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การศึกษาอิสระนี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2)
สารวจความคาดหวังของนักท่องเทีย่ ว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อกิจกรรม
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ข องบ้า นม่ว งค า ต าบลเกาะช้า ง อ าเภอแม่ส าย จัง หวัด เชีย งราย
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล คือ การสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาบริบทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคาตาบลเกาะช้าง
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีดงั นี้ 1) ข้อมูลทัวไปของชุ
่
มชนท่องเที่ยวบ้านม่วงคา ได้แก่
ประวัตคิ วามเป็ นมาบ้านม่วงคา และการพัฒนาสู่การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของหมู่บา้ นม่วงคา
และ 2) คุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่า
ของแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านสิง่ อานวย
ความสะดวกขัน้ พื้นฐาน ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาและการบริหาร
จัดการพืน้ ที่ และด้านความสามารถในการรองรับและการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ผลการสารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่าส่วนใหญ่
นักท่องเทีย่ วมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคาในทัง้ 6
คุณลักษณะในระดับมากและหลังจากลองใช้บริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และได้รบั
ประสบการณ์ ร่ ว มแล้ว นั ก ท่ อ งเที่ย วมีร ะดับ ความพึง พอใจในระดับ มากที่สุ ด สอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ช่นื ชอบการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
คาสาคัญ : คุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์, ความคาดหวังต่อการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์

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 SubDistrict, 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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รบั ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ อุตสาหกรรมท่อเทีย่ วเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย
โดยภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของการท่องเทีย่ วไทยในช่วงการระบาดมีจานวนนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 82 ส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีปริมาณต่ ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดลดลง
ร้อยละ 34-45 ณัฎฐกฤติ นิธปิ ระภา (2564,หน้า 1-8) ในขณะทีจ่ งั หวัดเชียงรายได้รบั ผลกระทบ
หนักด้านการท่องเทีย่ ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2565) ได้กล่าวในการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อ ยเพื่อ เสนอแผนงานโครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) เพื่อ ใช้เ ป็ น ข้อ มูล ประกอบใน
แผนพัฒนาท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ได้รายงาน
ถึงสถาการณ์การท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงรายว่าตัง้ แต่ พ.ศ.2562 จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่ อ งเที่ย วลดลงอย่างต่ อ เนื่ อ งจนถึง พ.ศ.2564 โดยผลกระทบด้า นรายได้ข องการ
ท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในภาพรวมรายได้การท่อ งเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติลดลงอยากมากจาก ค่าเฉลี่ย 29,291.71 ในพ.ศ.2562 เหลืองเพียง 7,948.17 ใน
พ.ศ.2564 ผลกระทบด้านจานวนนักท่องเทีย่ วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาพรวมทัง้ ชาวต่างชาติ
และชาวไทยเฉลีย่ ย 3,729.15 ใน พ.ศ.2562 ลดลงเหลือ 1,398.42 ใน พ.ศ.2564 และผลกระทบ
ด้านอัตราการพักแรม จังหวัดเชียงรายมีอตั ราการเข้าพักเฉลีย่ 54.92 ในพ.ศ.2562 ลดลงเหลือ
22.76 ในพ.ศ.2564 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดเป็ นอย่างมาก จากผลกระทบ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายจึงส่งผลกระทบการท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านม่วงคาจาก
จานวนนักท่องเที่ยวลดลงจานวนมาก และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านม่วงคาได้หยุดให้บริการ
ระหว่างกระแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการทีร่ ฐั บาลกาหนด ซึง่ เป็ นรายได้หลักของ
กลุ่มผู้สูงอายุ สินค้าชุมชนค้างสต๊อกและหมดอายุส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและรายได้ของศูนย์
สมุนไพรบาบัดบ้านม่วงคาต้องหยุดชะงักด้วยเช่นกัน ลักษณ์คณา เกเย็น (ผู้ให้สมั ภาษณ์,29
มิถุนายน 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2565) สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 นักท่องเที่ยวมีวถิ ใี หม่ในการเดินทางของยุด New normal การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จงึ มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการท่อ งเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายโดยเชียงรายมี
เป้ าหมายการพัฒนา สู่เมื่องท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และจากการผลักดันส่งเสริมตามนโยบายของ
จังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ชุมชนบ้านม่ว งค า
ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สายเป็ นต้นแบบของชุมชนท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยทางชุมชนได้
เตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดด้านสุขภาพ
และดาเนินการต่อยอดการพัฒนาจากรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ศู น ย์ส มุน ไพรบ าบัด บ้า นม่ ว งค าและเชื่อ มโยงสู่ชุ ม ชนการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรร ค์ ดัง นั น้
