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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า และเพ่ือ
ศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า กลุ่มตัวอย่างคือจ้านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ้านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติโดย
โปรแกรมส้าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรม  
ด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านการให้บริการของผู้ จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ และด้ านสภาพแวดล้อมโดยรวม  
ส่วนข้อเสนอแนะนักท่องเที่ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 
ควรปรับปรุงห้องน้้าให้สะอาดและเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีถังขยะต้ังอยู่แต่ละจุดและแยกประเภทขยะที่ชัดเจน 
ร้านค้าควรแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยมีการใส่ผ้ากันเปื้อนและมัดผมให้เรียบร้อย ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบควรจัดให้มี
สถานที่พักผ่อนและที่น่ังส้าหรับประทานอาหาร และควรให้มีการขายของบนเรือเพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของตลาดน้้า 
ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว, ตลาดต้องชมแลผาน้าถ้้า 

 
Abstract 

This research aims to study the satisfaction of tourists to Tong Chom Lae Pha Na Tam market and 
to study the recommendation to improve and develop the service system.  The sample was tourists’  300 
persons; the questionnaire used as research tools to analyze data by descriptive statistics method were 
percentage, average, and standard deviation. 

The results of this research found that tourist satisfaction in each aspect is very high levels include 
location aspect, activities aspect, expenses aspect, products sellers and service provider aspect and overall 
environment aspect. For the tourists recommend to relevant agencies to improve parking space enough for 
tourists, should improve toilet to be clean and enough for tourists, there should be a trash locate at each 
point and clear separation of garbage, seller should wear hygienic clothing by wearing aprons and tie hair 
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up, the surrounding environment should provide a resting place and dining area and should be sold on 
board to see the floating market lifestyle. 
Keywords: satisfaction, tourists, Lae pha natham Market 
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1. บทน้า 
ความเป็นมาของตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าน้ี เป็นหน่ึงในโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้น

เศรษฐกิจในพ้ืนที่ โดยสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้าน ไทยพุทธและไทยมุสลิม ในการ
ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ จากอดีตถึงปัจจุบันต้ังแต่ลังกาสุกะมาถึงศรีวิชัย กระทั่งปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวต้าบลหน้าถ้้า ซึ่งวัดถ้้าแห่งน้ีเมื่อในอดีตมีนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย และที่อื่น ๆ มาเที่ยวกัน
มากมาย (อับดุลรอนิง  ลาเด๊ะ , 2561) ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าแห่งน้ีเป็นอย่างมาก กรณี โดยเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านความสะดวกสบายของ
เส้นทางในการเข้าถึงตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่นๆข องตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า  
เพ่ือเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ในด้านต่าง ๆ  ต่อไปน้ี คือ ในด้านสถานที่ 
ด้านกิจกรรม ด้านอัตราค่าบริการต่าง ๆ ด้านการให้บริการของผู้จ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ และภาพโดยรวมการให้บริการ
ที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า เพ่ือผู้ศึกษาจะได้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว  
และรับทราบปัญหาไปปรับปรุง รวมถึงพฤติกรรม หรือความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และเพ่ือที่ทางตลาดต้องชมแลผาหน้า
ถ้้า จะได้มีรูปแบบการบริการที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเหมาะส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและรองรับความ ต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งการหาข้อมูลวิจัยในครั้งน้ีได้รับความรวมมืออย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ้านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านต้าบลหน้าถ้้า และชาวบ้านในชุมชน ในฐานะผู้ดูแลตลาดต้องชมแลผา
หน้าถ้้า ที่อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินงานหาข้อมูลวิจัย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

2.2 เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ทฤษฎีความพึงพอใจ เชลลีย์ (Shelly, 1975) สรุปทฤษฎีความพึงพอใจไว้ว่าเป็นทฤษฎีว่าด้วย ความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทุกชนิด ของมนุษย์จะต้องอยู่ในกลุ่มความรู้สึกทั้งสองแบบน้ี 
ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น แล้วจะทาให้เกิดความสุข ความรู้สึกน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอื่น ๆ  กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ท้าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีกจะเห็นได้ว่า 
ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวก อื่น ๆ ความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและ ระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้ง 3 น้ี เรียก ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาใน
รูปของ ความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกน้ียังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นได้อีก 

