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บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว เสนอเส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์
เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวใน
อ�ำเภอไชยา จ�ำนวน 600 ราย โดยใช้แบบสอบถามการ
สังเกต และสถิตเิ ชิงพรรณนาในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ 21-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/
นักศึกษาภูมลิ ำ� เนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเพือ่ การ
พักผ่อนโดยใช้รถยนต์สว่ นตัว ประมาณ 1-5 ครัง้ ต่อปี โดย
มากับเพือ่ นในวันเสาร์-อาทิตย์ ในลักษณะ มาเช้ากลับเย็น
กิจกรรมทีช่ อบคือ ถ่ายรูป ไหว้พระท�ำบุญและรับประทาน
อาหาร ความพึงพอใจในการเดินทาง มาท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับ
มาก ส�ำหรับเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา
สามารถจ�ำแนกได้ 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายอาหาร
เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายพระพุทธศาสนา และ
เส้นทางสายประเพณีวฒ
ั นธรรมและประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับ
แนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเทีย่ ว

เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยควรน�ำเสนอข้อมูลที่
ตัง้ ช่วงเวลาการให้บริการ ระยะทาง และโปรแกรมน�ำทาง
ขณะเดียวกันพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะน�ำ
ให้เพื่อน ญาติ และคนทั่วไปใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว
และเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบผ่านทาง
ทาง Facebook และ website ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ / เส้นทางการท่อง
เทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ / พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว / อ�ำเภอไชยา

Abstract

The creating approach of an application for
creative tourism route in Chaiya district, Suratthani
province. The purpose of this study was; to study
the behavior and satisfaction of tourists in Chaiya
district, Suratthani province, to offer a creative tourism
route and to create approach of an application for
creative tourism route. The target group is a tourist
in Chaiya District, 600 persons. The questionnaire,
observation and descriptive statistics were used to
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collect and analyze data. The results showed that most
of the samples were female, age 21-40, bachelor’s
degree, student, living in Suratthani, come to relax by
their own car, travel around 1-5 times a year, come
with friends on weekend, one day trip, activities
like taking pictures, paying homage and eating. The
satisfaction on traveling was at a high level. Chaiya’s
creative tourist routes can be classified into 4
routes; Food route, Natural route, Buddhist route
and Tradition and Culture and History route. For
the creating approach of an application for creative
tourism route found that the majority agreed that
the location information, duration, service distance
and navigation software should be presented in the
application. Most respondents will recommend friends,
relatives and people to use the application. They
also suggest that it should be promoted through
Facebook and the website of the relevant offices.
Keywords : Creative Tourism / Creative Tourism
Route / Tourist Behavior / Chaiya District

บทนำ�

ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีห่ ลายหน่วยงานของไทยให้ความ
ส�ำคัญ ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างมากซึง่ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นรูป
แบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น
ป้อนสูต่ ลาดเพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจึงส่งผลต่อนักท่องเทีย่ วและ
ชุมชนในแหล่งท่องเทีย่ วรวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิน่ ตลอด
จนการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมถิ่นนั้นๆ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมุ่งเน้นการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าให้กบั ท้องถิน่ และเพิม่ พูนประสบการณ์ให้กบั นักท่อง
เทีย่ วตลอดจนเกิดการผลิตสินค้าท้องถิน่ ซึง่ เป็นการกระจาย
ได้และสร้างรายได้ให้ชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าศูนย์กลาง

