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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ประสบการณ์ที่ได้รับกับความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ  และ 4) เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางน�ำ้ ผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ
ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ จ�ำนวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั ในด้านการเรียนรู้ ด้านการทดลองท�ำ ด้านการดู และ
ด้านการซือ้ จากการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับมากและความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ โดยการบอกต่อและ
แนะน�ำแหล่งท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับมาก ในการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ อี าชีพ จ�ำนวนครัง้ ในการ
มาท่องเทีย่ ว และวัตถุประสงค์ในการท่องเทีย่ ว ทีต่ า่ งกันมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ทไี่ ด้รบั แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้และ
การซื้อมีอิทธิพลต่อความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to study the behavior and travelling experience of
tourist, 2) to study a repeat visit intention, 3) to study the relationship between the tourists’
experience and their repeat visit intention, and 4) to recommend the development guidelines
for the pattern of creative tourism in Bang Num Phueng Subdistrict, Samutprakarn Province. The
study was conducted in quantitative approach. Data were collected through questionnaires.
The samples were 400 Thai tourists who travelled to Bang Num Phueng Subdistrict.
The results showed that both the tourists’ experiences as in learning, seeing, tasting, and
buying aspects, and their repeat visit intention by spreading word of mouth and recommendation
were rated at high level. In the hypothetical testing, it was found that tourists with differences
in occupation, number of times travelling to the area and the purpose of visit had different
opinions on their travelling experience at statistical significance of 0.05 level. An experience
received from the visit, especially in learning and buying aspects had an influence on repeating
the visit at a statistical significance of 0.05 level.
KEYWORDS: Creative Tourism, The Development Guidelines, The Patterns of Creative Tourism
บทน�ำ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่อง
เที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นกระบวน
ทัศน์ (New Travel Paradigm) และทิศทางใหม่ของ
การท่องเทีย่ วในปัจจุบนั จากการท่องเทีย่ วในยุคแรก
ที่เน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม การพักผ่อน การ
เดินเล่น และเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว แต่ใน
ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงการบริโภค
ของนักท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว นักท่อง
เที่ยวพยายามหารูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
ก่อให้เกิดความคาดหวัง
ประสบการณ์ มุ ม มองและแนวคิ ด ใหม่ ๆ
กลายเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น (ณัฏฐิรา อ�ำพลพรรณ,
2550) การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเทีย่ ว
ที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้และประสบการณ์ทาง
ด้านการท่องเทีย่ วโดยผ่านกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคนในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถสร้างสรรค์ทรัพยากร
วัฒนธรรมในพื้นที่ให้กลายเป็นการเรียนรู้และมอบ
คุณค่าให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงการเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
กับคนในพื้นที่
ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาและสร้าง
แนวทางเพื่อขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวมีศักยภาพ
โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560-2564
(กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2560) ยุทธศาสตร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ที่ 1 ในด้านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและ
ยั่ ง ยื น โดยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
และบริการด้านการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันท�ำให้
แหล่งท่องเที่ยวเกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้า
หมายในการด�ำเนินงานควบคูไ่ ปกับนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ซงึ่ เป็นการปรับเปลีย่ นระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืนและปรับระบบเศรษฐกิจ
ให้มมี ลู ค่าสูงขึน้ โดยหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การพัฒนา คือ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สอดรับ
กับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศ
ต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีความความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงความสวยงาม
ทางธรรมชาติ มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งคื อ
ตลาดน�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้ และมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใกล้เคียงคือ
คุ้งบางกระเจ้า โดยสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการยกย่อง
จาก Time Magazine ให้เป็น The Best Urban Oasis
of Asia ในปี พ.ศ. 2549 (“สูดโอโซนบนเส้นทางนักปัน่
“บางกระเจ้า””, 2557) นอกจากนี้ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
ยังมีการจ�ำหน่ายสินค้าชุมชนต่างๆ เช่น ขนมไทย
ผลิตภัณฑ์โอท็อป ธูปหอมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จาก
ลูกไม้ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนบางน�้ำผึ้ง สบู่ฟักขาว
เจลอาบน�้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
การท่องเที่ยว อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์ บ้านธูปหอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์
ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช ปั่นจักรยานเส้น
ทางบางน�้ำผึ้ง กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ การพักผ่อน
โฮมสเตย์ กิจกรรมพายเรือชมทัศนียภาพและสวน
ผลไม้ นอกจากนี้ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง เป็นต�ำบลที่มี
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คุณสมบัติตามเกณฑ์ในเชิงพื้นที่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์โดยมีความหลากหลายและโดดเด่นทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมและมีกจิ กรรมการท่องเทีย่ ว
ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเจ้าของวัฒนธรรม
และนักท่องเที่ยวได้
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการส�ำรวจเบื้องต้นของ
ผู้วิจัยยังพบว่า ในด้านของชุมชนยังขาดการเชื่อมโยง
ในการท�ำกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมบนพืน้ ฐาน
ทรัพยากรทีม่ ใี นชุมชน ในด้านนักท่องเทีย่ วยังขาดการ
มีส่วนร่วมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
การพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ส นั บ สนุ น ให้
นักท่องเทีย่ วใช้เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในระยะ
เวลาที่นานขึ้นและเรียนรู้ไปกับการร่วมลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยผ่านรูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างประสบการณ์
ทีด่ ใี ห้นกั ท่องเทีย่ วและเกิดการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ ใน
พืน้ ที่ อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเทีย่ วในต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้
ยังคงต้องพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ นักท่องเทีย่ วจะได้ประสบการณ์และสามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์
จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ให้คุณค่าทางด้านสังคม
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีข่ องแหล่งท่องเทีย่ ว
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่ที่ขึ้น
ชื่อว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรม (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556)
ดังนั้น การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเกิดองค์ความ
รู้และเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่ มี ศั ก ยภาพและสามารถรองรั บ กั บ จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
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สร้างสรรค์สามารถเป็นเครื่องมือน�ำไปต่อยอดและ
ระบุแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพือ่ ศึกษาความต้องการกลับมาท่องเทีย่ ว
ซ�้ำในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์ที่ได้
รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับความต้องการ
กลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ
4. เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึง
การพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในแหล่งท่องเที่ยว
2. หน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ได้