การศึกษาครัง้ นี้ผู้ศกึ ษาให้ความสาคัญทีจ่ ะต้องศึกษาถึงคุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านม่วงคารวมถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวต่ อกิจกรรม

ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคา เพื่อให้ได้คุณลักษณะและรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ท่มี ศี กั ยภาพและสร้างความยังยื
่ นให้กบั ชุมชนและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายและสามารถตอบสนองความต้อง
ของนักท่องเทีย่ วได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) ศึกษาบริบทการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2) สารวจความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วต่อกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้าน
ม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้าน
ม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สมมติฐานของการวิจยั
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างกัน
2) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างกัน
3) พฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังต่อกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างกัน
4) พฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาบริบทการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อการการท่องเทีย่ วของบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงรายได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรกลุ่มที่ 1 คือ ผูท้ ่มี สี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงคา และประชากรกลุ่มที่ 2 คือ นักท่องเที่ยวที่มา
เทีย่ วและใช้บริการท่องเทีย่ วของชุมนท่องเทีย่ วบ้านม่วงคา
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีส่ าหรับการศึกษาครัง้ นี้คอื หมูบ่ า้ นม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย

3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา 4 เดือน ตัง้ แต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2565
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และรูปแบบ
การท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวต่ อกิจกรรม
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค
วิธดี าเนินการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาบริบทการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ สารวจความคาดหวัง
และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคา
ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบทีน่ ามาใช้ในการศึกษาคุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทน่ี ักท่องเทีย่ ว
คาดหวังต่อชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงคา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มอี ยู่ 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในด้านการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่วงคา และ 2) นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านม่วงคา
2. การสุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มที่ 1 ใช้ว ิธกี ารสุมตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประชากรกลุ่มนี้คอื ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ด้านการท่องเที่ยวของชุม ชนท่องเที่ยวบ้าน
ม่วงคา จานวน 11 คน และ ประชากรกลุ่มที่ 2 ใช้วธิ กี ารสุมตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental
sampling) จากนักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการการท่องเทีย่ วของชุมชนท่องเทีย่ วบ้านม่วงคา จานวน
400 คน
3. การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตุประสงค์ท่ี 1 ศึกษา
บริบทการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ตอบวัตุประสงค์ท่ี 2 และ 3 สารวจความคาดหวังและศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จะใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire survey) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับนักท่องเทีย่ วเป็ นลักษณะสารวจคาตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วเป็ นลักษณะสารวจคาตอบ
(Check List)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วต่อกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ข องบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงรายลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรการประเมิน (Rating Scale) ซึ่ง มี
ระดับการให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Validity) ผู้ศกึ ษาได้สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเสนอต่อ
ผู้เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า น ได้แ ก่ 1) รองศาสตาจารย์ ดร.วิรุณ สิร ิ ใจมา อาจารย์โ ปรเเกรมวิช า
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย 2) นายกิตติ ทิศ กุล ทีป่ รึกษาสมาคม
สหพัน ธ์ท่ อ งเที่ย วภาคเหนื อ และ 3) อาจารย์ป ทุ ม พร แก้ว ค า อาจารย์โ ปรแกรมวิช าการ
ท่องเที่ยว สานักวิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายกสมาคมมัคคุเทศก์
เชียงรายผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินข้อความของแบบสอบถามโดยมีระดับค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้ อ ค าถาม (IOC) เท่ า กั บ 0.6-1 (Rovinelli & Hambleton, 1997) และได้ น าแบบ
แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด และนาเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบความเชื่อมันแบบอิ
่
งกลุ่ม โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อลั ฟา (Alpha) เท่ากับ.
