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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาอิสระนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบรบิทการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 2) 
ส ารวจความคาดหวงัของนักท่องเทีย่ว และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อกจิกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงค า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม            
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติเิชงิพรรณนา คอื ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน 
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา 
 ผลการศึกษาบรบิทการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงค าต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย มดีงันี้ 1) ข้อมูลทัว่ไปของชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงค า ได้แก่
ประวตัคิวามเป็นมาบา้นมว่งค า และการพฒันาสู่การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องหมู่บา้นม่วงค า 
และ 2) คุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชุมชนบา้นม่วงค า 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่า
ของแหล่งท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  ด้านสิง่อ านวย
ความสะดวกขัน้พื้นฐาน ด้านความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว ด้านการพฒันาและการบรหิาร
จดัการพืน้ที ่และดา้นความสามารถในการรองรบัและการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกจิกรรมท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรค์ของบา้นม่วงค า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย พบว่าส่วนใหญ่
นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้นม่วงค าในทัง้ 6 
คุณลกัษณะในระดบัมากและหลงัจากลองใช้บรกิารทางการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์และได้รบั
ประสบการณ์ร่วมแล้วนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ชื่นชอบการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
 
ค าส าคญั : คุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค,์ ความคาดหวงัต่อการท่องเทีย่ว 
              เชงิสรา้งสรรค ์
 



ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were 1) to study the characteristics of creative 

tourism, 2) to survey the expectation, and 3) to study the satisfaction of tourists towards 

community-based creative tourism activities of Ban Muang Kam Community, Ko Chang Sub-

District, Mae Sai District, Chiang Rai Province. In the study, methods of data collection such 

as interviews, group discussions and questionnaires were employed to collect quantitative data. 

The data were statically analyzed by descriptive statistics and reported as a mean and standard 

deviation. Besides, qualitative content analysis was also employed to analyze data. 

The results of the characteristics of creative tourism context of Ban Muang Kam 

Community, Ko Chang Sub-district, Mae Sai District, Chiang Rai Province, were presented 

and recorded as follows: 1) General information on Ban Muang Kam creative tourism, 

including the history of Ban Muang Kam and the development history and details towards 

creative tourism of Ban Muang Kam, and 2) characteristics of community-based creative 

tourism of Ban Muang Kam community in 6 aspects, including, a) the value of creative tourism 

sites; b) community-based creative tourism activities; c) basic amenities and utilities d) the 

safety of tourists e) development and management of the surrounding; and f) the ability to 

support and access to attractions. 

The survey of tourists' expectations and satisfaction towards creative tourism activities 

found that most of the tourists presented high expectations on the six aspects as mentioned 

earlier. Besides, after a trial and experience on Ban Muang Kam community-based creative 

tourism activities, tourists' satisfaction reached the highest level.  It could be because the 

creative tourism of Ban Muang Kam consists of various successful factors, including the value 

created by the community according to the transferring of local wisdom,  creating engaging 

experiences as well as creating various special activities for tourists cover all aspects which 

promote their both physical and mental wellness. Thus, the community-based creative tourism 

that provides activities related to those mentioned aspects could respond well to the tourists’ 