แนวคิ ด ทฤษฎี การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการท่ อ ง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ แบบจ�ำลองการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ Richards (2011) ได้ให้
แนวคิดว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่เพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักท่อง
เที่ยว โดยการเรียนรู้และการทดลองท�ำจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว ส่วนภูมิหลังความสร้างสรรค์คือการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากร
ในพื้ น ที่ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า มาเยี่ ย ม
ชมและเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งมีหลักการดังนี้
การเรียนรู้ เป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการเรียนรู้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ รวมถึงทักษะที่เป็นสิ่ง
แปลกใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ
พืน้ ที่ รวมถึงการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับ
คนในพื้นที่ การอบรม รวมถึงคนในพื้นที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
การทดลองท�ำ  เป็นการเปิดโอกาสให้นัก
ท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ทาง
ด้านวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวได้พัฒนาศักยภาพผ่าน
การลงมือท�ำ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง
การเยี่ยมชม เป็นการเที่ยวชมหรือยืนชม
การสาธิตสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมในพื้นที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การส� ำ รวจเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเทีย่ วสามารถให้ความร่วมมือในการสาธิตการ
ท�ำกิจกรรมนั้นๆ ได้ มีการส่งต่อประสบการณ์จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากคนในพื้นที่
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รวมถึงการเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบตั ขิ องคนใน
พื้นที่ท่องเที่ยว
การซื้อ เป็นการเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นผลผลิต
ภายในท้องถิ่น อาจจะเป็นห้องจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการภายในชุมชน ร้านขายของ หรือร้าน
จ�ำหน่ายของที่ระลึกในชุมชน

จากแนวคิ ด การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับคือ
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันชุมชนยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอีกด้วย

