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ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า
1. ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ มี ค่ า มากกว่ า .30 ทุ ก ตั ว แปรในแต่ ล ะ
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ค่า Kaiser-Mayer-Olkin รวม เท่ากับ .9153 และ
ค่า Eigenvalue มี ค่ ามากกว่า 1 ทุ กตั วแปร และได้ จัด กลุ่ ม องค์ป ระกอบความ
พึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ก ารและความ
ปลอดภัย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจมาใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ าคลองแห
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความ
สะอาด ด้านการบริการและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง
3. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามถี่ ในการท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ าคลองแหต่ อ เดื อ น
แตกต่ างกันมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแหด้ านการบริการและ
ความปลอดภั ย แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ในขณะที่
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นหน่วยงานเทศบาลและชุมชนควรคานึงถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวต่อไป
ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจ การท่องเที่ยว ตลาดน้า
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Abstract
This research aims to: (1) analyze the component of tourist
satisfaction visit, (2) study the satisfaction of the tourists who visited
Klong Hae Floating Market, and (3) compare the satisfaction of the tourists
who visited Klong Hae Floating Market by gender, age, education, salary
and frequency of visit. A sample of 394 tourists was selected using an
accidental sampling method. Questionnaires were used to collect the
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data. The data were analyzed by component analysis (Factor Analysis),
mean ( X ), standard deviation (SD), t-test and F-test. Data analysis showed
the following results:
1. The factor loading score was greater than .30 in all variables of
each element, the Kaiser-Mayer-Olkin was 0.9153 and the Eigenvalue was
greater than one. These variables were categorized into three factors:
service and safety, tourism destination and products, and environment
and cleanliness.
2. Tourists were highly satisfied with products and attractions of
Klong Hae Floating Market and moderately satisfied with environmental
cleanliness, services and safety.
3. Tourists having different frequencies of visit had different levels
of satisfaction in terms of service and safety while tourists differing in
demographics such as gender, age, education, and salary were not
different in terms of satisfaction with all aspects. Thus, the municipal
authority and the community should ensure that service quality and safety
are provided so that tourist satisfaction can be improved.
Keywords: Satisfaction, Tourism, Floating Market
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บทน้า
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวเป็น อุตสาหกรรมที่มี การขยายตั วสูง มี บทบาท
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่ง
รายได้ ที่ ส าคั ญ น ามา ซึ่ งเงิน ตราต่ า งประเทศ การสร้ า งงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบ
ภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วมี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งรายได้
และสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการ
อื่นๆ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555)
ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-มิถุนายน)
มีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 13.07 ล้านคน หรือมีอัตรา
การเติ บ โตก้ า วกระโดดถึ ง ร้ อ ยละ 23 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมาสร้ า งรายได้
ทางการท่ อ งเที่ ย วประมาณ559,425 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 20 เช่น เดี ย วกั น
(การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย, 2556) ซึ่ง การท่ องเที่ ยวเป็ น อุ ตสาหกรรมการ
บริการที่สาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่
สร้ า งรายได้ จ านวนมากให้ แ ก่ ป ระเทศ และยั ง กระจายรายได้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ไปยั ง
ภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร และบันเทิง ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจจาหน่าย
สินค้าที่ระลึก ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ธุรกิจธนาคาร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554) สอดคล้องกับ
การขยายตัวของนักท่องเที่ยว ในปี 2556 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส
ที่สามทั้งสิ้น 6.7 ล้านคน และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้ น 320,894
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 26.1 และร้อยละ 32.7
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ตามลาดับ ในขณะที่ อัตราการเข้าพั กเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นจากร้อยละ 57.5 ในไตรมาส
เดี ยวกัน ของปี ที่แล้ ว เป็ นร้อยละ 62.5 ในไตรมาสนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ดังนั้น อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
ถื อ เป็ น หั ว ใจหลั ก ในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทย โดยในแต่ ล ะปี มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก แม้ประเทศไทยจะ
ประสบกับปัญหามากมาย ทั้งภัยธรรมชาติ สถานการณ์ทางด้านการเมือง และ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกก็ตาม จะเห็นว่าภาคการท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
เดชา โต้งสูงเนิน (2543, น. 18 อ้างอิงจาก Adriana, 1997) กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือที่มีอานาจให้มีการเปลี่ยนแปลง
พื้ น ที่ ได้ เป็ น อย่ า งมาก ถ้ า การท่ อ งเที่ ย วมี ก ารจั ด การและการบริห ารที่ ดี ก็ จ ะ
สามารถใช้พื้นที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้ โดยไม่ได้ทาให้มันเสื่อมโทรมลง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนจาเป็นต้องมีการวางแผน วางนโยบายที่ชัดเจน
และมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นและเหตุผลของคนในท้องถิ่น เพื่อจะได้ให้
การส่งเสริมในระดับชาติ นโยบายควรจะเจาะจงลงไปในแต่ละด้านโดยพิจารณา
ปัจจัย ที่สาคั ญ พื้ นฐานของชุมชน ถ้ าเป็ นไปได้ ก็ค วรจะให้ มีก ารแข่งขันเพื่ อเพิ่ ม
จุด เด่น ในตลาด การสร้างแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมให้มี การใช้ทรัพ ยากร
อย่างยั่งยืนตลอดไป การตอบสนองนั้นต้องไม่มีการกีดกั นในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย
เช่ นเดี ยวกั นการจัด การท่อ งเที่ ยวในพื้ นที่ ต ลาดน้ าคลองแหซึ่งจัด เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นตลาดน้าเชิงวัฒ นธรรมผสมผสานระหว่าง
ตลาดที่จาหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณจาหน่ายสินค้าบนบก ตั้งอยู่ที่ท่าน้า
วั ด คลองแห ต าบลคลองแห นอกตั ว เมื อ งหาดใหญ่ ไปเล็ ก น้ อ ย เป็ น ตลาดน้ า
แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ แม้เป็นตลาดน้าเกิดใหม่ แต่ได้รับความนิยม