behaviour and requirements. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รบัผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจาก
การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่อุตสาหกรรมท่อเทีย่วเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกจิไทย 
โดยภาพรวมแนวโน้มการเตบิโตของการท่องเทีย่วไทยในช่วงการระบาดมจี านวนนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตลิดลงรอ้ยละ 82 ส่วนนักท่องเที่ยวไทยมปีรมิาณต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดลดลง
รอ้ยละ 34-45 ณฎัฐกฤต ินิธปิระภา (2564,หน้า 1-8) ในขณะทีจ่งัหวดัเชยีงรายไดร้บัผลกระทบ
หนกัดา้นการท่องเทีย่ว โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย (2565) ไดก้ล่าวในการจดัประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อเสนอแผนงานโครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
แผนพฒันาท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคต์้นแบบจงัหวดัเชยีงราย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ไดร้ายงาน
ถงึสถาการณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัเชยีงรายว่าตัง้แต่ พ.ศ.2562 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.2564 โดยผลกระทบด้านรายได้ของการ
ท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในภาพรวมรายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาตลิดลงอยากมากจาก ค่าเฉลี่ย 29,291.71 ในพ.ศ.2562 เหลอืงเพยีง 7,948.17 ใน
พ.ศ.2564 ผลกระทบดา้นจ านวนนักท่องเทีย่วกล็ดลงอย่างต่อเนื่องจากภาพรวมทัง้ชาวต่างชาติ
และชาวไทยเฉลีย่ย 3,729.15 ใน พ.ศ.2562 ลดลงเหลอื 1,398.42 ใน พ.ศ.2564  และผลกระทบ
ดา้นอตัราการพกัแรม จงัหวดัเชยีงรายมอีตัราการเขา้พกัเฉลีย่ 54.92 ในพ.ศ.2562 ลดลงเหลอื 
22.76 ในพ.ศ.2564  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิภายในจงัหวดัเป็นอย่างมาก จากผลกระทบ
ดา้นการท่องเที่ยวของจงัหวดัเชยีงรายจงึส่งผลกระทบการท่องเทีย่วโดยชุมชนบา้นม่วงค าจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจ านวนมาก และศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพบ้านม่วงค าได้หยุดให้บรกิาร
ระหว่างกระแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ตามมาตรการทีร่ฐับาลก าหนด ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของ
กลุ่มผู้สูงอายุ สนิค้าชุมชนค้างสต๊อกและหมดอายุส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิและรายได้ของศูนย์
สมุนไพรบ าบดับ้านม่วงค าต้องหยุดชะงกัด้วยเช่นกนั ลกัษณ์คณา เกเยน็ (ผู้ให้สมัภาษณ์,29
มถุินายน 2565)  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย (2565) สถานการณ์หลงัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 นักท่องเที่ยวมวีถิใีหม่ในการเดนิทางของยุด New normal การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคจ์งึมี
บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจงัหวดัเชยีงรายโดยเชียงรายมี
เป้าหมายการพฒันา สู่เมื่องท่องเที่ยวสรา้งสรรค์ และจากการผลกัดนัส่งเสรมิตามนโยบายของ
จงัหวดัเชียงรายตามแผนพฒันาจงัหวดัเชียงราย (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ชุมชนบ้านม่วงค า 
ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สายเป็นต้นแบบของชุมชนท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ โดยทางชุมชนได้
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการพฒันาสู่การท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ภายใต้แนวคดิด้านสุขภาพ
และด าเนินการต่อยอดการพฒันาจากรปูแบบการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
ศูนย์สมุนไพรบ าบัดบ้านม่วงค าและเชื่อมโยงสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนัน้
การศกึษาครัง้นี้ผู้ศกึษาใหค้วามส าคญัทีจ่ะต้องศกึษาถงึคุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
ของชุมชนบ้านม่วงค ารวมถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม



ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชุมชนบ้านม่วงค า เพื่อให้ได้คุณลกัษณะและรูปแบบการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรคท์ี่มศีกัยภาพและสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัชุมชนและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
ดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้อง
ของนกัท่องเทีย่วได ้
  
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1) ศกึษาบรบิทการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชุมชนบา้นมว่งค า ต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
 2) ส ารวจความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วต่อกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้น
มว่งค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้น
มว่งค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความคาดหวงัต่อกจิกรรม 
การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนั 
 2) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อกจิกรรม 
การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนั 
 3) พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความคาดหวงัต่อกจิกรรม 
การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนั 
 4) พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อกจิกรรม 
การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาบรบิทการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ความคาดหวงัและ
ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อการการท่องเทีย่วของบา้นมว่งค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่
สาย จงัหวดัเชยีงรายไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาไวด้งันี้  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
    ประชากรประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรกลุ่มที่ 1 คอื ผูท้ี่มสี่วนไดส้่วนเสีย 
ดา้นการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงค า และประชากรกลุ่มที่ 2  คอื นักท่องเที่ยวที่มา
เทีย่วและใชบ้รกิารท่องเทีย่วของชุมนท่องเทีย่วบา้นมว่งค า 
 2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
    พืน้ทีส่ าหรบัการศกึษาครัง้นี้คอื หมูบ่า้นมว่งค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชยีงราย 



 3. ขอบเขตดา้นเวลา 
     ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา 4 เดอืน ตัง้แต่ เดอืนเมษายน ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2565 
 4. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

    เนื้อหาในการศกึษาครัง้นี้ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์และรปูแบบ
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค 
 

