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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณ์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ  ความพึงพอใจ และความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  จำนวน 300 คน ซึ่ง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) ได้แก่ ความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม  และการวิเคราะห์
อ งค์ ป ระก อบ เชิ งยื น ยั น อั น ดั บ ส อ ง  (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้ าน
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อันประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ การหลีกหนีและได้รับการ
ยอมรับ ความสงบทางจิตใจและการผ่อนคลาย การมีส่วนอย่างมีเอกลักษณ์ การมีปฏิสัมพันธ์และการ
เรียนรู้ 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดี แสดงถึงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ผ่านตัวแปรความทรงจำและความพึงพอใจ โดยประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความทรงจำและความพึงพอใจ ขณะเดียวกันตัวแปรความทรงจำและความพึงพอใจก็มี
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
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This research aims to study the behavior of foreign tourists towards the creative 

tourism of Koh Samui, Suratthani. This study also examines the influence of creative 

tourism experiences, memories, tourist satisfaction affecting behavioral intentions. With 

questionnaires as a tool to collect data from 300 foreign tourists traveling to Koh Samui 

and attending the creative’s activities, the data variables were analyzed by structural 

equation modeling (SEM). The creative tourist experience variable was examined as the 

second-order confirmation, consisting of five latent variables: “escape and recognition,” 

“peace of mind,” “unique involvement,” “interactivity,” and “learning”. The 

memories, satisfaction, and behavioral intentions are latent variables which were 

examined as the first-order confirmation. 

The study revealed that data analysis by SEM is statistically fit with empirical data 

and explained that the experience of creative tourists has an indirect influence on 

behavioral intentions through memories and satisfaction. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์  ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำจากผู้มี
พระคุณหลายท่าน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้
ซึ่งถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยเข้ารับการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
ให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจข้อแก้ไขบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จเรียบร้อย 
ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ จึงขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณกานดา แข่งขัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เมเจอร์ ซาฟารี ทัวร์ 
จำกัด คุณอ้อยทิพย์ ชัยเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการ โกสมุย ทัวร์ นายชโนวิทย์ ศรดี มัคคุเทศก์เกาะสมุย ที่
ให้การสนับสนุนผู้วิจัยในการเก็บข้อมูล ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสมุ
ยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณอุมาวรรณ เอ่ียมสะอาด เจ้าหน้าที่ประจำคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัยในทุกด้าน ตลอดจน
เพ่ือนๆในคณะการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 ทุกท่านที่ให้กำลังใจกันตลอดมา 

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่คอยสนับสนุน
และให้กำลังใจจนงานวิจัยสำเร็จด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อังพึงมีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชา
พระคุณบิดามารดาบูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้คอยอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู ้จนทำให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ที่รัฐบาลได้บรรจุให้การ
ท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้แก่ประเทศไทย พร้อมผลักดันให้เป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยว (ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล, 2559) สำหรับแนวโน้มและ
สถานการณ์การท่องเที่ยว พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวจำนวน 29.9 ล้านคนซึ่งมากติดอันดับที่ 11 ของโลก และมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ยังมีการคาดการณ์อัตราการขยาย
ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ, 2559)  ดังแสดงให้เห็นจากภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยปี 2557-2560 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562ก. 
 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเริ่มต้นจากการนำเสนอขายสินค้าจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่แล้ว มีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาขึ้นของระบบการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร จึงทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของ
ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก โดยเริ่มจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ที่เน้นความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เป็นหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาก
ที่สุดเพ่ือก่อให้เกิดรายได้สูงสุด นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการบริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
สิ้นเปลืองและไม่มีการอนุรักษ์จนเกิดผลกระทบทางลบด้านต่าง ๆ ตามมาจากการเดินทางท่องเที่ยว 
จึงเป็นเหตุเริ่มต้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความยั่งยืนทั้ง
ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (ศลิษา ธีรานนท์ และ 
ประกาศิต โสภณจรัสกุล, 2559) 

กระแสตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเลือก 
(Alternative Tourism) เพ่ือให้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย 
อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) และด้วยรัฐเล็งเห็นความสำคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ 11 

24,809,683.00 
29,923,185.00 
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 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00
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(พ.ศ. 2555-2559) ว่าด้วยการพัฒนาที่เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
อันเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตผสมผสานกับความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการให้มีเอกลักษณ์ ยากต่อการลอกเลียนแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ
จำหน่ายต่อนักท่องเที่ยวได้ในราคาที่สูงขึ้น การพัฒนาสินค้าและบริการในรูปแบบนี้ถูกเรียกว่า “การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” นอกจากนี้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท) ผลักดันส่งเสริมและให้งบประมาณสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
โครงการเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และให้งบประมาณสนับสนุน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (กันตภณ แก้วสง่า, 2556) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

การพัฒนาการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นที่มาของการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและคนในชุมชน
ของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้แก่ ความต้องการ (Needs) 
แรงจูงใจ (Motivations) ทัศนคติ (Attitude) ประสบการณ์ (Experience) ความพอใจส่วนบุคคล 
(Personal Values) และองค์ประกอบการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การคมนาคม บุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ความสนใจ
ของนักท่องเที่ ยวมีหลากหลายเนื่ องจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ค่านิยม 
ประสบการณ์ การดำเนินชีวิต แรงจูงใจในการเดินทาง และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  (ศิริเพ็ญ 
ดาบเพชร, 2557) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
โดยตรงจากการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการลงมือปฏิบัติ (Bastenegar, Hassani, & Bafruei, 2018) 
ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการนำฐานทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนา ต่อยอด 
และสร้างคุณค่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน (ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล, 2559) นอกจากประสบการณ์
ที่นักท่องเที่ยวได้รับแล้วชุมชนยังได้รับประโยชน์ในการสร้างงานและกระจายรายได้จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบนของประทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ เกาะสมุย ตั้งอยู่ในทะเลอ่าว
ไทยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ของเกาะสมุยที่มีต้นมะพร้าวเป็น
จำนวนมากจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักในนามของ Palm Tree Island และความสวยงามของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเล เกาะสมุยจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น 
กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมผจญภัยบนภูเขา การนำเที่ยวรอบเกาะสมุย เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะสมุยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 ปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 2560 ผลการสำรวจพบว่าสมุยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก
กรุงเทพมหานครและภูเก็ต (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว , 
2560) โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก 5 อันดับที่เดินทางมาเกาะสมุย ได้แก่ เยอรมัน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 
อั งกฤษ  และจี น  ต ามล ำดั บ  น อกจากนี้ เก าะสมุ ยยั ง ได้ รั บ การจั ด อัน ดั บ จ าก เว็ บ ไซต์  
SmartTravelAsia.com ว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับการพักร้อนติดอันดับ 8 ของโลกประจำปี 2560 
(ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้, 2562) ส่งผลให้รายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงตามภาพที่ 1.2 และ 
ภาพที่ 1.3 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1.2 สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562ข. 
 

 

ภาพที่ 1.3 สถิติรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562ข. 
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พ้ืนที่เกาะสมุยได้ถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “7 Greens” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 (Muangasame & 
McKercher, 2015) นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว จากการศึกษายังพบว่าเกาะ 
สมุยยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิมที่มีความน่าสนใจ (Green, 
2005; Pongponrat, 2011) ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ โดยได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน และจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยว ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลิปะน้อยมีการสาธิตวิธีการทำกาละแมและ
จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นขนมหวานขึ้นชื่อของเกาะสมุยมีจุดเด่นด้านรสชาติที่หวานมันมา
จากมะพร้าว บ้านมะพร้าว (Coconut Museum) ตำบลอ่างทองที่นอกจากผลิตและจำหน่ายน้ำมัน
มะพร้าวที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุยแล้ว ยังมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และ
สร้างประสบการณ์จากการเข้าร่วม ได้แก่ การทำขนมพ้ืนบ้าน การทำน้ำมันมะพร้าว การทำอาหาร 
พร้อมทั้งมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประโยชน์ของมะพร้าว วิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว เปิด
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และกลุ่มชาวบ้านได้มีการนำวัสดุจากกะลามะพร้าวและไม้
มะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นสินค้าที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าว การปลอกมะพร้าวแบบ
ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวสมุย รวมทั้งดูขั้นตอนในการผลิตสินค้าหัตถกรรม รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้วิถี
ชีวิตและการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวสมุย ได้แก่ การทำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา 
และอาชีพประมง (เทศบาลนครเกาะสมุย, 2558)  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างไปจากเดิม จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่าส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนารูปแบบกิจกรรม (Tan, Kung, & Luh, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยที่ชุมชนและผู้ประกอบการมุ่งเน้น
ด้านการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หากการศึกษาด้านความต้องการหรือ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนน้อยและมักพบในงานวิจัยต่างประเทศ  ทั้งที่พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Ali, Ryu, & Hussain, 2016) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยจำแนกนักท่องเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และแบ่งตามสัญชาติ ได้แก่ 
ยุโรป อเมริกัน เอเชีย และโอเชียเนีย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) และศึกษาอิทธิพลของ
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ประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความ 
พึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโปรแกรม
หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนในการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะสมุย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสมุย และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเก าะ  
สมุยต่อไปในอนาคต 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 

 สมมติฐาน 

H1: ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความทรงจำ 
H2: ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ 
H3: ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรม 
H4: ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ 
H5: ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
H6: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรม 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถนำผลการวิจัยใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย 

2) ภาคธุรกิจสามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยซึ่งเป็นมุมมองจากนักท่องเที่ยวไปพัฒนารูปแบบ
การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 

3) เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักต่อยอดฐาน
ทรัพยากรในท้องถิ่น และพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
 

 ขอบเขตของการศึกษา 

1) ด้านพื้นที ่
 

 

ภาพที่ 1.4 แผนที่เกาะสมุย.  
แหล่งที่มา: Google - Ko Samui. 

 
เกาะสมุย เป็นเกาะที่อยู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะทางห่าง

กันประมาณ 84 กิโลเมตร ลักษณะของเกาะสมุยรอบเกาะเป็นพ้ืนที่ราบที่เป็นชายหาดอยู่รอบเกาะ 
ส่วนกลางส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา มีความกว้างประมาณ 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร โดย 1 ใน 3 
ของพ้ืนที่ เป็นที่ราบที่มีภูเขาล้อมรอบ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฝั่งทะเลอ่าวไทย  
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เกาะสมุยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนที่ของตัวเกาะสมุยเองมีประมาณ 
228 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยรองลงมาจากเกาะ
ภูเก็ตและเกาะช้าง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครเกาะสมุย แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลอ่างทอง, ตำบลลิปะน้อย, ตำบลตลิ่งงาม, ตำบลหน้าเมือง, ตำบล
มะเร็ต, ตำบลบ่อผุด, และตำบลแม่น้ำ 

(1) ตำบลในพื้นที่ศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกพ้ืนที่ของตำบลลิปะน้อย ตำบลอ่างทอง และตำบลตลิ่งงาม 

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ท้ังหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเกาะ 
สมุย 

(2) เขตพ้ืนที่ 
ทิศเหนือ  จรด  ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ทิศใต้  จรด  ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ทิศตะวันออก  จรด  ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ทิศตะวันตก  จรด  อ่าวไทย 

(3) สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท ์
2) ด้านประชากร 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3)  อาชีพ 
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย 
4) ด้านเนื้อหา 
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ  

เกาะสมุย และศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ  
ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง สถานที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ซึ่งสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของเกาะสมุย โดยนักท่องเที่ยวได้สัมผัส 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากชุมชน 
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2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ให้ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว 
จัดทำขึ้นโดยคนในชุมชนพ้ืนที่ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย และตำบลตลิ่งงาม โดยแบ่งเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การทำกาละแม การทำน้ำมันมะพร้าว การทำอาหารพ้ืนบ้าน การทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
จากกะลามะพร้าว สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าวและชาวสวนผลไม้ เป็นต้น  

3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยและพัก
ค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนแต่ไม่เกิน 60 วัน เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ ทวีป
ยุโรป เช่น เยอรมัน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เป็นต้น ทวีปอเมริกาเหนือ 
ได้แก่ แคนาดาและอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

4) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่แสดงออกถึงการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการของนักท่องเที่ยว โดยเป็นกลุ่มที่มีความสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุย ต้องการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่จากการทำกิจกรรม   

5) ประสบการณ์นักท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมหรือการท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดเป็นความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

6) ความทรงจำ หมายถึง การจดจำเรื่องราวจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุยจนกลายเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยว 

7) ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินด้านความรู้สึ กของนักท่องเที่ ยวเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการ
ประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ 

8) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม หมายถึง ความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่จะแสดงพฤติกรรม
หลังจากได้ทำกิจกรรม โดยในงานวิจัยนี้ได้แก่ การกลับมาเที่ยวหรือทำกิจกรรมซ้ำ และการแนะนำ
บอกต่อให้กับญาติและเพ่ือน 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจที่ศึกษาถึงอิทธิพลของ
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว ความทรงจำ และความพึงพอใจที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาได้ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ 
โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1  แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2.1.1  ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2.1.2  ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2.1.3  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
2.1.4  แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุย 

2.2  แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2.2.1  ความหมายของนักท่องเที่ยว 
2.2.2  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2.2.3  อุปสงค์การท่องเที่ยว 
2.2.4  นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 
2.3.1  การตลาดเชิงประสบการณ์ 
2.3.2  แนวคิด Experience Economy 
2.3.3  ประสบการณ์นักท่องเที่ยว 
2.3.4  ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับความทรงจำของนักท่องเที่ยว 
2.4.1  ความหมายของความทรงจำ 
2.4.2  ความทรงจำของนักท่องเที่ยว 
2.4.3  ความทรงจำและความพึงพอใจ 
2.4.4  ความทรงจำและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.5.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.5.3  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
2.5.4  เครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ 
2.5.5  ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

2.6  แนวคิดเก่ียวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
2.6.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
2.6.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบอกต่อ 
2.6.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาใช้บริการซ้ำ 

2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

2.1.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว การให้

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เริ่มมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวงวิชาการในช่วงปี  ค.ศ. 2000 ทั้งนี้ได้มีการให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญไว้ในหลายความหมาย 

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) 
นิยามการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชนโดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเน้นการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษากับ
ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนอย่างกลมกลืนและ
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีเป้าหมายว่าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์นักท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงนักท่องเที่ยว (Tourist) แต่จะเป็นสมาชิกของชุมชนที่ได้มี
โอกาสเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกัน (Citizen of Community) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  หรือ 
อพท. หรือ DASTA ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวที่
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของสถานที่ โดยนักท่องเที่ ยวได้
เรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์
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ของสถานที่ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่ เน้นคุณค่าของชุมชน (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)  

Suttipisan (2013) ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นแนวคิดหนึ่ง
ทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว อัน
ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชนผ่านกิจกรรม
เหล่านั้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีอยู่มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์และสามารถแบ่งบันรายได้หรือผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น  อาทิเช่น 
นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น  ๆ เกิดการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอันมี
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  

Binkhorst (2006) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้สร้างคุณค่า
ให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองจากการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งการสร้างคุณค่าให้
ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวแต่
ละคน ดังนั้น ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้ความ รู้และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามภูมิหลังของแต่ละคน (ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จำนงศรี, 
2555) 

Richards and Raymond (2000) ได้นิยามว่า การท่องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์โดยการทำกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เป็นตามลักษณะของพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว โดยให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม หรือการได้สนทนาพูดคุยและซึมซับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ที่ไปเยือน 

จากคำนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งจากองค์กร หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญต่าง  ๆ 
ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปประเด็นเปรียบเทียบคำนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 สรุปประเด็นเปรียบเทียบการให้คำนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

UNESCO 
2008 

DASTA 
(อพท.) 
2554 

Suttipisan 
2013 

Binkhorst 
2006 

Richards 
& Raymond 

2000 

เน้นการ
เรียนรู้ในด้าน 
 
 

- วัฒนธรรม 
- ศิลปะ 
 
- เอกลักษณ์ของ
สถานที่ 

 - วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศิลปะ 
- วิถีชีวิตชุมชน 
- เอกลักษณ์ของ
สถานที ่
 

- วัฒนธรรม 
- วิถีชีวิตชุมชน 

- วัฒนธรรม 
- วิถีชีวิต 
- ความ เป็ นอยู่
ของคนในชุมชน 

- วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ 

วิธีการเรียนรู้ 
 
 

- ประสบการณ์
ตรง 
- มีส่วนร่วมกับ 
ผู้คนเจ้าของ
วัฒนธรรม 

- ประสบการณ์
ตรง 
- ใช้ชีวิตร่วมกัน
กับเจ้าของ
สถานที ่

- ประสบการณ์
ตรง 
- มีส่วนร่วมจาก
การทำกิจกรรม
และใช้ชีวติ
ร่วมกับชุมชน 

- ประสบการณ์
ตรง 
- มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับวัฒนธรรม
ของชุมชน 

- ประสบการณ์ตรง 
- มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจาก
ประสบการณ์จริง 
(การได้สนทนา
พูดคุย) 

 
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. 
 

การพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากการศึกษาโดย Richards 
(2009) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
วิวัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการที่ 
เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นนักท่องเที่ยวจะเป็นเพียงผู้ รับ 
(Passive) ทำได้เพียงมองดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านทางสายตาหรือการ
เยี่ยมชมและการซื้อของที่ระลึกเท่านั้น แต่ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว (Active) ผ่านทางการกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล เพ่ือการซึมซับเอกลักษณ์ ( Identity) ของแต่ละท้องถิ่นทำให้การ
ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและลดความน่าเบื่อหน่ายของการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม เพ่ือให้เห็น
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การเปลี่ยนผ่านจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในภาพที่ 2.1 ได้อ้างอิง
มิติของภาคผู้ผลิต (Production) และภาคผู้บริโภค (Consumption) ไว้ดังนี้ 

ภาคผู้ผลิต (Production) จากเดิมการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเน้นวัฒนธรรมชั้นสูง (High 
Culture) อาทิเช่น ปราสาท ราชวัง หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และอนุสรณ์สถาน มาสู่สถานที่ท่องเที่ยวหา
ยาก โดยเฉพาะแหล่งที่ยังไม่เป็นที่พบเห็นหรือรู้จักมากนัก (Unseen Destination) ตลอดจนสถานที่
ที่ผู้คนท้องถิ่นใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงร้านอาหารพ้ืนบ้าน ตลาดดั้งเดิมในชุมชน บ้านเรือน และวิถี
ชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตสามัญ 
(Everyday Culture) ของคนในพื้นที่มากข้ึน  

ภาคผู้บริโภค (Consumption) ความสนใจของนักท่องเที่ยวจากเดิมที่เคยเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้าง
มรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน หาดทรายหรือภูเขา หันไปให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ 
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเล่า และการสร้างสรรค์ ความสนใจเดิมที่ให้คุณค่ากับวัฒนธรรม
ชั้นสูง (High Culture) ลดน้อยลง ขณะที่ความสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตสามัญ (Everyday Culture) เพ่ิม
มากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ตนได้เยี่ยมชม (Active 
Consumption) มากกว่าที่จะเป็นเพียงการเยี่ยมชมที่ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ (Passive 
Consumption)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวไทย” 

แหล่งที่มา: ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จำนงศร, 2555. 

 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
การ

ท่องเที่ยว
เชิง

สร้างสรรค์ 

ศิลปะ 

งานฝีมือ 

ทรัพยากร (Production) 
 

วัฒนธรรมระดับสูง 
 (High Culture) 

 วัฒนธรรมยอดนิยม 
 (Popular Culture)  

 
วัฒนธรรมประจำวัน  
(Everyday Culture) 

นักท่องเที่ยว (Consumption) 

เป็นเพียงผู้รับ (Passive) 
 

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (Active) 
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นอกจากนี้ Richards (2011) ยังได้เสนอรูปจำลองของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยได้
อธิบายว่าการสร้างสรรค์เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ (Learning) การลิ้มลอง (Tasting) การเห็น (Seeing) 
และการซื้อ (Buying) สองปัจจัยแรกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่งเป็นระดับการสร้างประสบการณ์ และ
สองปัจจัยหลังเป็นฉากหลังการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสิ่งที่นำไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) คน (People) กระบวนการ (Process) 
และผลิตภัณฑ์ (Product) และเนื่องจากการท่องเที่ยวขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่าการท่องเที่ยวเป็นการขายประสบการณ์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็ถือเป็นประสบการณ์เชิง
สร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แบบจำลองการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งที่มา: Chen, 2015. 
 

Learning 
- Workshops 
- Courses 

Tasting 
- Experiences 
- Open ateliers 

Seeing 
- Itineraries 

Buying 
- Shop Window 

Increasing Involvement 

Environments People Processes Products 

Creativity as Activity 
 

Creativity as Background 
 

Experiences and Products 

Carries of Creativity 
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เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบเดิมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ตามองค์ประกอบของ
การจัดการท่องเทีย่ว สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและศาสนา 

ประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม ประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยว 

มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

ศิลปะ งานฝีมือ 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการ 
ท่องเที่ยว 

สาธารณูปโภค บริการที่พัก 
สถาน บริการระบบการจัดการ 
ระบบสื่อความหมาย 

สาธารณู ปโภค บริการที่ พั ก 
สถาน บริการระบบการจัดการ 
ระบบสื่อความหมาย 

ผลกระทบที่ได้รับ (บวก/ลบ) แง่บวก แหล่งท่องเที่ยวทาง 
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย 
แง่ลบ วัฒนธรรมถูกทำลาย 

แง่บวก ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
แง่ลบ ยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย
และยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยว 
เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
ใบปลิว และอินเทอร์เน็ต 

เผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยว 
เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
ใบปลิว และอินเทอร์เน็ต 

นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการส่วนร่วม
น้อยในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากข้ึน 
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
แหล่งที่มา: ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จำนงศร, 2555. 
 

จากคำนิยามและการพัฒนากรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุป
แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่พัฒนา
ต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นลักษณะการ 
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ท่องเที่ยวเพียงแค่เยี่ยมชม ผ่านสายตา ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนประวัติศาสตร์ของ
สถานที่ ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การใช้ชีวิตร่วมกันกับชุมชน หรือการพูดคุยและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จริงจาก
เจ้าของวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว  
 

2.1.2 ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จำนงศร (2555) ได้สรุปลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ (Richards, 2010) ดังแสดงในแผนภาพ 2.3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งที่มา: ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จำนงศร, 2555. 
 

ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท้ัง 6 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของ

นักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการทอผ้าพ้ืนเมืองของชาวเมารีประเทศนิวซีแลนด์จะสร้างทักษะด้าน
การทอผ้าให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการปรุงอาหารของเมืองบาร์เซโลนา 

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

เน้นวัฒนธรรม
ประจำวัน 

เน้นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่จบัต้อง

ไม่ได้ 

สินค้าหลัก  
คือ ทักษะ 

และประสบการณ ์

เพิ่มทักษะให้กับ
นักท่องเที่ยว 

เน้นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของ

ท้องถิ่น 

 

ลักษณะเฉพาะของ
ก ารท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
สร้างสรรค์ 
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ประเทศสเปน ซึ่งมีชื่อเสียงด้านนี้นักท่องเที่ยวจะได้ทักษะการปรุงอาหารจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการประกอบอาหารเป็นต้น 

2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” ประสบการณ์จะกลายเป็นสินค้า ตัวอย่างเช่น 
ประสบการณ์ทางดนตรีพ้ืนเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้จากการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีของ
ประเทศเม็กซิโก ประสบการณ์และทักษะด้านศิลปะการวาดภาพ การแกะสลัก จากการเข้าร่วมงาน
ศิลปะในป่าของ ประเทศแคนาดา เป็นต้น 

3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้อง
ได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่
เรียกว่า “ประสบการณ์” อาทิเปลี่ยนจากการขายมีดลักโยล (Laguiole) ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิม
ของประเทศฝรั่งเศสเป็นการขายการสอนทำมีดจากมืออาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น  

4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าท่ีเป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่
เป็นวัฒนธรรมประจำวัน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยวัฒนธรรมระดับสูงเป็นวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจำเป็น
จะต้องไปเยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาคารแสดงผลงานศิลป์อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ส่วนวัฒนธรรม
ประจำวันจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่มีอยู่ตามชนบทในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ตลาดนัด
ท้องถิ่น ร้านอาหารพื้นบ้านตามชนบท สภากาแฟ เป็นต้น  

5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในนิวซีแลนด์ได้จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์หลายรูปแบบ อาทิการแกะสลัก การเรียนภาษาเมารี  การทอผ้า การสร้างงานไม้และการ
ทำอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด โดยแต่ละ
กิจกรรมจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น 

6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ใหม่ 
ที่มีความแตกต่างกัน อาทิเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน มีความโดดเด่นด้านอาหารพ้ืนเมืองจึงนำ
จุดเด่นด้านนี้มาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยจัดให้มีกิจกรรมการสอนการทำอาหาร 
วิธีการปรุงอาหาร ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยว
ดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น  
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ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล (2559) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์นั้นต้องประกอบด้วยลักษณะ 5 ส่วนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 การจัดการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งที่มา: ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล, 2559. 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
1) การนำทรัพยากรในทั้งท้องถิ่นหรือชุมชนทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (กิจกรรมทางการท่องเที่ยว)  
2) สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยคำนึงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้ง 3 ด้านได้แก ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม และทางด้านเศรษฐกิจ  
3) หาความแตกต่างหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้น  ๆ โดยผ่าน

ความคิดของทุกคนในชุมชน โดยคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น  ๆ 
บริการและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวดังกล่าว  

4) เพ่ิมเติมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาจัดการผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพ่ือให้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้  

5) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม  
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นเครื่องมือที่จะสามารถก่อให้เกิดการบูรณาการ การ

ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างคำนึงถึงการรักษาให้คงอยู่ และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือ
ชุมชนที่ตนเองอยู่ให้เกิดรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้นับเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Suttipisan, 2013) 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล, และธีระ สินเดชารักษ์ (2556) 
กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องมีคุณลักษณะ 10 ประการ ดังนี้ 

1) ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน  (Each Engaging the 
Other) กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพ้ืนที่ภายในท้องถิ่น  ทำให้เกิด

ต่อยอด 
 

เพิ่มค่า หาจุด สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน 
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กระบวนการในการเรียนรู้และให้ความสนใจในภาพลักษณ์  (Image) อัตลักษณ์ (Identity) วิถีชีวิต 
(Lifestyles) บรรยากาศ (Atmosphere) เรื่องเล่า (Narratives) การสร้างสรรค์ (Creativity) และสื่อ 
(Media) สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน  โดยเจ้าบ้านได้
ต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่นด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้เจ้าบ้านเองมีความสำนึกรักในถิ่นที่อยู่ โดยเจ้าบ้านได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยความซื่อตรง สนุกสนาน และความจริงใจให้แก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะ
เป็นช่วงระยะเวลาการเดินทางมาท่องเที่ยวทำกิจกรรมเพียงระยะสั้น ๆ ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันยัง
สร้างความผูกพันจนเกิดความคุ้นเคยกันทำให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของกิจกรรมและเห็นความลึกซ้ึง
ของวัฒนธรรมในรุ่นนั้น ๆ ด้วย 

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Engagement/Cultural 
Experience) กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการสนทนา การแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ทำให้ทราบและเข้าใจในคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนที่สืบทอดกันมาจนเกิดความซาบซึ้งใจในการสั่งสมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และ
วัฒนธรรมโบราณของชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญจนเกิดมิติต่าง ๆ ที่ช่วยหล่อหลอมอัตลักษณ์เฉพาะ
ให้กลายเป็นชุมชนท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับรู้จากการเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชน 

3) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยว  (Spirit of 
Place/Deep Meaning/Understanding of the Specific Cultural of the Place) กล่าวคือ เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือเรียนรู้และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
ศิลปินในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้สร้างความผูกพันระหว่างกันของนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน  ทำให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของพ้ืนที่และสร้างความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้การให้ความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่าทางสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ หรือเจ้าของวัฒนธรรม โดยชุมชนต้องมีความตระหนักถึงคุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรม ความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรทางธรรมชาติ 

4) ป ระส บ ก ารณ์ จ าก ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  (Hands-on Experience) ก ล่ า ว คื อ 
นักท่องเที่ยวมีความปรารถนาที่จะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในทางวัฒนธรรมและคุณค่าในอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ที่ตนเองได้เดินทางไปท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ การลงมือทำและมีความสุข เพ่ือที่บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถใหม่  ๆ 
ของตนเองผ่านประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ทำให้เกิดการส่งต่อคุณค่าและวิธีการ
ปฏิบัติของชุมชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว 

5) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์  (Exchange  
Information/Transformation and Transformative Experience) กล่าวคือ ชุมชนท้องถิ่นมอบ
ประสบการณ์ที่เป็นเนื้อแท้ของพ้ืนที่นั้น โดยชุมชนจะเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในการ
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เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริง ทำให้ประสบการณ์ที่ควบคุมโดยศิลปินถูกส่งต่อให้แก่นักท่องเที่ยวที่
ต้องการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความมีเสน่ห์ จิตวิญญาณ และบรรยากาศของชุมชน นำไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตัวของนักท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นคุณค่าแห่งการได้ร่วมแบ่งปัน 
ข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารจนเกิดเป็นการส่งผ่านประสบการณ์อันล้ำค่าเชิงรูปธรรมและแฝง
ไปด้วยคุณค่าเชิงนามธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
นักท่องเที่ยวก็พัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นด้วยในแง่ที่ว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันใน
องค์ความรู้ที่อาจจะใกล้เคียงกันแต่มีที่มาจากต่างถิ่นฐานบ้านเกิด 

6) การเป็ น ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมมากกว่ า เป็ น ผู้ ช ม  (More Participate than 
Observe) กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการลงมือทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับชุมชนอย่างแท้จริงเพราะเป็นการแบ่งปัน ประสบการณ์
ของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในท้องถิ่นของตน เพ่ือแสดงให้
เห็นถึง    วิถีชีวิตจริงในชุมชนจนเกิดความรักและหวงแหนในคุณค่าแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

7) นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ด้วยตนเองและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Co-creating Tourism Experience) กล่าวคือ การได้ร่วมทำกิจกรรมใน
พ้ืนที่ โดยมีเจ้าบ้านเป็นผู้สอนในทักษะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มีความกระตือรือร้น
ในสิ่งที่จะเรียนรู้ด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม การทำอาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปิดศักยภาพเพ่ือ
พัฒนามุมมองใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่ ได้ร่วมในการไตร่ตรองและตัดสินใจในขั้นตอนการทำ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้คุณค่าที่ได้รับนั้นเป็นความภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง สามารถนำ
ผลงานที่ทำข้ึนกลับไปที่บ้านเพ่ือเป็นของที่ระลึกถึงการได้มาเยือนในชุมชนนั้น 

8) การเข้าถึงความจริงแท้ของกระบวนการในการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และการมี
ประสบการณ์จริง (Authentic Both Process and Product/Genuine Experience) กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น  เพราะนักท่องเที่ยวได้ให้โอกาสตัวเองใน
การเปิดมุมมองใหม่ในผลิตภัณฑ์ (Product) ของพื้นที่นั้นจริงและเข้าร่วมทำกิจกรรมซึ่งมีกระบวนการ
เฉพาะ (Process) ที่ถูกปรับมาแล้วให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น  ทั้งนี้
ศิลปินในพ้ืนที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างศิลปะให้กับนักท่องเที่ยวผู้ใฝ่รู้ในการสร้างสรรค์
ผลงานและการมีประสบการณ์ร่วมกับศิลปินในพ้ืนที่นั้นโดยตรง โดยผู้เป็นศิลปินได้ทำหน้าที่ในการ
เป็นผู้ถ่ายทอด ผู้สอน และผู้แนะนำในทักษะความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ตระหนักใน
การร่วมสร้างผลงานศิลปะท้องถิ่นด้วยฝีมือของนักท่องเที่ยวเอง  จนทำให้นักท่องเที่ยวเล็งเห็นใน
คุณค่าชีวิตที่แตกต่าง และการต่อยอดประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น 
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9) จดจำ ประทับใจ และเข้าใจ (Memorable/I Hear and I Forget, I See and I 
Remember, I do and I Understand) กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว 
การมองเห็นภาพชัดเจน เพ่ือชื่นชมความงดงามทางวัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ วิถีชีวิต เรื่องเล่า 
ภาพลักษณ์ การสร้างสรรค์ และสื่อ ทำให้เกิดภาพที่ควรค่าแก่การจดจำ จนเกิดเป็นความประทับใจ
อย่างลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณในพ้ืนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งยังสร้างความเข้าใจอันดีของเจ้าบ้านและ
นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 

10) การท่องเที่ยวแบบจำเพาะเจาะจง (Tailor-made Approach) กล่าวคือ การมี
รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ซึ่งคำนึงถึง
ความยั่งยืนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เจ้าบ้านมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเฉพาะคนซึ่งขึ้นอยู่กับ
นักท่องเที่ยวด้วยว่าต้องการทำกิจกรรมอะไรบ้าง ทั้งที่อาจจะจะมีกิจกรรมหลายอย่าง เจ้าบ้านจะ
เลือกทำเฉพาะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้โดยตรง โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีแท้จริง
ซึ่งเป็นไปคุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่มีความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน  นักท่องเที่ยวได้
ลงมือปฏิบัติจริงจากศิลปินในท้องถิ่น ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของ
นักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การจดจำ ความประทับใจ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ของการ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้คุณลักษณะหลักทั้ง 10 ประการตามกรอบหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัต ิ2 ลักษณะ ดังนี้ (จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, 2557) 