กรอบแนวคิดงานวิจัย
ปจจัยทางดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ
5. รายได
พฤติกรรมการทองเที่ยว
1. ความถี่ในการทองเที่ยว
2. วัตถุประสงคในการทองเที่ยว
3. จํานวนสมาชิกที่รวมเดินทาง
4. งบประมาณในการทองเที่ยว
5. ระยะเวลาในการทองเที่ยว
6. วิธีการเดินทาง
7. ชองทางการรูจัก

ประสบการณที่ไดรับ
1.การเรียนรู (Learning)
2.การทดลองทํา (Tasting)
3.การดู (Seeing)
4.การซื้อ (Buying)
Richards (2011)

จากการประยุกต์แนวคิดการจัดการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยว คือบุคคลส�ำคัญที่ก่อ
ให้เกิดประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ คือ การเรียนรู้ การทดลองท�ำ การดู และ
การซื้อ (Richards, 2011) โดยภูมิหลังที่ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่ต่างกัน
คือ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ ว ได้แก่ ความถีใ่ นการท่องเทีย่ ว วัตถุประสงค์
จ�ำนวนสมาชิกที่เดินทาง งบประมาณ ระยะเวลา วิธี
26

ความตองการกลับมา
ทองเที่ยวซํ้า

แนวทางการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิง
สร า งสรรค ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลบางนํ้ า ผึ้ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ

การเดินทาง และช่องทางที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ที่กล่าวว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวและเกิด
เป็นพฤติกรรม เกิดจากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ระยะเวลา ความตั้งใจใน
การเดินทาง เป็นต้น โดยที่ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะส่งผลต่อการกลับมา
ท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีสมมติฐานงาน
วิจัยดังนี้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สมมติฐาน
1. นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากร
ศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
2. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มอี ทิ ธิพลทางบวกต่อความต้องการกลับ
มาท่องเที่ยวซ�้ำ ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว อ�ำเภอ
พระประแดง จากระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
(ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2559) พบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว
อ�ำเภอพระประแดง จ�ำนวน 145,514 คน โดยผู้วิจัย
จะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังนัน้ จ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือนจ�ำนวน 12,126 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทยทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางน�ำ้ ผึง้ อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งขนาดของ
ตัวอย่างได้มาจากการก�ำหนดตัวอย่างโดยสูตรการ
ค�ำนวณ ทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งเป็นสูตรที่ทราบจ�ำนวน
ประชากร โดยก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
และได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 387 คน และ
เพื่อส�ำรองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ งานวิจัยนี้จึง
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง
และผู้วิจัยก�ำหนดแผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Sampling)
โดยก� ำ หนดหมู ่ บ ้ า นในต� ำ บลบางน�้ ำ ผึ้ ง จ� ำ นวน 5

หมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท�ำกิจกรรมหรือมาท่องเที่ยว ได้แก่
1. หมู่ที่ 1 บ้านวัดบางน�้ำผึ้งนอก
2. หมู่ที่ 3 บ้านบางน�้ำผึ้ง
3. หมู่ที่ 9 บ้านบางน�้ำผึ้ง
4. หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาสัก
5. หมู่ที่ 2 บ้านบางน�้ำผึ้ง
หลังจากนั้นก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างใน
พื้นที่ละเท่าๆ กัน ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนหมู่บ้านละ 80
คน โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
โดยกระจายการเก็บกลุ่มตัวอย่างวันละ 6-7 ชุดต่อ
หมู่บ้าน สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
2. เครื่องมือ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
นักท่องเที่ยว ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความถี่ในการท่องเที่ยว  
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว จ�ำนวนสมาชิกที่ร่วม
เดินทาง งบประมาณในการท่องเที่ยว ระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง และการรู้จักต�ำบล
บางน�้ำผึ้ง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส�ำรวจ
รายการ (Checklist) เป็นค�ำถามปลายปิด จ�ำนวน 8
ข้อค�ำถาม
ส่ ว นที่ 3 เป็ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเทีย่ วด้านประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การเรียนรู้ (Learning) การ
ทดลองท�ำ  (Tasting) การดู (Seeing) และการซื้อ
(Buying) โดยลักษณะค�ำถามที่มีค�ำตอบให้เลือก 5
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ระดับหรือเป็นค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยก�ำหนดรูปแบบเป็น
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ คือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ จ�ำนวน 10 ข้อค�ำถาม     
ส่วนที่ 4 เป็นความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
ในการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ  ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดย
ลักษณะค�ำถามที่มีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับหรือเป็น
ค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยก�ำหนดรูปแบบเป็นระดับความคิดเห็น
ของผูต้ อบเกีย่ วกับความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ 
้
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน
3 ข้อค�ำถาม     
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นการให้ขอ้ เสนอแนะ
ความคิดเห็นโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยว
การทดสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม
(Validity) โดยน�ำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
สอบความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หาและรู ป แบบของ
แบบสอบถาม จากนั้นน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่า IOC
(Item-Objective Congruence Index) คือค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
หรือเนื้อหา โดยก�ำหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 0
หรือ -1 โดยข้อค�ำถามมีค่า 0.50-1.00 จะคัดเลือก
ไว้ ส่วนข้อค�ำถามที่มีค่า ต�่ำกว่า 0.50 จะพิจารณา
ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าคะแนน 0.970 และ
ท�ำการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
แต่มีลักษณะใกล้เคียง โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยววัดหลวงพ่อโต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
จ� ำ นวน 30 คน จากนั้ น น� ำ มาลงรหั ส ในเครื่ อ ง
28

คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ค� ำ นวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) จะ
ต้องมากกว่า 0.600 (สิน พันธุ์พินิจ, 2553) ซึ่ง
แบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.884
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ น ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานที่ ใ ช้ บ รรยาย
คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย ค่ า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devision)
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วธิ กี ารทางสถิตกิ ารวิเคราะห์
ค่ า ที่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (Independent Sample
t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และ วิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งหมด 400
คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 260 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.00 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-30
ปี จ�ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ
64.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จ�ำนวน
194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ย 20,001-25,000 บาท จ�ำนวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.80 เคยมาท่องเทีย่ ว 2-3 ครัง้ จ�ำนวน 205 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.30 นักท่องเที่ยวมักเดินทางมา
เป็นกลุ่ม 2-3 คน จ�ำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ
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64.30 งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการท่ อ งเที่ ย วจ� ำ นวน
501-1,000 บาท จ�ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ
50.80 ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 1 วัน จ�ำนวน
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 พาหนะที่ใช้เดินทาง
ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว จ�ำนวน 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.30 ช่องทางการรู้จักต�ำบลบางน�้ำผึ้งของ
นักท่องเที่ยวต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนใหญ่รจู้ กั โดยเพือ่ นและญาติ จ�ำนวน 292 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.00
2. ระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์ที่
ได้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ในพืน้ ทีต่ ำ� บล
บางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การเรียนรู้ (Learning)
การทดลองท�ำ (Tasting)
การดู (Seeing)
การซื้อ (Buying)
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่าประสบการณ์ที่ได้
รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก            
(x = 3.75) เมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับ คือ ด้านการเรียนรู้
(x= 3.87) ด้านการดู (x = 3.74) ด้านการซื้อ (x =
3.72) ด้านการทดลองท�ำ (x = 3.68)

X
3.87
3.68
3.74
3.72
3.75

S.D.
0.581
0.686
1.189
0.521
0.480

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการใน
การกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ ดังตารางที่ 2

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ต�ำบล
บางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ
ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้อีกใน 2 ปีข้างหน้า
ท่านจะเล่าประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจในครั้งนี้ให้กับบุคคลอื่นๆ ฟัง
ท่านจะแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวนี้แก่บุคคลอื่นๆ ให้มาท่องเที่ยว
รวม
จากตารางที่ 2 พบว่าความต้องการกลับมา
ท่องเทีย่ วซ�ำ 
้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.08) เมือ่
พิจารณารายด้านย่อย พบว่า ความต้องการกลับมา
ท่องเที่ยวซ�้ำอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับ
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักท่องเที่ยวจะเล่า
ประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจในครั้งนี้ให้กับ
บุคคลอื่นๆ (x = 4.41) นักท่องเที่ยวจะแนะน�ำแหล่ง
ท่องเที่ยวนี้แก่บุคคลอื่นๆ ให้มาท่องเที่ยว (x = 4.19)
นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้อีก
ใน 2 ปีข้างหน้า (x = 3.92) ตามล�ำดับ