859 (Burns and Grove,1997 : 327)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ กึ ษามีวธิ กี ารดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้ 1) ติดต่อประสาน
กับชุมชนแนะนาตัวและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั และทาการนัดหมายกับทางสมาชิก
ชุมชนเพื่อขอทาการสัมภาษณ์แ ละการสนทนากลุ่มกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 2) จัดเตรียมแบบ
สัมภาษณ์ ทัง้ หมด 11 ชุด ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มที่ 1 ทาการสัมภาษณ์ ณ
จุดนัดหมาย 3) จัดเตรียมประเด็นคาถามทัง้ หมด 11 ชุด ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของประชากร
กลุ่มที่ 1 และจัดสนทนากลุ่ม ณ จุดนัดหมาย 4) ทาการออกสารวจข้อมูลกับประชากรกลุ่มที่ 2
ใช้เวลาในการออกสารวจจานวน 10 วันทาการของศูนย์สมุนไพรบาบัดบ้านม่วงคา วันละ 40 ชุด
5) สารวจระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และ 6)รวบรวมข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์ ประเด็นคาถาม และแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลและ
เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ กึ ษาได้ทาการวิเคราะห์ดงั นี้
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ด้านการท่องเทีย่ วของ
หมู่บ้านม่วงคาศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)และใช้กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็ นขัน้ ตอนจัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
5.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล จากการสนทนากลุ่ ม เพื่อ น ากิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้า งสรรค์ เพื่อ หาบริบ ทและก าหนดคุ ณ ลัก ษณะการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ผู้ศึก ษาใช้
การวิเคราะห์เ นื้อหาและใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อ มูล อย่างเป็ นขัน้ ตอนจัดระบบข้อมูล และ
สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และทาการตรวจสอบความถูกต้องของผลโดยตรวจสอบจากภายใน
และภายนอกโดยการตรวจสอบภายนอกด้วยวิธกี ารตรวจสอบผลวิจยั สามเส้า (Triangulation)
โดยใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม

5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire survey) ใช้วเิ คราะห์โดย
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย (X ̅)และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.4 การทดสอบสมมติฐาน จะใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One
Way ANOVA โดยกาหนดนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาบริบทบริบทการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านม่วงคา ตาบลเกาะ
ช้าง อ าเภอแม่ส าย จังหวัดเชียงราย พบว่าบ้านม่ว งค ามีประวัติความเป็ นมาที่โดดเด่นด้าน
วัฒนธรรมและเอกลัก ษณ์ ท่ชี ดั เจนคือ การเกษตรโดยเฉพาะเรื่อ งของการปลูกสมุนไพรและ
การนามาใช้ในการบาบัด รักษาและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ทาให้หมู่บ้านม่วงคาเป็ นหมู่บ้าน
ผู้ผ ลิต อาหารปลอดภัยภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็ นสุ ขและต่อ มาได้พฒ
ั นา
ศักยภาพสู่การท่องเทีย่ วโดยชุมชนและยกระดับเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพตามลาดับจนกระ
ถึงปั จจุบนั ได้รบั คัดเลือกเป็ นหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย
โดยการส่งเสริมของจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายตามเป้ าหมาย
การพัฒนาของจังหวัดให้เ ชียงรายเป็ นเมื่อ งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านม่ว งค าได้ส ร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่เี ชื่อมโยงแหล่งเรียนรูแ้ ละจุดต่างของชุมชนเข้าด้วยกัน
เกิดการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องเทีย่ วและโปรแกรมการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ทจ่ี ะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทัง้ กาย ใจ จิต
ผลการศึกษาคุณลักษณะของการท่องเทีย่ วเชิง สร้างสรรค์ของชุมชนท่องเทีย่ วบ้านม่วง
คา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่าคุณลักษณะ 6 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้าน
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ คือการนาสมุนไพร ภูมปิ ั ญญาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด
ออกมาผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ
การนาสมุนไพรพื้นบ้านมาให้บ ริการต่ าง ๆ เช่ น สปาสุ่ ม ไก่ แช่ เ ท้าสมุนไพร พอกเขาด้ว ย
สมุนไพรดินจอมปลวก กิจกรรมทาไข่เค็มดินจอมปลวก และการนาวัฒนธรรมล้านนาจากสิบสอง
ปั นนาถ่ายทอดผ่านพิธกี รรมสืบชะตา 3) ด้านสิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐาน คือ มีจุดต้อนรับ
นักท่องเที่ยว จูโต้ง มีบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ และโฮมลอดจ์ เดินทางสะดวกโดยใช้แผนนที่กู
เกิล มีเฟสบุ๊คเป็ นช่องทางการสื่อสาร 4) ด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ คือ
มีการจัดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตราการการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา มีระบบการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย อสม.และการรักษาความปลอดภัยด้วย