30

Journal of Management Sciences

Tourist Satisfaction towards Klong Hae Floating Market, Hat Yai
District, Songkhla Province

Jedsarid Sangkapan, Kettawa Boonprakarn, Chutima Wangbenmat,
Kathylene Remegio, Arunporn Atimatmaitree

Vol.33 No.1 January-June 2016

อย่ างรวดเร็ว มี อาหารพื้ น บ้ า นหลากหลาย ทั้ งอาหารไทย มุ สลิ ม รวมทั้ งผลไม้
และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด มีเรือพายนับร้อยลาพายมาจอดเรีย งรายให้บริการ
ริมท่าน้าวัดคลองแหอย่างเป็นระเบียบ และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดินเลือกชม
อย่างเพลิดเพลิน สามารถซื้อหาของฝากกลับบ้านหรือจะนั่งรับประทานที่ตลาดน้า
ตามสะดวก โดยทางตลาดน้ าได้ รณรงค์ ใ ห้ ใ ช้ ภ าชนะใส่ อ าหารจ าพวก กะลา
กระบอกไม้ ไผ่ หม้ อ ดิ น เผา ที่ ไม่ เป็ น พิ ษ ภั ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย, 2557; วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2552; ไรหนับ ศรีอาหมัด, 2555)
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้นักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยวตลาดน้าคลองแหซ้า โดย Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ระดับความรู้สึกของบุคคล หรือลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่าง
การรั บ รู้ ผ ลจากประสิ ท ธิ ภ าพสิ น ค้ า กั บ ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ซึ่ ง ถ้ า หาก
จะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการขายของลูกค้า ว่าจะเกิดระดับความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้น โดยที่ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ
ต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของ
ผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ก็ทาให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้า
ตั้งไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึ่งความแตกต่างกัน 3 ระดับของความ
พึงพอใจที่กล่าวมา จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้าของลูกค้า และประชาสัมพันธ์ถึง
สิ่งที่ดีและไม่ดีของสินค้าต่อบุคคลอื่น และในงานศึกษาของ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า
และคณะ (2556) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลาในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวตลาดฉัตรศิลา เกือบทั้งหมดมีความคิด
เห็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวในตลาด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก
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เช่ น เดี ย วกั น ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก าร ในด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความมั่นใจ และด้าน
ความเอาใจใส่ ของตลาดฉัตรศิลา มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการมาท่องเที่ยวใน
ตลาดระดับมาก
จากปรากกฎการณ์ ดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัย เกิดคาถามว่า นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการตลาดน้ าคลองแห ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค วามพึ ง
พอใจอย่างไร เพื่อทาให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและหา
แนวทางในการปรับปรุงการจัดการตลาดน้าคลองแห เพื่อให้อยู่ได้ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบความพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้
บริการตลาดน้าคลองแห
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้บ ริก ารตลาดน้ า
คลองแห
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ตลาดน้าคลองแห จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และความถี่ในการเที่ยวตลาดน้าคลองแหต่อเดือน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น การเดิ น ทางจากสถานที่ ห นึ่ ง ไปยั งอี ก สถานที่ ห นึ่ ง
ซึ่ ง ในการเดิ น ทางของคน ๆ หนึ่ ง หรือ กลุ่ ม คนหนึ่ ง ก็ เพื่ อ ต้ อ งการให้ เกิ ด ความ
สนุกสนาน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใ ห้กับนักเดินทาง ในปัจจุบันได้มี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทาง
(พยอม ธรรมบุตร, 2546)