X
3.92
4.41
4.19
4.08

S.D. ระดับ
0.738 มาก
0.662 มาก
0.742 มาก
0.550 มาก

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่
1 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น และสมมติ ฐ านที่ 2
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ 
้
ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว
เพศ
ชาย
หญิง

30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
X
S.D.
n
140
260

3.79
3.73

0.555
0.447

t-test/
F-Test

p-value

1.183

0.567
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว
อายุ
ต�่ำกว่า 25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี  
40 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน-นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ
รายได้
≥ 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
n
X
S.D.
68
138
86
57
51
71
258
71
70
53
194
56
15
12
68
82
139
111

3.86
3.79
3.68
3.75
3.63
3.86
3.74
3.68
3.71
3.87
3.71
3.87
3.84
3.46
3.83
3.67
3.76
3.76

0.677
0.376
0.466
0.391
0.562
0.685
0.411
0.499
0.446
0.389
0.409
0.697
0.537
0.825
0.702
0.494
0.411
0.403

t-test/
F-Test

p-value

2.203

0.068

2.602

0.075

2.482

0.031*

1.348

0.258

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว
จ�ำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยว
ครั้งแรก
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว
พักโฮมสเตย์
ท่องเที่ยวตลาดน�้ำ
ท�ำบุญ ไหว้พระ
ทัศนศึกษา
อื่นๆ
จ�ำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
1 คน
2-3 คน
มากกว่า 3 คน
งบประมาณในการท่องเที่ยว
ต�่ำกว่า 500 บาท
501-1,000 บาท
มากกว่า 1,000 บาท
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ครึ่งวัน
1 วัน
2 วัน 1 คืน
มากกว่า 2 วัน

32

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
n
X
S.D.
121
205
74
36
235
73
51
5
24
257
119
68
203
129
154
210
29
7

3.87
3.74
3.59
3.82
3.71
3.73
3.95
3.24
3.69
3.77
3.73
3.77
3.74
3.76
3.71
3.79
3.79
3.45

0.531
0.425
0.530
0.420
0.444
0.429
0.655
1.004
0.632
0.510
0.371
0.539
0.509
0.426
0.437
0.517
0.365
0.924

t-test/
F-Test

p-value

8.351

0.000*

4.256

0.002*

0.533

0.587

0.130

0.878

1.684

0.170
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจ�ำทาง
รถตู้
เรือข้ามฟาก
ช่องทางการรู้จัก
เพื่อน/ญาติ
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ก
อื่นๆ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
n
X
S.D.
165
95
33
107
292
62
39
7

3.76
3.75
3.65
3.77
3.75
3.73
3.77
3.83

0.474
0.601
0.486
0.391
0.492
0.508
0.380
0.726

t-test/
F-Test

p-value

0.580

0.628

0.150

0.930

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ละ
พฤติกรรมแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ท างด้ า นอาชี พ และ
พฤติกรรมในการท่องเที่ยวด้านจ�ำนวนครั้งในการมา
ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน โดยอาชีพทีต่ า่ งกันมีความ
คิดเห็นต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่าง
จึ ง ท� ำ การทดสอบหาความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย

รายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่ามีจ�ำนวน 3 คู่ คือนักเรียน
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากกว่าอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ ด้าน
จ�ำนวนครัง้ ในการท่องเทีย่ วทีต่ า่ งกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านการทดลองท�ำ  พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีจ�ำนวนครั้งในการท่องเที่ยวมากกว่า
3 ครั้ง มีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น้อยกว่านักท่องเที่ยว
ทีม่ าครัง้ แรกและนักท่องเทีย่ วทีม่ า 2-3 ครัง้ ด้านการดู
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกมีความคิดเห็นต่อ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
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น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มา 2-3 ครั้งและนักท่องเที่ยว
ที่มามากกว่า 3 ครั้ง ด้านการซื้อ พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่ ม าครั้ ง แรกมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้
รั บ จากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ตกต่ า งกั บ
นักท่องเทีย่ วทีม่ ามากกว่า 3 ครัง้ ด้านวัตถุประสงค์ใน
การท่องเทีย่ วทีต่ า่ งกันมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในด้านการ
เรียนรู้และด้านการดูแตกต่างกัน ในด้านการเรียนรู้
พบว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการมาพั ก โฮมสเตย์ มา
ท�ำบุญไหว้พระ และมาทัศนศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์