วธิดี าเนินการวจิยั 
 

 การศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาบรบิทการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ ส ารวจความคาดหวงั 
และศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกจิกรรมท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ของบ้านม่วงค า  
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
 1. รปูแบบทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาคุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีน่ักท่องเทีย่ว
คาดหวงัต่อชุมชนท่องเที่ยวบา้นม่วงค า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชยีงราย ครัง้นี้ เป็นการวจิยั
เชงิส ารวจ (Survey Research) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้มอียู ่2 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ผูม้สีว่นได้
ส่วนเสยีในด้านการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงค า และ 2) นักท่องเที่ยวที่มาใช้บรกิาร
ชุมชนท่องเทีย่วบา้นมว่งค า  
 2. การสุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มที่ 1 ใช้วิธกีารสุมตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประชากรกลุ่มนี้คอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ม่วงค า จ านวน 11 คน และ ประชากรกลุ่มที่ 2 ใช้วธิกีารสุมตวัอย่างโดยบงัเอิญ (Accidental 
sampling) จากนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารการท่องเทีย่วของชุมชนท่องเทีย่วบา้นมว่งค า จ านวน 
400 คน 
 3. การสร้างเครื่องมอื เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวตุัประสงค์ที่ 1 ศึกษา
บรบิทการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชุมชนบา้นม่วงค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชยีงราย ประกอบไปดว้ยการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อ
ตอบวตุัประสงคท์ี่ 2 และ 3 ส ารวจความคาดหวงัและศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้นม่วงค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
จะใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire survey) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบันกัท่องเทีย่วเป็นลกัษณะส ารวจค าตอบ (Check List)  
 ส่วนที ่2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วเป็นลกัษณะส ารวจค าตอบ 
(Check List)  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวและความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่วต่อกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้นม่วงค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย 



จงัหวดัเชียงรายลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรการประเมนิ (Rating Scale) ซึ่งมี
ระดบัการใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 103) 
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมอื (Validity) ผู้ศกึษาได้สรา้งแบบสอบถามขึน้มาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตาจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา อาจารย์โปรเเกรมวิชา
บรหิารธุรกจิ (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัราภฏัเชยีงราย 2) นายกติต ิทศิกุล ทีป่รกึษาสมาคม
สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และ 3) อาจารย์ปทุมพร แก้วค า อาจารย์โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยว ส านักวชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย และนายกสมาคมมคัคุเทศก์
เชยีงรายผู้เชี่ยวชาญได้ประเมนิขอ้ความของแบบสอบถามโดยมรีะดบัค่าดชันีความสอดคล้อง
ของข้อค าถาม  ( IOC) เท่ ากับ  0 .6 -1  (Rovinelli & Hambleton, 1997)  และได้น าแบบ
แบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  30 ชุด และน าเขา้สู่กระบวนการ
ทดสอบความเชื่อมัน่แบบองิกลุ่ม โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ลัฟา (Alpha) เท่ากบั.
859 (Burns and Grove,1997 : 327) 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูศ้กึษามวีธิกีารด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 1) ตดิต่อประสาน
กบัชุมชนแนะน าตวัและชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัและท าการนดัหมายกบัทางสมาชกิ
ชุมชนเพื่อขอท าการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  2) จดัเตรยีมแบบ
สมัภาษณ์ ทัง้หมด 11 ชุด ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างของประชากรกลุ่มที ่1 ท าการสมัภาษณ์ ณ 
จดุนัดหมาย 3) จดัเตรยีมประเดน็ค าถามทัง้หมด 11 ชุด ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างของประชากร
กลุ่มที่ 1 และจดัสนทนากลุ่ม ณ จุดนัดหมาย 4) ท าการออกส ารวจขอ้มูลกบัประชากรกลุ่มที่ 2 
ใชเ้วลาในการออกส ารวจจ านวน 10 วนัท าการของศูนยส์มนุไพรบ าบดับา้นมว่งค า วนัละ 40 ชุด 
5) ส ารวจระดบัความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว และ 6)รวบรวมขอ้มูล แบบ
สมัภาษณ์ ประเดน็ค าถาม และแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของขอ้มลูและ
เตรยีมพรอ้มเพื่อเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาไดท้ าการวเิคราะหด์งันี้ 
     5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดา้นการท่องเทีย่วของ
หมู่บ้านม่วงค าศึกษาใช้การวเิคราะห์เนื้อหา (Content analysis)และใช้กระบวนการวเิคราะห์
ขอ้มลูอยา่งเป็นขัน้ตอนจดัระบบขอ้มลูและสงัเคราะหต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
     5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อน ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อหาบริบทและก าหนดคุณลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ผู้ศึกษาใช้           
การวเิคราะห์เนื้อหาและใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขัน้ตอนจดัระบบข้อมูลและ
สงัเคราะหต์ามวตัถุประสงคแ์ละท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลโดยตรวจสอบจากภายใน
และภายนอกโดยการตรวจสอบภายนอกด้วยวธิกีารตรวจสอบผลวจิยัสามเส้า (Triangulation) 
โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ และขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม 



