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บทคัดย่อ
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ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท เปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวแบบปากต่อปากจากเพื่อนหรือคนใกล้
ชิดมากที่สุด เนื้อหาข่าวสารเป็นเรื่องอาหาร ความสวยงามทางธรรมชาติ และของฝากหรือของที่ระลึก โดยส่วนใหญ่เดิน
ทางมาท่องเทีย่ วทีต่ ลาดน�ำ้ วัดล�ำพญาปีละ 2-3 ครัง้ พร้อมกับครอบครัวหรือญาติพนี่ อ้ ง โดยรถยนต์สว่ นตัว ในวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ ใช้ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 1-3 ชัว่ โมง ค่าใช้จา่ ยต่อครัง้ 500-1,000 บาท วัตถุประสงค์หลักส่วนใหญ่มาเพือ่ รับประทาน
อาหาร พักผ่อน และจับจ่ายใช้สอยระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับแรงจูงใจ พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่างกันมีระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ .05
ค�ำส�ำคัญ: อัตลักษณ์, การประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว, ตลาดน�้ำวัดล�ำพญา
ABSTRACT
The objectives of this quantitative research were to study 1) media exposure behavior and tourism
behavior of tourists, 2) motivation level due to identity, and 3) relationship between personal factors and
motivation level due to identity of Wat Lam Phaya floating market. The samples were 400 tourists visiting Wat
Lam Phaya floating market, chosen by convenience sampling during January and February 2020. The research
instrument used for data collection was questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test, one- way ANOVA, and content analysis.
The findings showed that most tourists were female, 31-40 years old, Bachelor degree holders,
company employees, income 10,001-20,000 baht/month. They mostly received the floating market information
from their friends or folks. Its content was about food, natural place and gift or souvenir. Most of them travelled
there 2-3 times a year, with their families or relatives, by their own cars, on the weekends, duration 1-3 hours,
and spent 500-1,000 baht for a trip. Obviously, main purposes to visit the floating market were for food,
relaxation and spending. Motivation level due to identity of the floating market as overall was at a high level.
The relationship between personal factors and motivation level found that tourists with different gender, level
of education, occupation and income, motivation level due to identity of the floating market was different
statistically significant at .05.
Keywords: Identity, Public Relations, Tourism, Wat Lam Phaya Floating Market
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บทน�ำ

ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วสร้างรายได้มากกว่าปีละ 1 ล้านล้านบาท และใน
ปี 2561 พุง่ สูงถึง 2.94 ล้านล้านบาท จากรายงานการแข่งขัน
ด้ า นการเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย ว ปี 2562 พบว่ า
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วให้อยูใ่ นอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศทัว่
โลกหรืออันดับ 3 จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย โดยดัชนีที่ประเทศไทยมีขีดความ
สามารถดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ
(อันดับ 10) ดัชนีโครงสร้างพืน้ ฐานบริการด้านการท่องเทีย่ ว
(อันดับ 14) และดัชนีการแข่งขันด้านราคา (อันดับ 25) ส่วน
3 อันดับสุดท้าย คือ ดัชนีสุขภาพอนามัย (อันดับ 88) ดัชนี
ความมั่นคงปลอดภัย (อันดับ 111) และดัชนีความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม (อันดับ 130)(World Economic Forum,
2019, pp. 70-83)
แม้ว่าภาพที่ปรากฏในปัจจุบันจะเป็นภาพที่ดี แต่
จากการวิเคราะห์ พบว่าปัญหาและข้อจ�ำกัดส�ำคัญที่อาจ
น�ำไปสู่การสร้างรายได้ที่ลดลง ได้แก่ การกระจุกตัวของนัก
ท่องเทีย่ วในเชิงสัญชาติ การกระจุกตัวในเชิงแหล่งท่องเทีย่ ว
ขี ด ความสามารถในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ด้ า น
โครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การเติบโตของ
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งพึง่ พาจ�ำนวนนัก
ท่องเทีย่ วมากกว่าด้านราคา ทัง้ ในระยะข้างหน้า เป็นทีค่ าด
กันว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกมีแนวโน้มขยาย
ตัวชะลอลง ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับการ
แข่งขันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศคู่แข่งที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจึงได้ออกมาตรการ
กระตุ ้ น การท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวเพื่ อ ขั บ
เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นมาตรการ