1) คุณสมบัติในเชิงพ้ืนที่ กล่าวคือ ความเข้าใจถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกิดความ
ตระหนักรู้ภายในชุมชนโดยเจ้าของวัฒนธรรมเห็นความสำคัญของความหลากหลาย ความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ เจ้าบ้านมีความพร้อมที่จะสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ชุมชนนั้น ๆ พร้อม
ที่จะต้อนรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในการร่วมกันทำกิจกรรมด้วย 

2) คุณสมบัติในเชิงกระบวนการ กล่าวคือ การเข้าไปในชุมชนโดยมีกระบวนการ
นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การมี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และการไม่ทำลายคุณค่าของชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ งในส่วนของกิจกรรมที่ให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความจดจำ ความประทับใจ และความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพ้ืนที่
ที่ เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว นอกจากนี้รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 



 

 

24 

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ต่อยอด เพ่ิมค่า หาจุด สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน กล่าวคือ มีการนำ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีมาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยต้องหาจุดเด่นหรือความแตกต่างเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความคิดสร้างสรรค์โดยการนำนวัตกรรมมาใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะต้องกระจายลงสู่ชุมชนอย่างเสมอภาค 

 
2.1.3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2559) 

ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยไว้ดังนี้ 
สำหรับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ือมุ่งไปสู่รูปแบบของการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น ภารกิจขององค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เริ่มต้นขึ้น โดยในเบื้องต้นจะเป็นการนำเสนอแนวคิดการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน เกิดเป็นต้นแบบของแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา
ท่องเที่ยวเพ่ือหารูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับประเมินผลที่ได้รับสำหรับผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนที่จับต้องได้ 
อาทิเช่น รายได้ และในส่วนที่จับต้องไม่ได้ อาทิเช่น ความสามัคคีและความหวงแหนของคนในท้องถิ่น 
จากนั้นทำการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการนำแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศมาเป็นแนวทางจัดการท่องเที่ยวชุมชน และนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมจะเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์อย่างชัดเจนและเป็น
กระบวนการสำคัญในการก่อเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนทั้งจาก
การร่วมคิด ร่วมทำ สร้างกระบวนการกลุ่ม เมื่อมีการจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จ
แล้ว ยังสามารถขยายผลไปในพ้ืนที่ข้างเคียงและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย จนกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้
สำหรับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
รากฐานจากชุมชนสร้างสรรค์ และต้องใช้ทุนทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" 
(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2556) 
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ธนกฤต ภัทร์ธราธร (2556) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือ 
Creative Tourism ว่าคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า 
(Value Creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและที่สำคัญสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมมากขึ้นพร้อมกับสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนได้ร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อชุมชน (Social 
Responsible Tourism) จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อันมีจุดหมายไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
หารูปแบบ สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือกำหนดทิศ
ทางการท่องเที่ยวด้วยตนเองกำหนดและจำกัดจำนวน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) ได้กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่นับได้ว่าเป็นจุดหมายด้านการ
ท่องเที่ยวของนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะที่โดดเด่นของประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันยาวนาน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีความ
งดงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่มีส่วนสำคัญยิ่งคือ คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี เต็มไป
ด้วยมิตรไมตรี จึงทำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สามารถรักษาอัตราการเติบโตของ
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างไร
ก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยยังไม่มีองค์กรใดมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่มีความเข้าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เท่าที่ควร ยังคงมุ่ง
ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบเดิมที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว (Mass Tourism) เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในภาพรวมยังไม่มีการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างชัดเจน แต่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จึงได้มอบหมายให้
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนิน
การศึกษาในเบื้องต้น และสรุปว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
เอกลักษณ์ของชุมชนหรือสถานที่นั่น ๆ จากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ
เจ้าของวัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทำ และการใช้ชีวิต
ร่วมกัน 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงต้องคำนึงถึงภาคอุปสงค์และภาคอุปทานไปพร้อม
กันนั่นคือ ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ตนเองไปเยือนมากขึ้น ต้องหาวิธีนำเสนอและสร้างโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
และสัมผัสกับวัฒนธรรมของสถานที่หรือชุมชนที่ไปเยือนโดยตรง  ขณะเดียวกันต้องให้การสนับสนุน
ชุมชนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนเอง พร้อมทั้งสรรหาวิธีการในการนำเสนอเอกลักษณ์ของชุมชน
ให้มีความน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยการเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ 
เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เป็นเพียงการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนเพียงแค่
ชื่นชมแล้วจากไป นับเป็นการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ประเภทสินค้าและบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
สินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทยมีลักษณะพิเศษ คือ เอกลักษณ์

ความเป็นไทย (Thainess) ที่สะท้อนความเป็นไทยอยู่ในทุกสินค้าและบริการ ทั้งนี้สามารถแบ่ง
ประเภทสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ ่ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.5 ประเภทสินค้าและบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.  
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) ได้สรุปสินค้าและบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรคท์ั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้นมีองค์ประกอบและรายละเอียดในแต่ละประเภท ดังนี้  

 

 

 
 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) 

 

 

 

โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
เทศกาล และงานประเพณตี่างๆ 

วิถีชีวิตของสังคมเมือง และวิถีชีวิต
ของสังคมชนบท 

งานศิลปะ ภาพวาด ศิลปะการแสดง 
ดนตรีพ้ืนบ้าน และนาฏศิลป ์

ฝึกสมาธิ เรียนทำอาหารไทย เรียน
มวยไทย เรียนนวดแผนไทย 

ท่องเที่ยวเกษตร และ Man Made 

กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม 
(Culture Heritage) 

กลุ่มวิถชีีวิต 
(Lifestyles) 

กลุ่มศลิปะ 
(Arts) 

กลุ่มสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ 
ที่แตกต่าง 

(Functional Creation) 
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1) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี  

วัฒนธรรม ประเพณ ีความเชื่อ และสภาพสังคม สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
(1) กลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 

Expression) เช่น พิธีกรรม ความเชื่อ เทศกาล และงานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 
(2) กลุ่มท่ีตั้งทางวัฒนธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน อุทยาน 

ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
2) กลุ่มวิถีชีวิต (Lifestyles) 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตหรือ

วิถีการประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นหรือชาวพ้ืนเมือง หรือวิถีชีวิตเฉพาะกลุ่มของชนกลุ่มน้อยหรือชน
เผ่าต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

(1) วิถีชีวิตของสังคมเมือง เช่น ย่านการค้าโบราณ ย่านสำเพ็ง ย่านเยาวราช ย่าน
บางลำพ ูย่านเมืองเก่าน่าน และย่านเมืองเก่าแปดริ้ว เป็นต้น 

(2) วิถีชีวิตสังคมชนบท เช่น หมู่บ้านช้างตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ตลาดน้ำ
ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ จ.สงขลา การทำ
นา การทอผ้า และการทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

3) กลุ่มศิลปะ (Arts) 
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปวัฒนธรรม  สามารถแบ่งเป็น  

2 กลุ่มย่อย  
(1) งานศิลปะ  (Visual Arts) เช่น  การวาดภาพ  รูปปั้ น  และวัตถุ โบราณ 

ยกตัวอย่าง การจัดตั้งศูนย์การสร้างสรรค์ พัฒนางานศิลปะ และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ระหว่างศิลปิน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น สวน
ศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี  

(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน การแสดง
นาฏศิลป์ และการแสดงละคร ยกตัวอย่างการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะ “อักษราหุ่นละครเล็ก” ที่
อนุรักษ์รูปแบบและลีลาการเชิดหุ่นตามแบบแผนเดิมของหุ่นละครเล็ก และพัฒนาการนำเสนอให้มี
ความดึงดูดมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีแสง สี เสียง มาประกอบการแสดง การสร้างสรรค์ฉากและ
เวทีที่ทันสมัย  

4) กลุ่มสินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (Functional Creation) 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการ  เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการแตกต่างกัน เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ ์โดยมีการจัดการไว้ล่วงหน้า มีครูผู้สอนที่ชำนาญ และมีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) เช่น 
การฝึกสมาธิ การเรียนทำอาหารไทย , การเรียนมวยไทย และ การเรียนนวดแผนไทย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man Made) เป็นการจำลองแหล่งท่องเที่ยว
ขึ้นมาใหม่ โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวผนวกกับทุนทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั่น ๆ 

(1) การสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมธรรม
ปฏิบัติแก่ชาวไทย และสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศ เช่น สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(2) การสร้างสรรค์สถานที่ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ โดยประยุกต์จากรูปแบบ
ค่ายมวยไทยแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยให้เป็นมวยไทยแนวใหม่ที่ร่วม
สมัยเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้น  เช่น Fairtex Muaythai RCA จังหวัดกรุงเทพฯเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้มวยไทยในแง่มุมของการออกกำลังกายโดยใช้หลักของศิลปะการป้องกันตัว 

(3) กิจกรรมการเรียนทำอาหารไทย การสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอน
ทำอาหารไทยที่ตื่นเต้น สนุกสนาน เพ่ือนักท่องเที่ยวจะได้เรียนการทำอาหารไทย โดยเริ่มตั้งแต่การ
จ่ายตลาดยามเช้าเพ่ือคัดสรรวัตถุดิบ และนำมาใช้ในการเรียนทำอาหารและปิดท้ายด้วยการชิมฝีมือ
ของตัวเอง  

5) การสร้างหรือจำลองแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม ่(Man Made) 
โดยการนำวิถีชีวิตของชุมชน หรือลักษณะเด่นของแต่ละภูมิภาคมาจัดสร้างรวมไว้ในที่ 

แห่งเดียว และนำเสนอบรรยากาศของแต่ละภูมิภาคด้วยสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นนั่น ๆ ตลอดจนนำ
ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นมานำเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา 
และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จากรายละเอียดข้างต้นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประเภทสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้ยกตัวอย่างรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของต่างประทศและประเทศไทย ดังตารางที่ 2.3 และ 2.4 
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ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 

ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Creative Tourism 
New Zealand 

เมืองเนลสัน 

 นิวซีแลนด์ 

งานหัตถกรรมแบบ 
ประเพณี, ภาษา, อาหาร 

เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่าน
ประสบการณ์สร้างสรรค์
นับตั้งแต่การแกะสลักกระดูก 
เรียนภาษาเมารี การทอ การ
แกะสลักไม้และการปรุง
อาหารแบบนิวซีแลนด์ 

Laguiole Knife 
Crafting 

ภูมิภาคอาเวรง 
(Aveyon 
Region) ประเทศ
ฝรั่งเศส 

หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เรียนการทำมีดแบบลากียอล
ภายใต้การแนะนำของช่างทำ
มีด เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับ
ตนเองจนถึงกระบวนการ
แกะสลัก ตกแต่งและการขัด
เงา มีดพกแห่งลากียอลมี
ชื่อเสียงจากการที่นัก
ออกแบบชื่อดังของโลกคือ 
ฟิลลิป สตาร์ค ได้ออกแบบ
มีดไว้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และสร้างความ 
สนใจมากข้ึนในหมู่
นักท่องเที่ยว 
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Galimard 
Perfumerie 

เมืองกราสส์ 
(Grasse) เขต
โพรวองซ์ ฝรั่งเศส 

การปรุงน้ำหอม เรียนรู้การปรุงและทำน้ำหอม
กลิ่นเฉพาะของตนเองและ
สูตรที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจะถูก
บันทึกเก็บไว้เพ่ือการสั่งซื้อ
ครั้งต่อไป การประกาศว่า 
“เมืองกราสส์คือเมืองหลวง
ของน้ำหอม” เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสำคัญของ
สถานที่ ที่จะเป็นพื้นที่จำเพาะ
สำหรับประสบการณ์ของการ
ปรุงน้ำหอม 

Vallauris Ceramic 
Workshop 

ลิโมจ (Limoges) 
ฝรั่งเศส 

การวาดลายเครื่อง 
กระเบื้อง (Porcelain) 

พาชมพิพิธภัณฑ์เครื่อง
กระเบื้องแห่งชาติของฝรั่งเศส 
พร้อมกับแวะโรงงานเซรามิค
ในเขตวาโรรีซึ่งมีชื่อเสียงใน
ฐานะที่เคยเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ศิลปินชื่อดังเช่นปิคัสโซ
และมาติสหลงเสน่ห์และผลิต
งานศิลปะเซรามิคขึ้น 

Catalan 
Gastronomy and 
Cooker 

บาเซโลน่า 
(Barcelona)   
คาตาลูนยา 
(Catalunya) 
สเปน 

ศาสตร์และศิลป์ ของการ
ทำอาหาร 

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้
เรียนรู้ความหลากหลายและ
คุณภาพของอาหารคาตาลัน 
ครูผู้สอนจะพาไปเยี่ยมชม
และซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดที่
มีชื่อเสียงพร้อมกับสอนการ
ปรุงอาหารคาวและหวานซึ่ง
เป็นสูตรเฉพาะของคาตาลัน
ร่วมกัน 
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Arts in the Wild ออนตาริโอ 
แคนาดา 

กิจกรรมสร้างสรรค์เช่น
การวาดภาพ ลงสี 
ประติมากรรม แกะสลัก
และถ่ายภาพ 

หลักสูตรทีจ่ัดโดยองค์กร
เครือข่ายศิลปะศูนย์
วัฒนธรรมและบริษัทนำเท่ียว
ทีส่นใจกิจกรรมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ โดยจัดรูปแบบ
ประสบการณ์ที่มุ่ง
เปลี่ยนแปลง ภายใต้คำขวัญ
ว่า “ออนตาริโอจะช่วยให้
ท่าน เปลี่ยนแปลงความ
ปรารถนาของท่านสู่การ
แสดงออกท่ีสร้างสรรค์ใน
ประสบการณ์ชั่วชีวิตและด้วย
ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่แห่ง 
ความสำเร็จ” 

Danceholiodays.co บริษัทมีฐานอยู่ที่ 
ประเทศอังกฤษ 
ร่วมกับบริษัท
สาขา ในละติน
อเมริกา ยุโรป
และอัฟริกา 

การเรียนเต้นรำใน 
บรรยากาศและสถานที่
ต้นกำเนิด 

เรียนเต้นแทงโกที่อาเจนติน่า 
ซัลซ่าในคิวบา เซวิลลาน่า
และฟลาเมงโกที่แอนดาลูเชีย 
สเปน เรียนเต้นระบำหน้า
ท้องที่ตุรกี อียิปต์ และตูนีเซีย 
เต้นบอลรูมแบบดั้งเดิมที่
อังกฤษ และแซมบ้าในบราซิล 
ผู้ที่สนใจการเต้นสมัยใหม่แบบ
ผสมผสานสามารถเรียนได้ใน
สถานที่บรรยากาศร่วมสมัย 
เช่น การ เรียนเต้นแทงโกแบบ
ฟินแลนด์ (Finnish Tango) 
หรือเต้น  ฟลาเมงโกแบบคา
ตาลัน (Catalan Flamenco) 
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Music 
Festival‘Encuent ro 
de Dos 
Tradiciones’ 

เม็กซิโก “คาเลนตานา” เพลง
พ้ืนบ้านเม็กซิกัน 
‘Calentana’ Mexican 
Folk Music 

เทศกาลดนตรีพ้ืนบ้านนำ
รายไดสู้่ชุมชนพร้อมรักษารูป
แบบเดิมทางวัฒนธรรมไว้ โดย
นักดนตรีที่เดินทางมาร่วมงาน
เป็นผู้จ่ายค่าอาหาร ที่พัก การ
เดินทางและค่าดำเนินงานของ
ชุมชนเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างสองวัฒนธรรม คือ 
กลุ่มนัก-ดนตรีที่เดินทางมา
ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้
ทางวัฒนธรรมและดนตรีของ
ตนเอง 

 
แหล่งที่มา: สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2558. 
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ตารางที่ 2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Muslim Cham’s 
Way of Life at 
Ban Nam Chia 

บ้านน้ำเชี่ยว 
อ.แหลมงอบ 
จ. ตราด 

เรียนรู้และทำความเข้าใจ
มรดกทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต 

เปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการ
ลงมือ งมหอยปากเป็ด เย็บ 
“งอบบ้านน้ำเชี่ยว” ดึงตังเม
กรอบและทำ“ขนมยาหน้า” ซ่ึง
ถือเป็นขนมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ในวัฒนธรรมมุสลิมจามบ้านน้ำ
เชี่ยวเท่านั้น โดยอาศัยวัตถุดิบที่
มีอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรม
แท้จริงและดั้งเดิมของชุมชน 

Coastal Fishery 
at Ban Bang 
Lamung 

บ้านบางละมุง 
ชลบุร ี

เรียนรู้วิถีชีวิตประมง
พ้ืนบ้าน 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของการทำ
ประมงของเมืองพัทยาในอดีต 
เรียนรู้การถักอวน การทำจั่นดัก
ปู  การลงอวนดักปู  การเลี้ยง
หอยหวาน การตกหมึกและ
กิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ 

Sukhothai 
Classical 
Dancing Class 

ต.บ้านกล้วย 
อ. เมือง  
จ.สุโขทัย 

เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทัย เรียนรู้การแต่งกายของนาฏศิลป์
ไทย เรียนรู้ภาษานาฏศิลป์ ฝึก
ท่านาฏยศัพท์เบื้องต้นก่อนที่จะ
ได้รับชมและทดลองเรียนรู้ร่าย
รำระบำลีลาลายสังคโลกด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับแรงดล
ใจจากพ้ืนที่ 
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Sukhothai 
Celadon 
Workshop at 
Ban Koh Noi 

ต.หนองอ้อ   
อ.ศรีสัชนาลัย  
จ.สุโขทัย 

เรียนรู้สังคโลกบ้านเกาะ
น้อย ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาศรี    
สัชนาลัย 

บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนในฐานะของชุมชนผลิต
สังคโลกที่สำคัญแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับการทำสังคโลกแบบ
บ้านเกาะน้อย รวมถึงการปั้น
แบบขึ้นรูปอิสระเป็นตุ๊กตา  
สังคโลกพร้อมกับการเรียนรู้
รูปแบบและความเชื่อของชุมชน
เกี่ยวกับ “ตุ๊กตาเสียกบาล”   

Sukhothai Votive 
Tablet Workshop   

 

บ้านเชตุพน   
ตำบลเมืองเก่า 
อ. เมือง  
จ.สุโขทัย 

เรียนรู้พระเครื่องเมือง
สุโขทัย พิมพ์พระสุโขทัย 
(บ้านพระพิมพ์ลักษมณ
ศิลป์) 

เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์
สุโขทัยในแบบต่าง ๆ และเรียนรู้
การเตรียมดินการ “พิมพ์พระ”
และการเผาเพ่ือให้ได้พระพิมพ์
ดินเผาเนื้อแกร่ง ซึ่งสามารถให้
ความรู้ทั้งในด้านประวัติของพระ
พิมพ์เมืองสุโขทัยและในด้าน
เทคนิคของการพิมพ์พระการ
ร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” 
ไม่ใช่เป็น เพียงแต่การเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้มรดก
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ได้
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่
นักท่องเที่ยว จะได้มีส่วนร่วมใน
การ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” 
ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำ 
พระพิมพ์ดินเผา 
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Sukhothai 
Ceramic 
Workshop 

ต.บ้านหลุม  
อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 

เรียนรู้เซรามิคสุโขทัย เรียนรู้การประยุกต์และการ 
ผสมผสานวิธีการปั้น การเคลือบ
แบบดั้งเดิมให้เป็นผลงาน
เซรามิคร่วมสมัยที่ยังคงมีเนื้อหา
ที่เชื่อมโยงกับคติ ความเชื่อและ
ตำนานของกรุงสุโขทัยในอดีต  

Ceramic Forming 
and Painting 
Workshop 

ตำบลเมืองเก่า 
อ. เมือง  
จ.สุโขทัย 

เรียนรู้งานปั้นและเขียน
ลายสังคโลก สุเทพสังค
โลก 

ศึกษาเรียนรู้รูปแบบและ
ลวดลายของเครื่องสังคโลกได้
ก่อนที่จะทดลองปั้น เขียน
ลวดลายได้ด้วยตนเองโดยผ่าน
การแนะนำจากช่าง
ผู้ชำนาญการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเรียนรู้การทำ
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ เนื้อ
ละเอียดชนิดแตกลายงาสีเขียว
ไข่กาทีเรียกว่า เซลาดอน 

Dan Sai 
Delicacies 
Cookery Class 

ตำบลนาดี  
อ. ด่านซ้าย  
จ. เลย 

เรียนรู้การทำอาหาร
พ้ืนบ้านด่านซ้าย 
แม่คำพัน อ่อนอุทัย 

เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมด้าน
อาหารของคนด่านซ้าย (วัตถุดิบ 
กรรมวิธีการปรุง) แล้วจะได้ลง
มือปรุงอาหาร “สำรับพ้ืน
บ้านเมืองด่านซ้าย” ที่
ประกอบด้วยอาหารประเภท 
แกงซั่ว ซุบ หน่อไม้ แจ่ว (ปลา) 
ลาบ (หมู) และหมก (ไก่) รวมถึง
การใช้ “น้ำผักสะทอน” เป็น
เครื่องปรุงรส   
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ตัวอย่างกิจกรรม สถานที ่ พื้นฐานงานสร้างสรรค์ ลักษณะกิจกรรม 

Chiang Khan 
Cotton Quilt 
Workshop 

ต.เชียงคาน  
อ.เชียงคาน  
จ.เลย 

เรียนรู้การทำผ้าห่มนวม
เชียงคานร้านสุณีพร 

ดูการนำดอกฝ้ายมาเปลี่ยนเป็น
ผืนผ้านวมที่ให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย เรียนรู้การปูแผ่นฝ้ายลง
บนตารางของเส้นด้ายที่ขึงตรึง
อยู่กับ “กง” แล้วค่อย ๆ “ผุน” 
อีกวิธีการหนึ่งของการทำความ
เข้าใจมรดกวัฒนธรรมผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะทำ
ให้นักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจ 
“จิตวิญญาณของพ้ืนที่” ผ่าน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

U-Thong Bead 
Making 
Workshop 

อ.อู่ทอง  

จ.สุพรรณบุรี 

เรียนรู้การทำลูกปัดแบบ
โบราณ 

นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความเป็นมาและความสำคัญ
ของลูกปัด “ทวารวดี” ในฐานะ
ที่เป็นวัตถุพยานของความมั่งคั่ง
ในอดีตของอาณาจักรโบราณ
ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่
เชื่อมโยงกับอารยธรรมอื่น ๆ 
ของโลก และในขณะเดียวกัน 
การร้อยลูกปัดและการผลิต
ลูกปัดของนักท่องเที่ยวก็จะเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
ความสำคัญ ความประณีตของ
การผลิตลูกปัดผ่านศักยภาพของ
ตนเอง 

 
แหล่งที่มา: สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2558. 
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จากตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท้ังของต่างประเทศและของประเทศ
ไทย พบว่ามีเกณฑ์คุณสมบัติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่คล้ายกัน กล่าวคือ เป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความโดดเด่นทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
และสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจ้าของวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและได้รับประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมอันนำไปสู่ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและไม่ทำลายคุณค่าของชุมชน 

อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าได้เริ่มมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นใน
หลายพ้ืนที่  โดยมีลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต หัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่หากเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ต่างประเทศ พบว่ายังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมน้อย อีกทั้งคนในชุมชน
ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมยังขาดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวไม่ได้แตกต่างจากการท่องเที่ยวรูป
แบบเดิม นั่นคือ มีเพียงการเยี่ยมชมการแสดงและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยว
ไม่ได้มีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวและไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสหรือลงมือทำ
กิจกรรมกับชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงทำให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมืองไทยจึงยังเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ  
 

2.1.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุย 
เกาะสมุยนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

ให้เลือกเดินทางแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตยังถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่หาก
ได้รับการพัฒนาและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของเกาะสมุย และหากมีการต่อยอด
ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นอีกห นึ่ งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาได้สัมผัส เรียนนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับ
แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมเดินทางเพ่ือสร้างความรู้ มีส่วนร่วม และสร้างประสบการณ์
มากกว่าแค่การเยี่ยมชมเหมือนที่ผ่านมา (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556)  

แนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เริ่มพัฒนา
จากการที่ชุมชนมีการรวมตัวกันและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนลิปะ
น้อย รวมตัวกันสาธิตการทำกาละแม การทำสินค้าที่ระลึกจากกะลามะพร้าว การเริ่มต้นของ
ผู้ประกอบการที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ บ้านมะพร้าว ที่มีกิจกรรมทำขนมพ้ืนบ้านของ
ชาวสมุย การทำขนมพ้ืนบ้าน การทำน้ำมันมะพร้าว สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว และให้
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นักท่องเที่ยวร่วมรับประทานอาหารกับคนในชุมชนจากเมนูอาหารพ้ืนบ้าน สอดคล้องกับงานของ  
วิชชุตา ให้เจริญ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
เกาะสมุยเพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวสมุย โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ และความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยได้มีการเสนอแนะให้มีการ
พัฒนาสินค้าภายในท้องถิ่นต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึก 

จากแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น  เริ่ม
ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีการ
กำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการที่เริ่มพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และคนในชุมชนที่มีการ
รวมกลุ่มกันพัฒนา ต่อยอด  สินค้าหรืออาหารพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นตนเองไว้สำหรับ
รองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของต่างประเทศพบว่าประเทศไทยนักท่องเที่ยวยังขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมทำกิจกรรม 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายและมี
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละพ้ืนที่ สาเหตุอาจเนื่องจากคนในชุมชนหรือแม้แต่ภาครัฐเองยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และมองเพียงด้านแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ตนเองต้องการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว แต่ขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการที่แท้จริงของ
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์  ความทรงจำที่ดี ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
กับคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง อาชิเช่น การลงมือทำอาหาร หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในการศึกษา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุย จึงต้องการทราบ
ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเพ่ือสามารถ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดย
ทำการศึกษาในด้านของประสบการณ์ ความพึงพอใจ ความทรงจำ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 

 แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2.2.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว (Tourist) ตามความหมายของสันนิบาตชาติปี พ.ศ. 2480 หมายถึง ผู้ที่เดินทาง

ไปยังประเทศอ่ืนและพำนักอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เป็นการเดินทางเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เพ่ือครอบครัว เพ่ือธุรกิจ การประชุมสัมมนาและบุคคลผู้ที่เดินทางโดยเรือสำราญถึงแม้ว่าจะพำนัก
ประเทศที่เดินทางไปเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 การประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยว (International Union of Official Travel Organizations: 
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IUOTO) พิจารณาเห็นว่าการท่องเที่ยวมีความหมายที่กว้างขวาง จึงได้ให้นิยามใหม่ โดยให้ความหมาย
ผู้มาเยี่ยมเยือน (Visitors) ว่า เป็นผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งและไม่เป็นการหา
รายได้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

องค์ การการท่ องเที่ ย ว โลกแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations World Tourism  
Organization: UNWTO (1995) ได้ให้คำนิยาม นักท่องเที่ยว (Tourist) ว่าหมายถึง ผู้ที่เดินทางไปที่
อ่ืนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยปกติของตนเองและพำนักอยู่ที่นั่นติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เพ่ือการพักผ่อน เพ่ือ
ธุรกิจ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ และจำแนกนักท่องเที่ยวไว้ 3 ลักษณะตามรูปแบบการเดินทาง (1) 
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) เป็นการเดินทางที่บุคคลเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศที่พวกเขามีถ่ินพำนักอยู่ (2) การเดินทางท่องเที่ยวขาเข้าประเทศ ( Inbound 
Tourism) เป็นการเดินทางมาถึงของนักท่องเที่ยวที่มาจากอีกประเทศหนึ่ง (3) การเดินทางท่องเที่ยว
ขาออกประเทศ (Outbound Tourism) เป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากประทศที่ตน
มีถ่ินพำนักอยู่ไปท่องเที่ยวยังประเทศอ่ืน ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพ่ือการท่องเที่ยว (Salem, 2017) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
1) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) คือ บุคคลที่มิได้มีที่พำนัก 
2) ถาวรในประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่  เดินทางมาพักผ่อน เยี่ยมญาติ 

ประกอบกิจการต่าง ๆ ทีม่ิได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจ 
3) นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ร ะห ว่ า งป ร ะ เท ศ ที่ ค้ า งคื น  ( International Tourist) คื อ 

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเข้ามาในประเทศท่ีแหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ แต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน 
แต่ไม่เกิน 60 วัน 

4) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทีไม่ค้างคืน ( International Excursionist) คือ 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่แต่ละครั้งโดยมิได้  
ค้างคืน 

5) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือ บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่
พำนักอาศัยถาวรอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่ง
มิใช่ถิ่นที่อยู่ประจำของตน เพ่ือพักผ่อนเยี่ยมญาติมิตร 

6) นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืน (Domestic Tourist) คือ นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ไปค้างคืนนอกที่พำนักอาศัยปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน 

7) นั กท่ อ งเที่ ย วภ าย ในประเทศที่ ไม่ ค้ างคืน  (Domestic Excursionist) คื อ 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้พักค้างคืนนอกที่พำนักอาศัยปัจจุบัน 
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สรุปความหมายของนักท่องเที่ยว คือ บุคคลที่เดินทางจากที่พักของตนเองไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน ได้แก่ การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน ประชุม สัมมนา หาประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ โดย
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่แต่ละบุคคลให้ความสนใจระหว่างการเดินทาง และเป็นการพำนัก
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จัดแบ่งตามสากล 
คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (International Tourist) ที่เดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยและพักค้างคืน
อย่างน้อย 1 คืนแต่ไม่เกิน 60 วัน และเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

2.2.2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เป็นปรัชญาหลักของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สังคมโดยเป็น

การศึกษาบทบาทของสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงทางพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจึงเป็นการศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดการ
เดินทางท่องเที่ยว ผู้ที่ เดินทางท่องเที่ยวมีพฤติกรรรมและลักษณะในการท่องเที่ยวอย่างไร ซึ่ง
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

1) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ได้อธิบายถึงความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่จะสามารถตอบสนอง
ความจำเป็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ 

Cohen, Prayag, and Moital (2014) ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่า
หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) โดยเริ่มจากการค้นหา (Searching) เกิดขึ้นก่อนการเดินทาง 
โดยใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากสิ่ง ๆ ต่าง ๆ ความจงรักภักดี การหาข้อมูลจกเทคโนโลยี เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจจนก่อให้เกิดการซื้อ (Purchasing) และระยะเวลาในการท่องเที่ยวเที่ยวที่เรียกว่า การใช้ 
(Using) และหลังจากที่เดินทางทางท่องเที่ยวก็จะเป็นการประเมิน (Evaluating) และการดำเนินการ 
(Disposing) เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น การบริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนโดยคาดหวังสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

ดังนั้น จึงสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ว่า เป็นการแสดงออกมาในรูปแบบของ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยก่อน
การตัดสินใจซื้อได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 
 



 

 

41 

2) ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
นักวิชาการหลายคนได้นำเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ในการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

ได้แก่ 
ทฤษฎีของ Mayo and Jarvis (1981) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ย ว

สามารถอธิบายได้จากระยะเวลาของกระบวนการการตัดสินใจ และจากอิทธิพลของปัจจัยต่าง  ๆ 
ทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของบุคคลนั้น หลังจากที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะทำการตัดสินใจเรื่องอ่ืน ๆ ในภายหลัง เช่น เริ่มจะตัดสินใจเกี่ยวกับว่าจะไปที่
ไหน และจะทำอะไรบ้าง โดยการใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ มีตั้งแต่การตัดสินใจในเรื่องง่าย
ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลา นักทฤษฎีส่วนใหญ่มีความเชื่อร่วมกันว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย ผู้บริโภคทุกคนมีอิสระในการเลือกและมีอิสระในการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกท่องเที่ยวที่ไหน 

Hill, Fishbein, and Ajzen (1975) กล่าวว่า โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนมีเหตุผลและมี
การใช้ข้อมูลที่มีอย่างเป็นระบบ พฤติกรรมของมนุษย์สามารถวัดได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ พฤติกรรมที่
เกิดเพียงครั้งเดียว พฤติกรรมที่ทำซ้ำ และพฤติกรรมที่ทำหลายอย่าง สำหรับการทำซ้ำมีผลต่อการวัด
ทัศนคติของมนุษย์ที่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา การตั้งใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยหลาย
อย่างมาจาก เป้าหมาย สถานการณ์ และเวลา   

Schmoll (1977) ได้ เสนอโมเดลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แสดงให้ เห็นถึ ง
กระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวและกล่าวว่า โมเดลของเขาไม่ใช่แค่แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ
สร้างทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจในการท่องเที่ยวโดยได้นำโมเดลพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคของ Haines, Howard, and Sheth (1970) และของ Nicosia (1966) เป็นฐานโมเดลที่  
Schmoll สร้างข้ึนอยู่บนหลักการที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
การเดินทางประกอบด้วยแรงจูงใจต่าง ๆ ความปรารถนา ความต้องการจำเป็น และความหวังต่าง ๆ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืน  ๆ เช่น สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ความมั่นใจของตัว
นักท่องเที่ยวเอง ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวเคยมีมาก่อน และ
ข้อจำกัดทางด้านเวลาและงบประมาณ โมเดลของ Schmoll ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้าน
จะส่งผลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย การตัดสินใจขั้นสุดท้ายซึ่งได้แก่ การตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังที่
ใด เดินทางเมื่อใด จะพักที่ ไหน เดินทางอย่างไร และอ่ืน  ๆ เป็นผลมาจากกระบวนการที่มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากมิติ 4 ด้านซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้แก่  

มิติที่ 1 สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคลได้แก่ การ
สื่อสาร การตลาด สื่อทางด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ คำแนะนำจากปากต่อปาก หรือคำแนะนำจากผู้
ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว  
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มิติที่ 2 ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล เป็นตัวกำหนดถึงเป้าหมายของลูกค้าใน
ด้านของรูปแบบการเดินทางที่ต้องการ ความคาดหวังต่าง ๆ จากการท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายทางการ
ท่องเที่ยว ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  

มิติที่ 3 ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก เช่น ความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อผู้
ให้บริการ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่เคยได้เรียนรู้มาก่อนข้อจำกัดทางด้านเวลา
และค่าใช้จ่าย 

มิติที่ 4 คุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว หรือบริการต่าง ๆ ที่มีในแหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในขั้น
สุดท้าย ซึ่งโมเดลนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการบริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะใช้ในฐานะที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบทางด้านการเงินที่ค่อนข้างสูง 
องค์ประกอบทางด้านภาพลักษณ์ องค์ประกอบทางด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน องค์ประกอบ
ทางด้านการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าและโมเดลนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ที่มีต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 2.6 โมเดลแสดงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: นพวรรณ พรมเพ็ญ, 2558. 
  

การโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย 

สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 

บุคลิกภาพ สิทธิภาพทางสังคม
ต่าง ๆ 

ทัศนคติและ
ค่านิยม 

สิ่งพิมพ์ทางการท่องเท่ียว
ต่าง ๆ 

คำบอกเล่าจากนักทอ่งเที่ยว
ที่เคยมีประสบการณ์ 

คำแนะนำจาก
ผู้ประกอบการธุรกจิการ

ท่องเที่ยว 

แรงจูงใจ ความต้องการจำเป็น ความคาดหวัง 

ความต้องการที่จะ
เดินทาง 

การค้นหาข้อมูล
ที่เกี่ยวขอ้ง 

การประเมินตัวเลือก
ทางการท่องเท่ียว 

การตัดสินใจ 

ความคุ้มค่าของ
ประสบการณ์กับทุนที่เสียไป 

สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ถูกเสนอให ้

ความหลากหลายของ
โอกาสในการท่องเท่ียว 

คุณภาพและปริมาณของ
ข้อมูล 

ประเภทของการเดินทางที่ถูก
นำเสนอ 

ความเชื่อมั่นในตัวแทนการ
ท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการ
บริการต่าง ๆ ในแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่เคยได้รับมาใน

อดีต 

การประเมินความเส่ียงต่าง ๆ 

ข้อจำกัดในด้านเวลาและ
งบประมาณและอื่น ๆ 

1.สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว       2.ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 

3.ตัวแปรภายนอกต่าง ๆ 

4.คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริการ 
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การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา  Wahab, Crampon, and 
Rothfield (1976) ได้กล่าวว่าการซื้อสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ ยวเป็นการซื้ออย่างมี
จุดมุ่งหมายและเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากสินค้าอ่ืนเพราะมีคุณลักษณะ 4 
ประการดังต่อไปนี้  

(1) ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมหรือวัตถุท่ีจับต้องได้ภายหลังจากการลงทุน  
(2) มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรายได้ที่ผู้ซื้อได้รับอยู่  
(3) การซื้อไม่ได้เกิดข้ึนโดยฉับพลันหรือไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน  
(4) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาจากการออมและการวางแผนการเงินเอาไว้

ล่วงหน้า 
นักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวจะต้องทำให้เงินที่ออมพร่องไป

และต้องไม่คาดหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการซื้อความพอใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ การที่ต้อง
ลงทุนเพ่ือท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อความผิดหวัง และจะรู้สึกไม่ดีถ้ามีสิ่งใดหรือ
ใครมาทำลายความรู้สึกของเขาขณะท่องเที่ยว Wahab และคณะได้แสดงความคิดเห็นว่าการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวมีการดำเนินไปเป็นขั้น ๆ และเพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อและเกิดการซื้อซ ้าใน
อนาคต ผู้ขายจะต้องเกาะติดกับนักท่องเที่ยวตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ และจะต้องมี
การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 โมเดลแสดงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของ Wahab, Crampon, & Rothfield 
แหล่งที่มา: นพวรรณ พรมเพ็ญ, 2558. 
 

จากทฤษฎีดังกล่าวทั้ง 2 ทฤษฎี ผู้วิจัยเห็นว่าองค์การหรือผู้ประกอบการต้องเข้าใจทฤษฎี 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ที่มีความต้องการแตกต่างกัน กล่าวคือ ต้องศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะ

กรอบความรู้
เบื้องต้น 

ทางเลือก 
ต่าง ๆ 

ขั้นการรวบรวม
ข้อมูล 

คำจำกัดความของ
สมมติฐานต่าง ๆ 

การสร้างรูปแบบสิ่ง
เร้าต่าง ๆ 

การคาดคะเนผล
ที่จะเกิดขึ้น 

เปรียบเทียบต้นทุนกับ
ผลที่จะได้รับ ตัดสินใจ ผลลัพธ์หลังการ

ท่องเที่ยว 
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เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวกว่าจะเดินทางท่องเที่ยวได้ต้องผ่านการตัดสินใจหลายขั้นตอน เกิด
จากกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากมิติทั้ง 4 ด้าน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากนีย้ังต้องเข้าใจว่าลักษณะของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้และไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมภายหลังการใช้จ่าย ดังนั้นความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวภายหลังการใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง ซึ่งผู้ให้บริการจำเป็นต้อง
สร้างความเข้าใจลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

2.2.3 อุปสงค์การท่องเที่ยว 
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปซื้อสินค้าและ

ใช้บริการทางการท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางของตนเอง โดยนักท่องเที่ยว
จะต้องมีความสามารถและความเต็มใจในการซื้อสินค้าและใช้บริการทางการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดไว้
ในเวลานั้น ๆ ซึ่งปริมาณสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้น หมายถึง อุปสงค์การท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงด้วยการเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ปัจจัยที่ทำให้
เกิดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด ซึ่งปัจจัยผลักดัน หมายถึง 
ความรู้สึก ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยจะไปกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะเดินทาง
มาท่องเที่ยว ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสร้างบ้านแปลงเมือง การมีรายได้และ
ระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างมากขึ้น การพัฒนาการทางด้านการคมนาคม
ขนส่ง การสื่อสาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ และปัจจัยดึงดูด หมายถึง 
ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่เกิดจากอำนาจหรือพลังดึงดูดของสถานที่นั้น ซึ่งจะส่งเสริม
หรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ราคาการท่องเที่ยว กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัย เป็นต้น (Mohammad & Som, 2010) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  
ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการ

เดินทางทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลสามารถอธิบายตาม 
ตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5 ปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานการณ์  ความรู้เกี่ยวกับ  

- สุขภาพ  - จุดหมายปลายทาง  
- รายได ้ - ตัวเลือก  
- เวลาพักผ่อน  - ราคาของตัวเลือก 
- ภาระงาน   
- ภาระครอบครัว   
- การมีรถ  

ทัศนคติและการรับรู้  ประสบการณ์  
- จุดหมายปลายทาง  - ประเภทของการท่องเที่ยว  
- มุมมองทางการเมือง  - รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ 
- ความชอบส่วนตัว    ทางการท่องเที่ยว  
- ความกลัว  - รูปแบบการเดินทางคนเดียว/กลุ่ม  
- ความหมายของความคุ้มค่า - การซื้อแบบมีส่วนลด 

 
แหล่งที่มา: นพวรรณ พรมเพ็ญ, 2558. 
 

วนัชพร จันทรักษา (2552) กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสุขภาพเป็นสิ่งแรกที่จะบอกได้ว่า
ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ สุขภาพในทีนี้หมายถึงสุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตใจ ปัจจุบันมนุษย์เรามีการหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นมีทางเลือกในการ
รับประทานอาหารที่ดีมากข้ึน ระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้ที่มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันใน
ภาระหน้าที่การงานก็หนักขึ้นด้วย ในการทำงานที่เคร่งเครียดก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพดังนั้นปัจจัย
ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง ตัวเลือกต่าง ๆ และราคาของตัวเลือก ในปัจจุบันนี้
เทคโนโลยีถูกพัฒนาได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นทำให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถสืบค้นได้อย่างง่าย
มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันสูง เพราะความได้เปรียบทางข้อมูล ถ้านักท่องเที่ยวได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอทำให้เป็นอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นได้ง่ายกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ข้อมูลน้อย  

ทัศนคติและการรับรู้เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากปัจจัยหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากใน
แต่ละบุคคล เพราะมีการรับรู้มาอาจจะไม่เหมือนกันหรือรวมถึงความชอบส่วนตัวในแต่ละบุคคลที่มี
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ความแตกต่างกันออกไป หรือความกลัวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น กลัวการนั่งรถบัสเพราะได้รับ
ข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุของรถบัสอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น  

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนทัศนคติ และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวได้ 
ประสบการณ์จากที่นักท่องเที่ยวเคยเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นมาแล้วและเกิดความรู้สึกอยาก
กลับไปอีกเพราะเกิดความประทับใจไม่ว่าจากตัวแหล่งท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวที่ตัวเองสนใจ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการได้รับบริการที่ดีจากการท่องเที่ยว หรือประสบการณ์การซื้อสินค้าหรือ
บริการแบบมีส่วนลดทำให้เกิดพฤติกรรมอยากกลับไปซื้อในราคาพิเศษอีกในครั้งต่อไป ซึ่งในแต่ละ
บุคคลก็มีปัจจัยในการเดินทางแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนตัว  

ปัจจัยภายนอก  
ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน เป็นตัวกำหนดได้ว่าจะสามารถ

เดินทางท่องเที่ยวได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะพร้อมเดินทางก็ตาม เป็นผลกระทบทาง
การเมืองหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

1) ปัจจัยทางการเมือง ความขัดแย้งหรือการก่อการรา้ยภายในประเทศส่งผลให้นักท่อง 
เที่ยวเกิดการวิตกจริตจึงทำให้กลัวในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศในช่วงเวลานั้น ๆ จะ
เป็นตัวกระตุ้นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  

3) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การแบ่งบุคคลในสังคมออกตามลำดับชั้นให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยสมาชิกในแต่ละระดับชั้นจะมีค่านิยมหรือความสนใจในลักษณะที่คล้ายกัน ในสังคมเมือง
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ซึ่งจะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลจากเดิมที่เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือ กลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางไม่ว่าจะเป็นสื่อสาธารณะ เพ่ือน หรือครอบครัว ซึ่ง
ข้อมูลที่ให้ในแต่ละแหล่งนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคือพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเดินทาง 
การซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ 
การศึกษา ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว 
ทัศนคติและการรับรู้ และปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และการได้รับข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ เพ่ือน ญาติ ที่บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
จากการเดินทางท่องเที่ยว ในการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถนำอุปสงค์การท่องเที่ยวมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่า
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ปัจจัยด้านใดบ้างที่มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุย 
 

2.2.4 นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถสามารถอ้างอิงจากความหมายและคำนิยามของการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นนักท่องเที่ยว

ที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชนหรือ
สถานที่นั้น ๆ จากประสบการณ์ตรง หรือร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเจ้าของวัฒนธรรม หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ ทั้งจากการพูดคุย ทดลองทำ และการใช้ชีวิตร่วมกัน 

Richards (2011) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะของตนเองผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นและ
การเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 

Tan et al. (2013) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต้องการสร้างประสบการณ์ของตนเองโดยผ่านการ
ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (2558) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวมีความจดจำ ประทับใจ และในท้ายที่สุดจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ที่ได้
ท่องเที่ยว  

จากกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศนิวซีแลนด์ Raymond (2007) ได้ให้
ข้อคิดว่า นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist) ไม่ใช่เป็นบุคคลที่บริโภคการท่องเที่ยวอย่าง
เชื่อง ๆ แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่กระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของประเทศหรือ
ชุมชนที่เข้าไปเยี่ยมเยือน ในขณะที่นักท่องเที่ยววัฒนธรรมสนใจการเยี่ยมชมห้องทำงานหรือโรงงาน
เซรามิค แต่นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สนใจที่จะเรียนรู้และลงมือทำการปั้นเซรามิคด้วยตนเอง 
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การลงมือทำและมีความสุข
เพ่ือที่จะได้บรรลุการพัฒนาความสามารถใหม่  ๆ ของตนเอง และจากกรณีศึกษาได้แยกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเขิงสร้างสรรค์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

1) กลุ่ม “Baby Boomers” คือ กลุ่มท่ีเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วง พ.ศ.  
2) 2498-2507 ซึ่งก็คือกลุ่มท่ีเพ่ิงเข้าสู่วัยเกษียณอายุ 
3) กลุ่มท่ีมีช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มนักเรียนที่ใช้เวลาว่างระหว่างกำลังรอเข้า 
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4) เรียนมหาวิทยาลัยท่องเที่ยว 
5) กลุ่มชาวนิวซีแลนด์ทุกช่วงอายุที่สนใจเรียนรู้ในวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ใน  

มิติต่าง ๆ  
Salman and Uygur (2010) ระบุคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยสรุปว่า 

1) มีความเต็มใจที่จะก้าวออกมาจากวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเดิม 
2) ค้นหาทางเลือกใหม่ 
3) มองหาประสบการณ์จริงในวันหยุดพักผ่อนที่สร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วม 

การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
4) ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะของตนเอง 
5) คาดหวังประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่น 
6) ใช้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 

จากความหมายและคำนิยามของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงสามารถสรุปได้ว่า เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะลงมือปฏิบัติ ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้
มากที่สุดเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวให้กับตนเองซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมที่มีเพียงการเยี่ยมชม โดยนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันได้ในทุกช่วงวัยขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 

2.3.1 การตลาดเชิงประสบการณ์ 
Kotler and Keller (2012) ได้แบ่งระดับการตลาดออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1) การตลาดแบบ

ดั้งเดิม เพ่ือต้องการสร้างความตระหนักในตราสินค้าที่เคยมุ่งเน้นมา โดยให้ความสำคัญกับส่วนประสม
การตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  2) การตลาดที่มุ่งเน้นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดี น่าประทับใจ
ให้กับลูกค้า เรียกว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์” (Experiential Marketing) โดยมีแนวคิดว่าหาก
สามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการที่ดีต่อลูกค้าเป้าหมายแล้ว จะนำไปสู่การสร้าง
ความผูกพันทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่นต่อการบริโภค เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ การทำการตลาดแนว
นี้ใช้แนวคิดของการทำการตลาดห้าสัมผัส ใช้การส่งผ่านประสาทสัมผัสในการสร้างประสบการณ์ที่
ประทับใจสู่ลูกคา้ทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2548) กล่าวว่า ประสบการณ์สามารถสร้างความแตกต่างในสินค้า
และบริการ การตลาดประสบการณ์เป็นการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวก ในรูปแบบประสบการณ์
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ทางกายภาพและอารมณ์ องค์กรสามารถสร้างสรรค์และนำเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์
การตลาด ประสบการณ์ที่เริ่มจากการสื่อประสาทสัมผัสและการรับรู้ (Sense) การสร้างทัศนคติ หรือ
ความรู้สึก (Feel) การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดความคิด (Think) นำไปสู่การบริโภค (Act) และการสร้าง
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงจากประสบการณ์ส่วนบุคคลขยายสู่กลุ่มคนในระดับต่าง ๆ (Relate)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 แนวคิดการตลาดประสบการณ์ 
แหล่งที่มา: ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2548. 
 

1) การมุ่งเน้นนำเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้า 
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เป็นแนวคิด

การตลาดเดิม การตลาดประเภทมุ่งเน้นเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างการรับรู้ ความรู้สึก 
พฤติกรรม และคุณค่า ช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในสินค้าหรือบริการขององค์กร ลูกค้าที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดที่มีความสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินชีวิตประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
ประสบการณ์เป็นสิ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

2) ภาพรวมประสบการณ์ของลูกค้ามาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามาจากทุกองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟ Starbucks ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสาขาอยู่ในย่านธุรกิจหรูหรา เพ่ือ
รองรับความต้องการของลูกค้าผู้มีรสนิยม สาขาต่างจังหวัดเน้นเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ทุกสาขาของ 
Starbucks ให้ประสบการณ์กับลูกค้าในด้านความรู้สึกที่เหมือนกัน คือ ลูกค้าได้ดื่มกาแฟคุณภาพดี
จากทั่วโลกในบรรยากาศอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านหรือสำนักงาน 

1. การมุ่งเน้นนำเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้า 

4. การผสมผสานวิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

2. ภาพรวมประสบการณ์ของ
ลูกค้ามาจากการบริโภคผลิตภณัฑ ์

3. ลูกค้าใช้เหตุผลและอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ 

การตลาด
ประสบกาณ ์
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ประสบการณ์ของลูกค้าเริ่มต้นจากเห็นภาพการบดและชงกาแฟสดในพ้ืนที่ให้บริการ
เพ่ือกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก เสริมด้วยองค์ประกอบด้านสถานที่ แสง เสียง และพนักงานผ่าน
การอบรมความรู้เรื่องกาแฟคอยให้บริการด้วยความสุภาพ Starbuck เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 
ปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ แต่มียอดขายดีและขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง 44 
สาขาในปี 2547 ซึ่งสามารถอธิบายถึงประสบการณ์ขายได้ (Pine & Gilmore, 1998) แม้ว่าราคา
กาแฟที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปไม่ใช่อุปสรรค ถ้าสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้า
เกิดประสบการณ์ที่ดีในการบริโภคสินค้าหรือบริการ 

3) ลูกค้าใช้เหตุผลและอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ 
เมื่อลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากความ

จำเป็นต้องซื้อหรือไม่ต้องซื้อ จำนวนเท่าใด และควรซื้อเมื่อไหร่ ลูกค้าพิจารณาจากเหตุผลเป็นหลัก 
แต่มีอิทธิพลจากประสบการณ์ ความรู้สึกและอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ นักการตลาดต้องให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ในด้านเหตุผลแสดงออกในทางกายภาพ รูปลักษณ์และ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนด้านอารมณ์แสดงออกในรูปแบบความรู้สึก การรับรู้ แรงจูงใจ เป็นศาสตร์
ทางด้านจิตวิทยาและสังคม นักการตลาดต้องผสมผสานความรู้หลายสาขา เพ่ือทราบปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารการตลาด 

4) การผสมผสานวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
แนวคิดการตลาดประสบการณ์มีหลายมุมมองและมีความหลากหลาย จึงต้องใช้หลาย

วิธีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เช่น การสังเกต
ท่าทาง การเคลื่อนไหว อากัปกริยา พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า โดยวัดการเคลื่อนไหวของสายตา 
(Eye-movement) เพ่ือประเมินผลการรับรู้ของการโฆษณาเชิงปริมาณ หรือการหาข้อมูลจากลูกค้า
กลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเชิญประมาณ 6-10 คน ในแต่ละกลุ่มร่วม
แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ 
วิธีการและเครื่องมือตามแนวคิดการตลาดประสบการณ์มีหลายรูปแบบและต้องปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

จากความหมายของการตลาดเชิงประสบการณ์จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์มีความสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า มีหลักการสำคัญในการมุ่งเน้นนำเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้าด้วยการผสมผสานวิธีการ
ที่หลากลายเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3.2 แนวคิด Experience Economy 
Pine & Gilmore (1998) ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “Experience Economy” ว่าการที่บริษัท

สามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการจนสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป บริษัทต้องสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการให้เกิดกับลูกค้าโดยให้ลูกค้าเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน มิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติแรกคือลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์อย่างมาก 
(Active Participation) และอีกด้านลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างประสบการณ์ (Passive 
Participation) มิติที่สองคือสภาพแวดล้อม ด้านหนึ่งเป็นการซึมซับในปะสบการณ์นั้น (Absorption) 
และอีกด้านหนึ่งเป็นการดื่มด่ำในประสบการณ์นั้น (Immersion) ตัวอย่างเช่น การชมความงามของ
ธรรมชาติเป็นการซึมซับบรรยากาศจากการเดินทางท่องเที่ยว แต่ถ้าการที่ได้เดินลงมาจากภูเขาที่มี
ทิวทัศน์ที่งดงามจนเกิดความหลงไหลดื่มด่ำจากธรรมชาติที่ตนเองได้สัมผัสด้วยตนเองถือเป็นการดื่ม
ด่ำในประสบการณ์ โดยหากเรานำทั้ง 2 มิติมาสรุปเป็นขอบเขตของประสบการณ์จะสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 ด้าน (The Four Realms of an Experience)  ดังแสดงในภาพที่ 2.9 

ด้านที่ 1 ลูกค้าซึมซับกับประสบการณ์ที่บริษัทได้สร้างขึ้นมาแต่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้าง
ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมนั้นน้อย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) 

ด้านที่ 2 ลูกค้าซึมซับกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเนื่องจากได้มีส่วนร่วมจากการทำกิจกรรมอย่าง
มาก ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมด้านการศึกษา (Education) ที่ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องจะ
ซึมซับเนื้อหาจากการบรรยายของวิทยากรได้มากกว่าการอ่านหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ด้านที่ 3 ลูกค้าดื่มด่ำในประสบการณ์และมีส่วนร่วมอย่างจากการทำกิจกรรมนั้น เช่น 
นักท่องเที่ยวที่ได้ปีนเขาด้วยตนเองแล้วรู้สึกหลงใหลในกิจกรรมและดื่มด่ำกับธรรมชาติหรือสถานที่ที่
ไป จนทำให้เป็นพวกที่รักและทุ่มเทให้กับกิจกรรมที่ตัวเองหลงใหล (Escapist)  

ด้านที่ 4 ลูกค้าดื่มด่ำในกิจกรรมแต่มีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้นไม่มากนัก พวกเขาจะจัดอยู่
ในกลุ่ม Esthetic 
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ภาพที่ 2.9 แนวคิด Experience Economy 
แหล่งที่มา: Pine and Gilmore, 1998. 

 
แนวคิดเรื่อง Experience Economy และขอบเขตประสบการณ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ช่วยทำ

ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าพฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงต้องพัฒนาขึ้นให้สามารถสร้างประสบการณ์และ
ความประทับใจแก่กับนักท่องเที่ยวโดยการดึงพวกเขาให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม จนเกิด
การซึมซับและดื่มด่ำในประสบการณ์จากเรียนรู้ ลงมือทำจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ต่าง ๆ 
 

2.3.3 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว 
1) ประสบการณ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
สำหรับประสบการณ์ด้านการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับของ

ความรู้สึกของผู้บริโภค การมุ่งเน้นนำเสนอประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว คือ การสร้างการรับรู้ 
ความรู้สึก พฤติกรรมและคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจในสินค้าและ
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บริการท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
Functional Experiences องค์ประกอบของการท่องเที่ยว คือ ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อการ
บริการหรือการท่องเที่ยวที่ได้รับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงิน เช่น ด้านคุณภาพ ราคา การ
ให้บริการของมัคคุ เทศก์และการบริการนำเที่ยว เป็นต้น Social Experiences คือ คุณค่าที่
นักท่องเที่ยวได้รับและได้มีส่วนร่วมในการได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น Emotion Experiences คือ ความรู้สึกและคุณค่าที่นักท่องเที่ยว
ได้รับเมื่อเลือกมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากที่ อ่ืนที่ เคยได้สัมผัสมา 
การศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวจำเป็นต้องผนวกทั้งประสบการณ์การพักผ่อนและประสบการณ์
ในการเดินทางและทำกิจกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อประสบการณ์รวม
จากทั้งสองด้านดังกล่าว การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวต้องมุ่งเน้นคุณภาพบริการทั้งการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ 

ธันยา พรหมบุรมย์ และนฤมล กิมภากรณ์ (2558) กล่าวว่า ในการสร้างประสบการณ์
ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อน การใช้บริการ (Before) ระหว่างการใช้
บริการ (During) และหลังการใช้บริการ (After)  

ประสบการณ์ ในกระบวนการก่อนการท่องเที่ยว (Before) เกิดจากจุดสัมผัส ได้แก่ 
การหาข้อมูลเพ่ือการวางแผนก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ การหาข้อมูลในเว็บไซต์ ซักถามจาก
เพ่ือนหรือญาติที่เคยมาเที่ยว หนังสือแนะน าสถานที่ เที่ยว ดังนั้น ข้อมูลก่อนการตัดสินใจไปเที่ยวยัง
สถานที่ต่าง ๆ ควรมีข้อมูลจุดเชื่อมต่อการบริการขนส่งแจกให้กับผู้ให้ข้อมูล มีการออกแบบจุด
ท่องเที่ยว มีกระบวนการต้อนรับที่ประทับใจตั้งแต่แรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง สามารถสร้าง
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและทางความรู้สึก (Sense and Feel Experience) และสร้าง
อารมณ์ในเชิงบวก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการประสบการณ์ที่หลากหลายผสมผสานทั้งกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และสุขภาพ หากมีการสร้างเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบ
การเดินทางได้เอง  จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ วางแผน ทำให้เกิดความสนุกและเกิดความรู้สึกในการ
ควบคุมและบริหารจัดการเวลาและสถานที่ในการท่องเที่ยวของตนเองได้ สร้างประสบการณ์ในการคิด
และการปฏิบัติ (Think and Act  Experience) ให้กับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ หากมีการสร้าง
เว็บไซต์ที่เป็นเว็บบันทึกออนไลน์ (Blog) ซึ่งเป็นกระแสนิยมในโลกออนไลน์ การอ่านบันทึกและการ
บันทึกด้วยตนเองจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงและมีการแบ่งปันกันระหว่างนักท่องเที่ยวและสังคมเกิดขึ้น 
อันจะน าไปสู่การสร้างประสบการณ์ในการเชื่อมโยงเชิงสังคมของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น (Social-
identity  Experience) 

การส่งมอบประสบการณ์ในกระบวนการระหว่างการท่องเที่ยว (During) เป็นขั้นตอน
ที่สำคัญที่สุดของการส่งมอบประสบการณ์ เป็นจุดที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับลูกค้าหรือ
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นักท่องเที่ยว การสร้างความประทับผ่านการเล่าเรื่องราว การให้ความรู้ การบริการขนส่งเดินทางมี
ความสะอาด ปลอดภัย การบริการที่ดีของบุคลากรให้บริการการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น าเที่ยวเป็นจุด
สัมผัสที่ส าคัญที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ สถานที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะอาด มีบรรยากาศท่ีดี ปลอดภัย การจัดสถานที่ในแต่ละแหล่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการน าเสนอความสุนทรีผ่านการมองเห็น การได้ยินเสียง การได้
สัมผัส การได้รสชาติ และการได้กลิ่น ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจะมีหลายประสบการณ์ใน
เวลาเดียวกันทั้งประสบการณ์ทางโสตสัมผัส (Sensory Experiences or Sense)  ประสบการณ์ทาง
ความรู้สึก (Affective Experiences or Feel)  ประสบการณ์ทางพฤติกรรมและวิถีชีวิต (Physical 
Experiences, Behaviors and Lifestyle or ACT) และประสบการณ์ ใน เชิ ง อัตลั กษณ์ สั งคม 
(Social-identity Experiences) จากการได้มีปฏิสัมพันธ์ กันในระหว่างเดินทาง  

หลังการใช้บริการ (After) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ มีการสร้างความประทับใจ 
กระตุ้น ให้เกิดการบอกต่อความประทับใจผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
มีการประกวดภาพถ่าย อาจมีการแจกรางวัลเพ่ือจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวอีก และ 
ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาปรับปรุงสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีประสบการณ์ที่ดีแล้วจะเกิดการบอกต่อและกลับมาเท่ียวซ ้าอีก 

2) ประสบการณ์และความทรงจำของนักท่องเที่ยว 
Oh, Fiore, and Jeoung (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

ประกอบด้วยหลายปัจจัยและได้มีการกล่าวถึงกันอย่างมากในแวดวงวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา พบว่า 
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

Binksorst (2007) กล่าวว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรมี 
ลักษณะเฉพาะ มี เอกลักษณ์  เป็นกิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้สร้าง

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
Hung, Lee, and Huang (2016) กล่าวว่า “ประสบการณ์เป็นความทรงจำ” หาก

สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างการได้รับบริการจะก่อให้เกิดความทรงจำที่ดีตลอดไป 
นอกจากนี้ยังได้แบ่งประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความบันเทิง การศึกษา
หรือการเรียนรู้ สุนทรียภาพ และการหลบหนีจากความเป็นตัวตน Richards (2011) กล่าวว่า ผู้
ให้บริการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า ความทรงจำ และ
ประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว Marschall (2012) กล่าวว่า อิทธิพลของความทรงจำที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวครั้งแรกส่งผลต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยว Kim (2010) กล่าวว่า 
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการเดินทางเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มความชอบ และสนองความ
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ต้องการ จนก่อให้เกิดความรู้และความทรงจำในทางบวก  Knutson, Beck, Kim, and Cha (2010) 
กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมเปรียบได้กับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร ประสบการณ์เชิงบวกเป็นการฝากเงิน 
ประสบการณ์เชิงลบเป็นการถอนเงิน ซึ่งเป็นความทรงจำของลูกค้าต่อธนาคารนั้น ๆ 

3) ประสบการณ์และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
Giraldi and Cesareo (2014) กล่าวว่า นักท่องเที่ ยวให้ความสำคัญกับแหล่ ง

ท่องเที่ยวที่ตนเองเคยมีประสบการณ์การเดินทางโดยตรงมากกว่าการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ และ
ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำและการแนะนำบอกต่อ 

Beerli and Martín (2004) กล่าวว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลสำคัญ
ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวซ้ำหากพวก
เขารู้สึกถึงความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสมาจากประสบการณ์ตรงเพราะทำให้ลดความ
กลัวและความไม่พึงพอใจลงได้ 

Sönmez and Graefe (1998) ระบุว่า อิทธิพลของประสบการณ์การท่องเที่ยว 
สามารถส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวซ้ำหรือแนะนำบอกต่อ หากเค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี
จากการท่องเที่ยว และรู้สึกถึงความปลอดภัยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  
 

2.3.4 ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Chen (2015) กล่าวถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลมาจากโทรทัศน์  

ภาพยนตร์ และศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว งานวิจัยของ Rapuano and Fernandez 
(2010) ศึกษาที่ Country Clare กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน และอัต
ลักษณ์หรือความเป็นตัวตนดั้งเดิมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนมีอิทธิพลอย่างไรต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว งานวิจัยของ Pocock (1992) พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวใน Cookson 
Country ได้รับอิทธิพลมาจากนวนิยายที่เขียนเรื่องราวของชุมชนดังกล่าว ดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่เดินทางมาเพ่ือต้องการเห็นสิ่งที่กล่าวไว้ในนวนิยาย Hiwasaki (2000) กล่าวว่านักท่องเที่ยว
เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ของตนเองเนื่องมาจาก  
3 ปัจจัย ได้แก่ มองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง ตัวแทนชุมชนหรือคนใน
ชุมชนกระทำหรือนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างการ
รับรู้ให้ทั้งกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวที่
ต้องการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากที่ตนเองเคยอยู่ก็จะเลือกเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจจากการได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ และเกิดความคาดหวังให้เกิดประสบการณ์
จากการเดินทางท่องเที่ยวตามที่ตัวเองต้องการหรือสนใจ  The Association for Tourism and 
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Leisure Education (ATLAS) ปี 2004 ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจจากสมาชิก 35 ราย จาก 25 ประเทศ มีนักท่องเที่ยวจำนวน 13,000 ราย
ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมในยุโรป พบว่า 5% ของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุโรปเดินทางวันหยุดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ATLAS, 2011) 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประสบการณ์นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นสิ่งใหม่ของ
การพัฒนาการท่องเที่ยว ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกันถึงทำกิจกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน Pine and Gilmore (1999) กล่าวว่า การต้องการ
ศึกษาเรียนรู้ การหลีกหนีจากสิ่งที่เดิม ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างประสบการณ์ 
Richards (2011) กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับการสร้างสรรค์จะทำให้การ
ท่องเที่ยวเติบโตขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม
แบบดั้งเดิมเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีแท้จริงแก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน  

Raymond (2007) ได้สรุปประสบการณ์นักท่องเที่ยวของ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
นิวซีแลนด์” ไว้ดังนี้ 

1) การสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นับว่าเป็น
จุดที่สำคัญที่สุดในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะนักท่องเที่ยวมักจะพูดอยู่เสมอว่า “นี่
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำในนิวซีแลนด์” เมื่อตนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

2) เรื่องราวที่จะนำเสนอในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แต่ละแห่งต้องสะท้อนให้เห็น
ภาพลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นนั้นจริง ๆ 

3) กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมทำได้นั้นหากเป็นกิจกรรมสั้น  ๆ มักจะได้รับ
ความนิยมมากกว่ากิจกรรมที่ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกิจกรรม
ที่ใช้เวลานานมากกว่า 1 วัน 

4) ผู้รู้ ในท้องถิ่นที่ เป็นผู้ให้ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนและมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันบ่อยครั้ง เพ่ือนำมุมมองและข้อคิดเห็น
ปรับปรุงกิจกรรมของตนให้ดีและประสบความสำเร็จมากขึ้น 

5) ลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น
ในนิวซีแลนด์มีนักท่องเที่ยวแบกเป้และกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ๆ ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่
ทั้งสองกลุ่มนี้มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างตลาดของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน
ด้วย  

6) สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อย่างลุ่มลึกต่อประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เนื่องจากประเพณีบางอย่ างยังมีความ
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ผูกพันกับเจ้าของประเพณีแบบเฉพาะจึงไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นประเพณีที่ให้นักท่องเที่ยวใช้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น ประเพณีเก่ียวข้องเฉพาะคนในครอบครัว เป็นต้น 

7) การสร้างประสบการณ์แบบจริงแท้ดั้งเดิม (Authenticity) เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ
กระแสโลกปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องหาความสมดุลและความเหมาะสมในการสร้างประสบการณ์ดังกล่าว 

8) ผู้ที่ให้ความรู้ในท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว
เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยในแต่ละที่ทั่วโลกสามารถใช้
คำเรียกท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสมหรือให้สอดคล้องกับภาษาของท้องถิ่นนั้น ๆ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ ความทรงจำ
ให้แก่นักท่องเที่ยวจากการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชนของแหล่ง
ท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการต่อยอดและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง หากนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่
ดี เกิดความประทับใจ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว จนเกิดความทรงจำที่ดี และกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือบอกต่อและแชร์ประสบการณ์
ท่องเที่ยวของตนเองให้กับเพ่ือนและญาติ โดยการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนการการเดินทางท่องเที่ยวเป็นช่วงที่มีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเดินทาง 
ระหว่างการท่องเที่ยวเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และหลังการ
เดินทางท่องเที่ยวเป็นการประเมินความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ประสบการณ์นักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจและความทรงจำที่ดีของนักท่องเที่ยว ซึ่งจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผู้ศึกษาได้นำมาพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ 
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยได้จำแนกออกเป็น 5 ปัจจัยในส่วนของประสบการณ์ของ
นักท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์  ได้ แก่  การหลีกหนี และการได้ รับการยอมรับ  (Escape and 
Recognition) ความสงบทางจิตใจและการผ่อนคลาย (Peace of Mind) การมีส่วนร่วมอย่างมี
เอกลักษณ ์(Unique Involvement) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) และการเรียนรู้ (Learning) 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับความทรงจำของนักท่องเที่ยว 

2.4.1 ความหมายของความทรงจำ 
Kahneman and Riis (2005) กล่าวว่า ความทรงจำและประสบการณ์มีความแตกต่างกัน 

ทั้ ง  2 สิ่ งนี้ เรี ยกว่ า  “Remembering Self” และ “Experience Self” โดยความหมายของ 
“Experience Self” หมายถึง การกระทำ ณ ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการหาข้อมูล การได้รับ
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ข้อมูล การได้รับบริการจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม จนกลายเป็นประสบการณ์ที่
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้รับ ในขณะที่ “Remembering Self” เกิดจากการประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการซื้อสินค้าหรือบริการและทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวจดจำสิ่งเหล่านั้นหรือเหตุการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งการจดจำนั้นจึงจะเรียกว่าความทรงจำ ยกตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หากประสบการณ์ที่ได้รับทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่
คุ้มค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวประสบการณ์ เหล่านั้นก็ จะเป็นความทรงจำที่ดีของ
นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีแต่ก็อาจจะมี
ความทรงจำที่ไม่ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวใช้บริการจากร้านอาหารที่มี
ชื่อเสียง บรรยากาศการตกแต่งร้านที่หรูหรา ได้โต๊ะที่ดีที่สุด อาหารอร่อย และเครื่องดื่มเลิศรส สิ่ง 
ต่าง ๆ เหล่านี้คือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากลักษณะทางกายภาพและสังคม อย่างไรก็ตามเมื่อเรียก
เก็บจานพนักงานได้ทำกาแฟหกบนตักของลูกค้า เหตุการณ์นี้ก็จะก่อให้เกิดความทรงจำที่ไม่ ดีกับ
ลูกค้าและสามารถทำให้ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้ไม่อยู่ในความทรงจำ 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และประสบการณ์กับความทรงจำก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แม้ว่า
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์โดยรวมที่ดีจากการซื้อสินค้าหรือเดินทางท่องเที่ยว แต่
อาจจะมีความทรงจำบางอย่างท่ีไม่ดีจากประสบการณ์ดังกล่าวได้ 
 

2.4.2 ความทรงจำของนักท่องเที่ยว 
Ali, Hussain, and Ragavan (2014) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทำ

กิจกรรม และเข้าพักในสถานที่ที่สามารถหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน ประสบการณ์นักท่องเที่ยว
หลังจากการใช้บริการส่งผลต่อความทรงจำของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีความทรงจำที่ดีหาก
ได้รับการบริการและประสบการณ์ที่ดี ณ ขณะที่ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรม 

Pine and Gilmore (1998) กล่าวว่า ประสบการณ์การบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้า
ส่งผลต่อความทรงจำและพฤติกรรมเชิงบวกโดยเกิดขึ้นจากด้านต่าง ๆ ที่ เรียกว่า 4E’s ได้แก่ 
Educational (การศึกษา) Entertainment (ความบันเทิง) Esthetic (ความงาม/สุนทรียภาพ) 
Escapism (การหลีกหนี) 

Quadri-Felitti and Fiore (2016) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อความทรง
จำและพฤติกรรมของลูกค้า อาทิเช่น สี แอร์ ทัศนียภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และหากลูกค้าพึง
พอใจกับการจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับพวกเขา เช่น การเรียนนวด ทำอาหาร 
การดำน้ำ จนก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีก็ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความทรงจำและ
พฤติกรรมเชิงบวก 
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Kim, Ritchie, and McCormick (2012) กล่าวว่า ความทรงจำจากประสบการณ์การ
เดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนเติมเต็มความชอบและเป็นการเสริมสร้างความรู้จนก่อนให้เกิดความ
ทรงจำเชิงบวก 

จากคำนิยามและการศึกษาเกี่ยวกับความทรงจำของนักท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ว่า ความ
ทรงจำเกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเดินทางท่องเที่ยวทั้งการเข้าพัก แหล่งท่องเที่ยว 
และกิจกรรมท่องเที่ยว โดยความสัมพันธ์เริ่มจากนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จนก่อให้เกิดเป็น
ความทรงจำและความพึงพอใจซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 

2.4.3 ความทรงจำและความพึงพอใจ 
Starcher (2015) ศึกษาเกี่ยวกับความทรงจำของเด็กที่มีต่อคำพูดของพ่อจากการแข่งขัน

กีฬา พบว่า ความทรงจำที่ดีของเด็กเกิดจากคำพูดของพ่อที่ไม่กดดันในการแข่ง การพูดให้พยายาม
เต็มที่ การได้เรียนรู้จากการลงแข่ง และความรู้สึกสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งความ ทรงจำต่าง ๆ 
เหล่านี้ส่งผลให้เด็กเกิดความพึงพอใจและประทับใจจนทำให้อยากเข้าร่วมการแข่งขันอีกในครั้งต่อไป 
เช่นเดียวกับด้านการท่องเที่ยว Kim (2018)  กล่าวว่า ความทรงจำของประสบการณ์นักท่องเที่ยวเกิด
จากการรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้จนสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 

ความทรงจำที่ดีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ 
ซึ่งมีความต้องการทำกิจกรรมที่แตกต่างและได้ถ่ายทอดความชอบผ่านการทำกิจกรรมที่สะท้อนความ
เป็นตัวเอง ดังนั้นหากกิจกรรมสามารถออกแบบมาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความทรงจำ ย่อมส่งผลต่อ
ความความพึงพอใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ (Tan, Luh, & Kung, 2014)  

จากผลการศึกษาถึงความทรงจำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่ตัวเองชอบจนก่อให้เกิดความประทับใจ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลง
มือทำ และแตกต่างจากที่เคยเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สร้างความทรงจำให้แก่นักท่องเที่ยวและ
หากเป็นความทรงจำที่ดีก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 

2.4.4 ความทรงจำและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
Tung and Ritchie (2011) กล่าวว่า ประสบการณ์ความบันเทิงของนักท่องเที่ยวหากได้รับ 

การพัฒนาปรับปรุงย่อมส่งผลต่อความทรงจำและพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การกลับมาเที่ยวซ้ำ และ
การแนะนำบอกต่อให้กับเพ่ือนและครอบครัว 
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เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น คือ ประสบการณ์ และหากเป็นสิ่งที่ เราสนใจหรือให้
ความสำคัญก็จะเรียกว่า ความทรงจำ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการการกลับมาใช้บริการซ้ำ การแนะนำ
บอกต่อ (Kahneman & Riis, 2005) 

ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลายในการเดินทางท่องเที่ยวไม่
ว่าจะเป็นการเข้าพัก การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความทรงจำทีดีย่อมส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
นักท่องเที่ยว (Ali, Ryu, & Hussian, 2014) 

ผลการศึกษาของ Oh et al. (2007) พบว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความทรงจำจากประสบการณ์ของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวส่งผลหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการในอนาคตโดยอาจกลับมาใช้บริการซ้ำหรือมีการ
แนะนำบอกต่อ โดยความทรงจำเกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว และหากเป็น
ความทรงจำเชิงบวกก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความทรงจำที่งดงาม ความทรงจำที่น่าจดจำ ความทรงจำที่
มีคุณค่า และความทรงจำเชิงบวก 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
“ความพึงพอใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีนักวิชาการและนักจิตวิทยา 

ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
จารุศรี ศิริอังคาวุธ (2545) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก

ของทัศนคติซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเหตุผลเสมอไป หรือกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจเป็นเพียง
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึก (Reaction Feeling) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่แสดงออกมา 
(Yield) ในลักษณะผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ของกระบวนการการประเมิน (Evaluative)  

ประคอง พานิชกุล (2553) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของคนเราที่
สัมพันธ์กับโลกที่ เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อมซึ่ งค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น โดยความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการได้รับรู้ สัมผัส มองเห็น และแสดง
ออกมาทางพฤติกรรม โดยความพึงพอใจอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
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2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
อรจันทร์ ศิริโชค (2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญจากการทำกิจกรรม

การตลาดและการเชื่อมโยงกระบวนการตัดสินใจ และการบริโภคกับปรากฎการณ์หลังการซื้อ เช่น 
เปลี่ยนทัศนคติ การร้องเรียน การพูดแบบปากต่อปาก การซื้อซ้ำ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
Oliver (1980) กล่าวว่า การศึกษาในอดีตวิธีการที่พบมากที่สุดที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ คือ 
การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและสิ่งที่ ได้รับจริง ทฤษฎีความคาดหวัง หรือ ทฤษฎี V.I.E 
(Vroom, 1964) ทฤษฎีความเท่าเทียม (Oliver & Swan, 1989) ทฤษฎีรูปแบบบรรทัดฐาน (LaTour 
& Peat, 1979) และประสิทธิภาพโดยรวมของการรับรู้ (Tse & Wilton, 2006) 

ตามกระบวนทัศน์นี้กล่าวได้ว่า ก่อนจะซื้อลูกค้าจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้า และ
หลังจากการซื้อผู้บริโภคจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ก่อนการซื้อ 
เมื่อลูกค้าทำการเปรียบเทียบแล้ว สถานการณ์ท่ีอาจเป็นไปได้มี 3 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีสิ่งที่ได้รับจริงต่ำกว่าความคาดหวัง ผลลัพธ์ คือ ลูกค้าไม่พึงพอใจ (Negative 
Disconfirmation) 

2) กรณีสิ่งที่ได้รับจริงมีค่าสูงกว่าความคาดหวัง ผลลัพธ์ คือ ลูกค้าพึงพอใจ 
(Positive Disconfirmation) 

3) กรณีสิ่งที่ได้รับจริงมีค่าเท่ากับความคาดหวัง ผลลัพธ์ คือ ลูกค้ารู้สึกเฉย ๆ 
(Confirmation) 

ทฤษฎีความคาดหวัง หรือ ทฤษฎี V.I.E  (Vroom, 1964)  
ภัทรา แสงสุรจันทรกุล (2557) กล่าวว่า ทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีที่มีองค์ประกอบ

สำคัญ  3 ประการ  คื อ  ความ พึ งพอใจ  (V-Valance) วิ ถี ท างที่ น ำไปสู่ ค วาม พึ งพอใจ   (I-
Instrumentality) และความคาดหวังภายในตัวบุคคล (E-Expectancy) โดยในตัวบุคคลจะมีความ
ต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงกระทำการตอบสนองความต้องการหรือ
สิ่งที่คาดหวังไว้และเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้จะทำให้ได้รับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity Theory) 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเกิดจากความรู้สึกเท่าเทียมกันหรือความยุติธรรม Bowen (2001) 

ได้อธิบายหลักการของทฤษฎีความยุติธรรมว่า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบซึ่งกันและกันระหว่าง
อัตราส่วนระหว่างสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่เสียไปของตนเองกับลูกค้าคนอ่ืน นั่นก็หมายถึงลูกค้าจะตั้งคำถาม
ว่าสิ่งที่ตนได้รับในรูปแบบของสินค้าและบริการนั้นเท่าเทียมกับลูกค้าคนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือจ่ายเท่ากันกับเขาหรือไม่ หรือลูกค้าคนอ่ืนมีสิทธิพิเศษกว่าตนในรูปแบบที่ ได้รับบริการที่ดีกว่า
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หรือสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือราคาที่ต่ำกว่าตน ความไม่เท่าเทียมกันนี้เองที่ก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจ 

แนวคิดการรับรู้ประสิทธิภาพโดยรวม (Perceived Overall Performance)  
การตอบสนองของผู้บริโภคในการประเมินการรับรู้ของความแตกต่างระหว่างก่อนความ

คาดหวัง (หรือบรรทัดฐานของบางอย่าง) ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ของ
ผลิตภัณฑ์หลั งจากการรับรู้ว่ าเป็นของตนบริโภค  Churchill and Surprenant (1982) และ 
Halstead, Hartman, and Schmidt (1994) กล่าวว่า ลูกค้าประเมินบริการอาจมิได้ขึ้นอยู่ กับการ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจริงอย่างในทฤษฎี Disconfirmation กล่าวไว้ 
แต่ลูกค้าจะประเมินบริการจากความรับรู้ (Perception) และ/หรือประสบการณ์ (Experience) 
เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้า จากงานวิจัยของ Cronin, 
Brady, and Hult (2000) สรุปผลออกมาว่าในการทำนายความพึงพอใจโดยรวมซึ่งวัดคุณภาพบริการ
ด้วยการรับรู้ (Perception) และ/หรือประสบการณ์ (Experience) เท่านั้น ดีกว่าวิธีการประเมินโดย
เปรียบเทียบความคาดหวังกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจริง 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจสามารถอธิบายโดยสรุปได้ว่า การวัดความพึง
พอใจแบบพ้ืนฐานที่รับรู้กันมาทำได้โดยการวัดความคาดหวังของผู้บริโภคก่อนการซื้อสินค้ากับสิ่งที่
ได้รับจริงหลังจากซื้อสินค้าดังกล่าวแล้ว โดยมี 3 แบบ คือ พึงพอใจ เฉย ๆ และไม่พึงพอใจ แต่ต่อมา
ภายหลังได้มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจยังสามารถวัดได้จากการรับรู้คุณภาพการบริการและ
จากประสบการณ์ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีการวัดแบบไหน ความพึงพอใจก็ยากที่จะวัดได้อย่าง
ชัดเจนเนื่องจากขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคคล ประสบการณ์ และความคาดหวังของแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกัน 
 

2.5.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
จากการศึกษา พบว่า มีงานวิจัยทางการตลาดเป็นจำนวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เนื่องจากการสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าส่งผลด้านบวกและสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรธุรกิจ เช่น การซื้อซ้ำ (Yi & La, 2003) การ
บอกต่อ และความจงรักภักดี (Campo & Yagüe, 2008) เป็นต้น ทั้งนี้ยังพบว่างานวิชาการจำนวน
มากได้ระบุว่าความพึงพอใจเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของการสร้างผลกำไรของบริษัท 

ความหมายและแนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
Anderson, Fornell, and Lehmann (1994) ได้ให้ความหมายตามแนวคิดนักการตลาดที่

พบนิยามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 ฝ่าย คือ 
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1) ความหมายที่ยึดสถานการณ์กำลังซื้อเป็นหลัก โดยให้ความหมายว่า ความพึง
พอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อขายสถานการณ์หนึ่ง 
มักใช้ในงานวิจัยการตลาดที่เน้นแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ 

2) ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมาย
ว่าความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินคุณภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย
อย่างที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง 

วรพร ฉายกี่ (2556) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการบริการ เป็นภาวะที่แสดงออก
ที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งความพึงพอใจเกิดขึ้นจาก
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียประสบการณ์การได้รับ
บริการที่ตรงกับสิ่งจูงใจที่ลูกค้าคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม
ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่ เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้า  

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จของตลาดเกิดจากการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสินค้ากับความคาดหมายที่ผู้บริโภคได้ตั้งไว้ก่อนที่จะมีการซื้อสินค้า
หรือบริการ ซึ่งรูปแบบการเปรียบเทียบดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบที่ 1 การปฏิบัติงาน
ของสินค้าดีกว่าความคาดหมายซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจ รูปแบบที่ 2 การปฏิบัติงานของสินค้า
เท่ากับความคาดหมายซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกเฉย ๆ และรูปแบบที่ 3 การปฏิบัติงานของสินค้าต่ำกว่า
ความคาดหมายซึ่งจะนำไปสู่ความไม่พอใจ 

จากคำนิยามและแนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ/นักท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ว่า ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลังจากการเดินทาง โดยมีการเปรียบเทียบคุณภาพและการบริการที่
ได้รับจากการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจากความคาดหวังของตนเองที่มีก่อนการ
เดินทางหรือจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมา โดยความพึงพอใจส่งผลด้านบวกต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือประเภทการท่องเที่ยว กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ำหรือเกิดการ
บอกต่อในแง่บวก ดังนั้น จึงสามารถกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ /นักท่องเที่ยว
ออกเป็น 3 ระดับ ตามภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
แหล่งที่มา: วรพร ฉายกี่, 2556. 
 

ความพึงพอใจด้านการรับรู้คุณค่า 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าว่าเป็นระดับความรู้สึก

ของลูกค้าที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติหรือการทำงานเพ่ือการ
บริการกับการคาดหวังของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของบุคคล ความคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณ์
และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์
เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย
พยายามสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิดจากการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีการทำงาน
ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆโดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน ซึ่ง
คุณค่าท่ีมอบให้กับลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า 

Sweeney and Soutar (2001) กล่าวว่า คุณค่าและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กันแต่คน
ละแนวคิด ประเด็นที่แตกต่าง คือ คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นั้นเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของซื้อสินค้าและบริการ
รวมถึงก่อนการตัดสินใจซื้อ เกิดขึ้นได้โดยที่ลูกค้าไม่เห็น ไม่เคยซื้อ หรือไม่เคยใช้สินค้าหรือบริการมา
ก่อน แตค่วามพึงพอใจเป็นการประเมินหลังการซื้อสินค้าและบริการ  

การสร้างคุณค่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอมรวมข้อเสนอของสินค้าและบริการกับ
สถานการณ์การใช้งานของลูกค้า ผลลัพธ์ที่ปรารถนา และความต้องการที่แท้จริงในที่สุด ในทาง
ตรงกันข้ามความพึงพอใจวัดได้จากความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ความพึงพอใจวัดจาก

ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

การประเมิน
เปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจ 
บริการรับจริง = บริการคาดหวัง 

 

ความพึงพอใจ 
บริการรับจริง > บริการคาดหวัง 

ลักษณะ/คุณภาพบริการ
ที่ผู้รับบริการได้รับ 

ความพึงพอใจ 
บริการรับจริง < บริการคาดหวัง 
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สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับจริงกับสมรรถนะมาตรฐานของบริษัท ดังนั้น ความพึงพอใจจึง
เป็นการตอบสนองของลูกค้าต่อข้อเสนอของบริษัท เป็นความรู้สึกของลูกค้าในแง่บวกแง่ลบที่มีต่อ
คุณค่านั้น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคสินค้าและบริการตามข้อเสนอของบริษัท (Woodruff, 
1997) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลังจากใช้สินค้าและ
บริการโดยเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าและบริการ ณ สถานการณ์นั้น  ๆ ซึ่งมีทั้งแง่
บวกและแง่ลบ 

ความพึงพอใจจากความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
Chen and Tsai (2007) นิยามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวว่า หมายถึง ความพอใจและ

ความสุขที่นักท่องเที่ยวรู้สึกจากการได้ท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเดินทางที่เติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยว  

Holbrook (1994) กล่าวว่า ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินใจ หรือการมีความสุขในการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับคุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
ของบริโภค  

สุวรี ศิวะแพทย์ (2549) กล่าวว่า หากลูกค้าเกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ ไม่
ว่าจะเป็นความรู้สึกยินดี รู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกได้ถึงความสบายใจ จะส่งผลทำให้ลูกค้ามีโอกาส
กลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการซ้ำ 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า หากลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมีความสุขและความประทับใจจาก
การเดินทางท่องเที่ยวนั้นหมายถึงความพึงพอใจเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้บริการ ซึ่งย่อมส่งผลต่อ
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือการแนะนำบอกต่อให้กับญาติและเพ่ือนในอนาคต 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
Akama and Kieti (2003) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวก็เหมือนกับผู้รับบริการในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ 

ที่มักมีความคาดหวังในเบื้องต้นต่อประเภทและคุณภาพของการบริการที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
ๆ โดยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเกิดจากการรับรู้ผ่านข้อมูลโฆษณาการท่องเที่ยว โบรชัวร์ 
สื่อมวลชน และข้อมูลจากเพ่ือนและญาติ หากนักท่องเที่ยวได้รับโดยรวมในระหว่างหรือหลังจากการ
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวเกินหรือตรงกับความคาดหวังนักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจ แต่หากสิ่ง
ที่ได้รับจริงต่ำกว่าความคาดหวังจากการท่องเที่ยวนั้น ๆ นักท่องเที่ยวกจ็ะเกิดความไม่พึงพอใจ  

ความพึงพอใจในการบริการที่ เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควร
จะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับ
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ของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยแบ่งองค์ประกอบของความพึง
พอใจในการบริการออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2542) 

1) องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะตามที่ต้องการ เช่น ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่
จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรได้รับอาหารตามที่สั่ง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปสู่จุดหมายปลายทางหนึ่งตามเวลาที่ระบุไว้ หรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์บริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

2) องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
วิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่า
จะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ 
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน 
การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมกล่าวต้อนรับ
ลูกค้าอย่างสุภาพและแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีพร้อมทั้งช่วยเหลือเรื่องสัมภาระ พนักงาน
เสิร์ฟของร้านอาหารรับคำสั่งรายการอาหารด้วยความสุภาพและมีความเป็นกันเอง พนักงานธนาคาร
อธิบายระเบียบข้อบังคับการยื่นขอสินเชื่อด้วยความเอาใจใส่ มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
และดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการทำกิจกรรมนำเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
แหล่งที่มา: วรพร ฉายกี่, 2556. 
 

การรับรู้บริการที่ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่เกิดข้ึนจริง 

การรับรู้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการ 

การรับรู้บริการที่ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่เกิดข้ึนจริง 

การรับรู้คุณภาพของ
การนำเสนอบริการ 

ความพึงพอใจใน
การบริการ 
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จากองค์ประกอบของความพึงพอใจ จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการ
ประเมินคุณค่า ความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตาม
ลักษณะของการบริการและกระบวนการนำเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับที่ผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรือ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าว ย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจในการบริการ
นั้น หากเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม การรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่
ผู้รับบริการคาดหวัง ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์บริการและการนำเสนอบริการนั้น
ได ้

หลักการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
ภัทรา แสงสุรจันทรกุล (2557) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า หัวใจหลัก 

7 ประการที่พนักงานในองค์กรทุกคนพึงมีเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 
1) การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively)  

(1) การติดต่อกับลูกค้าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน รวมทั้งเหมาะสม 
กับระดับความรู้ความเข้าใจของลูกค้าแต่ละคน 

(2) มีการรับฟังลูกค้า 
(3) ทราบข้อมูลและอธิบายได้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริการ ตลอดจนสิ่งที่สามารถ

ให้บริการได้และมีราคาต่าง ๆ กัน รวมทั้งยังสามารถให้ความม่ันใจแก่ลูกค้าได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ของเขา
จะได้รับการแก้ไขให้จนเป็นที่พอใจ 

(4)  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าลูกค้ามีความต้องการหรือคาดหวังอะไรบ้าง 
ดังนั้น เมื่อลูกค้าพบว่าองค์กรได้มีการเตรียมการที่จะให้ความช่วยเหลือเขาอยู่แล้วก็จะมีการ
ตอบสนองในทางท่ีดีเช่นกัน 

2) การมีมารยาทที่ดี สุภาพอ่อนโยน (Curtest) และมีความเป็นมิตร เป็นสิ่งที่ควรจะ
เป็นคุณสมบัติของพนักงานทุกคน ดังนั้น องค์กรจะได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานขององค์กรมีทัศนะดีเพียงใดในเรื่องของความมีมารยาท 

3) การเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understanding Customer Need)  
(1) ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
(2) พยายามศึกษาว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละคนนั้นคืออะไร 
(3) สนองตอบแต่ละคนให้ตรงกับที่เขาต้องการ 

4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsible) ความตั้งใจ และความพร้อมของ
พนักงานที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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5) การแสดงออกถึงความสามารถและความรอบรู้ (Competence) การที่พนักงาน
ขององค์กรจะต้องมีความรู้ความชำนาญต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และยังรวมถึงความ
ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความสามารถในการขายและ
ให้บริการ และทักษะความสามารถส่วนบุคคลในการแก้ปัญหา 

6) ความน่าเชื่อถือ (Creditability) ความจริง ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้รวมถึงการ
ให้ความสนใจลูกค้าอย่างจริงใจและมีการแสดงออกให้เห็นด้วย 

7) มีความไว้วางใจ (Reliability) การกระทำอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก และยังหมายรวมถึงการที่องค์กรปฏิบัติ
ตามคำมั่นสัญญาที่พนักงาน (ในฐานะตัวแทนขององค์กร) ได้ให้ไว้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ไว้วางใจที่เกี่ยวโยงถึงความถูกต้องที่องค์กรให้บริการแก่ลูกค้าตามที่แจ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
นัดหมายหรือราคาที่ตกลงกัน 

จากหลักการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จึงสามารถสรุปได้ว่า หัวใจหลัก 7 ประการของการ
สร้างความพึงพอใจ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีมารยาทที่ดี สุภาพอ่อนโยน 
และมีความเป็นมิตร การเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การแสดงออกถึง
ความสามารถและความรอบรู้ ความน่าเชื่อถือ และมีความไว้วางใจ สามารถนำมาใช้ในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ กล่าวคือ คนในชุมชนและผู้ที่ให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังต้องมีจิตใจที่พร้อมในการต้อนรับและให้บริการด้วยมิตรไมตรีในการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ได้รับคุณค่าจากการเข้าร่วมกิจกร รม สร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้เกิดข้ึนแก่นักท่องเที่ยวและส่งผลต่อความพึงพอใจในที่สุด 

 
2.5.4 เครื่องมือวัดความพึงพอใจ 
พชรดา มงคงนวคุณ (2555) กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการสามารถกระทำได้

หลายวิธี ได้แก่ 
1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง เป็นการวัด

โดยการขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดและแสดงความคิดเห็นลงใน
แบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบ 

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยต้อง
อาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธี
หนึ่ง 
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3) การสังเกต เป็นวิธีที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนรับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังรับบริการเรียบร้อยแล้ว การวัด
ความพึงพอใจด้วยวิธีนี้จะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึง
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 

การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีวิธีการวัดหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก 
ความเหมาะสม ประเภทของธุรกิจ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัด จึงจะทำให้การวัดมี
ประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์กรเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยการวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุย ประกอบด้วยคำถาม 3 ส่วน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการรับรู้คุณค่า ความ
พึงพอใจจากความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
2.5.5 ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
Liu, Li, and Kim (2017) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวซ้ำหรือการแนะนำบอกต่อเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจ 

Ali and Omar (2014) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ การออกแบบสถานที่  
บรรยากาศ เป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
เช่นเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ปฏิกิริยาของลูกค้าต่อพนักงานในส่วนของคุณภาพการ
ให้บริการหรือระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการย่อมส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า และส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

Getty and Thompson (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ ความพอใจ 
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการและความพึงพอใจส่งผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม หากระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้นย่อมส่งผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำ
และการแนะนำบอกต่อ  

จากผลการศึกษาที่ผ่านมาจึงสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวได้รับการบริการเหนือกว่าความคาดหมาย ซึ่งความพึงพอใจไม่ว่าจากด้านของการรับรู้
คุณค่า ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือจากคุณภาพการให้บริการ ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว 
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 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

2.6.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ในการทำธุรกิจนอกจากการขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องคำนึงถึงการ

บริการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวกับลูกค้า ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 การสร้างความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
กลยุทธ์ทางการตลาด แต่ปัจจุบันความตั้งใจเชิงพฤติกรรมถูกพิจารณาว่าเป็นตัวทำนายพฤติกรรมได้
ดีกว่าความพึงพอใจ (Chi & Qu, 2008) ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจลูกค้าเพ่ือสามารถ
นำเสนอขายสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาทางวิชาการและงานวิจัยทางการตลาดเป็นจำนวนมากได้สนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ การซื้อซ้ำของลูกค้า หรือการบอกต่อของลูกค้า รายงาน
การวิจัยเป็นจำนวนมากได้สรุปว่า การตัดสินใจซื้อซ้ำในธุรกิจบริการ การรับรู้ข้อมูลโดยรวมของลูกค้า
และการประเมินประสบการณ์หลังการซื้อมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้ อซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ
(Anderson et al., 1994; Baker & Crompton, 2000; Yuksel, 2001); แ ล ะ  Castro, Martín 
Armario, & Martín Ruiz, 2007) สอดคล้องกับ Cronin et al. (2000) กล่าวว่า ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของลูกค้าได้ถูกยอมรับว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อผลประกอบการของธุรกิจบริการ ซึ่งต้นทุน
และรายได้ของบริษัทได้รับผลมาจากการซื้อซ้ำ การแนะนำบอกต่อเชิงบวก และการให้ข้อมูลแก่บริษัท
โดยลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นคุณภาพการบริการยังมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของลูกค้าผ่านความพึงพอใจ  

ทฤษฎีของการกระทำตามเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) กล่าวถึงสายโซ่
สาเหตุของทัศนคติ–ความตั้งใจ–พฤติกรรม บนพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติก่อให้เกิด
ความตั้งใจที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงบวกหรือลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความตั้งใจที่จะ
กระทำเป็นปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้สาเหตุความตั้งใจของบุคคลมีตัวกำหนด 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward to Behavior) 2) การคล้อยตาม
อิทธิพลของคนรอบข้างทั้งใกล้และไกล (Subjective Norm) 3) การรับรู้หรือเชื่อว่าตนสามารถแสดง
พฤติกรรมนั้นได้ในทิศทางที่เหมาะสม (Perceived Behavior) เช่น ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผู้จัด
จำหน่ายจะนำไปสู่ความตั้งใจซื้อซ้ำในอนาคตของลูกค้า เป็นต้น (Ajzen, 1991) 

องค์ประกอบของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิภาพและ 
ผลลัพธ์ด้านอารมณ์ (ความตั้งใจบอกต่อและความตั้งใจซื้อ) การพยากรณ์ปฏิสัมพันธ์ในอนาคตและ
การบอกต่อเชิงบวกเป็นตัวแปรผลลัพธ์ที่น่ าเชื่อถือในการวัด  (Boulding, Kalra, Staelin, & 
Zeithaml, 1993) 
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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม หมายถึง ความเป็นไปได้ในอนาคตที่ลูกค้าจะทำพฤติกรรมตามที่ตน
ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งพฤติกรรมในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำกำไรและส่วน
แบ่งทางการตลาดของบริษัท ได้แก่ ความตั้งใจซื้อซ้ำ ความเต็มใจแนะนำบอกต่อ หรือการให้ข้อมูลต่อ
ผู้ประกอบการ (Hill et al., 1975) 

ในการวัดพฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการตัดสินใจซื้อในอนาคตนั้นทำได้ยาก 
โดยเฉพาะการใช้ทัศนคติสำหรับทำนายพฤติกรรม Jones and Sasser (1995) จึงเสนอว่าควรจะตั้ง
คำถามความตั้งใจซื้อในอนาคตของลูกค้า ยกตัวอย่างในธุรกิจโรงแรม ที่พัก ลูกค้ามักไม่มาใช้บริการซ้ำ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ ลูกค้าคาดหวังว่าในทุกขั้นตอนการเผชิญหน้ากับพนักงานหรือ
เข้ารับการบริการจะได้รับความสะดวกสบาย หากลูกค้ามีความสัมพันธ์กับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงว่ามีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในทางบวก 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในเชิงบวกมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถของสถานประกอบการใน
การทำให้ลูกค้า 1) พูดถึงสถานประกอบการนั้น ๆ ในแง่ดี 2) แสดงความชอบสถานประกอบการ 
นั้น ๆ มากกว่าที่อ่ืน และ 3) เพ่ิมปริมาณการซื้อและยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่า ผลการวิจัยยังได้แสดง
ให้เห็นความสำคัญของการสร้างความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในเชิงบวก ดังนั้น สถานประกอบการต้อง
พยายามให้บริการตรงตามความคาดหวังของลูกค้า (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996) ตัว
แปรผลลัพธ์ที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ ณ สถานประกอบการเดิม และการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็น
ตัวบ่งชี้ที่มักใช้วัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Bendall-Lyon & Powers, 2004) 

