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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐมจ้าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ้านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ประกอบการ 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามล้าดับดังนี้ ด้านการเดินทาง ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามล้าดับ (2) การเปรียบเทียบพฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัด
นครปฐม จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาแตกต่าง
กันมีระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวตลาดน้้า จังหวัดนครปฐม
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ABSTRACT
This study has the following objectives: (1) To study the behaviors and satisfaction of
tourists towards cultural tourism: a case study of floating markets tourism in Nakhon Pathom
Province; (2) To compare behaviors and satisfaction of tourists towards cultural tourism: a case
study of floating markets tourism in Nakhon Pathom Province. The research is a mixed research
between quantitative and qualitative research emphasizing quantitative research as a principle
research. The sampling used is an accidental sampling. Research tools used are questionnaire
and qualitative research used semi-structural in-depth interviews. Statistics used for analysis
in the research are frequency counts, percentage, average, and standard deviation.
The research results found that: (1) The behaviors and satisfaction of the tourists
towards cultural tourism: a case study of floating markets tourism in Nakhon Pathom Province,
in general, was at a mid-level; and when considered by aspects, it was found that motivation
was at a mid-level in all aspects, in this order: traveling, tourism attractiveness, servicing,
facilities, and public relations; (2) comparison of behaviors and satisfaction of tourists towards
cultural tourism: A case study of floating markets tourism in Nakhon Pathom Province,
classified by personal factors, was found that tourists with different gender, age, education,
profession, averaged monthly earning, and marital status, were statistically significant
difference at .05 level; while tourists with different domicile had different levels of motivation
in cultural tourism at a statistically significant level.
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1. บทน้า
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญของทุกประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน และยังกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจน้าไปสู่การ สร้างอาชีพให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นการกระจายรายได้
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ในภูมิภาคต่างๆ มี การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การท่องเที่ยวโลก (World tourism
organization: UNWTO) คาดการณ์ถึงจ้านวนนักท่องเที่ยวไว้ว่า ในปีพ.ศ. 2553 จ้านวนนักท่องเที่ยวในโลกจะเพิ่ม
สูงถึง 1 พันล้ านคน และเพิ่มเป็ น 1.56 พันล้ านคน ในปีพ.ศ. 2563 (World tourism organization: UNWTO,
2006) โดยเฉพาะรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์ การแสดง แหล่ งโบราณคดี
ศิลปะ และการแสดงดนตรีพื้นบ้ าน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีความหมายรวมถึง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ได้แก่ สถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน ลักษณะการประกอบอาชีพที่มี ความโดดเด่น สถานที่แสดงทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี การละเล่นพื้นเมืองต่างๆ งานหัตกรรมและสินค้าในท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น
ส้าหรับ การท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม มีผู้วิจัยหลายท่าน ที่ท้าการศึกษาถึงแนวทางและศักยภาพของ
จังหวัดนครปฐม ในด้านการท่องเที่ยว อาทิ งานวิจัยของ ดวงสมร ฟักสังข์ (2552) ได้ท้าการศึกษาการส้ารวจทุน
ทางสังคมและการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ผล
การวิเคราะห์ทุนทางสังคม พบว่า ชาวชุมชนเทศบาลต้าบลศาลายามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก
โดยจะพบเห็นได้จากการที่คนในชุมชนจะมีการท้ากิจกรรม งานบุญประเพณีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวศาลายา
เช่น งานประเพณีแข่งเรือ งานวันเด็ก งานวันสงกรานต์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท้ากิจกรรมหรืองาน
ต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น และชาวชุมชนเทศบาลต้าบลศาลายายังมีการพบปะพูดคุยกันผ่านการ
ประชุม ได้ แก่ การประชุมระดั บชุมชน ตลาดน้้า (Floating Market) ถื อได้ว่าเป็ นรูปแบบการด้ ารงชีวิ ตที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร เป็นการด้ารงชีวิตของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี ท้าให้เป็นที่สนใจ
ของนั กท่ องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มี การจ้าหน่ ายอาหาร สิ นค้ าที่ ระลึ กของท้ องถิ่ น จึงเป็นสถานที่ ที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันตลาดน้้าเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท้าให้มีการ