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แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีพัฒนาการมาจากการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Sustainable Tourism – CBST) เป็นการท่องเที่ยวที่คานึงถึง
ความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และวั ฒ นธรรม ก าหนดทิ ศ ทางโดยชุ ม ชน
จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (เทิดชาย ช่วยบารุง, 2550) โดยนาเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้ เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยว
อย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในชุ ม ชนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมี บ ทบาทสาคั ญ ในการด าเนิ น งานตั้ งแต่ ก ารตั ด สิ น ใจการ
วางแผน การดาเนินงาน การสรุปบทเรียน การมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูก
รุ่นหลาน และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเป็นสาคัญ (สินธุ์ สโรบล และคณะ, 2545)
แนวคิดตลาดน้ากับการท่องเที่ยว
ตลาดน้าเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมผู้คนนิยม
ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้า เพราะลาน้าคือเส้นทางสัญจรที่สาคัญ ตลาดน้าเป็นตัวอย่าง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของสายน้าในวิถีชีวิตของคนไทยที่ส่วนใหญ่แล้ว
ดาเนินชีวิตและหาเลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรม เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้ว
ก็นาผลผลิตเหล่านั้นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมต่อการ
ติดต่อเดินทางซึ่งก็คือในท้องน้านั่ นเอง ตลาดน้าบางแห่งจึงเป็นตลาดนัดในวัน
ข้างขึ้น-ข้างแรม เรียกว่า “นัด” เพราะจะมีตลาดน้าในทุกวันขึ้น และแรม 2 ค่า 7 ค่า
และ 12 ค่า (กิตติพร ใจบุญ, 2549)
การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของตลาดน้าในช่วงระยะ 20-30 ปีหลังมานี้
จึงเป็นไปเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ ยวอย่างแท้จริง การศึกษาการเกิดขึ้นของ
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ตลาดน้าตลิ่งชันของประดับ เรียนประยูรพบว่า เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยพลตรี
จาลอง ศรีเมือง ผู้ ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในขณะนั้ น มีโครงการจะ
พัฒ นาตลาดน้าแห่งใหม่ให้สมบูรณ์ แบบ มีบรรยากาศและลักษณะชนบทแบบ
ไทยๆ เพี่อที่จะลบภาพและข่าวที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศตาหนิตลาดน้าวัดไทร
ว่าเป็นตลาดน้าที่ไม่แท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย โดยประยุกต์
ให้ เข้ า กั บ สภาพความเป็ น จริ ง คื อ พั ฒ นาจากตลาดบกให้ เป็ น ตลาดน้ ามี ก าร
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนและสวนฉัตรมงคลหน้าสานักงานเขตตลิ่ งชันให้เป็นศูนย์
ตลาดนัดเพื่อการเกษตร จัดให้มีการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวน
ครัว พร้อ มทั้ งจั ด ให้ มี นิ ท รรศการและการบรรยายทางวิ ช าการด้ า นการเกษตร
จาหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจาเป็นในชีวติ ประจาวัน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องที่เขตตลิ่งชันและเขตใกล้เคียง และจัดให้มีการท่องเที่ยวทางน้า
เพื่ อชมวิถีชีวิต สองฝั่งคลอง จัดท าโป๊ะแพเลียบคลองชักพระไปจนถึงทางรถไฟ
เพื่อเป็นสถานีลงเรือท่องเที่ยวทางน้า และเป็นศูนย์อาหารทางน้า โดยผู้ค้าต้องใช้
เรือเป็นร้านค้า (กิตติพร ใจบุญ, 2549)
การนาตลาดน้ามาจัดการท่องเที่ยวนั้นมีจุดเน้นที่รูปแบบการดาเนินชีวิต
ของชุมชน ต้องการให้ชุมชนเกิดการรวมตัวและมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
สร้างความสัมพันธ์ต่อกันให้เกิดการติดต่ออย่างสร้างสรรค์ ทาให้เกิดการรวมกลุ่ ม
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง สร้า ง
ชื่อ เสี ย งและส่ งเสริม นโยบายการท่ อ งเที่ ย วต่ อ สั ง คมประเทศชาติ ให้ เป็ น ที่ รู้จั ก
และได้รับการยอมรับ จากผู้คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลาดน้ า
จึงถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นไปในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิต การดาเนินชีวิตของคนที่อยู่บริเวณลุ่มน้า การใช้ชีวิตที่