ของเมืองศรีวชิ ยั โดยมีหลักฐานแสดงถึงการตัง้ รกราก และ
เส้นทางสายไหมในพืน้ ทีอ่ า่ วบ้านดอน และเจริญรุง่ เรืองจน
เป็นอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน
ส�ำคัญภายในจังหวัดจ�ำนวนมากโดยเฉพาะอ�ำเภอไชยาเป็น
อ�ำเภอทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มายาวนาน และเชือ่ กันว่าเคยเป็น
ที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐาน
ทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานจ�ำนวนมาก จากลักษณะ
ภูมปิ ระเทศ ความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ของเมืองไชยา
วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่งผลให้อ�ำเภอไชยาเป็นอ�ำเภอที่
มีความหลากหลายในทรัพยากรทางการท่องเที่ยว อีกทั้ง
อ�ำเภอไชยามีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวรวม
ถึงการคมนาคมในการเดินทางสู่อ�ำเภอไชยาและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีความสะดวกสบายและสามารถเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้อ�ำเภอ
ไชยายังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถท�ำให้นักท่อง
เที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวในอ�ำเภอไชยาก่อให้เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในเมืองไชยา
เป็นเพียงแค่ทางผ่าน โดยนักท่องเทีย่ วไม่ได้มขี อ้ มูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะบอกรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการเยี่ยมชม
ที่มิได้มีการเรียนรู้ สัมผัสและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่
เกิดจากการสร้างมูลค่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นัก
ท่องเทีย่ วสามารถสัมผัสได้จริงจากกิจกรรมการท่องเทีย่ วที่
สร้างความประทับและอยากกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้ หากได้มกี าร
จัดท�ำแอพพลิเคชัน่ เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ใน
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งจะส่งผลให้การท่อง
เที่ยวประเภทนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้ง
ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วของ
ไทยให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในล�ำดับต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจท�ำการศึกษา
แนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจุด
มุง่ หมายส�ำคัญเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในอ�ำเภอไชยาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพือ่ เสนอเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
และแนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่
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รูจ้ กั แพร่หลายแก่นกั ท่องเทีย่ ว โดยข้อมูลทีไ่ ด้จาการวิจยั จะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนให้เกิดเข้มแข็งและยัง่ ยืน ต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวคิดเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดยมีรายละเอียดทีจ่ ะน�ำเสนอ
ตามล�ำดับ ได้แก่ ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
และลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Richards and Raymond (2000) กล่าวไว้ว่า การ
ท่องเทีย่ วเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเทีย่ ว ในรูปแบบ
การท�ำให้ผมู้ าเยือนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านความ
คิดสร้างสรรค์ของตนเองผ่านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและ
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
พันเอกนลินศักดิ์ ภักดิ์แสงศิลป์ (2000) ได้ก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หมายถึง การท่องเที่ยวทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
และวัฒนธรรมวิถชี วี ติ ของชุมชนและอัตลักษณ์ของสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่สร้าง
ขึ้นร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมด้วยโอกาสที่จะใช้ชีวิตกับ
เจ้าของสถานที่เหล่านั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์
ของชุมชนในสถานที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชน
แต่เป็นเพียงชุมชนที่เน้นคุณค่าของชุมชนเท่านั้น
Binkhorst (2006) กล่าวว่าการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของตนเองจากการเลือกซื้อสินค้าและบริการซึ่ง
การสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรด้านวัฒนธรรมเช่นวิถีชีวิต
และความเป็นอยูจ่ ะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ของนักท่องเทีย่ ว
แต่ละคนดังนัน้ ในกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์นกั
ท่องเทีย่ วแต่ละคนจะได้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทแี่ ตกต่าง
กันไปตามภูมิหลังของแต่ละคน
Richards (2010) ได้สรุปนิยามของการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์วา่ เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ เน้นการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วม
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมการผลิต
สินค้าท้องถิน่ ป้อนสูต่ ลาดเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
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1.2 ลักษณะเฉพาะของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
Richards (2010) กล่าวไว้ว่า ลักษณะเฉพาะของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
6 ประการคือ
1) เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ทักษะให้กบั นักท่อง
เทีย่ ว ซึง่ การพัฒนาทักษะของนักท่องเทีย่ วสามารถเกิดขึน้
ได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวด้านการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชาวเมารี ประเทศนิวซีแลนด์ จะสร้างทักษะด้านการทอ
ผ้าให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน
การปรุงอาหารของเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปนซึง่ มีชอื่
เสียงด้านนีน้ กั ท่องเทีย่ วจะได้ทกั ษะการปรุงอาหารจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกอบอาหารเป็นต้น
2) เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีม่ สี นิ ค้าหลัก คือ ทักษะ
และประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเทีย่ วประสบการณ์จะกลายเป็นสินค้า เช่น
ประสบการณ์ทางดนตรีพื้นเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ได้จากการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีของประเทศเม็กซิโก
ประสบการณ์และทักษะด้านศิลปะการวาดภาพ การแกะ
สลัก จากการเข้าร่วมงานศิลปะในป่าของประเทศแคนาดา
เป็นต้น
3) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขาย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่ทรัพยากรการท่อง
เที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุ
ไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่าประสบการณ์ เช่น เปลี่ยน
จากการขายมีดลักโยล (Laguiole) ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบ
ดั้งเดิมของประเทศฝรั่งเศส เป็นการขายการสอนท�ำมีด
จากมืออาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น
4) เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นจากสินค้าทีเ่ ป็น
วัฒนธรรมระดับสูงไปสูส่ นิ ค้าทีเ่ ป็นวัฒนธรรมประจ�ำวัน เพือ่
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่น
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่าย
ขึ้น โดยวัฒนธรรมระดับสูงเป็นวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยว
จ�ำเป็นจะต้องไปเยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาคารแสดง
ผลงานศิลป์อนุสาวรีย์ต่างๆ ส่วนวัฒนธรรมประจ�ำวันจะ
เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่มีอยู่ตามชนบทในวิถี
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตลาดนัดท้องถิ่น ร้านอาหารพื้นบ้าน
ตามชนบท สภากาแฟ เป็นต้น
5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่อง
เที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับ
ชุมชนท้องถิน่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสถึงวิถชี วี ติ ของคนใน