3 แนวทาง คือ 1) การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาให้
มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อลดการ
แข่งขันทางด้านราคาและเพิม่ ค่าใช้จา่ ยต่อหัวของนักท่องเทีย่ ว
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ท�ำให้รายได้ตกอยู่กับประเทศไทยมากขึ้นรวมทั้งสร้างแรง
จูงใจให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติกลับมาเทีย่ วประเทศไทยเพิม่
ขึ้น 2) การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มขีดความ
สามารถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเมืองรองได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด
การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลักและก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ทที่ วั่ ถึงและ 3) การรักษาสิง่ แวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (ณิชาภัทร สุรวัฒนานนท์, 2562, น. 2)
จากมาตรการดังกล่าว จะเห็นได้วา่ “อัตลักษณ์” ของ
ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ในชุมชน หรือผลิตโดยปราชญ์ชาวบ้านที่
สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งงาน
ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรม อาหาร เครื่องนุ่งห่ม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ฯลฯ ล้วนเป็น “จุดแข็ง” หรือเป็น “เสน่ห์” ที่
สามารถสร้ า งมู ลค่ า เพิ่มและจู ง ใจนั กท่ องเที่ ยวได้ ซึ่ ง
“โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถ”ี เป็นรูปธรรมหนึง่
ที่รัฐบาลมุ่งให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เข้าด้วยกัน ดังนั้นถ้าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจะ
ต้องน�ำเสนออัตลักษณ์ชมุ ชนในบริบทของกิจกรรมการท่อง
เที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการของนัก
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องมี
ความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้โดยไม่ให้นักท่องเที่ยว
และวิถีการท่องเที่ยวมาท�ำลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ตลาดน�ำ้ วัดล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เป็นตลาดที่อยู่บนแพริมน�้ำหน้าวัดล�ำพญา อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ เพียง 50 กิโลเมตร เดินทางสะดวก ให้บริการ
เฉพาะวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จัดตัง้ ขึน้ โดย
ความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมต�ำบลล�ำพญา วัดล�ำพญา
และชาวต�ำบลล�ำพญา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในท้องถิ่น ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ทางเลือก” หนึ่งของสังคมมี
ร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน แบ่งเป็นร้านค้าบริเวณซุ้มใบจาก
ร้านค้าในเรือเช่า ร้านค้าในเรือส่วนตัว และร้านค้าในแพ
ขนาดใหญ่พ่อค้าแม่ค้าร้อยละ 80 เป็นชาวต�ำบลล�ำพญา
และต�ำบลใกล้เคียงในขณะที่ร้อยละ 20 เป็นคนนอกพื้นที่
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(กรมการค้าภายใน, 2561, น.1)
โดยสรุปจากข้อมูลเชิงประจักษ์ขา้ งต้น ผนวกกับการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ตลาดน�้ำวัดล�ำพญามีอัตลักษณ์
ทีช่ ดั เจน ใน 10 ประเด็น คือ 1)แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามเป็น
ธรรมชาติ 2) การล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น�้ำ โดย
เรือแจวโบราณและแพลากจูงที่เชื่อมต่อกับตลาดน�้ำดอน
หวายและวัดไร่ขิง 3) วัดล�ำพญา ที่พึ่งทางจิตวิญญาณของ
ชุมชน โดยการสักการะหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต ชมโบสถ์
6 ประตู ถวายสังฆทาน ท�ำบุญ ท�ำทาน ปล่อยปลา 4)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน�้ำวัดล�ำพญา แหล่งรวบรวมข้าว
ของเครื่องใช้ในอดีตของชุมชน 5) ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสาร ปลอดภัยทีม่ าจากเกษตรกรในพืน้ ที่ เช่น ผักพืน้ บ้าน
เห็ด ข้าวซ้อมมือ ฯลฯ 6) สินค้าชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้าน
และของที่ ร ะลึ ก เช่ น เครื่ อ งจั ก สานจากผั ก ตบชวา
7) ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟหลากหลาย 8) พ่อค้า แม่คา้
ผูใ้ ห้บริการซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ ที่ 9) ความสะอาดของ
ตลาด ห้องสุขาและสถานที่โดยรอบ และ 10) ความรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลาดน�้ำวัดล�ำพญา จึงจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มี “อัตลักษณ์” ของท้องถิ่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้ ซึง่ ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถสร้าง “สาร” ทีบ่ อก
เล่ า เรื่ อ งราวด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า สนใจ ผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางทีห่ ลากหลาย ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อมวลชน สื่อใหม่ การจัดเหตุการณ์พิเศษ