มากกว่ากับวัตถุประสงค์ในการมาแบบอื่นๆ และ
วัตถุประสงค์ในด้านการมาทัศนศึกษาแตกต่างกับการ
มาท่องเที่ยวตลาดน�้ำและท�ำบุญไหว้พระ  
นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
พฤติกรรมในการท่องเที่ยวด้านจ�ำนวนสมาชิกที่ร่วม
ทาง งบประมาณในการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง และช่องทางการรู้จักต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
ค่าคงที่
ด้านการเรียนรู้
ด้านการทดลองท�ำ
ด้านการดู
ด้านการซื้อ

b
2.156
0.111
-0.025
0.020
0.405

S.E.
0.229
0.052
0.045
0.022
0.053

β

0.116
-0.030
0.044
0.379

t
9.430
2.141
-0.546
0.945
7.694

p-value
0.000*
0.033*
0.585
0.345
0.000*

หมายเหตุ: *มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
Note: R=0.420 R square (R2)=0.176 Adjusted R square=0.168 F=21.129 SEest=0.508 p-value=<
0.000 a=2.156
จากตารางที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis: MRA) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ถดถอยด้วยวิธีน�ำตัวแปรเข้าทั้งหมด ในการทดสอบ
เชิงเส้นตรง (Linearity) มีค่าสถิติทดสอบ (F-test)
34

เท่ากับ 21.129 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่แสดงว่า
ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม เมื่อพิจารณา
ค่า VIF ของตัวแปรแต่ละตัวพบว่า X1 - X4 มีค่า
เท่ากับ 1.404 1.491 1.025 และ 1.162 ตามล�ำดับ
ดังนั้นจึงสรุปว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความ
สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น โดยประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าสัมประสิทธ์การตัดสิน
ใจที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted R square) เท่ากับ
0.168 หมายถึง ตัวแปรอิสระ ซึง่ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้
ด้านการทดลองท�ำ  ด้านการดู และด้านการซื้อ มี
อิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ  ร้อยละ 16.80
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
(SEest) มีค่า 0.508 ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่ง
ผลทางบวกต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 จ�ำนวน 2 ตัว ได้แก่ ด้าน
การเรียนรู้ และด้านการซื้อ ตามล�ำดับ และตัวแปร
อีก 2 ตัวไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
สามารถพยากรณ์การกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ  (Y1) ด้วย
สมการ ดังนี้
Ŷ1

= 2.156 + 0.111 X1 -0.025 X2 + 0.020 X3
+ 0.405 X4
จากสมการสามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ถ้ า
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ด้านการเรียนรู้ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะท�ำให้ความ
ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำเพิ่มขึ้น 0.111 ครั้ง เมื่อ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
คงที่
5. แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ที่
นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ 
้ พบว่าสามารถ