Jones and Taylor (2007) กล่าวถึงแนวคิดความจงรักภักดีและมิติความจงรักภักดีในการ
บริการ เพ่ือนำไปเป็นแนวทางการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยการวัดความจงรักภักดีในการ
บริการประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 

1) ความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (Repurchase Intentions) 
2) ความประทับใจหรือความชอบ (Strength of Preference) 
3) ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม (Willingness to Pay More) 
4) ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการอ่ืน (Switching Intentions) 
5) การแนะนำหรือการสนับสนุน (Advocacy) 
6) ความตั้งใจที่จะผูกขาดการใช้บริการ (Exclusive Purchasing Intentions) 
7) คุณลักษณะเฉพาะของคุณภาพการบริการ (Identification with the Service 

Quality) 
8) ความตั้งใจโดยยึดหลักความเห็นแก่ผู้ให้บริการ (Altruistic Intentions) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นการคาดการณ์แนวโน้มการตัดสินใจ
ของลูกค้าในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจจะเกิดข้ึนภายหลังที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นนอกจาก
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คุณภาพของสินค้าแล้วผู้ประกอบการยังต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพการบริการที่ตรงหรือเกินความ
คาดหวังของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของลูกค้าใน
อนาคตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการลดต้นทุนและสร้างผลกำไร จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเกาะสมุย 
โดยได้กำหนดตัวแปรในการวัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ 

1) การบอกต่อ (Word of Mouth) 
2) การกลับมาใช้บริการซ้ำ (Revisit) 

 
2.6.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบอกต่อ 
นิยาม และความหมาย  
Hawkins and Mothersbaugh (2010) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง กระบวนการที่ช่วย

ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า ตราสินค้า หรือบริการ 
เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการบอกต่อออกไปโดยตรงยังผู้ อ่ืน Arndt (1967) กล่าวว่า การบอกต่อ 
หมายถึง การสนทนาระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นทางการของผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนตรา
สินค้าโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา แต่อย่างไรก็ดี ในด้านของวรรณกรรมทางการตลาดระบุว่า 
การบอกต่อมีบทบาทที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค Westbrook (1987) 
กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการที่พุ่งตรงไปยังผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ Dichter (1966) กล่าวว่า การบอกต่อ หมายถึง 
สิ่งที่มีอิทธิพลที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภค และการ
บอกต่อ หมายถึง การแสดงออกหรือการสื่อสารของผู้บริโภคไปยังบุคคลอ่ืน เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้น
ทราบถึงประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งการสื่อสารในทางบวกหรือในทางลบ (Swanson & 
Charlene Davis, 2003) 

แนวคิด และทฤษฎี  
Mihaela (2015) กล่าวว่า การตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน คือ การสื่อสารและการสร้างเนื้อหา

ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารโดยการบอกต่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่มใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินถึงผลลัพธ์ของ
สินค้า และบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเชื่อในค า
บอกต่อ เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ เนื่องจากเกิดการรับรู้ในเรื่องของความ
น่าเชื่อถือที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสื่อแบบดั้งเดิม 
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การบอกต่อ มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าการโฆษณาและกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในเรื่องของการตัดสินใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Elkin, Katz, 
Lazarsfeld, & Roper, 1957) 

สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ (2554) กล่าวว่า การบอกต่อแบบปากต่อปากเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
อีกตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวัง บ่อยครั้งก่อนการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการลูกค้าจะมี
การสอบถามข้อมูล ความคิดเห็นจากเพ่ือน ญาติ และบุคคลในครอบครัว การสื่อสารแบบปากต่อปาก
มี 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งบุคคล จะเป็นเพ่ือนหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Personal 
Sources) แหล่งผู้เชี่ยวชาญ (Expert Source) และแหล่งจากบุคคลที่ 3 (Third Party Sources) 
หรือกลุ่มที่เคยใช้บริการนั้นมาแล้ว ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้มากำหนดระดับ
บริการโดยคาดหวังไว้ล่วงหน้าก่อนการใช้บริการ 

Dichter (1966) และ Keaveney (1995) กล่าวว่า การบอกต่อของคนในครอบครัว และ
เพ่ือนมีส่วนท าให้คนตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการต่อตราสินค้าที่ได้บอกต่อไปถึง 80% ของทั้งหมด การ
ตัดสินใจซื้อหรือการตัดสินใจใช้บริการเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้บริการเกิดมา
จากผู้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการรายใหม่อันเนื่องมาจากการบอกต่อ  

ดังนั้น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบอกต่อ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสำคัญใน
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ เนื่องจากการแนะนำ
บอกต่อเป็นการลดความรู้สึกไม่มั่นใจในสินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางได้  
 

2.6.3 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาใช้บริการซ้ำ 
นิยาม และความหมาย  
Anderson et al. (1994) กล่าวว่า การกลับมาใช้บริการซ้ำ หมายถึง การที่ลูกค้าซื้อสินค้า

หรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และได้กระท าการซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากใช้บริการไปแล้ว  
Hellier, Geursen, Carr, and Rickard (2003) กล่ าวว่า การซื้ อซ้ ำ หรือใช้บริการซ้ำ 

หมายถึง ความตั้งใจของบุคคล หรือเจตจ านงที่มีความต้องการจะกลับไปซื้อซ้ำ หรือใช้บริการซ้ำจาก
ร้านค้า หรือหน่วยงานเดิมที่เคยซื้อ หรือใช้บริการมาแล้วจากที่ผ่านมา 

Cronin et al. (2000) กล่าวว่า การกลับมาใช้บริการซ้ำ หมายถึง การที่ลูกค้าเคยซื้อสินค้า
หรือบริการแล้วเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อ ซ้ำหรือใช้บริการซ้ำอีก และมีการบอกเล่าถึง 
คุณประโยชน์หรือประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้อ่ืน  

Zeithaml et al. (1996) กล่าวว่า การกลับมาใช้บริการซ้ำ หมายถึง ปฏิกิริยาในการ
ตอบสนองบางอย่างของลูกค้าที่มีความตั้งใจในการที่จะกลับมาซื้อซ้ำ หรือใช้บริการซ้ำอีกในอนาคต  
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แนวคิด และทฤษฎี 
มีนักวิจัยจ านวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีการซื้อซ้ำ หรือการกลับมาใช้บริการซ้ำของ

ลูกค้า จากกรณีศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำ
ของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อซ้ำหรือการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ของธุรกิจต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่ และยังส่งผลต่อการเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว (Ahmed, Shaukat, Nawaz, Ahmed, & Usman, 2011) 

การซื้อซ้ำหรือการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า ส่งผลต่อผู้ขายสินค้าหรือบริการให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนาสินค้า หรือบริการให้มีมูลค่าและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
(Cronin et al., 2000)  

คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการกลับมาซื้อซ้ำ หรือใช้บริการซ้ำอีกในอนาคต ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Ahmed, Nawaz, Usman, Shaukat, & Ahmed, 2010) 

ความพึงพอใจและความเชื่อใจของลูกค้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการการตัดสินใจกลับมา
ซ้ือซ้ำ หรือใช้ บริการซ้ำของลูกค้า (Tax, Brown, & Chandrashekaran, 1998) 

ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูง ย่อมมีทัศนคติที่ดีและมีโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ำ 
หรือใช้บริการซ้ำอีก (Baldinger & Rubinson, 1996) 

สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมความตั้งใจในการซื้อซ้ำหรือใช้บริการซ้ำ
เกิดจากการประเมินการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการและผลที่ตามมาอยู่ในรูปของจูงใจให้มีการซื้อซ้ำ 
ถ้าการคาดคะเนการซื้อมีขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้ความพอใจซ้ำอีก ที่เป็น
ดังนี้เนื่องจากประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัล (Rewarding) และการเสริมแรง
เกิดข้ึน (Reinforcing) 

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 
Um, Chon, and Ro (2006) กล่าวว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลับมาเยี่ยมชม ถือ

เป็นส่วนขยายความพึงพอใจมากกว่าการเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการตัดสินใจ ตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ 
บางตัวแปรจะมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพการบริการจากผลการให้บริการและภายหลังการ
ซื้อบริการ ณ สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนลักษณะและธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น  ๆ ซึ่งอาจ
นำไปสู่การสนับสนุนความน่าจะเป็นของการกลับมาเยี่ยมชม การบ่งชี้ความสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม
ภายหลังจากที่ได้สัมผัสและรับรู้การบริการแล้วจะประเมินคุณภาพของการบริการที่ได้รับรวมทั้งระดับ
ความพอใจหรือไม่พอใจ สำหรับผู้เยี่ยมชมที่พอใจปฏิกิริยาการแสดงออกจะอยู่ในรูปการกลับมา   
เยี่ยมชม 
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พบพร โอทกานนท์ (2555) กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวซ้ำถือเป็น
ปรากฎการณ์ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่พ่ึงพานักท่องเที่ยวที่
กลับมาเที่ยวซ้ำ (Darnell & Johnson, 2001) นอกจากนี้มีงานวิจัยจำนวนมากได้ทำการศึกษาเพ่ือ
หาปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Jang & Feng, 2007) โดยได้สรุปถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 

ปัจจัยก่อให้เกิดความตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ำ 

ผลงาน 

ความพึงพอใจ Baker & Crompton, 2000; Kozak & Rimmington, 
2001; Petrick, Morais & Norman, 2001; Yuksel, 200) 

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยคุณภาพ  
(Quality Related Construct) 

Baker & Crompton, 2000; Chen & Gursoy, 2001; 
Fochot & Hughes, 2000; Yuksel, 2001 

การรับรู้คุณค่า Patrick, Morais & Norman, 2001 
ประสบการณ์พักร้อนในอดีต 
(Past Vacation Experience) 

Chen & Gursoy, 2001; Kozak & Rimmington, 2001; 
Petrick et al., 2001 

ความปลอดภัย Chen & Gursoy, 2001 
ภาพลักษณ์ Milman & Pizam, 1995; Ross, 1993 
ความผูกพัน (Attachment) Petrick, 2004 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cultural Difference) 

Chen & Gursoy, 2001; Reisinger & Turner, 1998 

 
แหล่งที่มา:พบพร โอทกานนท์, 2555. 
 

ความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวสามารถนำไปเป็นเครื่องมือทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้ำใน
อนาคต (Oppermann, 2000) คำอธิบายเกี่ยวกับความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำนอกจากขึ้นอยู่กับความน่า
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว และคุณภาพของบริการแล้ว 
เรายังต้องเข้าใจถึงประเภทของนักท่องเที่ยว โดยจากการศึกษาได้มีการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวไว้
ดังนี้ 
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Sirakaya & Woodside (2005) ได้ แ บ่ งนั กท่ อ ง เที่ ย วออก เป็ น  2 ป ระ เภ ท  คื อ  1) 
นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำเนื่องจากความคุ้นเคย 2) นักท่องเที่ยวที่ไม่กลับมาเนื่องจากความไม่
คุ้นเคย 

Gitelson and Crompton (1984) ได้แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มไม่
บ่อย (Infrequently) 2) กลุ่มย่อย (Frequently) 3) กลุ่มบ่อยมาก (Very Frequently) แต่อย่างไรก็
ตาม Gitelson and Crompton ไม่ได้แจกแจงถึงความบ่อยโดยชัดเจน 

Oppermann (1999) ได้แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามการกลับมาเยือนซ้ำ ได้แก่ 1) มีความ
ภักดีบ้าง (Somewhat Loyal) คือ มาไม่บ่อย 2) กลุ่มภักดี (Loyal) คือมาเป็นประจำ 3) กลุ่มภักดี
อย่างยิ่ง (Very Loyal) คือมาปีละ 1-2 ครั้ง 

พฤติกรรมความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำมีความคล้ายคลึงกับความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กล่าวคือ การตัดสินใจกลับมาเที่ยวที่เดิมและการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่คนอ่ืน การกลับมา
เที่ยวซ้ำมีความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความดึงดูดใจและการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การกลับมาท่องเที่ยวซ้ำหรือการซื้อซ้ำนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
วิชาที่มีความสำคัญมากของการตลาดร่วมสมัย (Contemporary Marketing) โดยการซื้อซ้ำมี
ประโยชน์ดังนี้ คือ 1) การดึงดูดลูกค้าเก่าใช้งบประมาณน้อยกว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่ 2) การเพ่ิมขึ้น
เพียง 5% ของลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อซ้ำก่อให้เกิดกำไรเพ่ิมขึ้น 25-85% 3) ลูกค้าที่มาซื้อซ้ำ มักจะ
แนะนำสินค้าในเชิ งบวก (Reichheld & Sasser, 1990; Shoemaker & Lewis, 1999; Jang & 
Feng, 2007) ซึ่งสอดคล้องกับ Oppermann (1998) กล่าวว่า หลักการทางการบริโภคซ้ำทาง
การตลาดประการหนึ่งที่กล่าวถึงในวรรณกรรมการท่องเที่ยว คือ ต้นทุนที่ใช้ 5-6 ครั้งในการดึงดูด
ลูกค้าเดิม เป็นการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงทุนเพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่ นอกจาก
นักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำจะเป็นแหล่งรายได้ของการท่องเที่ยวที่สม่ำเสมอแล้วยังเป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เพ่ือน ญาติ และนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพกลุ่มอ่ืน ๆ
ได้อีกด้วย นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า การรับรู้โดยรวมเกี่ยวกับการบริการและประสบการณ์ใน
อดีตมีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ (Repurchase Intention) (Anderson & 
Sullivan, 1993; Baker & Crompton, 2000) 

ดังนั้น จึงสรุปว่าทั้งการกลับมาใช้บริการซ้ำหรือการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำมีแนวคิดที่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือ การที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ำ หรือนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำใน
แหล่งท่องเที่ยวเดิม อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ราคา คุณภาพสินค้า การให้บริการ 
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ หรือสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่า
จดจำ  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  
Tavitiyaman and Qu (2013) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรม

ความตั้งใจในอนาคตได้ถูกตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Hui, Wan, & 
Ho, 2007; Lee, Yoon, & Lee, 2007; Petrick & Backman, 2002; Rittichainuwat, Qu, & 
Leong, 2003; Wang & Hsu, 2010)  

Hosany & Witham (2010) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่พึงพอใจยินดีที่จะแนะนำจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันให้กับญาติ ๆ และเพ่ือนของพวกเขาและยังยินดีที่จะกลับไปยังที่แห่งนั้นอีกครั้งใน
อนาคต เช่นเดียวกับ Wang and Hsu (2010) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่พึงพอใจมีความเป็นไปได้สูงที่
พวกเขาจะเลือกจุดหมายเดิมอีกครั้งและมีแนวโน้มในการแนะนำเชิงบวกให้กับนักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ 

Rittichainuwat et al. (2003) กล่าวว่า หากนักท่องเที่ยวใช้เพียงปัจจัยด้านความพึงพอใจ
สามารถกำหนดพฤติกรรมการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่เดิมซ้ำ  ในทางกลับกันหากนักท่องเที่ยว
พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เเรงจูงใจในการเดินทาง และสิ่งที่ยับยั้งการ
เดินทาง ความพึงพอใจในการเดินทางอาจไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งหมายถึง
นักท่องเที่ยวอาจให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นมากกว่าความพึงพอใจ ส่งผลให้ความพึงพอใจไม่สำคัญต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเที่เดิมซ้ำ 

Lee et al. (2007) ได้ตรวจสอบความเข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อการรับรู้คุณค่า ความพึง
พอใจ และความเป็นไปได้ในการแนะนำของประเทศเกาหลี ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแนะนำผู้อ่ืน 

Jang and Feng (2007) กล่าวว่า การจัดการของแหล่งท่องเที่ยวควรบันทึกความพึงพอใจ
ของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจมักจะกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวเดิมในระยะเวลาสั้น ๆ 
เพ่ือได้รับความพึงพอใจเเบบเดิมซ้ำอีกครั้ง 

จากความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยอาจมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล กล่าวคือ บางคนอาจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำเมื่อเกิดความพึงพอใจ
ในขณะที่ อีกคนอาจบอกต่อหรือแนะนำให้เพ่ือนหรือญาติแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ในส่วนของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามทั้งการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และการแนะนำบอกต่อสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางที่ 2.7 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องวิจัย วิธีการวิจัย ผลของงานวิจัย 

ธีระ สินเดชารักษ์ 
และ นาฬิกอติภัค 
แสงสนิท 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การรับรู้
ของนั กท่ องเที่ ย ว  ความพร้อมของ
เจ้าของกิจกรรม และความเป็นไปได้ของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทย 

วิธีการศึกษา คือ สำรวจวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและ การวิจัยเชิงปริมาณโดยทำ
แบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
กิ จกรรม เป้ าหมายจ ำนวน  300 คน 
ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เจ้ าของ
กิจกรรมในเรื่องความพร้อมของการ
จัดการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวยังขาด
ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เจ้าของกิจกรรมคาดหวังเรื่องทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการการอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่ายังมี
ช่องว่างระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของ
กิจกรรมในการรับรู้ ก ารท่ องเที่ ยว เชิ ง
สร้ างสรรค์  ขาดการสนั บสนุ นทั้ งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากกรณีศึกษา 9 ราย จาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 10 ราย และการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธี 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
2) การวิเคราะห์เชิงลึก โดยใช้หลัก 
SWOT Analysis  

ผลการศึกษาสรุปประเด็นของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 1) ความมีเอกลักษณ์ของ
สินค้าและบริการ 2) ความพร้อมในการ
ให้บริการของบุคลากร สถานที่ และสิ่ ง
อำนวยความสะดวก 3) วิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้นำ 4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 5) 
การพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง  

สัญชัย เกียรติทรง
ชัย 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองเชียงคาน  อำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 

เป็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง ป ริ ม า ณ โ ด ย ใช้
แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. 
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  จ า ก ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ฐานข้อมูลจากเทศบาลเมืองเชียงคาน 2. 
ข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามจำนวน 
19 คำถาม 

ผลการวิจัยแบ่งเป็นด้าน 1) ด้านประชากร 
ศ าสตร์ ข อ งนั กท่ อ ง เที่ ย วต่ า งช าติ  2) 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่อง 
เที่ยวส่วนใหญ่เพ่ือพักผ่อน โดยเดินทางด้วย
ตัวเองและสืบค้นข้อมูลจากเพ่ือน ชอบการ
ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน โดยส่วนใหญ่
รู้สึกประทับใจกับวิถีชีวิต 
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วิชชุตา ให้
เจริญ 

แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  ได้ แ ก่  ก าร
สั มภ าษ ณ์ แบบ ไม่ เป็ นท างการ  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง และการจัด เวทีประชุม กลุ่ ม
ตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น       
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  
กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในเกาะสมุย 

ผลการศึกษา พบว่า  
1) โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป 2) 
การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
เข้ากับบริบทของธุรกิจท่องเที่ยว 3) เสนอ
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะสมุย 4) 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความยั่งยืน
ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
ของสมุย  

Simin Chen ประสบการณ์นักท่องเที่ ยวต่อแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  กรณีศึกษา 
Beijing 798 Art Zone 

เป็ นการศึกษาเชิ งสำรวจทั้ งแบบ เชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการทบทวน
ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่  Beijing 798 Art 
Zone และการสัมภาษณ์  

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  
1) ช่วงอายุ 2) เครื่องมือทางด้านการตลาด  
3) ความสนใจด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์  
4) การใช้จ่าย 5) ความประทับใจหลังการ
เยี่ยมชม 6) ความต้องการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
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ธันยา พรหมบ-ุ
รมย์ และ นฤมล 
กิมภากรณ์   

ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อป ระสบการณ์ ขอ ง
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และ
สุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 ของประเทศไทย : เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 300 
ตัวอย่าง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
300 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การ
ถดถอย 

ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์
ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านอาหารและ 
เครื่องดื่ม และด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อประสบการณ์ท่ีดีของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านข้อมูล
ท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านการเดินทาง ด้าน
สภาพแวดล้อม  

อัครพงศ์ อ้ันทอง ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และประสบการณ์
ของนั กท่ องเที่ ย วชาวต่ างชาติ ที่ ใช้
บริการสปาไทย 

ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่ างภ าพลั กษณ์  แรงจู ง ใจ  และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ชาวต่ างชาติที่ ใช้บริการสปาไทย ใช้
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น1) ด้านแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลต่อประสบการณ์และพฤติกรรม
การตั้งใจซื้อในอนาคต 2) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงาน  3) ด้านภาพลักษณ์
ความเป็นไทย 4) ด้านการตลาด 5) ด้าน 
มาตรฐานของผู้ประกอบการ 
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ภัทรพร ทิมแดง โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

การวิจัยในเชิ งสำรวจ โดยใช้สถิติ เชิ ง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลประชากร
ที่ศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 760 
คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาว
เอเชียจำนวน 380 คน และ นักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกาจำนวน 380 
คน  

ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 1) ด้านแรงจูงใจ 
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
นักท่องเที่ยว 3) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางตรงต่อการตลาดเชิงประสบ 
การณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4) 
ความสอดคล้องของผลการค้นหาโมเดล
การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

Wei-Li Hung, 
Yi-Ju Lee, & 
Po-Hsuan 
Huang 

ประสบการณ์ ความทรงจำ และความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในเขตเมือง
ที่ ท ำ เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ าข อ ง  Yingge 
ประเทศ ไต้หวัน 

การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามจำนวน 
399 ชุดแบ่งเป็นด้านประชากรศาสตร์และ
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว ด้าน
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์มีทั้งหมด 20 
ข้อ ความทรงจำ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม 

 

ผลการศึกษาพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทำ
ให้ นั กท่ องเที่ ยวสร้ างป ระสบการณ์ ที่
แตกต่ างจาก เดิ ม  ส่ วน ใหญ่ เกิ ดความ
ประทับใจจากการทำกิจกรรม และความ
ทรงจำของนักท่องเที่ยวมีผลต่อประสบ 
การณ์ เชิงสร้างสรรค์และความตั้ งใจเชิง
พฤติกรรม  
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Faizan Ali, 
Kisang Ryu, & 
Kashif Hussain 

อิทธิพลของประสบการณ์ที่ส่ งผลต่อ
ความทรงจำ ความพึงพอใจ และความ
ตั้ งใจเชิงพฤติกรรม กรณีศึกษา การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 
296 คนจากนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายของ
โรงแรมในระดับเดียวกันของมาเลเซีย ณ 
เมื อง Terengganu และ Kedah ที่ เข้ า
ร่วมกิจกรรมการทำอาหาร งานฝีมือ การ
เล่าเรื่องนิทานพ้ืนบ้าน และการระบายสี
ผ้าบาติก  

ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ ของ
นักท่องเที่ยวส่งผลต่อความทรงจำ ความพึง
พอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดย
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิด 
ความทรงจำและความพึงพอใจซึ่งนำไปสู่
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  

พบพร โอทกา
นนท์ 

รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจที่มีผล
ต่ อ ค วาม ตั้ ง ใจ เชิ งพ ฤติ ก รรม  ก าร
ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาว
ยุโรปและอเมริกัน 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
และชาวอเมริกัน กลุ่มละ 320 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนกลุ่ม เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย พบว่า ชาวยุโรปเป็นกลุ่มราคา
ประหยัดและชาวอเมริกันเป็นกลุ่มราคา
ปานกลาง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของชาวยุโรป คือ ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพการบริการ
ด้านการเอาใจใส่ และนักท่องเที่ยวอเมริกัน 
คือ ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมแหล่งและ
คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ 
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นวลอนงค์ ผานัด การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของ
คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่
มีต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ 
การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ำ
ของลูกค้าบริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการวิจัย
เชิงประจักษ์ และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัท การบิน
ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 612 คน 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การ
หาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการศึกษา 1 ) คุณค่าที่ รับรู้มี อิทธิพล
ทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ 2) คุณค่าที่
รับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 3) 
ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
บอกต่อ 4) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ ำ 5 ) 
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอก
ต่อ 6) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การกลับมาใช้บริการซ้ำ 

 
แหล่งที่มา: พบพร โอทกานนท์, 2555. 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ศึกษาสามารถสรุปกรอบแนวคิด
การวิจัยได้ดังภาพ 2.12 
 

 

ภาพที่ 2.12 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แหล่งที่มา: Ali, Ryu, and Hussain, 2016. 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ประเภทของงานวิจัย 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  โดยอ้างอิงข้อมูลรายงาน
สถิติการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี พ.ศ. 2555-2559 ตามตารางที่ 3.1 โดยใน
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การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประเทศยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสมุยมากสุด 10 อันดับแรก 
ได้แก่  เยอรมัน ยุ โรปตะวันออก อังกฤษ ฝรั่ งเศส รัสเซีย เนเธอร์แลนด์  อิตาลี  ออสเตรีย 
สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่างดังนี้ 

1) การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามคำแนะนำของไคน์ Kline (2011) ได้สรุปว่า จำนวน

ตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
คือ 200 ตัวอย่างหรือมากกว่า โดยกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำอยู่ที่ 200 ถือว่าดีสำหรับการวิเคราะห์สมการ
เชิงเส้นตรง โดยมีข้อแม้ว่า ค่า RMSEA < 0.085 และ ค่า CFI > 0.89 (Mai, Zhang, & Wen, 2018) 
งานวิจัยที่ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างส่วนใหญ่จะเก็บตัวอย่างประมาณ 250-500 (Comrey & 
Lee, 2013) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 300 ตัวอย่าง 

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  

(Multi-stage Sampling) (Stafford, Reinecke, Kaminski, & Gerard, 2006) ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจากการรวบรวมข้อมูล 

การสอบถามและการลงสำรวจพ้ืนที่ ได้เลือกบริษัทจัดนำเที่ยวที่จัดรายการนำเที่ยวเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเลือกลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 ตำบล 
ได้แก่ ตำบลอ่างทอง ตำบลตลิ่งงาม และตำบลลิปะน้อย โดยเลือกสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

(2) วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) หลังจากได้สัดส่วนจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสมุยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ
กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละประเทศตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้โดย
อ้างอิงข้อมูลรายงานสถิติการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี  พ.ศ. 2555-2559 และ
ได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศตามตารางที่ 3.2 

(3) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) เมื่อได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละประเทศที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูล
ได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของประชากรที่ต้องการศึกษา 
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ตารางที่ 3.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะ 
สมุย 10 อันดับแรกปี 2555-2559 

ประเทศ 2555 2556 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

จำนวนเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว 

เยอรมัน 89,569 203,827 221,696 250,360 282,013 209,493 

ยุโรปตะวันออก 42,387 156,259 162,645 189,945 185,981 147,443 
อังกฤษ 61,336 116,529 136,649 154,251 161,699 126,093 
ฝรั่งเศส 36,311 95,253 100,206 116,909 115,792 92,894 
รัสเซีย 34,560 79,859 87,327 89,815 92,934 76,899 
เนเธอร์แลนด์ 14,769 39,911 42,192 44,626 40,961 34,492 
อิตาลี 18,333 36,418 37,938 38,610 31,666 32,593 
ออสเตรีย 15,701 32,309 33,338 38,973 37,736 31,611 
สวิสเซอร์แลนด์ 20,316 25,136 28,290 35,912 45,941 31,119 
สวีเดน 22,895 28,417 29,563 36,253 33,988 30,223 

ยอดรวม 356,177 817,918 879,844 995,654 1,028,711 814,860 

 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560. 
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ตารางที่ 3.2 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มประเทศยุโรปที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 10 อันดับแรกปี 2555-2559 จากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 300 

ประเทศ จำนวนเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

เยอรมัน 209,493 77 

ยุโรปตะวันออก 147,443 54 
อังกฤษ 126,093 47 
ฝรั่งเศส 92,894 34 
รัสเซีย 76,899 28 
เนเธอร์แลนด์ 34,492 13 
อิตาลี 32,593 12 
ออสเตรีย 31,611 12 
สวิสเซอร์แลนด์ 31,119 12 
สวีเดน 30,223 11 

ยอดรวม 814,860 300 

 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560. 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.1 ประเภทเครื่องมือวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสร้างขึ้นจากการทบทวน ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดของแบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
เที่ยวเกาะสมุย ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สัญชาติ 4) การศึกษา 5) ระยะเวลาพัก 6) เดินทางกับใคร 
7) แหล่งข้อมูลของเกาะสมุย 8) กิจกรรมที่ เข้าร่วม ลักษณะเป็นคำถามปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบ (Check List)  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดปัจจัยด้านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การหลีกหนีและการได้รับการยอมรับจำนวน 7 คำถาม 2) ความ
สงบทางจิตใจและการผ่อนคลายจำนวน 8 คำถาม 3) การมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์จำนวน 8 
คำถาม 4) การมีปฏิสัมพันธ์จำนวน 7 คำถาม และ 5) การเรียนรู้จำนวน 7 คำถาม ซึ่งได้พัฒนาข้อ
คำถามจากงานวิจัยของ (Chen, 2015) และ (Hung, Lee, & Huang, 2016)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดปัจจัยด้านความทรงจำของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 8 
คำถาม ได้แก่ 1) มีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 2) มีภาพความทรงจำที่แม่นยำ
ของพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม 3) ความทรงจำและประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้สอน                 
4) ประสบการณ์ที่ได้รับจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป 5) มีความทรงจำในแง่บวกจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 6) การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่น่าจดจำ 7) มีความทรงจำด้านอารมณ์และความคิด
จากกิจกรรม และ 8) สามารถจดจำและอธิบายรายละเอียดความรู้สึกจากการทำกิจกรรม ซึ่งได้
พัฒนาข้อคำถามจากงานวิจัยของ (Campos, Mendes, Valle, & Scott, 2017)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพ่ือวัดปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 
คำถาม คือ 1) ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมมีความสนุก 2) เป็นการตัดสินที่ถูกต้องในการเข้าร่วม
กิจกรรม 3) การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด 4) เป็นกิจกรรมตอบสนองตรงกับความ
คาดหวัง 5) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเหมือนการให้ของขวัญตัวเอง 6) กิจกรรมสร้างความ
สนใจเป็นอย่างมาก 7) มีความพึงพอใจในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 8) มีการจัดการกิจกรรมที่ดี 9) 
มีความคุ้มค่าเงินที่เสียไปจากการเข้าร่วมกิจกรรม 10) มัคคุเทศก์มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 
ซึ่งได้พัฒนาข้อคำถามจากงานวิจัยของ (Campos et al., 2017) และ (Huang & Kuo, 2014) 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเพ่ือวัดปัจจัยด้านความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ ประกอบด้วย 8 
คำถาม คือ 1) การวางแผนมาเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุยซ้ำและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 2) จะกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแน่นอน 3) การมาเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะสมุยครั้งต่อไปอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4) อาจจะเข้าร่วม
กิจกรรมเดิมอีกครั้งและเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย 5) จะแนะนำบอกต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้เพ่ือนและคนใกล้ชิด 6) จะแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น 7) จะ
บอกต่อรายละเอียดกิจกรรมลงตามสื่อออนไลน์ 8) จะพูดถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแง่
บวก ซึ่งได้พัฒนาข้อคำถามจากงานวิจัยของ (Ali et al., 2014; Campos et al., 2017; Liu et al., 
2017)  
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จากส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปแบบสอบถามส่วนที่ 1-5 ได้ตาม
ตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 โครงสร้างแบบสอบถาม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ ข้อคำถามและแหล่ง
อ้างอิง 

จำนวน
ข้อ 

ข้อที่ ระดับมาตรวัด ลักษณะการ
ตอบ 

เพื่อสำรวจ
ลักษณะและ
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่
เดินทางมาเที่ยว
เกาะสมุย 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานและ
คุณลักษณะของ
นักท่องเท่ียว 
1.1 เพศ  
1.2 อายุ 
1.3 สัญชาติ  
1.4 การศึกษา  
1.5 ระยะเวลาที่พัก 
1.6 เดินทางกับใคร  
1.7 กิจกรรมที่เข้าร่วม 

7 1-7  
 
 

 
นามบัญญตั ิ
อันดับ 
นามบัญญตั ิ
นามบัญญตั ิ
อันดับ 
นามบัญญตั ิ
นามบัญญตั ิ

เลือกตอบ 

เพื่อสำรวจ
ประสบการณ์
ของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ของเกาะสมุย 

ส่วนที่ 2 
ประสบการณ์ของ
นักท่องเท่ียว 
2.1 การหลีกหนีและ
การเห็นคณุค่า 
2.2 ความสงบทางใจ 
2.3 การมีส่วนร่วมที่เป็น
เอกลักษณ์ 
2.4 การสื่อสาร/ การ
โต้ตอบ 
2.5 การเรียนรู้ 

37 
 

 
7 

 
8 
8 
 
7 
 
7 

8-44 
 

 
8-14 

 
15-22 

   23-30 
 

31-37 
 

38-44 

อันตรภาคชั้น ระดับความ
คิดเห็น 5 

ระดับ 
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วัตถุประสงค์ ข้อคำถามและแหล่ง
อ้างอิง 

จำนวน
ข้อ 

ข้อที่ ระดับมาตรวัด ลักษณะการ
ตอบ 

เพื่อสำรวจความ
ทรงจำของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ของเกาะสมุย 

ส่วนที่ 3 ความทรงจำ 
3.1 ความทรงจำท่ีดีและ
มีคุณค่า 
3.2 ความทรงจำงดงาม 
3.3 ความทรงจำผู้สอน 
3.4 ความทรงจำน่า
จดจำ 
3.5 ความทรงจำแง่บวก 
3.6 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเป็นสิ่งที่จดจำ
ตลอดไป 
3.7 ความทรงจำด้ าน
ความคิดและอารมณ์ 
3.8 อธิบายความรู้สึกที่
ดีของความทรงจำ 

8 45-52 อันตรภาคชั้น ระดับความ
คิดเห็น 5 

ระดับ 

เพื่อสำรวจความ
พึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ของเกาะสมุย 

ส่วนที่ 4 
ความพึงพอใจ 
4.1 สนุกจากกิจกรรม 
4.2 เลื อกกิ จกรรมได้
ถูกต้อง 
4.3 ฉลาดเลือกกิจกรรม 
4.4 ประสบการณ์ตามที่
คาดหวัง 
4.5 เป็นของขวัญตัวเอง 
4.6 น่าสนใจมาก 
4.7 พอใจท่ีเข้าร่วม 
4.8 มีการจัดการที่ดี 
4.9 คุ้มค่ากับเงิน 
4.10 ให้บริการมืออาชีพ 
 

10 53-62 อันตรภาคชั้น ระดับความ
คิดเห็น 5 

ระดับ 
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วัตถุประสงค์ ข้อคำถามและแหล่ง
อ้างอิง 

จำนวน
ข้อ 

ข้อที่ ระดับมาตรวัด ลักษณะการ
ตอบ 

เพื่อสำรวจความ
ตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ของเกาะสมุย 

ส่วนที่ 5  
ความต้ังใจเชิง
พฤติกรรม 
5.1 วางแผนกลับมา 
5.2 กลับมาแน่นอน 
5.3 อาจจะกลับมา 
5.4 พยายามจะกลับมา 
5.5 แนะนำให้เพื่อนและ
ญาติ 
5.6 แนะนำให้คนอ่ืน 
5.7 อธิบายกิจกรรมผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ 
5.8 พูดถึงในแง่บวก 

8 
 
 
 
 
 

63-70 
 
 

 
 
 
 
 

อันตรภาคชั้น ระดับความ
คิดเห็น 5 

ระดับ 

 รวมท้ังสิ้น 70 ข้อ 1-70   

 
แหล่งที่มา: พบพร โอทกานนท์, 2555. 
 