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
นิวซีแลนด์ ได้จดั ให้มกี จิ กรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
หลายรูปแบบ เช่น การแกะสลัก การเรียนภาษาเมารี การ
ทอผ้า การสร้างงานไม้และการท�ำอาหาร นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบใด โดยแต่ละกิจกรรมจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นคอย
ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินกิจกรรมนั้นๆ เป็นต้น
6) เป็นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมีความโดดเด่นแตก
ต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างเอกลักษณ์ให้
กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการประสบ
การณ์ใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างกัน เช่น เมืองบาร์เซโลนา
ประเทศสเปน มีความโดดเด่นด้านอาหารพืน้ เมืองจึงน�ำจุด
เด่นด้านนีม้ าพัฒนาเป็นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยจัด
ให้มีกิจกรรมการสอนการท�ำอาหารวิธีการปรุงอาหาร ทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวานให้กบั นักท่องเทีย่ ว ซึง่ กิจกรรม
การท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่น
1.3 รูปลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Greg Richard (2010) กล่าวว่า รูปแบบพื้นฐาน
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี 2 ลักษณะคือ 1) ใช้
การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 2) ใช้การ
สร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเที่ยว รูปแบบแรกจะ
เป็น สิ่งที่ได้รับการปฏิบัติอยู่แล้วในกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ทใี่ ห้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีท่ อ่ ง
เทีย่ วนัน้ ๆ แต่ปจั จุบนั การน�ำเอาการสร้างสรรค์มาเป็นฉาก
หลังของการท่องเทีย่ วหรือการสร้างบรรยากาศในแหล่งท่อง
เทีย่ วต่างๆ นัน้ ได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ท�ำให้สถาน
ที่ท่องเที่ยวนั้นมีเสน่ห์เพิ่มขึ้น อาทิเช่น การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของเมืองซานตาเฟ่ เมืองซึ่งได้รับการประกาศโดยยู
เนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้ นศิลปหัตถกรรม ซึง่ มีการ
จัดกิจกรรมเกีย่ วเนือ่ งกับการเรียนรูอ้ บรมเรือ่ งเกีย่ วกับการ
ปั้นหม้อดินเผา หลักสูตรการท�ำอาหารพื้นเมือง หรือการ
ท�ำเครื่องรางพื้นเมืองที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นเมือง มีความ
หลากหลายของรูปแบบประสบการณ์ที่จะนําเสนอให้กับ
นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้าร่วม นับตั้งแต่การซื้อ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในพื้นที่ไปจนถึงการเข้าชม-ชิม รวม
ทั้งการเรียนรู้ทักษะบางด้านในพื้นที่ท่องเที่ยว
1.4 รูปแบบประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
รูปแบบของประสบการณ์ของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
มีความหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น