ก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นารู ปแบบการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ในพื้ น ที่ ต� ำ บลบางน�้ ำ ผึ้ ง จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ และสามารถพั ฒ นารู ป แบบการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในด้านการเรียนรู้ ด้านการทดลองท�ำ 
ด้านการดู และด้านการซื้อ (Richards, 2011) ซึ่ง
ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ ส ามารถพั ฒ นารู ป แบบการ
ท่องเที่ยวและสามารถสร้างคุณค่าในพื้นที่ ในขณะ
เดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะได้รับประสบการณ์สูงสุด
จากการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
พืน้ ที่ ซึง่ สามารถสรุปการพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ได้ดังนี้
1. ด้านการเรียนรู้ ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ ควรพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วให้
มีความเชือ่ มโยงกัน ควรพัฒนาชุมชนในด้านกายภาพ
พื้นฐานที่จ�ำเป็น ได้แก่ การพัฒนาการขนส่งทั้งทาง
น�้ำ  ทางบก การพัฒนาด้านความสะอาดในพื้นที่
ความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ทาง
กายภาพภายใต้ความสามารถในการรองรับที่ชุมชน
มีอยู่ จากนั้นควรมีการพัฒนาพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว
ให้มสี ภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ หมาะสมในการ
เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยที่ยังคงความ
ดัง้ เดิมของวิถชี วี ติ ชุมชน วัฒนธรรมและประเพณีแบบ
ดั้งเดิม
2. ด้านการดู การส่งเสริมและพัฒนาคนใน
ชุมชนที่มีความรู้และความสามารถในการเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งกลุ่มปราชญ์ชาว
บ้าน ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงการให้ปราชญ์ชาวบ้านด�ำเนินการพัฒนาและ
อบรมคนในชุมชนให้มีความรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การสืบสานและต่อยอดองค์ความรู้และเอกลักษณ์
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ท้องถิ่น สามารถสาธิต บอกเล่า และเผยแพร่ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้
3. ด้านการทดลองท�ำ  การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทสี่ ร้างการมีสว่ น
ร่วมให้กบั นักท่องเทีย่ วและคนในชุมชนเรียนรูร้ ว่ มกัน
โดยการออกแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันโดยใช้กจิ กรรมทีม่ ี
ในพื้นที่ ได้แก่ การท�ำธูปสมุนไพร การท�ำผ้ามัดย้อม
การท�ำอาหารไทย การท�ำลูกประคบ เพื่อให้เกิดการ
ทดลองท�ำของนักท่องเที่ยว  
4. ด้านการซื้อ ในพื้นที่ต้องมีการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีในพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การเพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่
ในชีวิตประจ�ำวันหรือเทศกาลของชุมชน ได้แก่ ธูป
สมุนไพร ผ้ามัดย้อม ลูกประคบ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมถึงส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักและยกระดับผลิตภัณฑ์
เป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นผ่านการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ ผ่านงานนิทรรศการ งานประจ�ำปี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต� ำ บลบางน�้ ำ ผึ้ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า ในจ�ำนวน 400 คน นักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุม่ เคยกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้
ในต� ำ บลบางน�้ ำ ผึ้ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดย
วัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
คือ การมาท่องเทีย่ วตลาดน�ำ 
้ ชมวิถชี วี ติ นักท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในพื้นที่ 1 วัน ซึ่งการเดินทางมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัยมณี
แก้วสง่า และ นิศาชล จ�ำนงศรี (2555) ที่กล่าวไว้ว่า
การที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเป็ น กลุ ่ ม เป็ น การ
36

ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ส ่ วนร่ วมกั บกิ จกรรมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน การ
เดินทางมาท่องเทีย่ วสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะใช้ระยะ
เวลายาวนานมากขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นการ
เปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถแลกเปลี่ ย น
ความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันกับท้องถิ่น
ด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่ ต� ำ บลบางน�้ ำ ผึ้ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า ในด้านการเรียนรู้มีศักยภาพ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับริชาร์ด (Richard,
2011) ที่ได้ให้นิยามว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วพัฒนา
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยการท�ำกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นและเรียนรู้จากประสบการณ์
ในท้องถิ่น
ด้านการทดลองท�ำมีศักยภาพอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ต่ า งๆ ของการท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์ (Creative
Tourism) ของคณะกรรมการวางแผนการประชุม
ในการประชุ ม เครื อ ข่ า ยเมื อ งสร้ า งสรรค์ ที่ ก ล่ า ว
ถึงคุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า ของบ้ า นต้ อ งมี ค วามผู ก พั น
ระหว่างกัน มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการส่งผ่าน ส่งต่อ
ประสบการณ์ นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจร่วมกับเจ้าของพื้นที่ ตลอดจนมีความจริง
แท้ทั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์และมี
ประสบการณ์จริง (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2558)
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ด้านของการดูมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่หลากหลายให้
เยี่ยมชม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ปี ค.ศ. 2001
ของ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา
เตพละกุล, และ ธีระ สินเดชารักษ์ (2556)  รายงาน
ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม
เน้นการเรียนรู้ การดู การศึกษาจากประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยจัดในเชิงของการเรียนรู้และ
การทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มี
อยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน ท�ำให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์จากการดูในการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
อย่างแท้จริง
ด้านการซื้อ พบว่า ด้านการซื้อมีศักยภาพ
อยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยภาพรวมนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
ประสบการณ์ที่ดีจากการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของ ภัยมณี แก้วสง่า และ นิศาชล
จ�ำนงศรี (2555) ที่กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ได้แก่ การท�ำมีดลักโยล
ประเทศฝรั่งเศส การปรุงอาหารคาลาตัน ประเทศ
สเปน แต่ละกิจกรรมเมื่อนักท่องเที่ยวท�ำกิจกรรม
แล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่ง
ถือว่าเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส�ำหรับ
คนในท้องถิ่น พร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนารูปแบบการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่
นักท่องเทีย่ วได้รบั ในด้านการเรียนรู้ การดู การทดลอง
ท� ำ  และการซื้ อ จะเป็ น โอกาสในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง

ด้านการศึกษาความต้องการกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้
พบว่า ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่
ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้อีกใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ Lovelock, Wirtz,
Ken, and Lu (2004)   ความประทับใจและความ
ตั้ ง ใจกลั บมาเที่ ย วซ�้ ำ  อธิ บายได้ ด ้ วยทฤษฎี ค วาม
พึงพอใจที่ว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นไปตามที่
นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้หรือมากกว่า จึงท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งความคาดหวังและความพึงพอใจ
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ตรงรวมถึง
การบอกต่อส่งผลให้เกิดการบริโภคซ�้ำหรือการกลับ
มาท่องเที่ยวซ�้ำ
ด้านการศึกษาประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความต้องการ
กลับมาท่องเที่ยวซ�้ำในพื้นที่ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่ง
ผลทางบวกต่อความต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 จ�ำนวน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ และด้านการซื้อ ซึ่ง Leiper
(1990) แสดงความเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นของการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น การท�ำกิจกรรม
การท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
กิจกรรมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางน�ำ้ ผึง้ มีหลาย
รูปแบบ ทั้งในส่วนของกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การ
เดินป่า เดินสวน ปั่นจักรยาน กิจกรรมที่ให้ความรู้
เช่น งานศิลปะ งานดนตรี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่
นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมได้ในพิพธิ ภัณฑ์
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หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในด้านการซื้อ
สอดคล้ อ งกั บ บิ ง ค์ ฮ อร์ ส ต์ (Binkhorst, 2006)
ได้ ก ล่ า วว่ า ในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ นั้ น
นักท่องเทีย่ วจะเป็นผูส้ ร้างคุณค่าให้กบั ประสบการณ์
การท่องเที่ยวของตนเองโดยการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ โดยสินค้าทีเ่ ลือกซือ้ จะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคนซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่เ ข้าไปท�ำกิจ กรรมและซื้อสินค้ า ใน
แหล่งท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจและ
สร้างประสบการณ์ทางการท่องเทีย่ วทีป่ ระทับใจเป็น
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมายัง
แหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอในการน�ำผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้
และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาพื้นที่
เพื่อน�ำไปสู่พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.2 คนในพื้ น ที่ ค วรขยายขอบเขต
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อต่อยอด
เป็นการท่องเที่ยวแหล่งสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตธูปสมุนไพร ผ้ามัดย้อม ลูกประคบ ขนมไทยที่
จ�ำหน่ายในพื้นที่ ฟาร์มเห็ดในชุมชน หากกิจกรรม
ทัง้ หมดเหล่านีถ้ กู กระจายรอบพืน้ ทีใ่ นชุมชนสามารถ
ต่อยอดและขยายกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนได้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งถัดไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ จั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ชัดเจน
38

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของ
ประเทศไทยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและหา
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้มีชื่อเสียงมากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในการ
ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มี
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและมี
แนวทางในการก�ำหนดรูปแบบการท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจน
และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างแท้จริง
2.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อื่นๆ เช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย ที่
สนใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
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