งานประเพณีท้องถิ่น หรือแม้แต่การบอกเล่าแบบปากต่อ
ปาก ฯลฯ อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ทีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ก็จะช่วยกระตุน้
และสนับสนุนการท่องเที่ยวได้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเทีย่ ว
ตลาดน�้ำวัดล�ำพญาและพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
วัดล�ำพญาอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจทีส่ บื เนือ่ งจากอัตลักษณ์
ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำ
วัดล�ำพญา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยของปาจรีย์ ผลประเสริฐ
(2552) วิไลวรรณ ทวิชศรี (2560) วิคิเนีย มายอร์ (2555)
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนด
ตัวแปรและสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจยั จากฐานคิดของ
Pizam & Mansfield (1999) ที่ระบุว่า แรงจูงใจมีบทบาท
ส�ำคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว สรุปได้
ดังภาพที่ 1 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ
วัดล�ำพญา พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญา
และระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำ
วัดล�ำพญา โดยจะท�ำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวมีปัจจัยส่วน
บุคคล พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการท่อง
เทีย่ วอย่างไร และมีแรงจูงใจอะไรบ้าง ส่วนการศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ระดั บ แรงจู ง ใจ
ที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ จะท�ำให้ทราบว่าผู้ที่มีความแตก
ต่างกันในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
มีแรงจูงใจทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่ อันเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
ใช้ ใ นการวางแผนประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยใช้
อัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป
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พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร
- เนื้อหาสาร
- ช่องทางการสื่อสาร
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์
- การเดินทาง
- ความบ่อยครั้ง
- ระยะเวลาที่ใช้
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
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แรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- การล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น�้ำ
- วัด การไหว้พระ ท�ำบุญ ท�ำทาน
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน�้ำวัดล�ำพญา
- ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร
ปลอดภัย
- สินค้าชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้าน
ของที่ระลึก
- ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟหลากหลาย
- พ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนพื้นที่
- ความสะอาดของตลาดและสถานที่
โดยรอบ
- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน�้ำ
วัดล�ำพญาจากข้อมูลทางสถิติขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลล�ำพญา (2562, น.1) พบว่า มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ตลาดน�้ำประมาณวันละ 3,000 คน หรือ 24,000-28,000
คนต่อเดือน หรือ 288,000 – 336,000 คนต่อปี ก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยตารางส�ำเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 0.05 และความคลาดเคลื่อนไม่
เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398 คน จึงเก็บ
เพิ่มเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ในวันเวลาที่ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 พฤติกรรม
การเปิ ด รั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ ำ วั ด ล� ำ พญา
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญาโดย

ทัง้ 3 ตอนนีม้ ลี กั ษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอน
ที่ 4 ระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำ
วั ดล� ำ พญามี ลักษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นทั่วไปมีลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความตรง
ของเนือ้ หา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of ItemObjective Congruence: IOC) จากการประเมินของผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดผลประเมินผล ด้านนิเทศศาสตร์ และด้านการท่องเที่ยว
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งชุดโดย
การน�ำไปทดลองใช้กับคน จ�ำนวน 30 คน ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างณ ตลาดน�้ำวัด
ล�ำพญา ในช่วงเวลาวันหยุด (เสาร์และอาทิตย์) รวม 4 วัน ๆ ละ
100 ตัวอย่าง โดยเป็นช่วงกลางเดือน วันที่ 18-19 มกราคม
2563 และช่วงต้นเดือน 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ในแต่ละวัน
เก็บรวบรวมข้อมูลตามช่วงเวลา3 ช่วง คือ 9.00-10.30 น.