ทฤษฏีความพึงพอใจของ โทมัส และ เอิร์ล (Thomas & Eart)ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจ
เป็นวิธีหน่ึง ที่ใช้กันอยู่ เพ่ือทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ามีคุณค่า  
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และควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหารขององค์กร จึงต้องมีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเน่ือง (Wolman, Thomus 1973) 

ทฤษฏีความพึงพอใจของมาสโลว์ (Maslow, 1954) เป็นแนวคิดที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ ทฤษฎีที่เน้น ในเรื่องล้าดับ
ขั้นความต้องการ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการ
พฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งล้าดับความต้องการไว้ดังน้ี 

ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นต้่าสุดใน แนวคิดของมาสโลว์ความต้องการ
ขั้นน้ีเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งจะขาดไปไม่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ความต้องการ
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในขั้นที่
หน่ึงแล้ว ความต้องการขั้นที่ 2 ก็จะตามมา ความต้องการ ในขั้นน้ีจะเป็นความต้องการในการป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตราย
และมีความมั่นคง 

ความต้องการด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เมื่อความต้องการทาง กายภาพและความปลอดภัยได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการทางสังคมจะเกิดขึ้นตามมา ความต้องการทางสังคมเป็นความเป็นความต้องการเกี่ยวกับการ
อยู่ร่วมกันและการยอมรับจากผู้อื่น รวมทั้งความต้องการที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น  

ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นน้ี มีความเข้มข้นสูงกว่าความ
ต้องการทางสังคม คือ ความต้องการให้บุคคลอื่น ๆ ในสังคมยกย่อง สรรเสริญ ต้องการมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคม  

ความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self - Actualization) ความต้องการขั้นน้ีเป็นความต้องการขั้น
สูงสุดของมนุษย์ ความต้องการขั้นน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อ ความต้องการขั้นที่ต้่ากว่าได้รับการตอบสนองตอบจนเป็นที่พอใจแล้ว บุคคล
ที่มีความต้องการในขั้นน้ีจึงมีไม่มากนัก 

ทฤษฎีเกีย่วกับการจูงใจ 
มาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) มาสโลว์ไ ด้ต้ังทฤษฎีเกี่ยวกับ แรงจูงใจ

(Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นล้าดับขั้นจากต้่าไปหาสูง (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของมนุษย์ดังน้ี (Abraham H.Maslow. 1954: 80 - 106) 

1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการน้ันขึ้นอยู่กับว่ า เขามีสิ่ง
น้ันอยู่แล้วหรือยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นจะเข้ามาแทนที่  กระบวนการน้ีไม่มีที่
สิ้นสุด และจะเริ่มต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่าน้ันที่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษย์มีล้าดับขั้นความส้าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับต้่า ได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งล้าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้นจากต้่าไปสูง ดังน้ี 
4.1 ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ 

ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น 
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4.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการอยู่รอด  
ซึ่งมนุษย์ต้องการเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความมั่นคงในการท้างาน ความต้องการได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น 

4.3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ (Love and 
belongingness needs) ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 
ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น 

4.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว (Self-esteem) 
ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับ
บุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถือ ความส้าเร็จ ความรู้ ศักด์ิศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมี
ชื่อเสียงในสังคม 

4.5 ความต้องการประสบความส้าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self - actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดแต่
ล่ะบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลใดบรรลุความต้องการในขั้นน้ีได้ จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจาก
ความสามารถท้าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส้าเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
วรรณา  วงษ์วานิช (2539) ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมายของ

ค้าว่า Tourism หรือ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
ส่วน Tourist หมายถึง นักท่อเที่ยว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพ่ือใฝ่หาสุขารมณ์หรือเพ่ือความรู้ทาง
วัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเริ่มต้น ค้าว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการเดินทาง
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่ง
หน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่
กว้างขวาง ความหมายของการท่องเที่ยวน้ันอาจสรุปได้ในเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัย
ไปยังที่อื่นชั่วคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ที่
มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้  

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
ศิริจรรยา  ประพฤติกิจ (2553) ได้ให้ความหมายของค้าว่า แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติว่าหมายถึง สถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้้าตก ถ้้า ล้าธาร ทะเล หาดทราย หาดดิน ทะเลสาบ เกาะแก่ง น้้าพุร้อนบ่อน้้าร้อน  
บ่อน้้าแร่ เขตสงวนพันธ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ พ้ืนที่ชุ่มน้้า ปะการัง ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตว์ดึก
ด้าบรรพ์ ฯลฯ ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้สถานที่เพ่ือการท่องเที่ยว 