การทอผ้า การปั้นเครื่องสังคโลก สามารถใช้รูปแบบของ
กิจกรรมมาช่วยในการจัดการอบรม
การชิมอาหารท้องถิน่ ขนม หรือการท�ำเหล้าองุน่ เหล้า
พืน้ บ้านก็สามารถจัดให้นกั ท่องเทีย่ วได้มปี ระสบการณ์ผา่ น
การเข้าร่วมการชิมไวน์ เหล้าพื้นบ้าน ขนม พร้อมกับให้
ความรูค้ วบคูไ่ ปกับการลงมือปฏิบตั กิ ารเยีย่ มชม แทนทีจ่ ะ
เป็นการเดินทางเข้าไปชมเฉพาะจุด ก็จัดให้เป็นการเยี่ยม
ชมตามเส้นทาง เช่น เส้นทางเทีย่ วสวน เส้นทางชนบททาง
ตอนใต้ของฝรั่งเศส หรือเส้นทางถนนพระร่วง การซื้อของ
ก็สามารถปรับกิจกรรมดังกล่าวไปสู่รูปแบบประสบการณ์
ของการเดินตามแกลเลอรี่ หรือการเยีย่ มชมตามห้างสรรพ
สินค้า
Crispin Raymond (2003) กล่าวถึงแนวความคิด
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์วา่ นักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourist) ไม่ใช่เป็นบุคคลทีบ่ ริโภคการท่องเทีย่ ว
อย่างเดียว แต่เป็นนักท่องเทีย่ วทีก่ ระตือรือร้นในการเข้าไป
มีสว่ นร่วมในวัฒนธรรมของประเทศหรือชุมชนทีเ่ ข้าไปท่อง
เทีย่ วหรือเยีย่ มเยือน เช่น นักท่องเทีย่ ววัฒนธรรมจะสนใจ
การเยี่ยมชมห้องท�ำงานหรือโรงงานเซรามิค แต่นักท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์สนใจที่จะเรียนรู้และลงมือปั้นเซรามิค
ด้วยตนเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism) จึงเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวของโลก
ปัจจุบันที่มีจุดหมายเพื่อการสนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม และเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่อง
มือทีช่ ว่ ยในเรือ่ งของการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับคุณค่าของ
ความหลากหลายในวัฒนธรรม นอกเหนือทีจ่ ะเป็นการเสริม
แรงให้มีการตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว
ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการสร้างสรรค์
ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะน�ำประสบการณ์ที่ได้จากการ
เดินทางท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวคิดเกีย่ วกับ
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วโดยมีรายละเอียดทีจ่ ะน�ำเสนอตาม
ล�ำดับ ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมการ
แสวงหา จัดซื้อ ใช้ประโยชน์และประเมินสินค้าบริการที่
คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว
โดยความต้องการของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป
นักท่องเที่ยวต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง
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ท่องเที่ยวซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1) ความเร็ว นักท่องเที่ยวต้องการใช้ระยะเวลาน้อย
ที่สุดในเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ต้องตื่นแต่
เช้าเพื่อเดินทางไปท�ำกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกล
2) ความง่าย นักท่องเที่ยวต้องการความง่ายต่อการ
ปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทางหนึ่งทางใดที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น รายการ
อาหารที่มีขั้นตอนการปรุงและบริโภคไม่ยุ่งยาก นักท่อง
เที่ยวไม่มีเวลารอคอย ผู้ผลิตจึงต้องตอบสนองภาวะความ
ง่ายในการปฏิบตั ดิ งั กล่าว เช่น อาหารจานด่วน อาหารจาน
เดียว เป็นต้น
3) ความหลากหลาย นักท่องเทีย่ วต้องการมีทางเลือก
ที่มีมากกว่าทางเดียวหรือแบบเดียว เช่น ตัวสินค้าและ
บริการ ในอดีตนักท่องเที่ยวจะทราบข้อมูลการท่องเที่ยว
ได้จากแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนักท่อง
เที่ยวต้องการทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่ออื่นๆ เช่น
ข้อมูลจากเอกสารเว็บไซต์ เป็นต้น
2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Analysis
of the behavior of tourists) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งที่
เป็นบุคคล กลุ่มหรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ค�ำถามทีไ่ ด้จะช่วยให้
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดทีส่ ามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของนักท่องเทีย่ วได้อย่างเหมาะสม ค�ำถามทีใ่ ช้ใน
การค้นหาลักษณะพฤติกรรมการของนักท่องเทีย่ วคือ 5Ws
และ 1H ซึง่ ประกอบด้วย What Why Who When Where
และ How (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 ; จิรวุฒิ
หลอมประโดนและเอกภพ มณีนารถ, 2553 ; นงลักษณ์
สุตัณทวิบูรณ์, 2556 ; วศินี นวฤทธิศวิน, 2556)
1) What แหล่งทีท่ อ่ งเทีย่ ว เป็นค�ำถามเพือ่ ทราบถึงสิง่
ทีต่ ลาดต้องการผลิตภัณฑ์ (Objects) เป็นการก�ำหนดสิง่ ที่
นักท่องเทีย่ วต้องการ โดยอาศัยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Component) เช่น รูปแบบ ตราสินค้า บริการ
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์หรือลักษณะนวัตกรรม เป็นต้น
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive
Differentiation) เช่น การบริการพนักงานและภาพลักษณ์
เป็นต้น
2) Why เหตุผลที่มาท่องเที่ยว เป็นค�ำถามเพื่อทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ในการท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วมาท่องเทีย่ ว
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เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านร่างกายและ
ด้านจิตวิทยา
3) Who ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นค�ำถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลการเลือก
ตัดสินใจท่องเที่ยว ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้
ตัดสินใจ ผู้ท่องเที่ยว และผู้ไปท่องเที่ยว
4) When ระยะเวลาทีท่ อ่ งเทีย่ ว เป็นค�ำถามเพือ่ ทราบ
ถึงโอกาสในการท่องเที่ยวเช่น ช่วงเดือนใด หรือฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลวันส�ำคัญต่างๆ เป็นต้น
5) Where ท่องเที่ยวที่ไหน เป็นค�ำถามเพื่อทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยว หรือใช้บริการ
เพื่อน�ำไปใช้ก�ำหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
6) How ท่องเที่ยวอย่างไร เป็นค�ำถามเพื่อทราบถึง
ขัน้ ตอนการเลือกตัดสินใจท่องเทีย่ ว หรือกระบวนการท่อง
เที่ยวที่ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหาการค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางการเลือก การตัดสินใจท่องเทีย่ วและความ
รู้ภายหลังการท่องเที่ยว
3. ทฤษฎีและแนวคิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีความส�ำคัญมากใน
การด�ำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับด้าน
บริการ ซึง่ เป้าหมายสูงสุดของการบริการคือการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการ
อีกในครัง้ ต่อไปมีผใู้ ห้ความหมายและค�ำนิยามไว้หลากหลาย
ไว้ ด้งนี้
ความพึงพอใจ คือ อาการความรูส้ กึ ไม่วา่ จะเป็นความ
ประทับใจหรือไม่ประทับใจภายหลังการใช้สนิ ค้าและบริการ
โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังทีม่ ตี อ่ สินค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ การวัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกิจกรรมทีม่ จี ดุ มุง่
หมายเพือ่ ประเมินผลการสนองความต้องการลูกค้าว่าสิง่ ที่
ตอบสนองนัน้ เป็นไปตามความต้องการหรือเหนือความคาด
หวังจนเป็นทีพ่ งึ พอใจลูกค้าหรือไม่ (นภดล ร่มโพธิ์ 2554)
ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ในทาง
บวกมีความประทับใจหรือมีความรูส้ กึ ทีด่   
ี ซึง่ ความประทับ
ใจของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีส่ ามารถแสดงออกได้จาก
ท่าทางและพฤติกรรม โดยความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ได้
รับจากการสัมผัสจะแตกต่างกันตามประสบการณ์ที่ได้รับ
ของแต่ละบุคคล (วรพร ฉายกี, 2556)
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ

สภาพแวดล้อมทีไ่ ด้รบั แล้วท�ำให้เกิดความรูส้ กึ เช่น ไม่พอใจ
พอใจ เป็นต้น โดยความรู้สึกของแต่ละคนอาจจะแตกต่าง
กันไปตามสถานการณ์ (ประคอง พานิชกุล, 2553)
กิตติธชั อิม่ วัฒนกุล (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้
บริการขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยระดับความรู้สึกของ
ผู้มารับบริการของแต่ละคน โดยการวัดความพึงพอใจใน
การใช้บริการท�ำได้หลายวิธี อาทิ
1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่
หลาย โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก�ำหนดค�ำ
ตอบไว้ โดยให้เลือกตอบหรือเป็นค�ำตอบอิสระ เช่น สถาน
ทีใ่ ห้บริการ บุคลากรทีใ่ ห้บริการ ลักษณะของการให้บริการ
เป็นต้น
2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค
และความช�ำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค�ำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม
ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากการรับ
บริการ เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และ
ความถี่ของการมาใช้บริการ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องกระท�ำ
อย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน
จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความ
ประทับใจหรือไม่ประทับใจในบริการที่ได้รับโดยลูกค้า ซึ่ง
แต่ละคนจะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจ
นั้นเกิดจากการเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนัก
ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ�ำเภอไชยาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2. เพือ่ เสนอเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของ
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์
เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