3.3.2 การสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนของการสร้างและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้วิจัยได้

ดำเนินงานตามลำดับดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ ทบทวนโครงสร้างของตัวแปร และกำหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรหลักทุกตัวใน
กรอบแนวคิดการวิจัย และเพ่ือความสะดวกในการแปลความหมายตัวแปรจึงใช้มาตรวัดประมาณค่า
แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ และมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน ผู้วิจัยจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
คะแนน 3 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 2 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
คะแนน 1 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
4.21 - 5.00 แสดงว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
3.41-4.20 แสดงว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
2.61-3.40 แสดงว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางมี 
1.81-2.60 แสดงว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
1.0-1.80 แสดงว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 

2) กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและกำหนดข้อคำถาม โดยนำนิยามปฏิบัติการที่
กำหนดขึ้นมาสร้างจำนวนข้อคำถาม  

3) ร่างแบบสอบถามพฤติกรรมที่ต้องการวัดจากกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นตรวจ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ เพ่ือให้ครอบคลุม
เนื้อหาของการวิจัย  
 

3.3.3 การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย นิยามศัพท์เฉพาะเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการของตัวแปรหลักที่ใช้ในการวิจัย และจำนวนข้อ
คำถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดย
การหาค่าความสอดคล้อง หาค่า ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) จากนั้นนำไปปรับปรุงแก้ไข 

ในการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้การพิจารณาตรวจสอบ
แบบสอบถามการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม 
ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่กำหนด 
ให้คะแนน   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่กำหนด 
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่กำหนด 
จากนั้นนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร คือ  

IOC  =   
N

R  
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IOC      หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 

R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N        หมายถึง  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเที่ยงตรง 
1) ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
2) ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

ปรับปรุงข้อคำถามในบางข้อตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ประเภทละ 30 ชุด นำข้อมูลในแบบสอบถามทดสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุวิมล ติรกานันท์, 2550) 

  =          1 -  
 

 

เมื่อ  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
n แทน  จำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

                                       แทน  ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแต่ละคน 

 
3.3.4 การทดลองใช้แบบสอบถาม 
การทดลองใช้แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ

ความตรงเชิงสภาพ (Face Validity) 2) การทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือนำข้อมูลไปตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 

การทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงสภาพ (Face Validity) ผู้วิจัยได้นำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและ
ความชัดเจนของการใช้ภาษาท้ังหมดจำนวน 30 ชุด  

ผู้วิจัยวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือวัดแต่ละฉบับด้านความเชื่อมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของมาตรวัด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาควรมี
ค่าในระดับ .70 ขึ้นไป (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ ของแต่ละข้อค าถาม (Corrected Item–total Correlation) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Field, 

n - 1 st

2

 si

2

st

2
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2009) หากค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์สูง แสดงว่า
เครื่องมือวัดมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550)  
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) เตรียมแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอ 
2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่   

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  บ้านมะพร้าว กลุ่มสหกิจลิปะน้อย และขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอบ
แบบสอบถาม 

3) รวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามในเบื้องต้น และนำไปวิเคราะห์
ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 300 ชุด 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำตอบแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการวิแคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis: CFA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นเทคนิคการทดสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อมูลกับโมเดล ที่กำหนดให้มีตัวแปรคุณลักษณะแฝงที่อยู่เบื้องหลัง ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งชุดมี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) คือ 1) เพ่ือตรวจสอบทฤษฎีที่ใช้
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เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2) เพ่ือสำรวจและระบุองค์ประกอบ และ 3) ใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ โดยใช้โมเดลการวัด (Measurement Model) ของโมเดลโครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วม (Covariance Structure Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
มีการปรับปรุงจุดอ่อนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มี
ความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น เช่น ความคลาดเคลื่อนอาจสัมพันธ์กันได้  เป็นต้น 
และต้องมีทฤษฎีสนับสนุนในการกำหนดเงื่อนไขบังคับในการวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ทั้งยังมีการตรวจสอบโครงสร้างของโมเดลว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่มหรือไม่ (อรรถไกร พันธุ์ภักดี, 2559) 

วิธีการวิ เคราะห์  CFA มีขั้นตอนดำเนินการ  4 ขั้นตอน ได้แก่  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล การปรับโมเดล และการตีความผลการ
วิเคราะห์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

(1) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Estimating the Parameter) เป็น
การหาค่าพารามิเตอร์ที่จะทำให้เมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมที่คำนวณได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ กับเมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมที่ถูกสร้างขึ้นจาก
พารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากโมเดล  ที่เป็นสมมุติฐานวิจัยมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด วิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์คือ วิธี Maximum Likelihood  

(2) การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the Model) เป็นการ
ประเมินผลความถูกต้องของโมเดลหรือการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับ
โมเดล ค่าสถิติ ที่ช่วยตรวจสอบหลายตัว ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ดัชนี GFL 
AGFL, CFI, Standardized RMR และ RMSEA  

(3) การปรับโมเดล (Model Modification) กรณีพบว่าโมเดลไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องปรับโมเดลและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ซึ่งแนวทาง ในการปรับโมเดลพิจารณา
จากค่าเศษเหลือของตัวแปรสังเกตในรูปคะแนนมาตรฐานควรมีค่าไม่เกิน  ± 2.00 อาจปรับโมเดลได้
โดยยอมให้เทอมความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ทั้งนี้การปรับโมเดล  องค์ประกอบที่ปรับใหม่ต้อง
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 

(4) การตีความผลการวิเคราะห์ควรมีการรายงานค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) และความแปรปรวนที่องค์ประกอบสามารถอธิบายได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบควร
อธิบายความแปรปรวนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (Hair, et al., 2006) 
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3) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
ประกอบด้วยโมเดล 2 แบบ ได้แก่ 1) โมเดลการสร้างมาตรวัด (Measurement 

Model) และ 2) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model)  
(1) โมเดลมาตรวัด เป็นกระบวนการสร้างมาตรวัดตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนดไว้เป็น

ตัวแปรหลักที่ต้องการศึกษา ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือตัว
แปรตาม (Dependent Variables) ในขั้นตอนการสร้างกรอบแนวคิด ตัวแปรหลัก ๆ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาด้วยตัวบ่งชี้ (Indicators) ต่าง ๆ จะถูกประเมินด้วยผลเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ว่าสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรหลักได้มากน้อย
เพียงใด 

(2) โมเดลโครงสร้าง เป็นโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่าง
ตัวแปรหลัก (ตัวแปรแฝง) ที่ระบุไว้ในโมเดลมาตรวัด โดยปกติจะแสดงเป็นภาพในลักษณะคล้ายคลึง
กับภาพเส้นทางความสัมพันธ์ (Path Model) สิ่งที่แตกต่างกัน คือ แทนที่จะมีเฉพาะเส้นทางระหว่าง
ตัวแปร (แฝง) หลักเท่านั้น ยังมีเส้นทางระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปร (แฝง) หลัก และเส้นทาง
ค่าผิดพลาดของตัวแปรประจักษ์ และของตัวแปรหลัก (หรือตัวแปรแฝง) อีกด้วย 

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ 
1) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็นความสัมพันธ์แบบ 

เส้นตรงเชิงบวกและเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และ 

ความคลาดเคลื่อนต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ 
3) ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (Independence) ระหว่างตัวแปรกับความ 

คลาดเคลื่อนสามารถแยกได้ดังนี้  คือ ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ตัวแปรและความ
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน แต่ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่ละกลุ่มอาจสัมพันธ์กันได้ 

4) สำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Data) ที่มีการวัดข้อมูล 
มากกว่า 2 ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (Time Lag) ระหว่างการวัด 

หลักการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
หลักการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ได้แก่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลโดยการ

วิเคราะห์เป็นภาพรวมตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์
อิทธิพล (Path Analysis) ไปพร้อม ๆ กัน และมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมทั้งรายงานดัชนีความสอดคล้องด้วย 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การนำเสนอสำหรับบทนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โดยผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เพ่ือนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 สถิติพ้ืนฐานและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
4.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 

 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 
EXP = Creative Tourist Experience แทน ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค ์
ER = Escape and Recognition แทน การหลีกหนีและการได้รับการยอมรับ 
PM =Peace of Mind and Relaxation แทน ความสงบทางจิตใจและผ่อนคลาย 
UI = Unique Involvement แทน การมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ 
IA =Interactivity แทน การมีปฏิสัมพันธ์ 
LE = Learning แทน การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้รับจาก

กิจกรรม 
MEM = Memories แทน ความทรงจำ 
SAT = Satisfaction แทน ความพึงพอใจ 
BI = Behavioral Intentions แทน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

  



 

 

101 

4.1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
Initial แทน ค่าทแยงมุม 
Extraction แทน ค่าความร่วมกันที่ได้จากการสกัดตัวแปร 
CR แทน ค่าความเท่ียงตัวแปร (Composite Reliability) 
AVE แทน ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average 

Variance Extracted) 
P-value, p แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
X2 / df แทน ค่าไคสแคว์ต่อองศาเสรี (Value/Degree of 

Freedom) 
CFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Comparative Fit 

Index) 
TLI แทน ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker 

และ Lewis 
RMSEA แทน ค่ารากที่สองค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง

ของการประมาณค่า 
R-SQUARE แทน ค่าความผันแปรที่สามารถอธิบายได้ 
Estimate แทน ค่าสัมประสิทธิ์น้ำหนักองค์ประกอบ 
SRMS แทน ค่ารากที่สองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน 

 
4.1.3 สัญลักษณ์โมเดล 
 

แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 
แทน ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) 
แทน เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปร (Path)  

เมื่อตัวแปรปลายลูกศรส่งผลต่อตัวแปรหัวลูกศร 
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 สถิติพื้นฐานและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

การนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในลักษณะของความถี่ ร้อยละ เพ่ืออธิบาย
ภาพรวมคุณลักษณะของกลุ่มประชากรและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยว
เกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ % ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ % 

เพศ  ระดับการศึกษา  
- ชาย 41 - ต่ำกว่าปริญญาตรี 40 

- หญิง 59 - ปริญญาตรี 40 

อาย ุ  - สูงกว่าปริญญาตรี 20 

- ต่ำกว่า 20 ปี                                              13 ระยะเวลาพำนัก (วัน)  

- 21 – 30 ปี                                               45 - 1-3 11 

- 31 – 40 ปี                                               16 - 3-5 22 

- 41 – 50 ปี                                              12 - 5-7 18 

- 51 – 60 ปี                                                14 - มากกว่า 7 49 
สัญชาติ  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

- ยุโรป 72 - กาละแม 6 

- อเมริกัน 6 - น้ำมันมะพร้าว 19 

- โอเชียเนีย 4 - ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 16 

- เอเชีย 9 - การกรีดยางและทำสวนมะพร้าว 6 

- อ่ืน ๆ 9 - ทำอาหารไทย 28 

  - อ่ืน ๆ 25 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 300 คน เป็น
เพศหญิงคิดเป็นอัตราร้อยละ 59 และเพศชายอีกร้อยละ 41 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนมาก
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อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปร้อยละ 72 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีอยู่ที่
ระดับละร้อยละ 40 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาพำนักบนเกาะสมุยมากกว่า 7 วันโดยคิดเป็น
อัตราร้อยละ 49 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมคิดเป็นอัตราส่วนมากที่สุด คือ การ
ทำอาหารไทย รองลงมาคือ กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การทำขนมพ้ืนบ้าน การทำกระดาษสา และ การทำ
น้ำมันมะพร้าว โดยคิดเป็นร้อยละ 28 ร้อยละ 25 และร้อยละ 19 ตามลำดับ 

 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง โดย
เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีลักษณะสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มหรือองค์ประกอบเดียวกันและตัดตัวแปรที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มออก เพ่ือการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์ร่วมกันสูงมารวมเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบจะมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย  

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีข้ันตอนที่สำคัญคือ การตรวจสอบความตรงของโมเดล 
(Validation of the Model) และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์
งานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความทรงจำ 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เริ่มต้นการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการจัดกลุ่มตัวแปร
ด้วยโปรแกรม SPSS Version 22 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความสัมพันธ์ของตัวแปรจากค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ค่าความร่วมกัน (Communality) รวมทั้งสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Components Analysis) โดยหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุม
ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ซึ่งเหมาะสมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ (Turner & Vu, 2012) เพ่ือให้ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นพิจารณา
ค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบที่มีค่า Eigan Value ที่มีค่ามากกว่า 1 รวมทั้งตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด (Goodness of Fit Indices) โดยใช้โปรแกรม Mplus 
และพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแคว์ (Chi-square) ค่าระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of Fit 
Index) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation) ค่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง เป รี ย บ เที ย บ  CFI 
(Comparative Fit Indicies) และค่าระดับความสอดคล้อง TLI (Tucker-Lewis Index) 
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4.3.1 ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง 

พบว่า ค่ าสถิติ  Bartlett’s Test of Sphericity มีค่ าสถิติ เท่ ากับ  6979.535 (p<.05) แสดงถึ ง  
เมททริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้เป็นเมททริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) อย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.5 สอดคล้องกับค่า KMO ที่มีค่าเท่ากับ 0.955 แสดงถึงความสัมพันธ์ภายในของ
ตัวแปรต่อกันและสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงโครงสร้างได้ 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

KMO and Bartlett’s Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.955 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6979.535 
 df 378 
 Sig. 0.000 

 
4.3.2 ค่าความร่วมกัน (Commonality) 
ค่าความร่วมกันหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอ่ืนที่เหลือ

ทั้งหมด เป็นค่าสัดส่วนของค่าแปรปรวนของตัวแปรนั้นที่สามารถอธิบายด้วยปัจจัยร่วมทั้งหมดได้ 
หากค่าความร่วมกันเข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรนั้นไม่สามารถอธิบายความผันแปรได้หรืออธิบายความ
ผันแปรได้น้อย และหากความร่วมกันเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรนั้นสามารถอธิบายความผันแปรได้
มาก งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธี  Principle Component ที่กำหนดให้  Initial 
Communality ของตัวแปรทุกตัวเป็น 1 ตามหลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งนี้ค่าความ
ร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ของงานวิจัยชิ้นนี้มีค่ามากกว่า 0.3 ทุกตัวแปร จึงถือว่าตัวแปรนั้นสามารถ
พิจารณานำมาวิเคราะห์องค์ประกอบในขั้นตอนต่อไปได้ 
 

4.3.3 ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ 
ค่าไอเกน (Eigenvalues) หมายถึง ค่าความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ

โดยสามารถประเมินค่าไอเกนได้จากผลบวกของค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ยกกำลัง
สองของแต่ละตัวแปร โดยงานวิจัยนี้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 พบว่ามีตัวแปรที่
สังเกตได้ 28 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 กลุ่มที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 โดยค่าไอเกน
ขององค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความผันแปรได้ 53.111% องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบาย
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ความผันแปรได้ 6.408% องค์ประกอบที่ 3 สามารถอธิบายความผันแปรได้ 5.017% องค์ประกอบที่ 
4 สามารถอธิบายความผันแปรได้ 3.939% โดยทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายโมเดลการวัดได้
ทั้งหมด 68.475% นั่นหมายถึงทั้ง 4 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 68.475% 
 

4.3.4 ค่าน้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) 
ภายหลังการหมุนแกนปัจจัย (Rotation Component Matrix) โดยวิธี Varimax พบตัวแปร

สังเกตได้ที่มีค่าน้ำหนักปัจจัยหรือค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบการสกัด
องค์ประกอบมากกว่า 0.6 จะถูกนำมาใช้ในการอธิบายตัวแปรแฝงภายในโมเดลการวัด ซึ่งตัวแปรแฝง
ในงานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วย ตัวแปรการหลีกหนีและการได้รับการยอมรับ (ER) ตัวแปรความสงบ
ทางจิตใจและการผ่อนคลาย (PM) ตัวแปรการมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์  (UI) ตัวแปรการมี
ปฏิสัมพันธ์ (IA) ตัวแปรการเรียนรู้ (LE) ตัวแปรความทรงจำ (MEM) ตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) 
และตัวแปรความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) โดยตัวแปรการหลีกหนีและการได้รับการยอมรับ (ER) ตัว
แปรความสงบทางจิตใจและการผ่อนคลาย (PM) ตัวแปรการมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ (UI) ตัวแปร
การมีปฏิสัมพันธ์ (IA) ตัวแปรการเรียนรู้ (LE) ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงอันดับที่หนึ่งของตัวแปรอันดับที่สอง
ด้านประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (EXP) ตามท่ีระบุไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย 

ภายหลังการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วยโปรแกรม Mplus พบว่า 
องค์ประกอบและค่าน้ำหนักปัจจัยของตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบายแต่ละตัวแปรแฝงมีค่าดังนี้ 

ตัวแปรการหลีกหนีและการได้รับการยอมรับ (ER) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.779–0.796 

ตัวแปรความสงบทางจิตใจและการผ่อนคลาย (PM) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้  2 ตัว
แปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง  0.856–
0.866 

ตัวแปรการมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ (UI) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.789–0.848 

ตัวแปรการมีปฏิสัมพันธ์ (IA) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้  3 ตัวแปร มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.839–0.899 

ตัวแปรการเรียนรู้ (LE) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.821–0.843 

ตัวแปรความทรงจำของนักท่องเที่ยว (MEM) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.802–0.890 
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ตัวแปรความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (SAT) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.747 – 0.906 

ตัวแปรความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (BI) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่ เป็นตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง  
0.790 – 0.954 

งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยโมเดลการวัดทั้งหมด 4 โมเดล ได้แก่ ประสบการณ์นักท่องเที่ยว
เชิ งสร้ า งส รรค์  (Creative Tourist Experience) ความทรงจำ  (Memories) ความ พึ งพอใจ 
(Satisfaction) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intentions) โดยมีค่านำหนักปัจจัยและ
ความเหมาะสมของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าน้ำหนักปัจจัยและความเหมาะสมของโมเดลการวัด 

องค์ประกอบ Factor 
loading 

AVE 
>0.5 

CR 
>0.6 

Cronbach’s 
Alpha 

ประสบการณ์นักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (EXP)    

การหลีกหนีและการได้รับการยอมรับ (ER) 0.614 0.827 0.828 

ได้ทำกิจกรรมที่แตกต่าง 0.796 
   

ได้รับความเคารพให้เกียรติตลอดการทำกิจกรรม 0.782 
   

ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังระหว่างทำกิจกรรม 0.779    

ความสงบทางจิตใจและการผ่อนคลาย (PM) 0.741 0.851 0.857 

กิจกรรมเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย 0.866 
   

กิจกรรมช่วยให้สงบและปลดปล่อยความเครียด 0.856 
   

การมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ (UI) 0.668 0.858 0.857 

เป็นประสบการณ์เดียวในชีวิตที่ได้ทำ 0.848 
   

เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำ 0.814 
   

ทำกิจกรรมใหม่และแตกต่าง 0.789 
   

การมีปฏิสัมพันธ์ (IA) 0.743 0.897 0.896 

ผู้นำเที่ยวให้ความสนใจและดูแลอย่างท่ัวถึง 0.899 
   

ผู้นำเที่ยวสามารถคุมสถานการณ์ได้ดี 0.847 
   

ผู้นำเที่ยวมีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 0.839 
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องค์ประกอบ Factor 
loading 

AVE 
>0.5 

CR 
>0.6 

Cronbach’s 
Alpha 

การเรียนรู ้(LE) 0.691 0.870 0.871 

เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้จริง 0.843 
   

เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์จริงในชีวิต 0.830 
   

ข้อมูลระหว่างทำกิจกรรมมีความถูกต้องและน่าสนใจ 0.821    

ความทรงจำ (MEM) 0.698 0.933 0.933 

มีความทรงจำในแง่บวกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเป็นสิ่งท่ีน่าจดจำ 

0.890 
0.848 

   

มีภาพความทรงจำท่ีแม่นยำของพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม 
ประสบการณ์ที่ได้รับจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป 

0.840 
0.821 

   

มีความทรงจำด้านอารมณ์และความคิดจากกิจกรรม 0.810    

มีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.802    

ความพึงพอใจ (SAT) 0.686 0.916 0.920 

การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเหมือนการให้ของขวัญตัวเอง 0.906 
   

กิจกรรมสร้างความสนใจเป็นอย่างมาก 
มีความพึงพอใจในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 

0.849 
0.825 

   

เป็นกิจกรรมตอบสนองตรงกับความคาดหวัง 0.805    

มีความคุ้มค่าเงินท่ีเสียไปจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.747 
   

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม (BI) 0.770 0.909 0.907 

จะแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้คนอื่น 0.954 
   

จะแนะนำบอกต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้
เพื่อนและญาติ 

0.880 
   

จะพูดถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแง่บวก 0.790       

 
หมายเหตุ: ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าสัมประสิทธิ์  (Cronbach’s Alpha)  

ค่าความเชื่อมั่นประกอบ (Composite Reliability: CR) ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้
เฉลี่ยของตัวแปร (Average Variance Extracted: AVE) 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมีค่าน้ำหนักปัจจัยมากกว่า 0.6 ได้ถูกนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแบบจำลองการวัดเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ 
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) จากงานวิจัยนี้ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ำหนักปัจจัย 
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(Factor Loading) อยู่ ร ะห ว่ า ง  0.747-0.954 แ ล ะค่ าค ว าม เชื่ อ มั่ น ป ระก อบ  (Composite 
Reliability: CR) อยู่ระหว่าง 0.827-0.933 ซึ่งอยู่ระดับที่เหมาะสมคือมีค่ามากกว่า 0.6 และค่าความ
แปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ยของตัวแปร (Average Variance Extracted: AVE) อยู่ระหว่าง 0.614-
0.770 มีค่ามากกว่า 0.5 (Fornell & Larcker, 1981) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัว 
พบว่า ค่า CR และ ค่า AVE มีค่ามากกว่า 0.6 และ 0.5 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ทุก
ตัวที่อธิบายตัวแปรแฝงมีความน่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้อง (Convergent Validity) และ
ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวภายในตัวแปรแฝงเดียวกันสามารถวัดได้ดี ทั้งนี้
แบบจำลองการวัดของตัวแปรแฝงแต่ละตัวมีค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ม ากกว่ า เกณ ฑ์ ก าร พิ จ ารณ าค่ า  Chi-Square/df < 2, P-value>0.05, CFI>0.90, TLI>0.90, 
RMSEA<0.07, SRMR<0.08 ของ (Hair et al., 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square/df = 1.11, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA =0.020, SRMR = 0.010 

ภาพที่ 4.1 แบบจำลองการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่หนึ่ง (First Order Measurement Model) 
หมายเหตุ: P-value < 0.05* 
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Chi-Square/df = 1.19, CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA =0.026, SRMR = 0.007 

ภาพที่ 4.2 แบบจำลองการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่หนึ่ง (First Order Measurement Model) 
หมายเหตุ: P-value < 0.05* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square/df =   1.292, CFI = 1.000, TLI = 0.999, RMSEA =0.031, SRMR = 0.006 

ภาพที่ 4.3 แบบจำลองการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่หนึ่ง (First Order Measurement Model) 
หมายเหตุ: P-value < 0.05* 
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4.3.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้านประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (EXP) มีตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งทั้งหมด 5 ด้าน 
และแต่ละด้านประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 

ด้านการการหลีกหนีและการยอมรับ (ER) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 
การได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.796 การได้รับความเคารพในการทำ
กิจกรรมมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.782 และการได้รับความช่วยเหลือในระหว่างการทำกิจกรรมมี
น้ำหนักองค์ประกอบ = 0.779 

ด้านความสงบทางจิตใจและผ่อนคลาย (PM) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ 
กิจกรรมเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.866 และกิจกรรมช่วยให้
สงบและปลดปล่อยความเครียดมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.856 

ด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ (UI) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 
เป็นประสบการณ์เดียวในชีวิตที่ได้ทำมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.848 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และน่าจดจำมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.814 และได้ทำกิจกรรมใหม่และแตกต่างมีน้ำหนัก
องค์ประกอบ = 0.789 

ด้านการปฏิสัมพันธ์ (IA) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ผู้นำเที่ยวให้ความ
สนใจและดูแลอย่างทั่วถึงมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.899 ผู้นำเที่ยวสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีมี
น้ำหนักองค์ประกอบ = 0.847 และผู้นำเที่ยวมีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมี น้ำหนัก
องค์ประกอบ = 0.839 

ด้านการเรียนรู้ (LE) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้จริงมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.843 เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์จริงใน
ชีวิตมีน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.830 และข้อมูลระหว่างทำกิจกรรมมีความถูกต้องและน่าสนใจมี
น้ำหนักองค์ประกอบ = 0.821 

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรอันดับที่หนึ่งอยู่ระหว่าง 0.723-0.942 โดยตัวแปรสังเกต
ได้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ผู้นำเที่ยวให้ความสนใจและดูแลอย่างทั่วถึง
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ = 0.899 กิจกรรมเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายมีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ = 0.866 และกิจกรรมช่วยให้สงบและปลดปล่อยความเครียดมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
= 0.856 ทั้งนี้ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งทุกตัวมีนัยสำคัญทางสถิติ  (t-value > 2.58 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01) ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งชี้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ตัวแปรองค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง 

ตัวแปรองค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง 

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ 

t-value 

EXP ER 0.942 36.336* 
 PM 0.823 26.115* 
 UI 0.723 18.157* 
 IA 0.781 24.075* 
 LE 0.762 20.811* 
 

หมายเหตุ: EXP: ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์; ER: การหลกีหนีและการยอมรับ;  
PM: ความสงบทางจิตใจและผ่อนคลาย; UI: การมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์;  
IA: การปฏิสัมพันธ์; LE: การเรียนรู้, และค่า P-value< 0.05* 
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Chi-Square/df = 1.97, CFI = 0.974, TLI = 0.967, RMSEA =0.057, SRMR = 0.035 

ภาพที่ 4.4 แบบจำลองการวัดตัวแปรแฝงอันดับที่สอง (Second Order Measurement Model)  
หมายเหตุ: P-value < 0.05* 
 

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โมเดลที่มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Causal Relationship) ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน วิเคราะห์ความ
แปรปรวนระหว่างตัวแปร (Covariance) และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) โดย
พิจารณาค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผล
ของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงด้านประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความทรงจำของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และทำการทดสอบความสอดคล้องของสมมติฐานภายหลัง
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การปรับโมเดลโดยอิงจากค่าดัชนีปรับเปลี่ยน (Modification Index: MI) เพ่ือให้สัดส่วนของค่าไคส
แคว์ต่อองศาเสรี (X2 /df ) และพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยค่าสถิติ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square), ค่า P-value, ค่า CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA, ค่า SRMR 
(Hair et at., 2014) ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าสถิติวิจัย ผลสรุป 

X2 /df < 2.00 1.93 สอดคล้อง 
CFI > 0.9 0.95 สอดคล้อง 
TLI > 0.9 0.94 สอดคล้อง 
RMSEA < 0.07 0.05 สอดคล้อง 
SRMR < 0.08 0.04 สอดคล้อง 

 
การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนเชิงประจักษ์  (ตารางที่ 4.5) ภายหลังการปรับ

แบบจำลองด้วยดัชนีการปรับแต่งแบบจำลอง พบว่า แบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในเกณฑดี์ ดังนี้ 

1)  ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) มีความสอดคล้องเหมาะสม โดยมีค่าไคสแควร์ 
เท่ากับ 655.398 และค่าองศาเสรีเท่ากับ 339 ทำให้ค่าดัชนีไคสแควร์ต่อองศาเสรี (X2 /df) มีค่า
เท่ากับ 1.93 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล  

2) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Comparative Fit Index: CFI) หรืออัตราส่วน 
ของผลต่างระหว่างความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังการปรับโมเดล มีค่าเท่ากับ 0.953 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ตามการพิจารณาที่ค่า 0.90 

3) ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (Tucker-Lewis  
Index: TLI) มีค่าเท่ากับ 0.948 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ว่าควรมีค่ามากกว่า 0.90 

4) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (Root  
Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของ
โมเดลที่สร้างขึ้นกับแมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรที่มีค่าเท่ากับ 0.056 ซึ่งถือว่ามีความ
เหมาะสมเนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 0.07 

5) ค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน (Standardized Root Mean Squared  
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Residual: SRMR) เป็นค่าเฉลี่ยของเศษที่เหลือ โดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับ 0.045 ซึ่งค่าที่
มีความเหมาะสมควรมีค่าน้อยกว่า 0.08   

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation: r) ระหว่างตัวแปรแฝงในช่วงระหว่าง 0.547 – 0.849 และมีค่า
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (The Square Root of Average Variance 
Extracted: √𝐴𝑉𝐸) ที่เป็นเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่สกัดได้มีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในแถวสดมภ์เดียวกัน √𝐴𝑉𝐸 > r) แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรในการวิจัยนี้ไม่เกิดสภาวะความสัมพันธ์กันเองสูง และมีความเที่ยงตรงเชิงจำแนก 
(Discriminant validity) สามารถนำไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ (Hair et al., 2006) ดัง
ตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความ

แปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 

 
ตัวแปร
แฝง 

 
Mean 

 
SD 

Correlation Matrix 
ER PM UI IA LE MEM SAT BI 

1. ER 4.077 0.294 (0.786)        
2. PM 4.029 0.468 0.789* (0.865)       
3. UI 4.177 0.294 0.660* 0.625* (0.817)      
4. IA 4.245 0.362 0.754* 0.547* 0.560* (0.862)     
5. LE 3.832 0.602 0.675* 0.643* 0.748* 0.640* (0.832)    
6. MEM 2.059 0.310 0.613* 0.565* 0.779* 0.602* 0.757* (0.837)   
7. SAT 2.430 0.508 0.627* 0.622* 0.690* 0.690* 0.767* 0.771* (0.837)  
8. BI 4.199 0.507 0.594* 0.602* 0.646* 0.626* 0.727* 0.747* 0.849* (0.879) 

 
หมายเหตุ: P-Value < 0.05* ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 

(Correlation Matrix) เส้นทแยงมุมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ในวงเล็บแสดงรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (√𝐴𝑉𝐸 ) 

 
ผลการทดสอบภายหลังการปรับโมเดล พบว่า ดัชนีใช้พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลผ่าน

เกณฑ์ความสอดคล้องเหมาะสมที่ใช้ในการพิจารณาทุกเกณฑ์ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์
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ของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี จึงสามารถอธิบายผลการทดสอบ
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 6 สมมติฐานพบว่า สมมติฐานไม่เป็นจริง 1 กรณี เนื่องจากพบเส้นทางอิทธิพล
ที่ไม่มีนัยสำคัญและมีค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติมากกว่า 0.05  ได้แก่ สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้สมมติฐานที่ 
1,2,4,5,6 มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อความทรงจำ ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจ ความทรงจำส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ความทรงจำส่งผลทางบวกเชิง
บวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และความพึงพอใจส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ดังตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ค่าประมาณ 
(Estimate) 

t-Statistics ผลการทดสอบ 

H1 EXP -> MEM 0.826* 32.078 ยืนยัน 
H2 EXP -> SAT 0.636* 7.675 ยืนยัน 
H3 EXP -> BI 0.170 1.660 ปฏิเสธ 
H4 MEM -> SAT 0.246* 2.899 ยืนยัน 
H5 MEM -> BI 0.157* 2.023 ยืนยัน 
H6 SAT -> BI 0.585* 7.253 ยืนยัน 
 