พัฒนาตลาดน้้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดในเขตชานเมืองกรุงเทพ
มหานครที่มีอารยธรรมที่ส้าคัญเนื่องจากมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นเมืองเก่าแก่มี
ความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีที่ส้าคัญในสมัยทวารวดี (ชัยฤทธิ์ ทองรอด, 2559)
เนื่องจากตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม เป็นตลาดน้้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด มีทั้งตลาด
น้้าที่เก่าแก่ และตลาดน้้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถ
กระจายรายได้ให้กับเกษตรกร และรักษาวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนไว้ เพียงแต่น้าศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ตลาดน้้ายังคงหลงเหลือวิถีชีวิต และด้าเนินกิจกรรมไปควบคู่กับการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นสังคมไทยมิให้เลือนหายไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาชม มีส่วนร่วมรับรู้และสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม
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ผู้วิจัยเห็นถึงความส้าคัญพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัด
นครปฐม ว่ามีปัจจัยอะไรที่นักท่องเที่ยวต้องการ และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มี เพื่อน้าผลจากการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวมาก้าหนดกลยุทธ์ และสร้างแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดน้้าให้นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจสูงสุด กลับมาเที่ยวซ้้า และบอกต่อๆกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
การท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมหมายถึงกิจ กรรมต่างๆที่สิ่งมีชีวิตกระท้าและบุคคลอื่นสังเกตได้ หรือใช้เครื่องมือวัด ได้
นอกจากนี้พฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกอย่างเดียว แต่ยัง
รวมถึงกิจกรรมภายในอันได้แก่ความรู้สึกอยากด้วย
เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538: 4) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะ
กล่าวถึงปั จจั ยที่ท้าให้ บุคคลตัดสิน ใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ย ว และความตั้งใจในการท่องเที่ย ว ซึ่งทั้ง สามองค์ประกอบนั้นเป็นตั ว ที่ส้ าคัญในการก้าหนดการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นกรอบส้าหรับ
ก้าหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมในการท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างกันออกไปจากข้อจ้ากัดของแต่ละ
บุคคล ซึ่งได้แก่บุคคลที่มีรายได้ต่้า มีรายได้น้อย หรือไม่ได้ตั้งใจที่จะท่องเที่ยว ย่อมมี ความสามารถเที่ยวได้ใกล้
และเวลาสั้นๆเท่านั้น ในขณะที่คนมีรายได้สูง มีเวลามากและมีความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวในสถานที่ที่ทันสมัย
และคุณภาพที่ดีกว่าผู้มีรายได้ต่้าเป็นต้น
ปิยะพงศ์ มั่นกลั่น (2554) ท้าการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวของ
ตลาดน้้า 3 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ตลาดน้้าวัดแสงสิริธรรม ตลาดน้้าไทรน้อย และตลาดน้้าวัดตะเคียน
รวมถึงเปรียบเทียบศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานของ 4 ปัจจัยหลักรวม 12 ตัวชี้วัด จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของทุกปัจจัยแล้ว ตลาดน้้าทั้ง 3
แห่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยตลาดน้้าไทรน้อยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือ
ตลาดน้้าวัดตะเคียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และตลาดน้้าวัดแสงสิริธรรมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
3.25 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนในแต่ละด้านระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามแห่งแล้ว พบว่า ทางด้าน
ทรัพยากรนั้น ตลาดน้้าวัดแสงสิริธรรมมีความโดดเด่นมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยเฉพาะการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีคะแนนสูงสุดเต็ม 5.00 ในขณะที่ทางด้านทางด้านการบริการนั้น ตลาดน้้าไทรน้อยมี
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คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.50 และมีความโดดเด่นทางด้านการบริการทางการท่องเที่ยวซึ่งมีคะแนนจากการ
ประเมินเท่ากับ 4.00 ส้าหรับในด้านการบริหารนั้น ตลาดน้้าไทรน้อยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเช่นเดียวกัน โดยมีค่า
เท่ากับ 3.00 และมีความโดดเด่นทางด้านการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมีคะแนนจากการ
ประเมินเป็น 3.00 เท่ากัน และในด้านการตลาดนั้นพบว่า ตลาดน้้าวัดตะเคียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.25 โดยมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นทางด้านการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ซึ่งมี
คะแนนจากการประเมินเท่ากับ 4.00
ปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและสถานที่โดยรอบตลาด
น้้าคลองลัดมะยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวชุมชนรอบตลาด
น้้าคลองลัดมะยม จ้านวน 400 คน น้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จ้านวนรวมทั้งสิ้น 6 คน น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล โดย