เป็นชาวเกษตรกรรม มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย มี ความสัมพันธ์ภายในต่อกัน
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เปรียบเสมื อ นญาติ พี่ น้ อ ง ท าให้ ม องเห็ น ถึ งความเป็ น วัฒ นธรรมของชุ ม ชนนั้ น
ซึ่ ง เมื่ อ สั ง คมนั้ น ถู ก สร้ า งให้ เกิ ด เป็ น ตลาดน้ าจึ ง ถู ก จั ด เป็ น การท่ อ งเที่ ย วทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ตลาดน้าคลองแหเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่อิงวัฒนธรรม ประเพณี และ
กิจกรรมชุมชนที่สามารถดึงดูดให้เป็นการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ตลาดน้าคลองแห
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งนี้
ก็ด้วยรูปแบบการปฏิบัติที่ให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน และเป็นผู้ร่วมกาหนดทิศทางของตลาดน้าคลองแห เช่น การ
กาหนดรูปแบบการจัดสถานที่ ทั้งการค้าขายบนบก และการค้าขายอาหารในเรือ
การมีส่วนร่วมในการใช้วัสดุธรรมชาติในการใช้เป็นภาชนะรองอาหาร เช่น ใบตอง
กะลา กระบอกไม้ไผ่ ทาให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ การให้แม่ค้า
พ่อค้า แต่งกายแบบไทยๆ เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตกาล จนถึงวันนี้
เห็นได้ว่าพื้นที่ว่างพื้นที่หนึ่ง ที่เป็นเพียงพื้นที่ที่ผู้คนในชุมชนใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ
ทั่วไปได้ถู กนามาประดิษ ฐ์ให้ กลายเป็ นพื้ นที่ ที่มีคุ ณ ค่าสาหรับ ชุมชนและคนใน
ชุ ม ชน เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค่ า ส าหรั บ คนนอกพื้ น ด้ ว ยการสร้ า งให้ เป็ น พื้ น ที่ ข องการ
ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับ นั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ (ไรหนั บ
ศรีอาหมัด, 2555)
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler (2003) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า หมายถึ ง ระดั บ
ความรู้ สึ ก ของลู ก ค้ า ที่ มี ผลมาจากการเปรีย บเที ย บระหว่ า งผลประโยชน์ จ าก
คุณ สมบั ติ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือการท างานของผลิต ภั ณ ฑ์ กั บ การคาดหวังของลู ก ค้ า
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)
สร้อยรุจี อินทศร (2546) ศึกษาถึงความพึงพอใจทีม่ ีผลต่อการบริการ คือ
(1) ผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจเมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความ
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ต้องการ การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ สนใจในรายละเอี ยดของสิ่งที่ ลูกค้ าต้อ งใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (2) ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการยอมรับ
หรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ (3) สถานที่บริการ การเข้าถึง
บริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง พอใจต่อการ
บริการ เช่น ทาเล ที่ ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่ วถึ ง ให้ ความสะดวก
แก่ลูกค้า (4) การส่งเสริมแนะนาให้ข้อมูล ข่าวสาร ถึงคุณภาพของการบริการไป
ในทางบวก (5) วางนโยบายการบริการโดยคานึงถึงความสาคัญของลูกค้าเป็นหลัก
(6) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า (7) กระบวนการบริการ มีความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
นอกจากนั้นบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2554) ยังนาเสนอว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ความต้องการผจญภัย ต้องการลองผจญภัย
กับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ (2) ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เพื่อ
ค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ (3) ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว
เป็นผลทางใจที่เกิดขึ้นหลังจากการเดินทางท่องเที่ยว คือได้รับความสนุกสนาน
ตื่นเต้นหรือความประทับใจจากการเดินทาง ความคุ้มค่า (4) การเดินทางท่องเที่ยว
เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดนที่สาคัญและน่าสนใจ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพศ
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความถีใ่ นการเที่ยวตลาดน้า
คลองแหต่อเดือน