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2548: 60-69) ได้ให้ความหมายของค้าว่า ศักยภาพของการท่อง เที่ยวว่า หมายถึงความพร้อม
ในด้านคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการ ท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยี่ยมเยอืน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งควร
มีคุณลักษณะที่ส้าคัญ 4 ประการ คือ 1) ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทับใจ  
และ 4) องค์ประกอบของการบริการ ทั้งน้ี วิวัฒน์ชัย  บุญยภักด์ิ (2550 อ้างถึงใน ปาริฉัตร  สิงห์ศักด์ิ  ตระกูล  
และพัชรินทร์  เสริมการดี, 2556) ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาและการก้าหนด ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังน้ี 

1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์ 
ความส้าคัญของลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
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2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว 

3. สิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องด่ืม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าประปา โทรศัพท์
และการรักษาความปลอดภัย 

4. สภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 
5. ข้อจ้ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ข้อจ้ากัดด้านพ้ืนที่ ข้อจ้ากัดทางด้าน บริการสาธารณูปโภค ปั ญหา

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และจ้านวน นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ จารจุน์กลิ่นดีปลี (อ้างใน วิภา  ศรีระทุ, 2551) ที่
ต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

6.1 องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี ลักษณะเฉพาะ หรือมี
ความเป็นเอกลักษณ์ 

6.2 องค์ประกอบด้านการจัดการคือ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง การจัดการ
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึง การจัดการควบคุมกิจการท่อง เที่ยวในพ้ืนที่ 

6.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรม และกระบวนการ คือ การพิจารณาเรื่อองความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ โอกาสในการสร้างจิตส้านึก และการให้การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม 

6.4 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรและประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง หรือสนใจที่จะพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือไม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ตัวแปรตน้ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้ต่อเดือน 
-ภูมิล้าเนาท่ีอยู่จริง 

ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว 
-สถานท่ี 
-กิจกรรม 
-ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 
-การให้บริการของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้
ให้บริการ 
-ภาพรวมของตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดต้อง

ชมแลผาหน้าถ้้า ต้าบลหน้าถ้้า อ้าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

ตัวแปรตาม 
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4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า จังหวัด

ยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เน่ืองจากไม่ทราบจ้านวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวยังตลาดต้องชมแลผา
หน้าถ้้า จังหวัดยะลา ที่แน่นอนดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณแบบไม่ทราบจ้านวน
ประชากร โดยใช้สูตรก้าหนดขนาดตัวอย่างของสูตร W.G. cochran (1953) ดังน้ี 

 
𝑛 = 𝑛(1 −𝑛)𝑛2

𝑛2  

 
n แทน จ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุม่ 
Z แทน ความมั่นใจที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 
e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
ผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 50% จากประชากรทั้งหมดต้องการความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อน

จากการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะค้านวณได้คือ P = .50 (50%)  
Z = 1.96 (95%) e= 0.05 (5%)  
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 (0.05)2 
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
n = 384.16 หรือ 384 ตัวอย่าง 
แต่ความแม่นย้าของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจ้านวน 400 ตัวอย่าง เพ่ือจะได้น้้าหนักที่

น่าเชื่อถือในการในการท้าวิจัย และท้าการสุ่มแบบบังเอิญ ตามประเภทของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ที่ตลาดแลผาหน้าถ้้า ต.
หน้าถ้้า อ.เมือง จ.ยะลา 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้หลักต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมต้องชมแลผาหน้าถ้้าในด้านต่าง ๆ  
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า จังหวัดยะลา 
ข้อมูลของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้หักต่อเดือน ภูมิล้าเนาที่อยู่จริง

ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมต้องชมแลผาหน้าถ้้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย นักท่องเที่ยว

ที่มาตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 25ปี มากที่สุด รองลงมา มีช่วงอายุ 26 - 34 ปีช่วงอายุ 35 - 50ปี 
และ 51 - 60 ปี มากกว่า 60 ปีขึ้นไป  
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นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีสถานภาพโสดมากที่สุด (ร้อยละ 47.1) รอลงมาสถานภาพสมรส 
(ร้อยละ 35.3) และสถานภาพแยกกันอยู่และอื่น ๆ ตามล้าดับ  