      5.3 การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire survey) ใชว้เิคราะหโ์ดย
สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย (X ̅)และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
      5.4 การทดสอบสมมตฐิาน จะใชส้ถติ ิการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One 
Way ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญัที ่0.05 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการศกึษาบรบิทบรบิทการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชุมชนบา้นม่วงค า ต าบลเกาะ
ช้าง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย พบว่าบ้านม่วงค ามปีระวตัิความเป็นมาที่โดดเด่นด้าน
วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนคือการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกสมุนไพรและ    
การน ามาใช้ในการบ าบดั รกัษาและส่งเสรมิการมสีุขภาพที่ด ีท าให้หมู่บ้านม่วงค าเป็นหมู่บ้าน
ผู้ผลติอาหารปลอดภยัภายใต้โครงการอาหารปลอดภยัเชยีงรายเป็นสุขและต่อมาได้พฒันา
ศกัยภาพสู่การท่องเทีย่วโดยชุมชนและยกระดบัเป็นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพตามล าดบัจนกระ
ถงึปัจจุบนัได้รบัคดัเลอืกเป็นหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ของจงัหวดัเชยีงราย
โดยการส่งเสรมิของจงัหวดัเชยีงรายและการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัเชยีงรายตามเป้าหมาย
การพฒันาของจงัหวดัให้เชยีงรายเป็นเมื่องท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านม่วงค าได้สร้าง  
เส้นทางการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ที่เชื่อมโยงแหล่งเรยีนรูแ้ละจุดต่างของชุมชนเขา้ด้วยกนั 
เกดิการพฒันารปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องเทีย่วและโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิ
สรา้งสรรคท์ีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ กาย ใจ จติ 
 ผลการศกึษาคุณลกัษณะของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ของชุมชนท่องเทีย่วบ้านม่วง
ค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย พบว่าคุณลกัษณะ 6 ดา้นดงัต่อไปน้ี 1) ดา้น
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์คอืการน าสมนุไพร ภมูปัิญญาและวฒันธรรม ถ่ายทอด
ออกมาผ่านกจิกรรมท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ 2) ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ คอื
การน าสมุนไพรพื้นบ้านมาให้บรกิารต่าง ๆ เช่น สปาสุ่มไก่ แช่เท้าสมุนไพร พอกเขาด้วย
สมนุไพรดนิจอมปลวก กจิกรรมท าไขเ่คม็ดนิจอมปลวก และการน าวฒันธรรมลา้นนาจากสบิสอง
ปันนาถ่ายทอดผ่านพธิกีรรมสบืชะตา 3) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน คอื มจีุดตอ้นรบั
นักท่องเที่ยว จูโต้ง มบีรกิารบ้านพกัโฮมสเตย ์และโฮมลอดจ ์เดนิทางสะดวกโดยใช้แผนนที่กู
เกลิ มเีฟสบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสาร 4) ดา้นความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์คอื 
มกีารจดัพื้นที่ต้อนรบันักท่องเที่ยวตามมาตราการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา มรีะบบการรกัษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย อสม.และการรกัษาความปลอดภยัด้วย
กลุ่ม อภปร.หมูบ่า้น 5) ดา้นการพฒันาและการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 
คอืบรหิารจดัการภายใจม้าตราการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา มกีาร
จดัการที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม มกีารเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานตในท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว



ใกล้เคียง รวมถึงมทีีมงานที่มศีักยภาพผ่านการอบรมและพฒันาด้านการบรหิารจดัการการ
ท่องเที่ยว และ 6)ด้านความสามารถในการรองรบัและการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์  
คอื มกีารจดัสรรคพืน้ส าหรบัการตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว มแีผนทีแ่สดงจดุท่องเทีย่วต่าง ๆ  
 ผลการศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกจิกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงค า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.75 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 22.75 มี
อาชพี รบัจา้งอสระ รอ้ยละ 17.50 มรีายไดต่้อเดอืน 5,000 – 10,0000 บาท รอ้ยละ 41.25 ดา้น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่มีความชื่นชอบในการบรโิภคสื่อคอื เฟสบุ๊ค ร้อยละ 
63.50 มวีตัถุประสงคข์องการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว/พกัผ่อน รอ้ยละ 20.50 มรีะยะเวลาของการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่บ้านม่วงค าครึ่งวนัหรอืน้อยกว่า ร้อยละ 85.50 มกีารใช้จ่ายในการ
เดนิทางท่องเทีย่วเพื่อกจิกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร รอ้ยละ 47.75 และรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 29.75 โดยมรีะดบัความคาดหวงัในด้านคุณค่าของ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ในระดบัมากทีสุ่ด และมคีวามพงึพอใจหลงัใชบ้รกิารในระดบัมาก
ที่สุด ระดบัความคาดหวงัในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกขัน้พื้นฐาน ด้านความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านการพฒันาและ    
การบรหิารจดัการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ และด้านความสามารถในการรองรบัและ
การเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ในระดบัมากและมคีวามพงึพอใจหลงัใชบ้รกิารในระดบั
มากทีสุ่ด 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศและ
รายได้ที่แตกต่างกันมรีะดบัความคาดหวงัที่ไม่แตกต่างกัน แต่มรีะดบัความพงึพอใจหลงัใช้
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั ส่วน อายุและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนั และมี
ความพงึพอใจที่แตกต่างกนั ด้านพฤตกิรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมรีะดบัความคาดหวงั
และระดบัความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั 
 

อภริายผล 
 
 ผลการศกึษาคุณลกัษณะการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ทีน่ักท่องเที่ยวคาดหวงัต่อชุมชน
ท่องเทีย่วบา้นม่วงค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย พบว่า บา้นมว่งค ามคีวาม
โดดเด่นดา้นการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ซึง่ไดย้กระดบัศกัยภาพจากการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพที่
ได้น าสมุนไพรมาใช้ในการบ าบดั รกัษา และส่งเสรมิการมสีุขภาพที่ดทีัง้ กาย ใจ จติ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้มปีระสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยว โดยการให้นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสใน     
การทดลองใช ้การทดลองท า การท าใหช้มิ น าเทีย่วชม โดยมปัีจจยัแห่งความส าเรจ็ คอื ความม ี
อตัลกัษณ์ที่โดนเด่นด้านวฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่นที่ยกระดบัของสมุนไพรพื้นบ้านสู่  
การบ าบดั รกัษาและส่งเสรมิการมสีุขภาพที่ด ีรวมถงึการน ามาแปรรูปสรา้งมูลค่า เช่น อาหาร 



เครื่องดื่ม ยา และเครื่องส าอาง ซึง่จากปัจจยัดงักล่าวท าใหชุ้มชนมคีุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิ
สร้างสรรค์ที่โดดเด่นทัง้ 6 ด้านอนัได้แก่ 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 2) 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 3) ด้านสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐาน 4) ด้าน
ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ 5) ด้านการพฒันาและการบรหิารจดัการพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และ 6) ด้านความสามารถในการรองรบัและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ สอดคลอ้งกบั แนวคดิองคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว (5As) เป็นปัจจยั
ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการท่องเทีย่ว ดงันัน้การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคจ์งึเป็น
รปูแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเรยีนรูผ้่านกจิกรรมที่สรา้งสรรค์สรา้งประสบการณ์ใหม่
รว่มกบัศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ท าใหเ้กดิมลูค่าของผลติภณัฑช์ุมชน การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสัวถิพีืน้ถิน่อย่างแทจ้รงิ (Real) โดยนักท่องเทีย่วจะไดป้ระสบการณ์ผ่าน
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเองไปดว้ย 
 ผลการส ารวจระดบัความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวก่อนใช้บรกิารและระดบัความพงึ
พอใจของนักท่องเที่ยวหลงัใช้บรกิารต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของบ้านม่วงค า
พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศ หญงิ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มอีาชพีรบัจา้งอสิระและมี
รายได้ต่อเดอืน 5,000-10,000 บาท โดยที่พฤติกรรมส่วนใหญ่ใช้นิยมใช้เฟสบุ๊ค โดยมวีติถุ
ประสงค์ของการเดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวพกัผ่อน และมรีะยะเวลาที่ใช้บรกิารท่องเที่ยวของ
บ้านม่วงค าครึง่วนัหรอืน้อยกว่า โดยมกีารใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและบรกิาร มรีูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
คาดหวงัต่อคุณลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ัง้ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มรีะดบัความคาดหวงัมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมชี่องทางการ
สื่อสารทางเฟสบุ๊คทีชุ่มชนใช้ในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมบรกิารต่าง ๆ ท าใหเ้กดิการรบัรูท้ ัง้
ทางข้อมูลและภาพถ่ายที่สวยงามซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัความคาดหวงั ในขณะที่ระดบั
ความพงึพอใจหลงัจากใชบ้รกิารส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดดว้ยปัจจยัพืน้ฐานทีด่ขีองบา้นมว่ง
ค าทีม่ศีกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ มกีจิกรรมและเสน้ทางทีส่รา้งสรรค์ทีแ่ปลกใหม่ท า
ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วไดด้ ีเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสีุขภาพที่
ดทีัง้ กาย ใจ จติ จงึเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกบั    
ปิรนัธ์  ชณิโชต ิ(2559) ท าการศกึษาเรื่องรูปแบบการจดัการการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ ของ
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุร ีผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มมูลค่าการออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคโ์ดยทรพัยกรธรรมชาตหิรอืวฒันธรรมพืน้ถิน่สามารถสรา้งความพงึพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวในระดบัมากที่สุด และ ทินกฤต รุ่งเมอืง (2558) ที่พบว่า การจดัรูปแบบ
กิจกรรมและการจดัการที่ดีจะเป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติและสรา้งความพงึพอใจให้กบันักท่องเที่ยวได้  ทัง้นี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่วในยุคปัจจุบนัต้องการความแปลกใหม่และการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์แบบมสี่วน
รว่มในกจิกรรมซึง่เป็นแนวคดิของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคโ์ดยมเีป้าหมายคอืศลิปวฒันธรรม