(35 ตัวอย่าง) 11.30-13.00 น. (35 ตัวอย่าง) และ 14.0015.30 น. (30 ตัวอย่าง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่รอ้ ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบที
(t-test) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจระหว่าง
เพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจ
ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ใช้สถิติตามวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค�ำถามปลาย
เปิดใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�ำ
เสนอข้อมูลในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
การศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.5) อายุระหว่าง 31-40 ปี
(ร้อยละ 36.7) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 46.4)
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 42.7) และรายได้
อยู่ในช่วงระหว่าง 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 46.0)
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญา และ
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ วัดล�ำพญาพบว่า ส่วนใหญ่
เปิดรับเนื้อหาข่าวสารเรื่องอาหารการกินมากที่สุด (ร้อยละ
50.5) รองลงมา ได้แก่ ความสวยงามของธรรมชาติ (ร้อยละ
41.8) และของฝากหรือของที่ระลึก (ร้อยละ 28.0) โดยช่อง
ทางการสื่อสารที่เปิดรับมากที่สุด คือ เพื่อนหรือคนใกล้ชิด
(ร้อยละ 58.0) รองลงมา คือ การรีววิ ท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 34.0)
และสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ร้อยละ 30.5)
เป็นต้น

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญา พบว่า
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ม าเพื่ อ รั บ
ประทานอาหาร พักผ่อน และจับจ่ายใช้สอย เดินทางมา
ท่องเที่ยวปีละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 48.0) โดยรถยนต์ส่วนตัว
(ร้อยละ 73.3) มากับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง (ร้อยละ
54.5) ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ (ร้อยละ 62.0) ใช้ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวตลาดน�้ำ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ
64.7) ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 500-1,000 บาท (ร้อยละ 48.7)
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ระดับแรงจูงใจ
ที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา พบว่า
ระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.18, S.D.
= 0.73)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ แรงจูงใจที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม (X = 4.48,
S.D. = 0.62) สินค้าชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้าน ของที่ระลึก
(X = 4.39, S.D. = 0.68) และร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
(X = 4.34, S.D. = 0.69) ส่วน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ พ่อค้า
แม่ค้า ผู้ให้บริการเป็นคนในพื้นที่ (X = 4.09, S.D. = 0.75)
ความสะอาดของตลาดและสถานทีโ่ ดยรอบ (X = 4.00, S.D.
= 0.77) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (X = 3.89, S.D. = 0.76)
การวิเคราะห์เนือ้ หาทีไ่ ด้จากข้อเสนอแนะพบว่าโดยส่วนใหญ่
ต้องการให้มกี จิ กรรมเสริมทีส่ อดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับแรงจูงใจที่สืบเนื่องจาก
อัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ส่วนอายุทตี่ า่ ง
กันมีระดับแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกัน และเมือ่ วิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉลีย่ รายคูร่ ะหว่างระดับการศึกษากับอัตลักษณ์
ที่เป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญาโดยใช้
วิธขี องเชฟเฟ่ พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ รี ะดับการศึกษาประถม
ศึกษา/ มัธยมศึกษา/ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า กับนักท่อง
เที่ยวที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และนักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับ
แรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ี .01
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ในด้านอาชีพ พบว่า พนักงานบริษทั กับผูป้ ระกอบธุรกิจส่วน
ตัว และพนักงานบริษัทกับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เช่น แม่บ้าน
ข้าราชการเกษียณ ฯลฯ มีระดับแรงจูงใจทีแ่ ตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านรายได้ พบว่า นักท่อง
เที่ยวที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาทและมากกว่า 20,000
บาท มีระดับแรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ .01
อภิปรายผล
		 ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ รงจู ง ใจ
ที่สืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของตลาดน�้ำวัดล�ำพญา ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมยังไม่ได้มีผู้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรง แต่อาจเทียบ
เคียงได้กับงานวิจัยของบุษกร นุ่มพญา (2554, บทคัดย่อ)
ที่ พ บว่ า โดยภาพรวมนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน�้ำวัดล�ำพญาในระดับ
ปานกลาง แต่พงึ พอใจระดับมากในเรือ่ งทรัพยากรกายภาพ
ทางการท่ อ งเที่ ย วและสอดคล้ อ งกั บ งานของประสาร