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าประกอบอาชีพนักเรียน  / นักศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ 
ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ รับจ้าง พนักงานบริษัท เกษตรกรรม พ่อบ้านแม่บ้านและอื่น ๆ ตามล้าดับ  

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีการศึกษาต้่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุดรองลงมามีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ตามล้าดับ 

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าส่วนมากมีรายได้หลักต่อเดือนต้่ากว่า 5,000 บาทขึ้นไป รองลงมา
เดือนละ 5,001 - 10,000 บาท รองลงมาเดือนละ 10,001 - 15,000บาท รองลงมาเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไป รองลงมา
เดือนละ 15,001 - 20,000 บาท และเดือนละ 20,001 - 25,000บาท ตามล้าดับ 

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าส่วนใหญ่มีภูมิล้าเนาเป็นคนจังหวัดยะลามากที่สุดรองลงมามี
ภูมิล้าเนาเป็นคนจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และอื่นๆตามล้าดับ 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมต้องชมแลผาหน้าถ้้า
ในด้านต่าง ๆ 
นักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยวมากที่สุด

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อความสุภาพให้เกียรตินักท่องเที่ยวของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าแลผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาที่
ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อความเป็นกันเองรองลงมานักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการบริการต้อนรับของฝ่ายสถานที่แม่ค้าหรือชาวบ้านท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามี
ความพึงพอใจต่อการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อความพร้อมและ
เต็มใจบริการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อความเข้าใจที่ชัดเจนในสถานที่
ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพและความเหมาะสมในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อการบริการให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจต่อความสามารถในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามล้าดับ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ด้านการจัดการ 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่าสะดวกสบายในการเดินทางมาตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า มีการจัดการที่ดีเข้าถึงลูกค้า 

อาหารคุณภาพสะอาดน่ารับประทาน การจัดวางสินค้าน่าดึงดูดใจข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวเสนอมากที่สุด คือ สถานที่จอดรถ
ไม่เพียงพออยากให้หน่วยงานด้านการจัดการควรปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถให้กว้างมากกว่าน้ีและอยากให้มีการค้าขายของบนเรือ 

ด้านบุคคลากร 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่บริการดีเยี่ยมแม่ค้าเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ ข้อเสนอแนะที่

นักท่องเที่ยวเสนอมากที่สุด คือ อยากให้บางร้านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใส่ผ้ากันเปื้อนและมัดผมให้เรียบร้อย 
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีร้านอาหารที่น่าสนใจ และ

ธรรมชาติที่สวยงามและมีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อีกทางหน่ึงด้วย มีการ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบ ควรมีสถานที่พักผ่อนเพ่ิมขึ้น เช่น ที่น่ังส้าหรับประทานอาหาร
เพ่ือน่ังชมตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าและผ่อนคลายจากการเดินชมตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวเสนอ
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มากที่สุด คือ ควรปรับปรุงห้องน้้าให้สะอาดมากกว่าน้ีและเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว และควรมีถังขยะต้ังอยู่แต่ละจุดและ
แยกประเภทขยะที่ชัดเจน 

การทดสอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส้ารวจ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการน้าค้าถามแบบสอบถามที่ต้องการใช้เก็บข้อมูลเสนอแก่ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพแล้วน้าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน้า หลังจากแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาน้าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดต้องชมที่
เคยไปเที่ยวตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วน 1-3 จะน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยโดยใช้ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรม ด้าน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านการให้บริการของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่วนข้อเสนอแนะ
นักท่องเที่ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ควรปรับปรุงห้องน้้า
ให้สะอาดและเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว ควรมีถังขยะต้ังอยู่แต่ละจุดและแยกประเภทขยะที่ชัดเจน ร้านค้าควรแต่งกายให้
ถูกสุขลักษณะโดยมีการใส่ผ้ากันเปื้อนและมัดผมให้เรียบร้อย ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบควรจัดให้มีสถานที่พักผ่อนและที่น่ัง
ส้าหรับประทานอาหาร และควรให้มีการขายของบนเรือเพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของตลาดน้้า 

 

 
รูปที่ 1 ภาพขณะเก็บแบบสอบถามในตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า 
ที่มา :  นักวิจัยได้เกบ็รวบรวมรูปภาพและข้อมูลเกีย่วตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าเพ่ือมาตอบแบบสอบถามในการท้าวิจัยในครั้งน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยที่นักท่องเที่ยวมีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า 

ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมที่มีต่อ
ตลาดแลผาหน้าถ ้า 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.ด้านสถานที่ 4.05 0.53 มาก 
2.ด้านกิจกรรม 
3.ด้านค่าใช้จ่าย 

4.10 
4.10 

0.73 
0.73 

มาก 
มาก 
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ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในภาพรวมที่มีต่อ
ตลาดแลผาหน้าถ ้า 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
4.ด้านการให้บริการของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้ 
ให้บริการ 
5.ด้านสภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีต่อตลาดต้องชม
แลผาหน้าถ้้า 

4.10 
 

4.29 
 

0.65 
 

0.70 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.13 0.54 มาก 
ที่มา : ค้านวณจากโปรแกรมส้าเร็จรูป 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า จังหวัดยะลา โดยใช้ระเบียบวิจัย

เชิงปริมานโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน400คน พบว่านักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในด้าน สถานที่ (x = 4.05) ความพึงพอใจด้านกิจกรรม (x = 4.10) ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่าย (x =4.10) 
ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ(x =4.10)ความพึงพอใจด้านภาพโดยรวมของความ
พึงพอใจที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า (x = 4.29) โดยความพึงพอใจด้านภาพโดยรวมของความพึงพอใจตลาดต้องชมแลผา
หน้าถ้้าจะอยู่ในระดับมากแสดงออกถึงความมีมาตรฐานของตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าในระดับที่ดีมีการดูแลและรักษาให้ตลาด
ต้องชมแลผาหน้าถ้้าคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ท้าให้คนนักท่องเที่ยวทีมาเที่ยวตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความพึงพอใจใน
ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าในระดับที่ดี 

ผลการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับการผลงานวิจัยของ พัชรา  ลาภลือชัย (2546) คือ นักท่องเที่ยวเพศหญิงมา
เที่ยวมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวน้ันมีความคล้ายคลึงกันและนักท่องเที่ยว
เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการจัดการท่องเที่ยว
ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้ามีความเป็นมาตรฐานซึ่งท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันผลการศึกษาดังกล่าวจึงมี
คล้ายคลึงกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า จังหวัดยะลา 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ด้านการจัดการ 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่าสะดวกสบายในการเดินทางมาตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า มีการจัดการที่ดีเข้าถึงลูกค้า 

อาหารคุณภาพสะอาดน่ารับประทาน การจัดวางสินค้าน่าดึงดูดใจข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวเสนอมากที่สุด คือ สถานที่จอดรถ
ไม่เพียงพออยากให้หน่วยงานด้านการจัดการควรปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถให้กว้างมากกว่าน้ีและอยากให้มีการค้าขายของบนเรือ 

ด้านบุคคลากร 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่บริการดีเยี่ยมแม่ค้าเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพข้อเสนอแนะที่

นักท่องเที่ยวเสนอมากที่สุด คือ อยากให้บางร้านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใส่ผ้ากันเปื้อนและมัดผมให้เรียบร้อย 
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก 
นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีร้านอาหารที่น่าสนใจ และ

ธรรมชาติที่สวยงามและมีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อีกทางหน่ึงด้วย มีการ
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เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบ ควรมีสถานที่พักผ่อนเพ่ิมขึ้น เช่น ที่น่ังส้าหรับประทานอาหาร
เพ่ือน่ังชมตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้าและผ่อนคลายจากการเดินชมตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า ข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวเสนอ
มากที่สุด คือ ควรปรับปรุงห้องน้้าให้สะอาดมากกว่าน้ีและเพียงพอส้าหรับนักท่องเที่ยว และควรมีถังขยะต้ังอยู่แต่ละจุดและ
แยกประเภทขยะที่ชัดเจน รวมถึงสถานที่จอดระที่สะดวกและมีขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับจ้านวนพาหนะของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้้า  
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่วางรากฐานและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ พรรณนภา ดวงสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยในครั้งน้ี ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาและแนะน้าขั้นตอนวิธี
ในการท้างานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนคอยช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยความเต็มใจกระทั่ งเกิดเป็นผลงานวิจัยฉบับน้ีขึ้น 
ตลอดจนคอยให้ก้าลังใจในการท้างานจนส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ 
ที่น้ี และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ศึกษาขอมอบการวิจัยฉบับน้ีให้เป็นวิทยาทานส้าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องเดียวกัน
หรือในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน 
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