ความพึงพอใจ

ด้านการบริการและความปลอดภัย
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด

วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจ โดยเก็บข้อมูลด้วยการศึกษา
เชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริก ารตลาดน้ า
คลองแห ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 394 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม ซึ่ ง คณะผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์
แบบสอบถามจากอรุณพร อธิมาตรไมตรี (2556) และมนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ
คณะ (2556) มาเป็นแนวคาถาม เพื่อสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ผ่ า นวิ ธี ก ารสร้ า งและทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามกั บ เนื้ อ หาตามกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย หาค่ า
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยค่ า IOC ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง
ข้อคาถามให้มีความชัดเจน และกระชับไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากร แต่มิใช่ตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาไปหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการวัดความสอดคล้องภายในของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) โดยพิ จารณาจากค่ าสั มประสิทธิความสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนนรวมของ
ทุกข้อคาถามเป็นรายข้อ ซึ่งมีค่า .30 ขึ้นไป จากนั้นผู้วิจัยนาคาถามที่ผ่านเกณฑ์
ไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่ ง ค่ า ความเชื่ อ มั่ น มี ค่ า
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
1. วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเพื่ อ ส ารวจหรื อ ค้ น หาความพึ ง พอใจของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ าคลองแห ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
2. วิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ า
คลองแห ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่มาใช้บริการตลาดน้า
คลองแหในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้สถิติ t-test และ F-test
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ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อส้ารวจหรือค้นหาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้าคลองแห ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส้ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการใช้เทคนิค Factor Analysis เพื่อทาการวิเคราะห์
หาโครงสร้างที่แท้จริงของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้า
คลองแห เนื่องจากปัจจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลมานั้นมีความหลากหลาย ซึ่งข้อคาถาม
หรื อ ปั จ จั ย อาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เอง จึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ห าโครงสร้ า ง
องค์ ป ระกอบที่แ ท้ จริง ซึ่งผู้ วิจัย ได้ น าโครงสร้างดังกล่าวมาออกแบบสอบถาม
ได้ จ านวน 17 ค าถาม โดยได้ ต รวจสอบความเหมาะสมของการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบการหาโครงสร้ า งที่ แ ท้ จ ริ ง จากค่ า (KMO (Kaiser-Mayer-Olkin)
โดยข้อมูลที่มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor Analysis จะต้องมีค่า KMO ไม่ต่ากว่า
0.5 และเมื่ อ ค่ า KMOมี ค่ า เข้ า ใกล้ 1 มากขึ้ น ก็ ห มายความว่ า ข้ อ มู ล ชุ ด นั้ น มี
ความเหมาะสมที่จะทา Factor Analysis มากเท่านั้น (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2551)
ผู้วิ จัย ท าการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบการหาโครงสร้า งที่ แท้ จ ริงด้ วยวิ ธี
Principal Component Analysis เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบที่ เกิ ด จากตั ว แปรต่ า ง ๆ
ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ (Factor) โดยกาหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ 1
ซึ่ง เป็ น ค่ า ต่ าสุ ด ที่ ใช้ ในการควบคุ ม จ านวนองค์ ป ระกอบ จากนั้ น จึ ง ก าหนดใน
โปรแกรมสาเร็จ รูป เพื่ อ ค านวณหาค่ า น้ าหนั ก ของปั จ จั ย ในแต่ ละองค์ ป ระกอบ
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่า Communalities ซึ่งเป็นความแปรปรวนที่เกิดจากองค์ประกอบ
ร่ว มและค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) และค่ า Barlett ’s Test of
Sphericity มีค่าSignificant เท่ากับ 0.000 ทุกตัว ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลของการใช้เทคนิค Factor Analysis โดยกลุ่มผู้วิจัยได้พิจารณาค่าน้าหนักของ
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ว่าตั วแปรใดมีค่ ามากที่ สุด อยู่ ที่ องค์ป ระกอบใด ได้ จัด เป็ น
ตัวแปรไว้ในองค์ประกอบนั้นแต่ต้องมีค่าน้าหนักขององค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป
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(วิยะดา ตัน วัฒ นากู ล , 2532 อ้ างถึง ใน ยุท ธ ไกรวรรณ์ , 2551) แสดงว่า ตัวแปร
ต่าง ๆ มีความเที่ยงตรงผลของการวัดความเที่ยงตรงของตัวแปรมี ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และผลค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการตลาดน้าคลองแห
Factor
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
Eigenvalues
1 2 3
1. การได้รับข้อมูล ข่าวสารของตลาดน้า
46.649
.741
2. ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยว
10.700
.688
3. สถานที่จอดรถ
6.163
.767
4. การต้อนรับและดูแลจากเจ้าหน้าที่
4.767
.768
5. การดูแลรักษาความปลอดภัย
4.294
.674
6. ความสวยงามและบรรยากาศของตลาดน้า
3.601 .548
คลองแห
7. ความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้าคลองแห
3.431 .744
8. เพียงพอของร้านค้าที่ขายสินค้า
3.383 .798
9. ความหลากหลายของสินค้า
2.854 .778
10. คุณภาพของสินค้าที่ระลึกและของฝาก
2.586 .710
11. ความสมเหตุสมผลของราคากับคุณภาพ
2.144 .624
ของสินค้า