หมายเหตุ: EXP: ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, MEM: ความทรงจำ, SAT: ความพึงพอใจ, 
BI: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, P-value < 0.05* 
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ภาพที่ 4.5 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
หมายเหตุ: EXP: ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, MEM: ความทรงจำ, SAT: ความพึงพอใจ, 

BI: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  
P-value < 0.05*, แสดงถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 แสดงถึง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์จากแบบจำลองที่ได้รับการปรับแต่งแล้วและผ่าน
เกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ด้านประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (EXP) ความทรงจำ (MEM) ความพึงพอใจ (SAT) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) มี
อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลโดยรวม (TE) ดังตารางที ่4.8 
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ตารางที่ 4.8 ค่าอิทธิพลทางตรง ค่าอิทธิพลทางอ้อม และและค่าอิทธิพลรวม 

 
ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 

MEM SAT BI 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

EXP 0.826* - 0.826* 0.636*       0.203*       0.838* 0.170       0.620* 0.790*       
MEM - - - 0.246* - 0.246* 0.157*  0.144* 0.301* 
SAT - - - - - - 0.585*       - 0.585*       

R2 0.682 0.722 0.748 

 
หมายเหตุ: P-Value < 0.05* 
 

พิจารณาจากตารางที่ 4.8 สามารถสรุปผลของอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) 
และอิทธิพลโดยรวม (TE) ได้ดังนี ้

อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความทรงจำ และ

ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความสัมพันธ์ 0.157 และ 0.585 ตามลำดับ  
ความทรงจำและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก

ประสบการณ์นักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความสัมพันธ์ 0.826 และ 0.636 
ตามลำดับ 

อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ผ่านความพึงพอใจ (อิทธิพลทางอ้อม = 0.372) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความทรงจำของนักท่องเที่ยว 
(อิทธิพลทางอ้อม = 0.129) มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความทรงจำของนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจ 
(อิทธิพลทางอ้อม = 0.119) กล่าวได้ว่า ประสบการณ์นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยรวม 0.620 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวม พบว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพล

โดยรวมจากประสบการณ์นักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.790 ที่นัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.000)  
 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความพึง
พอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
เกาะสมุยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยได้พัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัยมาจากแนวคิด Experience Economy แนวคิดการรับรู้ประสิทธิภาพโดยรวม และทฤษฎีการ
กระทำตามเหตุผล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงเพ่ือกำหนดพ้ืนที่ตำบลที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการสุ่มแบบโควตา
เพ่ือกำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มอย่างง่ายโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทำวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ในการวัดประสิทธิภาพความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งใช้
เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

ผู้วิจัยได้ทำการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) สรุปผล
ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 2) สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน 3) สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 

5.1.1 สรุปผลข้อมูลทัว่ไปและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 300 คน เป็นนักท่องเที่ยวเพศ

ชาย 41% และเพศหญิง 59% โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 
45 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็นอัตราร้อยละ 16 ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
และระดับปริญญาตรี ในอัตราส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 40 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้
ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในทวีปยุโรปโดยมีอัตราส่วน 72% และมีระยะเวลาในการพำนักมากกว่า 7 
วันคิดเป็นอัตราร้อยละ 49 รองลงมา 3-5 วันร้อยละ 22 วัน 5-7 วันร้อยละ 18 และ 1-3 วันร้อยละ 
11 ตามลำดับ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าร่วมมากท่ีสุดได้แก่ 
การทำอาหารไทยคิดเป็น 28% รองลงมาเป็นกิจกรรมอ่ืน อาทิเช่น การทำขนมพ้ืนบ้าน การทำ
กระดาษสา 25% การทำน้ำมันมะพร้าวคิดเป็น 19% ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 16% การทำ 
กาละแม และการกรีดยางกับทำสวนมะพร้าวมีอัตราส่วนเท่ากัน คือ อย่างละ 6% ตามลำดับ 
 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของงานวิจัยชิ้นนี้ตัวแปรแฝงแต่ละตัวมีค่าความเท่ียงของ

ตัวแปร (CR) ในระดับที่เหมาะสมและมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) ในระดับดี บ่งบอกถึง
ความน่าเชื่อถือและตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวภายในตัวแปรแฝงเดียวกันสังเคราะห์สามารถวัดได้ดี มี
ความเฉพาะเจาะจง มีความเที่ยงตรงเชิงจำแนก นอกจากนี้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์พบว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมจากการพิจารณาค่าดัชนีที่ใช้ วัดความสอดคล้องเหมาะสม
ของทุกตัวแปร แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดย
ตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ำหนักปัจจัยระหว่าง 0.747-0.954 ถือว่าตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวสามารถ
อธิบายตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ดี ดังนี้ 
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ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (EXP) ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการหลีกหนีและการยอมรับ (ER) ปัจจัยด้านความสงบทางจิตใจและผ่อนคลาย (PM ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ (UI) ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ (IA) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (LE) 
โดยมีค่า X2 /df เท่ากับ 1.974 ค่า CFI 0.974 เท่ากับ ค่า TLI เท่ากับ 0.967 ค่า RMSEA เท่ากับ 
0.057 ค่า SRMR เท่ากับ 0.035  

ปัจจัยด้านความทรงจำของนักท่องเที่ยวมีตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรมเป็นสิ่งที่น่าจดจำ ประสบการณ์ที่ได้รับจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ความทรงจำในแง่บวก
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ความทรงจำด้านอารมณ์และความคิดจากกิจกรรม ความทรงจำที่ยอดเยี่ยม
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ความทรงจำที่แม่นยำของพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม มีค่า X2 /df เท่ากับ
1.119 ค่า CFI เท่ากับ 0.999 ค่า TLI เท่ากับ 0.999 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.020 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.010 

ปัจจัยความพอใจของนักท่องเที่ยว มีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมเหมือนการให้ของขวัญตัวเอง ความพึงพอใจในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสร้าง
ความสนใจเป็นอย่างมาก กิจกรรมตอบสนองตรงกับความคาดหวัง มีความคุ้มค่าเงินที่เสียไปจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม  มีค่า X2 /df เท่ากับ 1.194 ค่า CFI เท่ากับ  0.999 ค่า TLI เท่ากับ  0.998 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.026 ค่า SRMR เท่ากับ 0.007 

ปัจจัยความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ แนะนำกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้คนอ่ืน แนะนำบอกต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เพ่ือนและ
ญาติ พูดถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแง่บวก มีค่า X2 /df เท่ากับ 1.292 ค่า CFI 1.000 
เท่ากับ ค่า TLI เท่ากับ 0.999 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.031 ค่า SRMR เท่ากับ  0.006 
 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาอิทธิพลปัจจัย
ของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความทรงจำของ
นักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการกลับมา
ท่องเที่ยวและการแนะนำบอกต่อ จากแบบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ตามโมเดลอิทธิพลที่มีความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ภายหลังการปรับแต่ง
แบบจำลองเพ่ือให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทำให้ได้แบบจำลอง
ทางเลือกที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องค่าไคสแคว์ต่อองศาเสรี หรือ X2 /df เท่ากับ 1.93 ค่า CFI เท่ากับ 
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0.953 ค่า TLI เท่ากับ 0.948 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.056 และค่า SRMR เท่ากับ 0.045 แสดงให้เห็น
ว่าแบบจำลองทางเลือกนี้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 

ความทรงจำ 
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพล

เชิงบวกต่อความทรงจำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ 

พึงพอใจ 
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี

อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรม 
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี

อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมด้านการแนะนำบอกต่อและการกลับมาเที่ยวซ้ำอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ  P-value < 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ 
พึงพอใจ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P-value < 0.05 

สมมติฐานที่ 5 ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมด้านการแนะนำบอกต่อและการกลับมาเที่ยวซ้ำอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ P-value < 0.05 

สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมด้านการแนะนำบอกต่อและการกลับมาเที่ยวซ้ำอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถกล่าวสรุปได้ว่า สมมติฐานที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  
1 สมมติฐาน นั่นคือ สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติอันเนื่องมาจากมีค่า P-value มากกว่า 0.05 

ทั้งนี้เส้นทางอิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง พบว่า ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและการแนะนำบอกต่อด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของเกาะสมุยได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปรอิทธิพลของความทรงจำและความพึงพอใจ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัยอิทธิพลของความทรงจำและความพึงพอใจต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับ
ความพึงพอใจต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยประสบการณ์
นักท่องเที่ยวและได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยอิทธิพลทางตรงเชิงบวกของความทรงจำ
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตามลำดับ เส้นทางอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและการแนะนำบอกต่อด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะส
มุยที่มีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจาก
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยอิทธิพลของความทรงจำและความพึงพอใจที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยรวมของโมเดลความสัมพันธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้ 
พบว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลโดยรวมจากประสบการณ์นักท่องเที่ยว
ทั้งหมดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ โดยประสบการณ์นักท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 
 

 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของอำเภอเกาะสมุยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว ปัจจัยความทรงจำ ปัจจัยความพึงพอใจ และปัจจัยความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม โดยอ้างอิงจากทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ พัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดโมเดลสมการ
โครงสร้าง รวมทั้งใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเส้นทางอิทธิพล
ของงานวิจัย เพ่ือเป็นการยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์ต่อกัน จึง
สามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความทรงจำ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ของพ้ืนที่เกาะสมุย ได้แก่ การดูแลอย่างทั่วถึงของผู้นำเที่ยว กิจกรรมเหมาะสมสำหรับผู้ที่
ต้องการผ่อนคลาย และเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ตามลำดับ และจากข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับความทรงจำพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เกาะสมุยมองว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นสิ่งที่น่าจดจำ เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำตลอดไป และเป็นความทรงจำในแง่บวกจากการเข้าร่วม
กิจกรรม จากปัจจัยดังกล่าวประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงส่งผลต่อความทรงจำของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ali et al. (2016) ที่กล่าวว่า การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ นักท่องเที่ยวควรได้รับการต้อนรับ การดูแลเอา
ใจใส่เป็นอย่างดีจากชุมชน ผู้สอนหรือมัคคุเทศก์ควรได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของ
การให้บริการและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
จนก่อให้เกิดความทรงจำที่ดี และงานของ Kim et al. (2012) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ก่อให้เกิดประสบการณ์และความทรงจำที่ดีแก่นักท่องเที่ยวจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ ของนักท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์มี อิทธิพลเชิ งบวกต่อ 
ความพึงพอใจ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า การมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมในพ้ืนที่เกาะสมุยเป็นการให้ของขวัญตนเอง มีความพึงพอใจที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม และ
รูปแบบกิจกรรมสามารถสร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นปัจจัย 3 อันดับแรกที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่ เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานของ 
Hosany and Witham (2010) กล่าวว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจ โดยประสบการณ์นักท่องเที่ยวได้แบ่งออกเป็นด้านการเรียนรู้ ความบันเทิง 
สุนทรียภาพ และการหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน งานของ Ali and Omar (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมที่มาเลเซีย ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง
พบว่าลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม อาชิเช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด 
การให้บริการของพนักงานส่งผลต่อการสร้างพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงานของ  
Liu et al ( 2017) ศึกษาประสบการณ์นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่มาเก๊า 
โดยทำการศึกษาด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม อาหาร 
ความสะดวกของการขนส่ง ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์นักท่องเที่ยวด้านภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวด้านความพึงพอใจ 
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สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเดินทางกลับมาเที่ยวและการ
แนะนำบอกต่อ พบว่า ในพื้นที่เกาะสมุยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะนำบอกต่อกิจกรรมให้เพ่ือนและ
ญาติ และจะพูดถึงกิจกรรมในแง่บวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hung et al. (2016) ที่แสดงให้เห็น
ว่าประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม แต่ส่งผ่าน
อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ ความทรงจำของนักท่องเที่ยว และงานของ Tavitiyaman 
and Qu (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบว่า 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำและการแนะนำบอกต่อ แต่
ส่งผ่านความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแตกต่าง
จากงานของ Ali et al. (2016) พบว่า ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

สมมติฐานที่ 4 ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ 
พึงพอใจ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความทรงจำของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chandralal and Valenzuela (2015) กล่าวว่า ความ
ทรงจำของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำ มีส่วนร่วม และเป็นกิจกรรมที่
มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากคนในชุมชนหรือจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดย
ความทรงจำเชิงบวกส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว งานของ Sie, 
Phelan, and Pegg (2018) ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา พบว่า ประสบการณ์
นักท่องเที่ยวเกิดจากความน่าตื่นเต้นในการได้เจอสิ่งแปลกใหม่และการได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น หากนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้รับความรู้จะเกิดความทรงจำที่ดีจากการเดินทาง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว และส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผล
การศึกษาของ Zhong, Busser, and Baloglu (2017) พบว่า ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเกิดจาก
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสุขและสดชื่นจากกิจกรรมที่ทำ การได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่จากวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความประทับใจ หากนักท่องเที่ยวมีความส่งจำที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 

สมมติฐานที่ 5 ความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความทรงจำของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ali et al. 
(2014) ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์นักท่องเที่ยว 4 ด้านที่ส่งผลต่อความทรงจำได้แก่ การศึกษา 
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ความบันเทิง การหลีกหนี และสุนทรียภาพ ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้
อิทธิพลต่อความทรงจำของนักท่องเที่ยวและส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม งานของ Barnes, 
Mattsson, and Sørensen (2016) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมซาฟารีปาร์คมีความทรงจำ
เชิงบวกจากประสบการณ์ที่เข้าเยี่ยมชมและหากเป็นความทรงจำที่ดีระยะยาวจะส่งผลต่อการกลับมา
เที่ยวซ้ำ  

สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบงานวิจัยที่สอดคล้อง ได้แก่ งานของ 
Ali et al. (2014) ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของโรงแรมในมาเลเซียมีความต้องการกลับมาพักที่โรงแรมเดิมซ้ ำหรือมีการ
แนะนำบอกต่อ งานของ Prayag et al. (2017) พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้าน
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ความสนุกจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท่องเที่ยว และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ส่งผลต่อการแนะนำบอกต่อและพูดถึงในเชิง
บวก เช่นเดียวกับงานของ Gohary, Pourazizi, Madani, and Chan (2018) พบว่าความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวด้านความแปลกใหม่ของกิจกรรม ความรู้สึกผ่อนคลาย และการมีส่วนร่วมส่งผลต่อ
การกลับมาเที่ยวซ้ำยังแหล่งเดิมหรือมีการแนะนำบอกต่อ อย่างไรก็ตามความพอใจด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไม่ได้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากพ้ืนที่ที่ทำการศึกษาเน้นกิจกรรมแค้ม
ปิ้งซึ่งไม่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม งานของ วรรณวีร์ บุญคุ้ม (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการมา
เยือนวัดสำคัญในจังหวัดเพชรบุรีและการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีความประทับใจและความพึงพอใจต้องการกลับมา
เที่ยวซ้ำและแนะนำให้คนรู้จักในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

จากผลการศึกษาอิทธิพลประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ 
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาว่า แบบจำลองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี และการศึกษาเส้นทางอิทธิพลตามสมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ 
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่เกาะสมุยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความทรงจำและความพึงพอใจ โดย
ความทรงจำและความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  สอดคล้องกับงานของ 
Ali et al. (2014) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่เกาะสมุยมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และงานของ Xu and Chan 
(2010) แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความทรงจำ 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้พบว่า เส้นทางอิทธิพลที่ไม่มี
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นัยสำคัญทางสถิติ คือ ประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่เกาะสมุยไม่มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผ่านความทรง
จำและความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความทรงจำและความพอใจของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุยจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปมีเรียนรู้
และมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุยควรให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ประเพณีกินห่อ การทำน้ำมันมะพร้าว การ
ปอกมะพร้าว การทำขนมมันและกาละแม ทั้งนี้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจาก
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการสร้างเรื่องราวเหตุการณ์เพียงแค่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เพียงอย่าง
เดียว  
 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถจัดทำข้อเสนอแนะใน
การนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่เดินทางมาเที่ยวเกาะสมุย โดยการนำเสนอข้อสังเกตต่อผลการวิจัย ข้อจำกัดในการทำ
วิจัย รวมถึงเสนอแนะประเด็นและแนวคิดสำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไป ทั้งนี้เพ่ือความครบถ้วนของ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา การจัดทำข้อเสนอแนะได้ครอบคลุมถึงการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
เกาะสมุย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความพร้อมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรป อย่างไรก็ตามรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากผู้ประกอบการและคนในชุมชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น การที่จะผลักดันให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยประสบ
ความสำเร็จทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันระดม
ความคิดและจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมในทุกด้าน อันได้แก่ การ
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พัฒนาสินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนของภาคีที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการ 

พัฒนาไดด้ังนี้ 
1) นำเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบน 

เกาะสมุยที่โดดเด่นมาพัฒนา ต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจกรรมโดยการผนวกแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
ลงไป 

2) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
คือ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้สร้างประสบการณ์จริงจากการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ 
และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน เช่น กิจกรรมทำอาหารไทย ที่นอกจากการเรียนทำอาหารแล้วอาจ
เพ่ิมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากข้ึน ได้แก่ การเก็บผักในสวนครัวมาทำอาหารและให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการปลูก การเก็บ และประโยชน์ของผักแต่ละชนิด หรือพานักท่องเที่ยวไปจ่ายตลาดเลือก
ซื้อวัตถุในการปรุงอาหาร เพื่อให้ซึมซับบรรยากาศและสร้างความน่าสนใจในกิจกรรมจากการเลือกซ้ือ
ของมาทำอาหารด้วยตนเอง 

3) การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนชาวสมุยให้ยังคงเอกลักษณ์และวิถีแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไปแม้
จะมีการท่องเที่ยวเข้ามาก็ตาม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ควรให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เช่น การปลูกป่าชายเลน การเก็บขยะริมชายหาด 

4) เลือกและพัฒนาสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพในการ 
รองรับนักท่องเที่ยว โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา ตำนาน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มี
ความน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ พัฒนา ต่อยอดจัดทำเป็น
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ต่อไป 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า สินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรคข์องเกาะสมุย มีดังนี ้
 กลุ่มวิถีชีวิต 

• สวนตาเจตน์ เป็นสวนการเรียนรู้ระบบนิเวศด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำและด้านเกษตร
อินทรีย์ โดยมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือรักษาต้นน้ำคลองท่าเร็ต 



 

 

128 

• นาตาเจตน์ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาแบบชาวสมุยดั้งเดิมและสร้างฝายมีชีวิตสำหรับทำ
นา พลิกฟ้ืนผืนนาแห่งสุดท้ายของเกาะสมุยให้มีชีวิตกลับคืนมา 

• สวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้พ้ืนที่ 1 ไร่ โดยมีการเลี้ยงผึ้งแบบชาวสมุย
ดั้งเดิม การปลูกผักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน 

• สวนป้าเล็ก มีการปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และสอนการทำไม้
กวาดก้านมะพร้าว  

• หาดบางเก่า แหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวสมุยที่มีกิจกรรมการออกไปหาหอยกลม 
หอยแครง สาหร่าย เพ่ือนำมาประกอบอาหาร 

• วิถีชุมชนชาวประมงหัวถนน เป็นชุมชนมุสลิมที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงพ้ืนบ้าน มี
การแปรรูปอาหารทะเลตากแห้งของชาวบ้าน โรงงานกะปิที่สามารถเห็นกรรมวิธีการ
ผลิตจากคนในชุมชน และธนาคารปูที่เป็นแหล่งอนุบาลเพาะพันธุ์ปูไข่ก่อนปล่อยลงสู่
ทะเล นอกจากนี้ยังมีศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเล็ก  ๆ ใน
ชุมชนเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนเอง 

• การทำกาละแม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ยาหนม” เป็นขนมหวานพ้ืนบ้านที่แปรรูปมา
จากมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานจากกะทิสด ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมุยจน
กลายเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อในปัจจุบัน ชาวบ้านจะนำส่วนผสมมาใส่ในกระทะใบบัวและ
กวนจนเหนียวด้วยความร้อนจากเตาถ่าน 

กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม 

• ประเพณีกินห่อ เป็นประเพณีดั้งเดิมและยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยสมัยก่อน
อาชีพหลักของชาวสมุยคือทำเกษตรกรรมและมีการนำอาหารบรรจุวัสดุจากธรรมชาติไป
รับประทานตอนกลางวัน สถานที่กินห่อนิยมที่ชายหาดริมทะเลและริมลำธาร กินกันใน
เครือญาติและเพ่ือนบ้าน 

• บ้านโบราณ ณ สมุย เป็นสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีนไหหลำผสมไทย ยกพ้ืนสูง 
ศิลปะการแกะสลักรูปภาพบนไม้ที่แฝงด้วยคติความเชื่อแบบชาวจีนเพ่ือให้เจ้าของบ้าน
และผู้มาเยี่ยมได้รับพลังแห่งความโชคดีและเป็นมงคล 

กลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง 

• บ้านพัชรินทรสมุย และ The Nature Samui มีทุ่งนาและแปลงผักสวนครัวปลอด
สารพิษ มีคอร์สเรียนทำอาหารพ้ืนบ้านโดยให้นักท่องเที่ยวเก็บผัก ผลไม้จากในสวนมา
ทำอาหาร  
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• บ้านมะพร้าว และชุมชนสินค้าพ้ืนบ้านเกาะสมุบ สถานที่มีการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
โดยมีการนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น เปลือกมะพร้าว
และกะลามะพร้าวนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงและถ่านในการทำอาหาร เนื้อมะพร้าวเอาไปคั้น
กะทิทำขนม ไม้มะพร้าวนำมาทำช้อน ส้อม ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้มุงหลังคา รากเป็น
ยาสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันมะพร้าวถูกทำลายไปมากจากการสร้างโรงแรมและสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพ้ืนเมืองของเกาะสมุย 

 2. ด้านการตลาด 
กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า 

และบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยและเทศบาลนครเกาะสมุยควรร่วมมือกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของเกาะสมุย และสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการและชุมชน ซึ่งมีแนวทางใน
การดำเนินการ ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเกาะสมุยเพ่ือสร้างความ 
มั่นใจในการเดินทางและการเข้าร่วมทำกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ความปลอดภัย สิ่งอำนวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงต้องสามารถสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจ
ถึงความแตกต่างของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวรูปแบบเดิม ซึ่งข้อเสนอแนะนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครพงศ์ อ้ันทอง (2557) ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ ได้รับ การให้บริการและคุณค่าทำให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีจนเกิดความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม และงานของ Stylidis, Shani, and Belhassen (2017) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความสะดวกสบาย รูปแบบกิจกรรม ความปลอดภัย การให้บริการ 
ความคุ้มค่า มีอิทธิพลโดยตรงให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ หรือบอกต่อในแง่บวกกับญาติและเพ่ือน 

2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักแก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยการนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ามาใช้
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการตลาดที่มี
ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย
ออนไลน์ (Social Network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Youtube Instragram 

3) จัดทำโครงการหรืองานแสดงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 
ประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและชุมชนที่มีสินค้าและบริการเชิง
สร้างสรรค์ได้นำเสนอกิจกรรมของตนเองผ่านสื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ และโบรชัวร์ แสดงเรื่องเล่า 
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ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และคนในชุมชนบนเกาะสมุยยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และปัญหาการให้บริการนักท่องเที่ยวไม่
ทั่วถึงในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี 
ควรมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) 
ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และคนในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
และสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ 

 การให้ข้อมูล 
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติความ
เป็นมาของพ้ืนที่ ตำนานเรื่องเล่า รูปแบบประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือให้สามารถ
นำไปเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงจัดฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและ
มัคคุเทศก์ ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบนำเสนอเรื่องราวและการเล่าเรื่องของแต่ละกิจกรรมในระหว่าง
การฝึกอบรม 

 คุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพในการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวนอกเหนือจากกิจกรรมท่องเที่ยว 

โดยผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านคุณภาพการบริการและคุณค่าที่ได้รับ
จากการทำกิจกรรม การจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และคนในชุมชน เพ่ือ
รักษาระดับมาตรฐานการบริการในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว หัวข้อในการฝึกอบรม 
ได้แก่ จิตวิทยาบริการ ศิลปะการบริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ การต้อนรับ 
การบริหารจัดการเวลา การดูแลนักท่องเที่ยว และความสามารถในการดูแลนักท่องเที่ยวตามคำ
เรียกร้องพิเศษรายบุคคลได้ ซึ่งสอดคล้องกับการงานของ Kuo, Cheng, Chang, and Chuang 
(2018) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการของมัคคุเทศก์และบริษัทจัดนำเที่ยวอันได้แก่ ความเป็นมือ
อาชีพ ความรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และงานของ Weiler and Ham (2002) ที่ศึกษาการอบรมมัคคุเทศก์ด้านความรู้และ
คุณภาพการให้บริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมโดยมีการประเมินผลก่อนและ
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หลังการอบรมพบว่า มัคคุเทศก์มีความพึงพอใจจากการจัดการอบรมทั้งมีความพร้อมในการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยวและมีความม่ันใจมากขึ้น  
 4. ด้านภาคีเครือข่าย 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเกาะสมุยควรจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะทำงานร่วมกัน เพ่ือทำหน้าที่ในการศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละพ้ืนที่ มี
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว คนใน
ชุมชน จัดสัมมนาและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เก็บ
รวมรวมข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติม และมีการทดลองทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละ
ประเภทก่อนการนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว โดยประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ 

1) ภาครัฐประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครเกาะสมุย พัฒนา 
ชุมชนอำเภอเกาะสมุย  

2) ภาคเอกชนประกอบด้วย ผู้ประกอบการนำเที่ยว ชมรมมัคคุเทศก์เกาะสมุย สมาคม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย องค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเกาะสมุย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน   
ลิปะน้อย ตลอดจนคนในชุมชน  

3) สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี  
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
เกาะสมุย” มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ควรศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบส่วนตัวและมีอิสระในการเลือกสถานที่และทำ
กิจกรรมได้ตามความต้องการของตนเอง เพ่ือศึกษาถึงประเภทกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยว
สนใจและความแตกต่างด้านประสบการณ์ท่ีได้รับ 

2) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมอาทิเช่น ภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยว คุณค่าท่ีได้รับ การรับรู้คุณภาพการบริการ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก  
 

ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล 

 

          
Questionnaire 

Tourist Behavior in Creative Tourism 
 Case Study: Koh Samui District, Suratthani 

 
            

RES-ID# 
  

This research is conducted as a partial fulfillment of the requirement for the 
Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management, 
National Institute of Development Administration.  

This research aims to explore the tourists’ behaviors in creative tourism in Koh 
Samui. Your responses, combined with the responses of other participants, will help us 
better understand what is the influence of facets to assess tourists’ experiences and how it 
effects their memories, satisfaction, and behavioral intentions in creative tourism. 

This questionnaire is divided into 2 parts as follows: 
Part   1:  Demographic and travel characteristic of respondents 
Part 2: Survey of tourist’s behaviors in creative tourism, experience, memorable, 
satisfaction, and behavioral intention. 
 If you require any further more information, please do not hesitate to contact me 
at:  
E-mail: smilesamui.tours@gmail.com 
Tel: 081 676 2343 
  

     

mailto:smilesamui.tours@gmail.com
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Part 1: Demographic and travel characteristic of respondents 
Instruction: Please complete the questionnaire below by ticking   in the relevant to 
you or writing down within the space provided. 
1. Gender 

 Male    Female  
 

2. Age (Years) 
   Under 20    21-30    31-40 

 41-50    51-60 
 

3. Nationality (Please specify country) 
 European      American    Oceania 
 Asian      Others…………………………………….. 

Country…………………………………….... 
 

4. Education level 
   High school    Bachelor degree 
   Master degree  Others…………………………………….. 
 
5. Length of current stay (days) 
   1-3     3-5 
   5-7     More than 7 
 
6. Visited with 
   Friends    Family members 
   Colleagues    Alone 
 
7. What is the most of your favorite creative activities in Koh Samui?  
   Coconut caramel   Coconut oil 
   Coconut products   Rubber/ Coconut plantation 
   Local Thai Cooking Class  Others…………………………………….. 
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Part 2: Tourists’ behaviors  
A: This section of the survey is intended to assess your experience in participating the 
creative activities in Koh Samui. 
Please complete the questionnaire below by ticking   in the relevant to you. Use the 
following rating scale: 
1 = Highly Unsatisfactory 2 = Unsatisfactory 3 = Neutral 4 = Satisfactory  
5 = Highly Satisfactory 

 

Experience 
Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

How would you evaluate your experience of creative activities in Koh Samui?  
Escape and Recognition 

1.The activities make me forget my daily routines.      
2. I feel I play a different character during the activities.      

3. I feel like I’m living in a different time or place.      
4. The experience here lets me imagine being someone 
else. 

     

5. I have been taken seriously whenever help is needed.      
6. I feel important throughout the activities.      
7. I feel respected throughout the activities.      

Peace of Mind and Relaxation  
8. Property and activities are physically comfortable      
9. I feel relax during the activities.      

10. I feel secure during the activities      
11. My privacy is assured during the activities      
12. Place is safe for doing the activities      

13. Just being here is very pleasant      
14. The activities give a glimpse of the type of 
man/woman who want to be relaxed 

     

15. Being able to relieve stress and relieve physical and 
mental exhaustion during the activities 

     

 Unique Involvement 
16. I involve in something that I really like doing      

17. I do something unique and memorable      

18. I have a “once in a lifetime” experience      
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19. I do something new and different      

20. I have a choice and control over the activities and their 
outcome. 

     

21. The experience makes me more knowledgeable      

 
Experience Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

How would you evaluate your experience of creative activities in Koh Samui?  
22. Participating in the creative activities give me an 
opportunity to design my own works 

     

23. The activities on Koh Samui provide me with different 
experiences from any other places. 

     

Interactivity 
24. The instructors are friendly and interacted      

25. The instructors are knowledgeable.       

26. The instructors have the ability to control the situation      

27. The instructors show individual attention and care to 
visitors. 

     

28. In this experience with creative activities I directly learn 
with local people 

     

29. Other visitors who participate the creative activities are 
following the instructions 

     

30. Other visitors are disciplined during joining the creative 
activities 

     

Learning 

31. The creative activities increase my skills      

32. I learn a lot through these activities      

33. These activities stimulate my curiosity to learn new 
things 

     

34. It is a real learning experience      

35. It gives me an opportunity to experience the real day-
to-day life through these activities 

     

36. The information giving during joining the activities are 
arranged right and interested 
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37. I concentrate on my own behavior and really interest 
in learning the activities 

     

 
B: This section of the survey is intended to assess creative tourists’ experience on their 
memory in participating the creative activities in Koh Samui. 
Please complete the questionnaire below by ticking   in the relevant to you. Use the 
following rating scale: 
1 = Highly Unsatisfactory 2 = Unsatisfactory 3 = Neutral 4 = Satisfactory  
5 = Highly Satisfactory 

 
Memorable 

Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

How is your memorable from participating the creative activities in Koh Samui?  
38. I have wonderful memory of my participating to the 
creative activities 

     

39. I have strong images of my own behavior and 
interaction that will persist. 

     

40. The learning experience with instructor will remain in 
my memory.   

     

41. The overall experience setting will be an everlasting 
memory 

     

42. I will remember many positive things about these 
creative activities 

     

43. Participating the activities are something unforgettable      

44. I will always remember my own emotions and 
thoughts 

     

45. I can describe in detail my bodily sensations and the 
sensory stimuli 
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C: This section of the survey is intended to assess creative tourists’ experience on their 
satisfaction in participating the creative activities in Koh Samui. 
Please complete the questionnaire below by ticking   in the relevant to you. Use the 
following rating scale: 
1 = Highly Unsatisfactory 2 = Unsatisfactory 3 = Neutral 4 = Satisfactory  
5 = Highly Satisfactory 

 
Satisfaction 

Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

How is your satisfaction from participating the creative activities in Koh Samui? 

46. I feel that my experience with these creative activities 
on Koh Samui is enjoyable 

     

47. I think I do the right thing to join the creative activities 
on Koh Samui 

     

48. My choice to join the creative activities on Koh Samui 
is a wise one. 

     

 
 

Satisfaction 

Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

How is your satisfaction from participating the creative activities in Koh Samui? 

49. The creative tourism experience in Koh Samui is 
exactly what I expect 

     

50. Participating in this experience is like giving a gift to 
myself 

     

51. One can say this experience interests me a lot      

52. I am satisfied with my decision to participate the 
creative activities on Koh Samui 

     

53. The creative activities I join, they are well organized      

54. It is valuable for money to join these activities.      

55. Tour guide is professional for serving the service.      
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D: This section of the survey is intended to assess creative tourists’ experience on their 
behavioral intentions in participating the creative activities in Koh Samui. 
Please complete the questionnaire below by ticking   in the relevant to you. Use the 
following rating scale: 
1 = Highly Unsatisfactory 2 = Unsatisfactory 3 = Neutral 4 = Satisfactory  
5 = Highly Satisfactory 

 
Behavioral Intentions 

Level of Satisfactory 

1 2 3 4 5 

What do you think about behavioral intentions of creative tourism attractions on Koh 
Samui?  
56. I plan to revisit Koh Samui and interest to join the 
creative activities 

     

57. I will definitely come back to join the creative 
activities on Koh Samui 

     

58. For my next trip, the probability of me visiting creative 
tourism attractions on Koh Samui 

     

59. I will make an effort to join the same creative activity 
again   and may join others 

     

60. I will recommend the creative activities on Koh Samui 
to my friends and family 

     

61. I will recommend the creative activities on Koh Samui 
to others 

     

62. I will describe in detail about my experience to join 
the creative activities on a social media 

     

63. I would say positive things about the creative activities   
on Koh Samui to others 

     

 
Thank you for your cooperation. 

