาดบอกทางมาโดยตลอด มีแบ่งแยกรานค้า
ออกเป็ นสัดเป็ นส่ วน แต่ละร้านค้ามีป้ายชื่อชัดเจน วางสิ นค้าเหมาะสม จัดระเบียบร้านอาหารและร้านค้า
เหมาะสม หรื อด้านบุคลากร ก็คือให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าและร้านอาหารแต่งกายสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
ให้บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส  อ่อนน้อม ใส่ ใจ บริ การอย่างเท่าเทียมกัน และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ด้านกระบวนการให้บริ การก็ให้บริ การอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ให้บริ การ
ตามล�ำดับก่อน-หลัง จัดเส้นทางเดินชมตลาดเหมาะสม มีบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนให้ดว้ ย และ รักษาเวลา
เปิ ด-ปิ ดตลาดไว้ให้ดีเพราะเหมาะสมแล้ว ส่ วนด้านองค์ประกอบทางกายภาพก็ตอ้ งมีแผนที่และป้ ายบอก
เส้นทางเดินชมในตลาดชัดเจน ติดสัญลักษณ์ลกั ษณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม รักษาบริ เวณทางเดินให้สะอาด
และสะดวกโดยจัดให้มีสถานที่และเก้าอี้ให้นง่ั พักอย่างเพียงพอ ตลอดจนรักษาการแตกแต่งสถานที่ให้
ดูโบราณและมีความดึงดูดใจ มีเอกลักษณ์น่าสนใจ อีกทั้งถังขยะมีเพียงพอ ห้องน�้ำมีเพียงพอและสะอาด
ปราศจากกลิ่นรบกวน
ส่ วนด้านราคานั้นให้รักษาไว้เพราะเหมาะสมดี แล้วกับคุ ณภาพของสิ นค้าตลอดจนอาหารและ
เครื่ องดื่ม รวมทั้งอัตราค่าบริ การของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นยิงปื น ก็รักษาไว้อย่างให้แพงไปกว่านี้เพราะขณะ
นี้มีความเหมาะสมดีแล้ว อีกทั้งควรมีหลายระดับราคาให้นกั ท่องเที่ยวเลือกใช้บริ การ ส่ วนด้านสิ นค้าและ
บริ การนั้นก็ให้รักษาคุณภาพและความหลากหลายของสิ นค้าในตลาดไว้ให้ได้ และให้นำ� สิ นค้า OTOP
และสิ นค้าพื้นเมืองของจังหวัดระยองเข้ามาขายด้วยเพื่อการกระจายรายได้ไปให้ทว่ั ทุกภาคส่ วนในสังคม
อาหารเครื่ องดื่ มก็ตอ้ งให้สะอาดถูกสุ ขลักษณ์ อย่างคงที่ และมี รสชาติ อร่ อย มี ให้เลื อกรั บประทานได้
อย่างหลากหลาย และ มีกิจกรรมบันเทิงมากมายหลากหลายกิจกรรม ทั้งดนตรี ไทย การเสนอเพลงเก่าใน
กิจกรรมการเพ้นท์ผา้ บาติก และระบายสี งานศิลป์ กิจกรรมให้อาหารปลาในสระน�้ำ  และกิจกรรมเรื อถีบ
บริ เวณท่าวีระ ฯลฯ
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
   
2.1 ควรมี การศึ กษาถึ งการพัฒนาการตลาดโดยเฉพาะ และขยายโอกาสไปถึ งนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติดว้ ย
    2.2 ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเกาะกลอยของนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาพัฒนาสิ นค้า บริ การและสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการต่อไป
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