40

Journal of Management Sciences

Tourist Satisfaction towards Klong Hae Floating Market, Hat Yai
District, Songkhla Province

Jedsarid Sangkapan, Kettawa Boonprakarn, Chutima Wangbenmat,
Kathylene Remegio, Arunporn Atimatmaitree

Vol.33 No.1 January-June 2016

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และผลค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการตลาดน้าคลองแห (ต่อ)
Factor
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
Eigenvalues
1 2
3
12. การมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2.043 .655
และเป็นกันเองของผู้ขายสินค้า
13. ความสะอาด สด ใหม่ของสินค้า
1.781
.680
14. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1.693
.686
15. ความเพียงพอของถังขยะ
1.457
.754
16. ความเพียงพอและความสะอาดของ
1.333
.673
ห้องน้า
17. การจูงใจนักท่องเที่ยวเรื่องการดูแล
1.121
.738
สิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ใช้กล่องโฟม
การเฝ้าระวังคุณภาพน้า การคัดแยกขยะ
Kaiser-Mayer-Olkin รวม .915
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
มีค่ามากกว่า 0.30 ทุกตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ และค่า
Kaiser-Mayer-Olkin รวม เท่ า กั บ .9153 โดยไม่ มี ก ารตั ด ตั ว แปรข้ อ ใดออก
แสดงว่ า สามารถน าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด กลุ่ ม หาองค์ ป ระกอบได้
เพียง 3 องค์ประกอบ และสามารถนาไปอธิบายหรือหาความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตามได้อย่างมีความเชื่อถือและค่า Eigenvalue เท่ากับ 1ซึ่งเป็นค่าต่าสุดที่ใช้ใน
การควบคุมจานวนองค์ประกอบจากผลการวิจัยมีค่ามากกว่า 1 ทุกตัวแปรถือว่า
อยู่ในระดับที่เชื่อมั่นได้ และผู้วิจัยได้ทาการจัดกลุ่มองค์ประกอบโดยศึกษาจาก
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แนวคิด ทฤษฎี ความพึงพอใจการใช้บริการ ซึ่งแบ่ งเป็น 3 ด้ าน ได้แก่ ด้านการ
บริการและความปลอดภัย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด เพื่อนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริการตลาดน้าคลองแห ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ
อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการเที่ยวตลาดน้า
คลองแหต่อเดือนต่อไป
2. การวิ เคราะห์ ค วามพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
ตลาดน้าคลองแห ในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแหด้านสถานที่
ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด ด้านการบริการและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.35 3.15 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริการตลาดน้าคลองแห ในอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ้าแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการเที่ยว
ตลาดน้าคลองแหต่อเดือน
3.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามพึ งพอใจมาใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ าคลองแหทุ ก ด้ าน ได้ แ ก่
ด้านการบริการ และความปลอดภัย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า และด้าน
สิ่งแวดล้อมและความสะอาดที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามถี่ ใ นการท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ าคลองแห
ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจมาใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ าคลองแหด้ า นการ
บริ ก ารและความปลอดภั ย แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ส่ ว นด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและสิ น ค้ า ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มและความสะอาดไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจมาใช้ บ ริ ก ารตลาดน้ าคลองแหด้ า น
สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
ด้านการบริการและความปลอดภัยอยู่ในระดับ ปานกลาง ผลจากการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้ เพราะตลาดน้าคลองแหเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง
ตลาดที่จาหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณจาหน่ายสินค้าบนบก มีอาหาร
พื้ น บ้ า นหลากหลายทั้ ง อาหารไทย มุ ส ลิ ม รวมทั้ ง ผลไม้ และสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง
นานาชนิด มีเรือพายนับร้อยลาพายมาจอดเรียงรายให้บริการริมท่าน้าวัดคลองแห
อย่างเป็น ระเบียบ สร้างความสวยงามและบรรยากาศของตลาดน้าคลองแหได้เป็น
อย่างดี และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดินเลือกชมอย่างเพลิดเพลิน นักท่องเที่ยว
สามารถซื้ อ หาของฝากกลั บ บ้ านหรือ จะนั่ งรั บ ประทานที่ ต ลาดน้ าตามสะดวก
โดยเฉพาะแม่ ค้ า พ่ อ ค้ า มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส และเป็ น กั น เองกั บ
นักท่ องเที่ยว ประกอบกับทางตลาดน้าได้รณรงค์ให้ ใช้ภาชนะใส่อาหารจาพวก
กะลา กระบอกไม้ใผ่ หม้อดินเผา สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้า
คลองแหได้ จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจตลาดน้าคลองแหด้านสถานที่
ท่องเที่ยวและสินค้าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัจชัย เสมา
(2550) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
มีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้นในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวยังขึ้นอยู่กับปัจ จัย
ด้านต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งในงานศึกษาของธนวัต คองประเสริฐ สมชนก ภาสกรจรัส
พั น ธุ ม ดี เกตะวั น ดี (2557) ที่ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น ที่ เข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ในไทย เนื่องจากความต้องการค้นหาความแปลกใหม่ ความต้องการเติมเต็มความ
ต้องการของตน ภูมิประเทศหรือทาเลที่ตั้ง และปัจจัยสถานที่พักอาศัย โดยรายได้
ของนั ก ท่ องเที่ ย ว 90,000 บาท ลงมา จะเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบพ านั กระยะสั้ น
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ในขณะที่ปัจจัยการมีรายได้สูงมากกว่า 90,001 บาท ขึ้นไปจะมีแนวโน้มที่จะเป็น
นักท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามถี่ ในการท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ าคลองแหต่ อ เดื อ น
แตกต่ างกันมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแหด้ านการบริการและ
ความปลอดภัยแตกต่างกัน ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อม
และความสะอาด นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้าคลองแหต่อเดือน
ไม่แตกต่างกัน ผลจากการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เพราะว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาด
น้าคลองแหเป็นประจาโดยเฉพาะมาเที่ยวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปจะมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริการและความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้า
คลองแหนานๆครั้ง หรื อ มาท่ อ งเที่ ย วไม่ แ น่ น อน เพราะนั ก ท่ อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ม า
เป็ นประจ าส่วนใหญ่ เป็ นคนในพื้ นที่ ใกล้ เคี ยงมากกว่านัก ท่องเที่ยวต่ างจังหวัด
ต่างอาเภอจึงทาให้มีความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยว และเห็นสภาพการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งสถานที่จอดรถนักท่องเที่ยวจะรู้ว่า
สถานที่จอดรถมีให้บริการจุดใดบ้างจึงได้รับความสะดวกกับการจอดรถ ทั้งนี้จะมี
การได้รับข้อมูล ข่าวสารของตลาดน้า และการต้อนรับและดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็น
อย่างดี จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้าคลองแหต่อเดือน
มากครั้งจะมีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้า
คลองแหต่ อเดือนน้ อยครั้ง หรือ สาหรับ นักท่องเที่ ยวที่มาเที่ยวไม่แน่น อน อีกทั้ ง
ทางหน่วยงานได้ให้ความสาคัญ กับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะทาให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ งานศึกษาของ Kotler,
(2003) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกของบุคคล หรือลูกค้า ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากประสิทธิภาพสินค้ากับความ
คาดหวังของลูกค้า ซึ่งถ้าหากจะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการขายของลูกค้า
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ว่าจะเกิดระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้น โดยที่ถ้าผลที่
ได้รับจากสินค้าหรือบริการต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความ
ไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ และถ้าหากตรงกับ
ความคาดหวังของลูกค้า ก็ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจาก
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารสู ง กว่ า ความคาดหวั ง ที่ ลู ก ค้ า ตั้ ง ไว้ ก็ ท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ
ประทับใจ ซึ่งความแตกต่างกัน 3 ระดับของความพึงพอใจที่กล่าวมา จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อซ้าของลูกค้า และประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีของสินค้าต่อ
บุคคลอื่น
นอกจากนั้นในงานศึกษาของภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร (2555) พบว่า การ
เดิ น ทางท่ องเที่ ยวนอกจากจะค านึงถึ งภู มิ ป ระเทศ รายได้ แล้ วยังเป็ นเรื่องของ
แรงปรารถนาภายในของแต่ ล ะบุ ค คลของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ความต้ อ งการ
ที่จะหลีก หนี ความจาเจ ความต้อ งการพั กผ่ อน ความต้ องการผจญภั ย เป็น ต้ น
โดยแรงผลั ก เป็ น แรงที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ทางด้ านสั งคมและจิ ต วิท ยา
(Socio-psychological) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของนักท่องเที่ยวที่จูงใจให้บุคคล
เดินทางท่องเที่ยวหรือทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
สรุปการวิจัย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้าคลองแห ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่และ
สินค้า ซึ่งหมายความว่า ตลาดน้าคลองแหมีความสวยงาม บรรยากาศของตลาด
น้าที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น มีสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพของสินค้าที่เป็นของ
ฝากเป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ค้ายิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความสะอาดพบว่า สิ่งที่ ทาให้ นักท่ องเที่ ยวพึงพอใจคื อการเลือกใช้บรรจุภัณ ฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ใช้กล่องโฟม การเฝ้าระวังคุณภาพน้า ความเพียงพอ
ของถังขยะ ความสะอาดของห้องน้า สาหรับด้านการบริการและความปลอดภัย
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พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจคือการต้อนรับดูแลจากเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความ
ปลอดภัย และในเรื่องที่จอดรถ การได้รับข่าวสารข้อมูล และความสะดวกในการ
เดินทาง นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้าคลองแหต่อ
เดือนของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้า
คลองแหด้านการบริการและความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจมาใช้บริการตลาดน้าคลองแห
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจบริ ก ารตลาด
น้าคลองแหด้านการบริการและความปลอดภัยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นเทศบาล
เมืองคลองแหควรให้ความสาคัญกับการบริการและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการต้อนรับและดูแลจากเจ้าหน้าที่ จัดเวรยามดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการท่องเที่ยวตลาดน้า
คลองแหต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจมาใช้ บ ริก ารตลาดน้ าคลองแห
ด้านการบริการและความปลอดภัยแตกต่างกัน ดังนั้นเทศบาลเมืองคลองแหควร
ให้ความสาคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นครั้งแรกเป็นกรณีพิเศษทั้งในเรื่อง
การดูแลรักษาความปลอดภัยและการต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่คอยระวังเหตุร้ายที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น หรื อ เตื อ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะวั ง ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ขณะเดิ น ชมบรรยากาศ
เพื่ อ ที่ จ ะกระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เกิ ด ความพึ งพอใจมากที่ สุด และหั น มา
ท่องเที่ยวซ้าเป็นครั้งที่สองต่อไป
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ข้อเสนอแนะการท้าวิจัยครังต่อไป
ควรศึ ก ษาถึ ง เปรีย บเที ย บความพึ ง พอใจของการใช้ บ ริก ารตลาดน้ า
คลองแห กั บ ตลาดน้ าอื่ น ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ เพื่ อ จะได้ ห าแนวทางในการบริ ก าร
ที่เหมาะสมต่อไป
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