พื้นถิน่ของแต่ละชุมชนซึ่งจะสรา้งมูลค่าให้กบัชุมชนและผลติภณัฑท์้องถิ่นได้  ร่วมถึง ภยัมณี 
แก้วสง่า, นิศาชล จ านงศร ี(2555) ได้กล่าวไว้ว่าคุณลกัษณะการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ที่นัก
ท่องเที่ยคาดหวงั คอื 1) การมพีื้นทีก่จิกรรมและกจิกรรมส่งเสรมิสิง่แวดล้อมเชงิสรา้งสรรค์ 2) 
การมสี่วนร่วมในการร่วมท ากจิกรรมหรอืสรา้งประสบการณ์เชงิสรา้งสรรค ์3) ความมมีนตเ์สน่ห ์
และความแปลกใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่โดดเด่น และ 4) คุณค่าพื้นฐานคุณลักษณะของการ
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีค่าดหวดัจากมุมมองของนกัท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าเพศและรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัมผีลต่อ
ระดบัความคาดหวงัไม่แตกต่างกนัแต่เมื่อได้รบับรกิารทางการท่องเที่ยวแล้วมรีะดบัความพงึ
พอใจที่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอายุและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความคาดหวงัและความ
พงึพอใจต่อกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องบา้นม่วงค าทีแ่ตกต่างกนั ในขณะนักท่องเทีย่ว
ทีม่พีฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจที่
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัณัฐนร ีสมติ (2554) ได้ท าการศกึษาเรื่องความคาดหวงัและความพงึ
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเีพศต่างกนั อายุต่างกนั มคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกนั กล่าวสรุปได้ ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ของบา้นม่วงค า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชยีงราย มปัีจจยัขึน้อยู่กบัพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไปของนักท่องเที่ยวฉนัน้การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการให้บรกิารและการท าประชาสมัพนัธ์ต้องค านึ่งถึงพฤติกรรมประกอบกบั
ปัจจยัพืน้ฐานของนกัท่องเทีย่ว 

 
ขอ้เสนอแนะ 

 
 1. ชุมชนท่องเที่ยวควรน าคุณลกัษณะของการท่องเที่ยวทัง้ 6 ด้านพฒันาต่อยอดเพื่อ
ยกระดบัศกัยะภาพการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคส์ู่สากลและสรา้งความยงัยืน่ 
 2. น ารูปแบบการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์และโปรแกรมทวัรเ์ชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งตลาดส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะ จนี พม่า ลาว ทีม่ ี
รสนิยมในการดแูลสุขภาพและใหค้วามสนใจต่อสมุนไพรไทย 
 3. รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละโปรแกรมทวัร ์ท าการประชาสมัพนัธร์่วมกบั 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร่วมกบับรษิทัทวัร์จดัโปรโมชัน่และแพคเกจการท่องเที่ยว
เชงิสรา้งสรรค ์ 
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