 



 

ภาคผนวก ข  
 

การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

การทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.977 .977 63 

 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

B1 4.17 .834 30 
B2 3.60 1.070 30 
B3 4.17 .791 30 
B4 3.87 .973 30 
B5 4.20 .925 30 
B6 4.27 .907 30 
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B7 4.37 .809 30 
C1 4.00 1.017 30 
C2 4.10 .885 30 
C3 4.03 .964 30 
C4 3.87 1.042 30 
C5 4.03 .964 30 
C6 4.20 .925 30 
C7 3.77 1.073 30 
C8 3.93 1.112 30 
D1 3.80 1.064 30 
D2 4.10 .995 30 
D3 4.07 .828 30 
D4 4.33 .884 30 
D5 3.80 .925 30 
D6 4.07 .944 30 
D7 3.70 .988 30 
D8 3.77 1.165 30 
E1 4.13 .937 30 
E2 4.23 .898 30 
E3 4.07 .944 30 
E4 4.30 .915 30 
E5 4.30 .915 30 
E6 3.77 1.073 30 
E7 3.80 1.186 30 
F1 3.80 .925 30 
F2 3.87 .900 30 
F3 4.03 .850 30 
F4 3.97 .999 30 
F5 3.97 .928 30 
F6 4.00 .871 30 
F7 3.90 .995 30 
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G1 4.27 .785 30 
G2 4.17 .747 30 
G3 4.13 .860 30 
G4 4.27 .740 30 
G5 4.20 .805 30 
G6 4.20 .805 30 
G7 4.07 .785 30 
G8 4.07 .944 30 
H1 4.10 .803 30 
H2 4.47 .507 30 
H3 4.43 .774 30 
H4 4.13 .681 30 
H5 4.13 .776 30 
H6 4.33 .758 30 
H7 4.33 .711 30 
H8 4.33 .711 30 
H9 3.93 .868 30 
H10 4.33 .758 30 
I1 3.97 .718 30 
I2 4.23 .679 30 
I3 3.93 .944 30 
I4 3.93 .785 30 
I5 4.27 .785 30 
I6 4.13 .860 30 
I7 4.23 .728 30 
I8 4.40 .770 30 

 
  



 

 

160 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

B1 253.17 1255.523 .591 .977 
B2 253.73 1271.857 .237 .977 
B3 253.17 1261.868 .509 .977 
B4 253.47 1264.533 .371 .977 
B5 253.13 1260.878 .448 .977 
B6 253.07 1269.099 .328 .977 
B7 252.97 1257.964 .567 .977 
C1 253.33 1232.644 .804 .976 
C2 253.23 1253.495 .588 .977 
C3 253.30 1244.700 .669 .976 
C4 253.47 1231.913 .795 .976 
C5 253.30 1235.528 .806 .976 
C6 253.13 1240.947 .757 .976 
C7 253.57 1240.047 .661 .976 
C8 253.40 1242.386 .606 .977 
D1 253.53 1240.671 .658 .976 
D2 253.23 1252.668 .532 .977 
D3 253.27 1256.409 .580 .977 
D4 253.00 1260.690 .472 .977 
D5 253.53 1250.189 .613 .976 
D6 253.27 1243.995 .694 .976 
D7 253.63 1242.102 .690 .976 
D8 253.57 1238.806 .621 .977 
E1 253.20 1242.786 .718 .976 
E2 253.10 1245.334 .710 .976 
E3 253.27 1240.478 .748 .976 
E4 253.03 1241.964 .749 .976 
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E5 253.03 1244.378 .711 .976 
E6 253.57 1233.289 .752 .976 
E7 253.53 1232.878 .682 .976 
F1 253.53 1244.120 .707 .976 
F2 253.47 1243.292 .741 .976 
F3 253.30 1241.666 .813 .976 
F4 253.37 1241.137 .696 .976 
F5 253.37 1240.516 .761 .976 
F6 253.33 1241.126 .802 .976 
F7 253.43 1235.013 .788 .976 
G1 253.07 1256.823 .605 .977 
G2 253.17 1260.351 .570 .977 
G3 253.20 1256.303 .559 .977 
G4 253.07 1252.823 .721 .976 
G5 253.13 1253.292 .652 .976 
G6 253.13 1259.223 .547 .977 
G7 253.27 1257.582 .591 .977 
G8 253.27 1245.030 .678 .976 
H1 253.23 1247.633 .755 .976 
H2 252.87 1263.499 .759 .976 
H3 252.90 1256.162 .626 .976 
H4 253.20 1261.200 .609 .977 
H5 253.20 1255.131 .644 .976 
H6 253.00 1264.345 .486 .977 
H7 253.00 1259.034 .626 .976 
H8 253.00 1260.690 .593 .977 
H9 253.40 1248.110 .689 .976 
H10 253.00 1265.448 .465 .977 
I1 253.37 1262.240 .556 .977 
I2 253.10 1274.921 .325 .977 
I3 253.40 1259.766 .454 .977 



 

 

162 

I4 253.40 1256.593 .609 .977 
I5 253.07 1256.478 .612 .976 
I6 253.20 1249.338 .675 .976 
I7 253.10 1257.679 .638 .976 
I8 252.93 1252.064 .706 .976 

 
 



 

ภาคผนวก ค  
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโมเดลสมการโครงสร้าง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโมเดลสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
Descriptive Statistics 

  
Mean 

Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 

  Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

ER5 4.10 .940 -.948 .141 .617 .281 
ER6 3.91 .971 -.687 .141 .116 .281 
ER7 4.21 .857 -1.027 .141 .985 .281 
PM7 3.99 .961 -.670 .141 -.214 .281 
PM8 4.06 .914 -.852 .141 .376 .281 
UI2 4.21 .902 -1.163 .141 1.213 .281 
UI3 4.08 .998 -1.054 .141 .528 .281 
UI4 4.23 .955 -1.462 .141 2.107 .281 
IA1 4.30 .931 -1.734 .141 3.382 .281 
IA3 4.20 .873 -1.189 .141 1.693 .281 
IA4 4.22 .949 -1.374 .141 1.793 .281 
LE4 3.84 1.053 -.721 .141 -.064 .281 
LE5 3.76 1.038 -.723 .141 .115 .281 
LE6 3.88 .993 -.857 .141 .514 .281 

MEM1 4.12 .933 -1.043 .141 .880 .281 
MEM2 4.03 .925 -.833 .141 .518 .281 
MEM4 4.18 .854 -1.099 .141 1.476 .281 
MEM5 4.16 .905 -1.037 .141 .887 .281 
MEM6 4.14 .929 -1.164 .141 1.222 .281 
MEM7 4.01 .959 -.959 .141 .685 .281 
SAT4 3.96 1.025 -.737 .141 -.196 .281 
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Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .914 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2775.782 

df 91 
Sig. .000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 
ER5 1.000 .792 
ER6 1.000 .712 
ER7 1.000 .797 
PM7 1.000 .866 
PM8 1.000 .876 
UI2 1.000 .735 
UI3 1.000 .824 
UI4 1.000 .814 
IA1 1.000 .853 
IA3 1.000 .810 
IA4 1.000 .846 
LE4 1.000 .788 

SAT5 4.05 .956 -.894 .141 .334 .281 
SAT6 4.13 .879 -.814 .141 .377 .281 
SAT7 4.22 .849 -1.230 .141 1.880 .281 
SAT9 4.18 .923 -1.194 .141 1.185 .281 
BI5 4.18 .941 -1.197 .141 1.276 .281 
BI6 4.20 .937 -1.324 .141 1.768 .281 
BI8 4.20 .896 -1.191 .141 1.490 .281 
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LE5 1.000 .825 
LE6 1.000 .756 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 7.452 53.227 53.227 7.452 53.227 53.227 2.541 18.150 18.150 
2 1.343 9.592 62.819 1.343 9.592 62.819 2.511 17.934 36.084 
3 1.032 7.372 70.191 1.032 7.372 70.191 2.348 16.774 52.858 
4 .861 6.152 76.343 .861 6.152 76.343 2.082 14.870 67.728 
5 .607 4.334 80.677 .607 4.334 80.677 1.813 12.949 80.677 
6 .418 2.983 83.660       
7 .401 2.861 86.522       
8 .369 2.633 89.155       
9 .339 2.420 91.575       
10 .299 2.135 93.710       
11 .262 1.875 95.584       
12 .236 1.683 97.267       
13 .209 1.494 98.761       
14 .173 1.239 100.000       
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 

ER5 .712     
ER6 .761     
ER7 .726     
PM7 .726     
PM8 .726     
UI2 .740     
UI3 .699     
UI4 .686     
IA1 .700     
IA3 .750     
IA4 .756     
LE4 .742     
LE5 .726     
LE6 .759     

 
Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 

ER5    .780  
ER6    .612  
ER7    .769  
PM7     .813 
PM8     .817 
UI2   .709   
UI3   .811   
UI4   .826   
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IA1 

 
.856 

    

IA3 .782     
IA4 .809     
LE4  .783    
LE5  .822    
LE6  .738    

 

Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 5 

1 .472 .486 .449 .437 .384 
2 -.607 .423 .569 -.356 -.051 
3 -.561 -.268 -.085 .409 .662 
4 .108 -.696 .682 .104 -.167 
5 .287 -.169 .043 -.710 .619 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม M Plus 
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ของตัวแปรปัจจัยประสบการณ์นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (EXP) 
 
Loglikelihood 
          H0 Value                          -4377.425 
          H1 Value                         -4307.345 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                      8850.850 
          Bayesian (BIC)                    9028.311 
          Sample-Size Adjusted BIC        8876.085 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              140.160 
          Degrees of Freedom                      71 
          P-Value                              0.0000 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.057 
          90 Percent C.I.                      0.043  0.071 
          Probability RMSEA <= .05        0.190 
CFI/TLI 
          CFI                                  0.974 
          TLI                                  0.967 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                             2800.524 
          Degrees of Freedom                     91 
          P-Value                             0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                                0.035 
  



 

 

169 

STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
 
Observed Variable Estimate S.E.         Est./S.E.     Two-Tailed P-Value 
 ER       BY 
    ER5                0.779          0.029          27.073  0.000 
    ER6                  0.796          0.027          29.308      0.000 
    ER7                  0.782          0.029          27.310       0.000 
 PM       BY 
    PM7                  0.856       0.025      33.867       0.000 
    PM8                  0.866        0.025      34.768       0.000 
 UI       BY 
    UI2                  0.814        0.026      31.327       0.000 
    UI3                  0.848        0.024      36.049       0.000 
    UI4                  0.789        0.027      28.693       0.000 
 IA       BY 
    IA1                  0.839        0.021      39.477       0.000 
    IA3                  0.847        0.021      40.021       0.000 
    IA4                  0.899        0.017      52.176       0.000 
 LE       BY 
    LE4                  0.830        0.023      35.424       0.000 
    LE5                  0.843        0.022      37.497       0.000 
    LE6                  0.821        0.024      33.768       0.000 
 EXP      BY 
    ER                   0.942        0.026      36.336       0.000 
    PM                   0.823        0.032      26.115       0.000 
    UI                   0.723        0.040      18.157       0.000 
    IA                   0.781        0.032      24.075       0.000 
    LE                   0.762        0.037      20.811       0.000 
 LE       WITH 
    UI                   0.435        0.077       5.655       0.000 
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 Intercepts 
    ER5                  4.365        0.188      23.225       0.000 
    ER6                  4.034        0.175      23.038       0.000 
    ER7                  4.925        0.210      23.465       0.000 
    PM7                  4.167        0.180      23.118       0.000 
    PM8                  4.443        0.191      23.263       0.000 
    UI2                  4.676        0.200      23.368       0.000 
    UI3                  4.091       0.177      23.074       0.000 
    UI4                  4.436        0.191      23.260       0.000 
    IA1                  4.634        0.198      23.350       0.000 
    IA3                  4.823        0.206      23.427       0.000 
    IA4                  4.456        0.191      23.269       0.000 
    LE4                  3.642        0.160      22.758       0.000 
    LE5                  3.625        0.159      22.743       0.000 
    LE6                  3.916        0.171      22.962       0.000 
 Variances 
    EXP                  1.000        0.000     999.000     999.000 
 Residual Variances 
    ER5                  0.393        0.045       8.768       0.000 
    ER6                  0.367        0.043       8.486       0.000 
    ER7                  0.389        0.045      8.696       0.000 
    PM7                  0.267        0.043       6.162       0.000 
    PM8                  0.251       0.043      5.812       0.000 
    UI2                  0.337        0.042       7.966       0.000 
    UI3                  0.281        0.040       7.060       0.000 
    UI4                  0.378        0.043       8.711       0.000 
    IA1                  0.296        0.036       8.307       0.000 
    IA3                  0.282       0.036       7.855       0.000 
    IA4                  0.192        0.031       6.193       0.000 
    LE4                  0.310        0.039       7.972       0.000 
    LE5                  0.289        0.038       7.614       0.000 
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    LE6                  0.325        0.040       8.145       0.000 
    ER                   0.113        0.049       2.315       0.021 
    PM                   0.323        0.052       6.218       0.000 
    UI                   0.477        0.058       8.275       0.000 
    IA                   0.389        0.051       7.679       0.000 
    LE                   0.420       0.056       7.531       0.000 
R-SQUARE 
    ER5                  0.607        0.045      13.537       0.000 
    ER6                  0.633        0.043      14.654       0.000 
    ER7                  0.611        0.045      13.655       0.000 
    PM7                  0.733        0.043      16.933       0.000 
    PM8                  0.749        0.043      17.384       0.000 
    UI2                  0.663        0.042      15.663       0.000 
    UI3                  0.719        0.040      18.025       0.000 
    UI4                  0.622        0.043      14.346       0.000 
    IA1                  0.704        0.036      19.739       0.000 
    IA3                  0.718        0.036      20.011       0.000 
    IA4                  0.808        0.031      26.088       0.000 
    LE4                  0.690        0.039      17.712       0.000 
    LE5                  0.711        0.038      18.748       0.000 
    LE6                  0.675       0.040      16.884       0.000 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรปัจจัยความทรงจำของนักท่องเที่ยว (MEM) 
 
Loglikelihood 
          H0 Value                         -1675.878 
          H1 Value                         -1672.519 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                      3393.756 
          Bayesian (BIC)                    3471.395 
          Sample-Size Adjusted BIC         3404.796 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                                6.718 
          Degrees of Freedom                      6 
          P-Value                             0.3477 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.020 
          90 Percent C.I.                      0.000  0.080 
          Probability RMSEA <= .05            0.728 
CFI/TLI 
          CFI                                  0.999 
          TLI                                  0.999 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                             1414.367 
          Degrees of Freedom                     15 
          P-Value                             0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                                0.010 
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STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                     
Observed Variable    Estimate        S.E.    Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
MEM      BY 
    MEM1                 0.802       0.023      34.946       0.000 
    MEM2                 0.840      0.022      37.808        0.000 
    MEM4                 0.821       0.021      38.305        0.000 
    MEM5                 0.890       0.017      50.858        0.000 
    MEM6                 0.848       0.019      43.964        0.000 
    MEM7                 0.810       0.022      36.699        0.000 
MEM5     WITH 
    MEM2                -0.516       0.106      -4.873        0.000 
MEM6     WITH 
    MEM4                 0.315       0.059       5.342        0.000 
MEM7     WITH 
    MEM6                 0.204       0.060       3.420        0.001 
 Intercepts 
    MEM1                 4.412       0.190      23.248        0.000 
    MEM2                 4.424       0.190      23.254        0.000 
    MEM4                 4.867       0.208      23.443        0.000 
    MEM5                 4.575       0.196      23.324        0.000 
    MEM6                 4.493       0.193      23.283        0.000 
    MEM7                 4.197       0.181      23.135        0.000 
 Variances 
    MEM                  1.000       0.000     999.000     999.000 
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 Residual Variances 
    MEM1                 0.357       0.037       9.690        0.000 
    MEM2                 0.295       0.037       7.906        0.000 
    MEM4                 0.326       0.035       9.269        0.000 
    MEM5                 0.208       0.031       6.688        0.000 
    MEM6                 0.282       0.033       8.616        0.000 
    MEM7                 0.344       0.036       9.620        0.000 
R-SQUARE 
    MEM1                 0.643       0.037      17.473        0.000 
    MEM2                 0.705       0.037      18.904        0.000 
    MEM4                 0.674       0.035      19.152        0.000 
    MEM5                 0.792       0.031      25.429        0.000 
    MEM6                 0.718       0.033      21.982        0.000 
    MEM7                 0.656       0.036      18.350        0.000 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(SAT) 
 
Loglikelihood 
          H0 Value                         -1464.153 
          H1 Value                         -1462.362 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                      2962.306 
          Bayesian (BIC)                    3025.157 
          Sample-Size Adjusted BIC         2971.244 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                                3.583 
          Degrees of Freedom                      3 
          P-Value                             0.3101 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.026 
          90 Percent C.I.                      0.000  0.104 
          Probability RMSEA <= .05            0.591 
CFI/TLI 
          CFI                                  0.999 
          TLI                                  0.998 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                             1067.884 
          Degrees of Freedom                     10 
          P-Value                             0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                                0.007 
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STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
 
Observed Variable Estimate          S.E.    Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
 SAT      BY 
    SAT4                0.805       0.024      33.808       0.000 
    SAT5                0.906       0.016      57.939       0.000 
    SAT6                0.849       0.020      42.734       0.000 
    SAT7                0.825       0.022      37.028       0.000 
    SAT9                0.747       0.029      25.399       0.000 
SAT7     WITH 
    SAT9                0.203       0.063       3.244       0.001 
SAT9     WITH 
    SAT4                0.224       0.061       3.687       0.000 
Intercepts 
    SAT4                3.836       0.167      22.906       0.000 
    SAT5                4.274       0.184      23.177       0.000 
    SAT6                4.699       0.201      23.377       0.000 
    SAT7                4.989       0.212      23.488       0.000 
    SAT9                4.544      0.195      23.324       0.000 
Variances 
    SAT                 1.000       0.000     999.000     999.000 
 Residual Variances 
    SAT4                0.353       0.038       9.207       0.000 
    SAT5                0.180       0.028       6.353       0.000 
    SAT6                0.279       0.034       8.260       0.000 
    SAT7                0.319       0.037       8.685       0.000 
    SAT9                0.442       0.044      10.064       0.000 
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R-SQUARE 
    SAT4                0.647       0.038      16.904       0.000 
    SAT5                0.820       0.028      28.969       0.000 
    SAT6                0.721       0.034      21.367       0.000 
    SAT7                0.681       0.037      18.514       0.000 
    SAT9                0.558       0.044      12.699       0.000 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรปัจจัยความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (BI) 
 
Loglikelihood 
          H0 Value                          -885.239 
          H1 Value                          -884.593 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                      1786.479 
          Bayesian (BIC)                    1816.056 
          Sample-Size Adjusted BIC         1790.685 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                                1.292 
          Degrees of Freedom                      1 
          P-Value                             0.2557 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.031 
          90 Percent C.I.                      0.000  0.161 
          Probability RMSEA <= .05            0.415 
CFI/TLI 
          CFI                                  1.000 
          TLI                                  0.999 
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Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                              624.240 
          Degrees of Freedom                      3 
          P-Value                             0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                                0.006 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
 
Observed Variable Estimate          S.E.    Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
BI       BY 
    BI5                 0.868       0.016      54.386       0.000 
    BI6                 0.971       0.002     403.016       0.000 
    BI8                 0.781       0.024      32.376       0.000 
Intercepts 
    BI5                 4.454       0.191      23.268       0.000 
    BI6                 4.498       0.193      23.289       0.000 
    BI8                 4.701       0.201      23.378       0.000 
 Variances 
    BI                  1.000       0.000     999.000     999.000 
Residual Variances 
    BI5                 0.247       0.028       8.922       0.000 
    BI6                 0.057       0.005      12.206       0.000 
    BI8                 0.391       0.038      10.372       0.000 
R-SQUARE 
    BI5                 0.753       0.028      27.193       0.000 
    BI6                 0.943       0.005     201.508       0.000 
    BI8                 0.609       0.038      16.188       0.000 
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การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม MPlus 
 
SUMMARY OF ANALYSIS 
 
Number of groups                                                  1 
Number of observations                                          298 
Number of dependent variables                                    28 
Number of independent variables                                   0 
Number of continuous latent variables                             9 
 
Observed dependent variables 
  Continuous 
   ER5          ER6          ER7          PM7          PM8         UI2 
   UI3          UI4           IA1            IA3            IA4           LE4 
   LE5         LE6           MEM1        MEM2        MEM4       MEM5 
   MEM6         MEM7         SAT4         SAT5         SAT6        SAT7 
   SAT9         BI5          BI6          BI8 
 
Continuous latent variables 
   ER          PM          UI          IA          LE          EXP MEM         SAT         BI 
 
Estimator                                                        ML 
Information matrix                                         OBSERVED 
Maximum number of iterations                              1000 
Convergence criterion                                     0.500D-04 
Maximum number of steepest descent iterations     20 
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SAMPLE STATISTICS 
 
Means 

Variable   Mean   Variable   Mean 
ER5             4.101   MEM1                     4.124 
ER6             3.916     MEM2             4.047 
ER7             4.215     MEM4            4.178 
PM7              4.003   MEM5            4.164 
PM8   4.060         MEM6            4.148               
UI2             4.211     MEM7    4.017 
UI3             4.084   SAT4            3.960 
UI4              4.235   SAT5            4.060 
IA1             4.305   SAT6            4.134 
IA3   4.205   SAT7             4.221 
IA4             4.225   SAT9    4.188 
LE4             3.842   BI5             4.188 
LE5             3.765   BI6             4.208 
LE6             3.883   BI8   4.197 
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MODEL FIT INFORMATION 
 
Number of Free Parameters                        95 
Loglikelihood 
          H0 Value                         -8023.361 
          H1 Value                         -7695.662 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                     16236.723 
          Bayesian (BIC)                   16587.947 
          Sample-Size Adjusted BIC        16286.667 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              655.398 
          Degrees of Freedom                    339 
          P-Value                             0.0000 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.056 
          90 Percent C.I.                      0.050  0.062 
          Probability RMSEA <= .05            0.063 
CFI/TLI 
          CFI                                  0.953 
          TLI                                  0.948 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                             7169.329 
          Degrees of Freedom                    378 
          P-Value                             0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value                                0.045 
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STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
 
Observed Variable Estimate          S.E.    Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
ER       BY 
    ER5                 0.775        0.030      25.649        0.000 
    ER6                 0.798        0.029      27.917        0.000 
    ER7                 0.784        0.030      26.459        0.000 
PM       BY 
    PM7                 0.864        0.026      33.354        0.000 
    PM8                 0.858        0.026      32.783        0.000 
UI       BY 
    UI2                 0.817        0.025      32.411        0.000 
    UI3                 0.843        0.023      36.203         0.000 
    UI4                 0.790        0.027      29.160         0.000 
 IA       BY 
    IA1                 0.839         0.021      39.683         0.000 
    IA3                 0.841        0.021      39.199         0.000 
    IA4                 0.904        0.017      53.919         0.000 
LE       BY 
    LE4                 0.834        0.023      36.887         0.000 
    LE5                 0.838        0.022      37.556         0.000 
    LE6                 0.823        0.023      35.057         0.000 
MEM      BY 
    MEM1                0.799        0.023      34.858         0.000 
    MEM2                0.796        0.023      34.172         0.000 
    MEM4                0.851        0.018      46.836         0.000 
    MEM5                0.855        0.018      48.130         0.000 
    MEM6                0.896        0.014      64.717         0.000 
    MEM7                0.819        0.021      38.861         0.000 
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SAT      BY 
    SAT4                0.816        0.022      37.727        0.000 
    SAT5                0.882        0.016      56.311        0.000 
    SAT6                0.838        0.020      42.497        0.000 
    SAT7                0.843        0.019      44.027        0.000 
    SAT9                0.803        0.023      35.019        0.000 
BI       BY 
    BI5                 0.897        0.015      61.348        0.000 
    BI6                 0.920        0.013      70.179        0.000 
    BI8                 0.818        0.022      37.092        0.000 
EXP      BY 
    ER                  0.825        0.031      26.560        0.000 
    PM                  0.771        0.033      23.019        0.000 
    UI                  0.834        0.028      30.154        0.000 
    IA                  0.766        0.031      24.437        0.000 
    LE                  0.879       0.023      38.389       0.000 
MEM      ON 
    EXP                 0.826       0.026      32.078      0.000 
SAT      ON 
    EXP                 0.636       0.083       7.675       0.000 
    MEM                 0.246       0.085       2.899       0.004 
BI       ON 
    EXP                 0.170       0.103       1.660       0.097 
    MEM                 0.157       0.078       2.023       0.043 
    SAT                 0.585       0.081       7.253       0.000 
 
  



 

 

184 

 Intercepts 
    ER5                 4.365       0.188      23.225       0.000 
    ER6                 4.034       0.175      23.038       0.000 
    ER7                 4.925       0.210      23.465        0.000 
    PM7                 4.167       0.180      23.118       0.000 
    PM8                 4.443       0.191      23.263       0.000 
    UI2                 4.676       0.200      23.368       0.000 
    UI3                 4.091       0.177      23.074       0.000 
    UI4                 4.436       0.191      23.260       0.000 
    IA1                 4.634       0.198      23.350       0.000 
    IA3                 4.823       0.206      23.427       0.000 
    IA4                 4.456        0.191      23.269       0.000 
    LE4                 3.642       0.160      22.758        0.000 
    LE5                 3.625       0.159      22.743       0.000 
    LE6                 3.916       0.171      22.962       0.000 
    MEM1                4.412       0.190      23.248       0.000 
    MEM2                4.424       0.190      23.254       0.000 
    MEM4                4.867       0.208      23.444       0.000 
    MEM5                4.575        0.196      23.324       0.000 
    MEM6                4.497       0.193      23.289       0.000 
    MEM7                4.197       0.181      23.135       0.000 
    SAT4                3.836       0.167      22.906       0.000 
    SAT5                4.274       0.184      23.177       0.000 
    SAT6                4.699       0.201      23.378       0.000 
    SAT7                4.989       0.212      23.488       0.000 
    SAT9                4.541       0.195      23.309       0.000 
    BI5                 4.454       0.191      23.268       0.000 
    BI6                 4.496       0.193      23.288       0.000 
    BI8                 4.701       0.201      23.378       0.000 
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Variances 
    EXP                 1.000        0.000     999.000      999.000 
 
Residual Variances 
    ER5                 0.400       0.047       8.547       0.000 
    ER6                 0.364       0.046       7.985       0.000 
    ER7                 0.386       0.046       8.314       0.000 
    PM7                 0.253       0.045       5.647        0.000 
    PM8                 0.264       0.045       5.893       0.000 
    UI2                 0.333       0.041       8.073       0.000 
    UI3                 0.289       0.039       7.356       0.000 
    UI4                 0.376       0.043       8.777       0.000 
    IA1                 0.295       0.036       8.321       0.000 
    IA3                 0.292       0.036       8.083       0.000 
    IA4                 0.183       0.030       6.030       0.000 
    LE4                 0.305       0.038       8.091       0.000 
    LE5                 0.298       0.037       7.977       0.000 
    LE6                 0.322       0.039       8.341       0.000 
    MEM1                0.361       0.037       9.848       0.000 
    MEM2                0.367       0.037       9.890       0.000 
    MEM4                0.276       0.031       8.937       0.000 
    MEM5                0.269       0.030       8.841       0.000 
    MEM6                0.196       0.025       7.909       0.000 
    MEM7                0.329       0.035       9.509       0.000 
    SAT4                0.333       0.035       9.435       0.000 
    SAT5                0.223       0.028       8.059       0.000 
    SAT6                0.298       0.033       9.037       0.000 
    SAT7                0.289       0.032       8.958       0.000 
    SAT9                0.355       0.037       9.635       0.000 
    BI5                 0.195       0.026       7.413       0.000 
    BI6                 0.154       0.024       6.408        0.000 
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    BI8                 0.331       0.036       9.185       0.000 
    ER                  0.320        0.051       6.248       0.000 
    PM                  0.406       0.052       7.869       0.000 
    UI                  0.305       0.046       6.608       0.000 
    IA                  0.414       0.048       8.620       0.000 
    LE                  0.227       0.040       5.647       0.000 
    MEM                 0.318       0.043       7.487       0.000 
    SAT                 0.278       0.037       7.548       0.000 
    BI                  0.252       0.034       7.505       0.000 
 
R-SQUARE 
    ER5                 0.600       0.047      12.824       0.000 
    ER6                 0.636        0.046      13.958       0.000 
    ER7                 0.614       0.046      13.230       0.000 
    PM7                 0.747       0.045      16.677       0.000 
    PM8                 0.736       0.045      16.392       0.000 
    UI2                 0.667       0.041      16.206       0.000 
    UI3                 0.711       0.039      18.102       0.000 
    UI4                 0.624       0.043      14.580       0.000 
    IA1                 0.705       0.036      19.842       0.000 
    IA3                 0.708       0.036      19.600       0.000 
    IA4                 0.817       0.030      26.960       0.000 
    LE4                 0.695       0.038      18.444       0.000 
    LE5                 0.702       0.037      18.778       0.000 
    LE6                 0.678       0.039      17.528       0.000 
    MEM1                0.639       0.037      17.429       0.000 
    MEM2                0.633       0.037      17.086       0.000 
    MEM4                0.724       0.031      23.418       0.000 
    MEM5                0.731       0.030      24.065       0.000 
    MEM6                0.804       0.025      32.358       0.000 
    MEM7                0.671       0.035      19.430       0.000 
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    SAT4                0.667        0.035      18.864       0.000 
    SAT5                0.777       0.028      28.155       0.000 
    SAT6                0.702       0.033      21.248       0.000 
    SAT7                0.711       0.032      22.013       0.000 
    SAT9                0.645       0.037      17.509       0.000 
    BI5                 0.805       0.026      30.674       0.000 
    BI6                 0.846       0.024      35.089       0.000 
    BI8                 0.669       0.036      18.546       0.000 
QUALITY OF NUMERICAL RESULTS 
     Condition Number for the Information Matrix              0.240E-02 
       (ratio of smallest to largest eigenvalue) 
 
TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
 
Effects from MEM to BI  Estimate        S.E.   Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.339      0.102       3.315       0.001 
  Total indirect         0.162       0.062      2.630       0.009 
  Specific indirect 
    BI  SAT  MEM              0.162        0.062      2.630        0.009 
  Direct 
    BI  MEM                 0.177        0.088      2.009        0.044 
  



 

 

188 

Effects from EXP to BI Estimate        S.E.   Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
  Total                  1.111        0.104     10.710        0.000 
  Total indirect         0.871        0.143      6.108        0.000 
  Specific indirect 
    BI  MEM  EXP                0.182        0.091      2.000        0.045 
    BI  SAT  EXP                0.523        0.110      4.750        0.000 
    BI  SAT  MEM   EXP  0.167       0.062      2.673        0.008 
  Direct 
    BI  EXP                 0.239        0.146      1.639        0.101 
 
Effects from EXP to SAT Estimate        S.E.   Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
  Total                  1.178        0.111     10.629        0.000 
  Total indirect         0.285        0.098      2.904        0.004 
  Specific indirect 
    SAT      MEM      EXP        0.285        0.098      2.904        0.004 
  Direct 
    SAT      EXP                 0.893        0.145      6.149        0.000 
 
Effects from MEM to SAT Estimate        S.E.   Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.277        0.097      2.854        0.004 
  Total indirect         0.000        0.000     -8.479        0.000 
  Direct 
    SAT      MEM                 0.277        0.097      2.854        0.004 
 
Effects from EXP to MEM Estimate        S.E.   Est./S.E.    Two-Tailed P-Value 
  Total                  1.028        0.099     10.385        0.000 
  Total indirect          0.000        0.000      0.000        1.000 
  Direct 
    MEM  EXP                1.028       0.099      10.385        0.000 
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STANDARDIZED TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT 
EFFECTS 
STDYX Standardization 
                                    
Effects from MEM to BI Estimate        S.E.   Est./S.E.   Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.300       0.089      3.389        0.001 
  Total indirect         0.144        0.054      2.673        0.008 
  Specific indirect 
    BI  SAT  MEM              0.144        0.054     2.673        0.008 
  Direct 
    BI  MEM                 0.157        0.078     2.023        0.043 

                               
Effects from EXP to BI Estimate        S.E.   Est./S.E.   Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.790       0.030     26.701        0.000 
  Total indirect         0.620       0.088      7.072        0.000 
  Specific indirect 
    BI  MEM   EXP             0.129       0.064      2.023        0.043 
    BI  SAT   EXP              0.372       0.071      5.263        0.000 
    BI  SAT   MEM   EXP   0.119       0.044      2.708        0.007 
  Direct  
    BI  EXP                 0.170       0.103      1.660        0.097 
                                    
Effects from EXP to SAT Estimate        S.E.   Est./S.E.   Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.838       0.025     33.693        0.000 
  Total indirect         0.203       0.069      2.944        0.003 
  Specific indirect 
    SAT     MEM     EXP          0.203       0.069      2.944        0.003 
  Direct 
    SAT       EXP                 0.636       0.083      7.675        0.000 
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Effects from MEM to SAT Estimate        S.E.   Est./S.E.   Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.246       0.085       2.899       0.004 
  Total indirect         0.000       0.000       0.000       1.000 
  Direct 
    SAT      MEM                 0.246       0.085       2.899       0.004 
                                    
Effects from EXP to MEM Estimate        S.E.   Est./S.E.   Two-Tailed P-Value 
  Total                  0.826        0.026      32.078      0.000 
  Total indirect         0.000        0.000       0.000       1.000 
  Direct 
    MEM      EXP                0.826        0.026      32.078      0.000 
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