กลุ่ม อภปร.หมูบ่ า้ น 5) ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
คือบริหารจัดการภายใจ้มาตราการการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา มีการ
จัดการที่ดตี ่ อ สิง่ แวดล้อม มีก ารเชื่อ มโยงระหว่างหน่ วยงานตในท้อ งถิ่นและแหล่ งท่อ งเที่ยว

ใกล้เคียง รวมถึงมีทีมงานที่มศี ักยภาพผ่านการอบรมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และ 6)ด้านความสามารถในการรองรับและการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
คือ มีการจัดสรรคพืน้ สาหรับการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว มีแผนทีแ่ สดงจุดท่องเทีย่ วต่าง ๆ
ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิง สร้า งสรรค์ ข องบ้ า นม่ ว งค า ต าบลเกาะช้ า ง อ าเภอแม่ ส าย จัง หวัด เชีย งราย พบว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 49.75 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 22.75 มี
อาชีพ รับจ้างอสระ ร้อยละ 17.50 มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,0000 บาท ร้อยละ 41.25 ด้าน
พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวพบว่าส่ว นใหญ่ ม ีค วามชื่นชอบในการบริโภคสื่อ คือ เฟสบุ๊ค ร้อ ยละ
63.50 มีวตั ถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว/พักผ่อน ร้อยละ 20.50 มีระยะเวลาของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่บี ้านม่วงคาครึ่งวันหรือน้อยกว่า ร้อยละ 85.50 มีการใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเทีย่ วเพื่อกิจกรรมท่องเทีย่ วและบริการ ร้อยละ 47.75 และรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 29.75 โดยมีระดับความคาดหวังในด้านคุ ณค่าของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากทีส่ ุด และมีความพึงพอใจหลังใช้บริการในระดับมาก
ที่สุ ด ระดับความคาดหวังในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกขัน้ พื้นฐาน ด้านความปลอดภัยของนักท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาและ
การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และด้านความสามารถในการรองรับและ
การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากและมีความพึงพอใจหลังใช้บริการในระดับ
มากทีส่ ุด
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศและ
รายได้ท่แี ตกต่างกันมีระดับความคาดหวังที่ไม่แตกต่ างกัน แต่ มรี ะดับความพึงพอใจหลังใช้
บริการทีแ่ ตกต่างกัน ส่วน อายุและอาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีระดับความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกัน และมี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีระดับความคาดหวัง
และระดับความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกัน
อภิรายผล
ผลการศึกษาคุณลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทน่ี ักท่องเที่ยวคาดหวังต่อชุมชน
ท่องเทีย่ วบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า บ้านม่วงคามีความ
โดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ซง่ึ ได้ยกระดับศักยภาพจากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพที่
ได้นาสมุนไพรมาใช้ในการบาบัด รักษา และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดที งั ้ กาย ใจ จิต เพื่อให้
นัก ท่อ งเที่ยวได้มปี ระสบการณ์ ใ หม่ใ นการท่อ งเที่ยว โดยการให้นักท่อ งเที่ยวได้มโี อกาสใน
การทดลองใช้ การทดลองทา การทาให้ชมิ นาเทีย่ วชม โดยมีปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ ความมี
อัตลักษณ์ท่โี ดนเด่ นด้านวัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญาท้อ งถิ่นที่ยกระดับของสมุนไพรพื้นบ้านสู่
การบาบัด รักษาและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการนามาแปรรูปสร้างมูลค่า เช่น อาหาร

เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสาอาง ซึง่ จากปั จจัยดังกล่าวทาให้ชุมชนมีคุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ท่โี ดดเด่นทัง้ 6 ด้านอันได้แก่ 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2)
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) ด้านสิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พื้นฐาน 4) ด้าน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5) ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 6) ด้านความสามารถในการรองรับและการเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ แนวคิดองค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว (5As) เป็ นปั จจัย
ทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จงึ เป็ น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ ใหม่
ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทาให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสวิถพี น้ื ถิน่ อย่างแท้จริง (Real) โดยนักท่องเทีย่ วจะได้ประสบการณ์ผ่าน
การลงมือปฏิบตั จิ ริง ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของตนเองไปด้วย
ผลการสารวจระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวก่อนใช้บริการและระดับ ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวหลังใช้บริการต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคา
พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพรับจ้างอิสระและมี
รายได้ต่อเดือ น 5,000-10,000 บาท โดยที่พฤติกรรมส่ วนใหญ่ ใช้นิยมใช้เฟสบุ๊ค โดยมีวติ ถุ
ประสงค์ของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน และมีระยะเวลาที่ใช้บริการท่องเที่ยวของ
บ้านม่วงคาครึง่ วันหรือน้ อยกว่า โดยมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ มีรูปแบบการ
ท่ อ งเที่ย วที่ช่ ืน ชอบมากที่สุ ด คือ การท่ อ งเที่ย วเชิง สุ ข ภาพ นัก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ม ีค วาม
คาดหวังต่อคุณลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทงั ้ ในระดับมาก ยกเว้นด้านคุณค่าของแหล่ง
ท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่มี รี ะดับความคาดหวังมากที่สุด ทัง้ นี้อ าจเป็ นเพราะมีช่อ งทางการ
สื่อสารทางเฟสบุ๊คทีช่ ุมชนใช้ในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมบริการต่าง ๆ ทาให้เกิดการรับรูท้ งั ้
ทางข้อมูลและภาพถ่ายที่สวยงามซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความคาดหวัง ในขณะที่ระดับ
ความพึงพอใจหลังจากใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทีส่ ุดด้วยปั จจัยพืน้ ฐานทีด่ ขี องบ้านม่วง
คาทีม่ ศี กั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ มีกจิ กรรมและเส้นทางทีส่ ร้างสรรค์ทแ่ี ปลกใหม่ทา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ดี เป็ นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการมีสุขภาพที่
ดีทงั ้ กาย ใจ จิต จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
ปิ รนั ธ์ ชิณโชติ (2559) ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของ
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุ ร ี ผลการศึก ษาพบว่ าการเพิ่มมูล ค่ า การออกแบบกิจ กรรมการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดยทรัพยกรธรรมชาติหรือวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้ก ับนักท่องเที่ยวในระดับมากที่สุ ด และ ทินกฤต รุ่งเมือง (2558) ที่พบว่า การจัดรูปแบบ
กิจ กรรมและการจัด การที่ดีจ ะเป็ น แรงจูง ใจในการท่อ งเที่ย วของนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยและ
ชาวต่างชาติและสร้างความพึงพอใจให้กบั นักท่องเที่ยวได้ ทัง้ นี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่ วในยุคปั จจุบนั ต้องการความแปลกใหม่และการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมซึง่ เป็ นแนวคิดของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดยมีเป้ าหมายคือศิลปวัฒนธรรม

พื้นถิน่ ของแต่ละชุมชนซึ่งจะสร้างมูลค่าให้กบั ชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ ร่วมถึง ภัยมณี
แก้วสง่า, นิศาชล จานงศรี (2555) ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่นี ัก
ท่องเที่ยคาดหวัง คือ 1) การมีพ้นื ทีก่ จิ กรรมและกิจกรรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 2)
การมีส่วนร่วมในการร่วมทากิจกรรมหรือสร้างประสบการณ์ เชิงสร้างสรรค์ 3) ความมีมนต์เสน่ ห์
และความแปลกใหม่เ ชิง สร้า งสรรค์ ท่ีโ ดดเด่ น และ 4) คุ ณ ค่ า พื้น ฐานคุ ณ ลัก ษณะของการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทค่ี าดหวัดจากมุมมองของนักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกันแต่เมื่อได้รบั บริการทางการท่องเที่ยวแล้วมีระดับความพึง
พอใจที่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและอาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความคาดหวังและความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคาทีแ่ ตกต่างกัน ในขณะนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ พี ฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันสอดคล้องกับณัฐนรี สมิต (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รกั ษ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเี พศต่างกัน อายุต่างกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน กล่าวสรุปได้ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของบ้านม่วงคา ตาบลเกาะช้าง อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย มีปัจจัยขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปของนักท่องเที่ยวฉนัน้ การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายในการให้บริการและการทาประชาสัมพันธ์ต้องคานึ่งถึงพฤติกรรมประกอบกับ
ปั จจัยพืน้ ฐานของนักท่องเทีย่ ว
ข้อเสนอแนะ
1. ชุมชนท่องเที่ยวควรนาคุณลักษณะของการท่องเที่ยวทัง้ 6 ด้านพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ยกระดับศักยะภาพการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ส่สู ากลและสร้างความยังยืน่
2. นารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และโปรแกรมทัวร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างตลาดสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ จีน พม่า ลาว ทีม่ ี
รสนิยมในการดูแลสุขภาพและให้ความสนใจต่อสมุนไพรไทย
3. รูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และโปรแกรมทัวร์ ทาการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร่วมกับบริษทั ทัวร์จดั โปรโมชันและแพคเกจการท่
่
องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
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