คชาทอง (2556, น.1) ทีร่ ะบุวา่ นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน�้ำล�ำพญาในระดับมาก
โดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรมชาติ กิจกรรมล่องเรือ และ
ความเป็นมิตรจากคนในพื้นที่
ส่วนเรื่องอัตลักษณ์ที่เป็นแรงจูงใจนักท่องเที่ยวใน
อันดับท้าย ๆ ซึ่งได้แก่ การที่พ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการเป็น
คนในพืน้ ทีค่ วามสะอาดของตลาดและสถานทีโ่ ดยรอบ และ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน นั้น ชุมชนท้องถิ่นควร “บริหารจัดการ”
โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาท
ในการสร้ า งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ใ นเรื่ อ งเหล่ า นี้ ใ ห้ ชั ด เจน
อันสอดคล้องกับข้อเสนอจากงานวิจัยของ ณรงค์ โพธิ์
พฤกษานันท์ (2561, น. ก) ที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นควรส่งเสริม
ให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการท่องเทีย่ วให้มาก
ขึ้น และส่งเสริมให้คนในชุมชนคิดถึงส่วนรวมมากกว่าผล
ประโยชน์ทางธุรกิจในกรณีนี้ จึงอาจให้โรงเรียนและนักเรียน
เข้ามาท�ำหน้าที่จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว ดูแลความ
สะอาด หรื อ เป็ น “มั ค คุ เ ทศก์ น ้ อ ย” น� ำ ชมตลาดและ
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พิพธิ ภัณฑ์ เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทีไ่ ด้
จากงานวิจัยของ นิดา บัวงาม, รัตนากร จุฑามณี, สุดาพร
ดอนม่วง, สุธิดา บุญมาก และสุบงกช ครุธทะยาน (2546,
น. ข) ทีส่ รุปว่า การพัฒนาคนในท้องถิน่ ควรเน้นการให้ความรู้
ความเข้ า ใจในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารตลาดน�้ ำ
วัดล�ำพญาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้านพ่อค้า แม่ค้า ควร
เน้ น การบริ ก ารและการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
ชีแ้ นะแก่ทกุ กลุม่ ในการด�ำเนินงานดูแลตลาดน�ำ้ สอดคล้อง
กับข้อสรุปของ อัศว์ศิริ ลาปีอี (2562, น.16) ที่ว่า อปท.ควร
พัฒนามาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การตลาด 2) ด้านการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่
3) ด้านการให้บริการท่องเทีย่ วและ4) ด้านการวางแผนและ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว โดยในด้านการวางแผนและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวนี้ งานของ วิไลวรรณ ทวิชศรี (2560, น. 63)
ชี้ว่า สิ่งที่ท�ำให้อัตลักษณ์ของชุมชนเปลี่ยนไปส่วนใหญ่มา
จากคนนอกพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นจึงควรจะต้องช่วยกันรักษา
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนไว้ให้ได้นอกเหนือ
จากการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
		 ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้
อัตลักษณ์ ผลการวิจัย พบว่าช่องทางการสื่อสารที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การบอกเล่าแบบ “ปากต่อปาก” ซึ่งมีทั้งรูปแบบการ
สื่อสารระหว่างบุคคลแบบเห็นหน้าค่าตาและการสื่อสาร
ผ่านสือ่ ใหม่ตา่ งๆ สอดคล้องกับงานของ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
(2552, น. 27) ทีพ่ บว่า สือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วทีน่ กั
ท่องเที่ยวได้รับมากที่สุด คือ เว็บไซต์ ในขณะเดียวกันก็
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิคเิ นีย มายอร์ (2555, น. ง)
ที่พบว่า การสร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวควรผลักดัน
และเพิม่ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความทันสมัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแต่ยังคง
ความเป็น “อัตลักษณ์” ไว้ และทั้งหมดนี้สอดคล้องกับงาน
วิจัยของโอมาร์, อบูอาลี และโมฮาเม็ด (Omar, Abooali
and Mohamed, 2016, p.107) ที่ระบุว่า แหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณลักษณะของอัตลักษณ์ท้องถิ่นใด ๆ ก็ตาม เช่น มรดก
ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
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สามารถสร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ในขณะ
เดียวกันก็ต้องมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ ด้วย ปัจจัยเสริมที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง
เป็นต้น
โดยสรุป การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
วัดล�ำพญา โดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการสื่อสาร (Receiver) เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสร้าง “สาร” (Message) ที่สะท้อนอัตลักษณ์
เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ตามความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
ต่างกัน โดยเน้นรูปแบบการสือ่ สารแบบ “ปากต่อปาก” ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ประเภท “สื่อบุคคล” และ
“สื่อใหม่” เป็นหลัก
		
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้ประโยชน์
		 การน�ำไปใช้วางแผนประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยว สร้างสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
กับผู้รับสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
		 การวิจยั และพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัด
กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษ (Special Event) ส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามเทศกาล
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