ผลการวิจัย พบว่า ควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่ม
สถานที่จอดรถและห้องน้้า ควรมีการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนให้สวยงาม จัดหากิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชน ควรปลูกฝังจิตส้านึกคน
ในชุมชนในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนและล้าคลอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ควรมีการวางแผนนโยบาย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ างจริงจัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน
นิติพล ภูตะโชติ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ (Marketing Mix
for Service Industry) หมายถึงกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจน้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจนอกจากนั้นยังน้ามาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและท้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม
บริการ ประกอบด้วย 8 Ps (The Eight Components )มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจมีเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรม
2) ราคา (Price) ในอุตสาหกรรมบริการจะมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผลิตสินค้าเพื่อขายโดยปัจจัยที่
ส่งผลให้ราคาของอุตสาหกรรมบริการมีความแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
3) สถานที่ หรือช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place or Distribution) ช่องทางการจัดจ้าหน่ายเป็นการ
เลือกใช้ช่องทางการจัดหน่ายสินค้าและบริการเพื่อไปให้ถึงผู้ใช้บริการซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทอาจจะใช้คนกลาง
มากน้อยแตกต่างกัน ที่ส้าคัญคือเพื่อการกระจายสินค้าและบริการที่มีอยู่ไปให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจ้าหน่ายในอุตสาหกรรม
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4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
และบริการต่าง ๆ ของธุรกิจสามารถส่งไปถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม
5) กระบวนการให้ บ ริการ (Process of Service) กระบวนการให้บริการเป็นขั้นตอน หรือวิธีการ
ด้าเนินงานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ซึ่งจะมีกระบวนการ และขั้นตอนในการให้บริการแก่ลูกค้า แตกต่าง
กัน
6) ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ (Productivity and Quality of Service) ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานบริการเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้สิ่งอ้านวยความ
สะดวกระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้น
7) บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานทุกคนในแผนกต่าง ๆ ที่ท้างานอยู่ในอุตสาหกรรมบริการถือ
เป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดในด้านการจัดการบริการที่มีคุณภาพ
8) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมบริการเป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้นลักษณะทางกายภาพที่ดี
หรือลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าว่าเขาจะได้รับบริการที่ดีหรือไม่
ผิดหวังในการบริการ

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
ในการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม โดยท้าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูล
แบบสอบถาม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว จ้านวน 200 คน และท้าการวิจัยเชิงคุณภาพกับ
ผู้ประกอบการ จ้านวน 30 คน
เมื่อผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และท้าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวม
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น้าข้อมูลมาประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ใช้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานควบคู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล สถิติสรุปอ้างอิงใช้สถิติ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

4. ผลการวิจัย
1. ระดับแรงจูงใจในการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามล้าดับได้ ดังนี้ ด้านการเดินทาง ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามล้าดับ
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2. การเปรี ย บเทีย บระดับแรงจูงใจในการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิล้าเนาแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างพบว่า แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม
พบว่า ด้านบุคลากรหรื อคนต้องมีการพั ฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการเงินหรืองบประมาณ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือ
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของ ภาษาและการสื่อสารให้ความรู้เป็นเครื่องมือที่
ส้ า คั ญ ในการสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ด้ า นการจั ด การ จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จั ง หวั ด ปริ ม ณฑลไม่ ไ กลจาก
กรุงเทพมหานคร ควรมีการรวมกลุ่มกันในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อ
เป็นเครือข่ายและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนควร
มีการประชุม แจ้ งข่าวสาร เปิดโอกาสให้ คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการตลาด และการ
ส่งเสริมให้น้าสินค้าเฉพาะในท้องถิ่นเข้ามาจ้าหน่ายในตลาด

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1. สรุปและอภิปรายผล
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ภูมิล้าเนา อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะ
การเดิ น ทาง และจ้ านวนครั้ งที่ มาเที่ย วมี ความสั ม พันธ์ กับ การให้ ค วามส้ า คัญ ต่อ มิติ การพัฒ นา ณ ระดั บ
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ นักทองเที่ยวที่มีอายุน้อยจะให้ความส้าคัญกับมิติสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้ง
แรก เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มองว่าการให้ความส้าคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควรด้าเนินการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงจะให้ความส้าคัญต่อมิติทางด้าน
สังคมมากที่สุด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความกังวลต่อความเป็นเอกลักษณ์ และตัวตนของชุมชนว่าจะสูญ
หายไป ส่วนปัจจัยเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการให้น้าหนักการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วีระพล ทองมา และ
ประเจต อ้านาจ (2547) ที่เสนอความส้าคัญของการท่องเที่ยวชุมชนว่า เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในชุมชนท้องถิ่น และผู้มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆของชุมชนที่มีอยู่ ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
2. ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามความสั ม พั น ธ์ กั บ
การศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการท่องเที่ยว
ตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐม กล่าวคือผู้ประกอบการที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว มีอายุอยู่ระหว่าง 21-40 ปี เห็นว่า
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ควรให้มีการพัฒนาในมิติทางด้านสิ่ง แวดล้อมมากขึ้น เช่นเดียวกับระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรีเนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ผ่านระบบการศึกษาและมี
การติดตามข่าวสารผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักว่าถ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะท้าให้ผลประกอบการของพวกเขาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นักรบ
เถียรอ่้า (2552) ที่ศึกษาการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้้า กรณีศึกษาตลาดน้้าบาง
น้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท้าให้การบริหารจัดการตลาดและประสบความส้าเร็จ
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน้าไปใช้ในการวิจัยครังนี
1. จากผลการวิจัย ที่พบว่ายั งขาดการสร้างแรงจูงใจและขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นควรสร้างแรงจูงใจในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณในทุกด้าน
เพื่อการแก้ปัญหาของต่างคนต่างท้าการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังขาดสิ่งอ้านวยความสะดวก และขาด
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องควรด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์/จัด
สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ความสะอาด สถานที่จอดรถ การจัดบริการที่ฝาก
รถ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จัดท้าป้ายบอกทางให้ชัดเจน
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังขาดการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา
บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งควรรี บ ด้ า เนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือการเป็น
เจ้าบ้านร่ วมกัน มีการเสนอข่าวสารผ่ านทางสื่ อป้ายโฆษณาท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่ านทาง
สื่อสารมวลชน และทางเว็บไซต์ รวมถึงควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเจ้าหน้าที่/
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้มีความรู้ทักษะการให้บริการด้วยใจในการท่องเที่ยวและมีกิริยามารยาทที่ดี
4. จากผลการวิจั ย ที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมยังขาดความรู้และการสื่ อสารที่ดีกับ
นักท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องควรให้สถาบันการศึกษาได้มีบทบาทในการร่วมถ่ายทอด รวมถึง
เป็นแหล่งวิชาการในการอบรมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ ในเรื่องการ
ท่องเที่ยวและภาษา รวมถึงเป็นหน่วยประสานกลางทางวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรท้องถิ่นและจัดอบรมภาษา
ที่ส้าคัญให้กับบุคลากร
5.3 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
1. งานวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
การท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัดนครปฐมเท่านั้นผู้ที่สนใจอาจมีการขยายไปศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้้าในจังหวัด
อื่น ๆ ต่อไป
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2. ด้วยข้อจ้ากัดของขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยอาจมีการพัฒนาขยายขนาดของตัวอย่าง
และปรับการสุ่มตัวอย่างให้ค้านึงถึงโอกาสทางสถิติ
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