เครื่องมือวิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร

ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
2) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ (จ�ำนวน
10 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล) ภาคเอกชน (จ�ำนวน 5 ราย ได้แก่
ตัวแทนร้านค้าชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชน) และ
ภาคประชาชน (จ�ำนวน 10 ราย คือ แกนน�ำ  ปราชญ์
และผู้รู้ในชุมชน) เพื่อท�ำ Focus group เส้นทางการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในอ�ำเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วธิ กี ารแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากตารางส�ำเร็จรูปของ Taro Yamane
Non-probability Sampling ทีร่ ะดับค่าความเชือ่ มัน่ ร้อยละ
95 ณ ระดับค่าคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย ส�ำหรับศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว และเก็บข้อมูลนักท่องเทีย่ ว
เพิ่มเติม จ�ำนวน 200 ราย ส�ำหรับเสนอแนวทางการจัด
ท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. เครื่องมือวิจัย
2.1 การท�ำ Focus group ส�ำหรับเสนอเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ส�ำหรับใช้ใน
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ที่มาท่องเที่ยว ในพื้นที่อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ�ำนวน 400 ราย และเก็บข้อมูลแนวทางการจัดท�ำโปรแกรม
ประยุกต์เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 200
ราย
2.3 การสังเกต (Observation) และการบันทึก
ภาพถ่าย ส�ำหรับใช้อธิบายกิจกรรมและบรรยากาศของ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยประสานนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อเก็บข้อมูล
แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ที่มาท่องเที่ยวในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จ�ำนวน
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400 ราย
3.2 ผู้วิจัยได้ท�ำ Focus group กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 25 ราย เพื่อเสนอเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฏร์ธานี
3.3 ผู้วิจัยลงพื้นที่ เพื่อทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวและนักท่องเที่ยว
3.4 ผู้วิจัยประสานนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อเก็บข้อมูล
แบบสอบถามแนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้น
ทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จากนักท่องเที่ยวที่มาท่อง
เที่ยวในพื้นที่ จ�ำนวน 200 ราย
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์
ธานีนั้น ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเพื่อการพักผ่อน (ร้อย
ละ 54.85) โดยมากใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ   ใน
การเดินทาง (ร้อยละ 67.50) และส่วนใหญ่เคยเดินทาง
มาท่องเที่ยวประมาณ 1-5 ครั้ง (ร้อยละ 42.83) นักท่อง
เที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน (ร้อยละ 51.00)  วัน
หยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก
ที่สุด (ร้อยละ 51.00) ขณะเดียวกันพบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนมากจะมาท่องเที่ยวในลักษณะมาเช้ากลับเย็น  (ร้อย
ละ 81.25) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้จ่าย
น้อยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ 47.00) นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (ร้อยละ 29.52) กิจกรรมที่ท�ำหรือคาดว่า จะ
ท�ำในระหว่างการท่องเที่ยว คือ ถ่ายรูป (ร้อยละ 25.77)
รองลงมา คือ ไหว้พระท�ำบุญ (ร้อยละ 23.18) โดยกลุ่ม
อายุตำ�่ กว่า 20 ปี และ 21-40 ปี ชอบกิจกรรมถ่ายรูปมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา คือ ไหว้พระท�ำบุญ และรับประทานอาหาร
ในกลุ่มอายุ 21-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-60 ปี และสูงกว่า
60 ปี กิจกรรมที่ท�ำส่วนใหญ่ คือ ไหว้พระท�ำบุญ (ร้อย
ละ 2.16) ขณะเดียวกันพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบ
เลือกซือ้ สินค้า/ของทีร่ ะลึกระหว่างการท่องเทีย่ ว โดยเลือก
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ซื้อประเภทอาหารในทุกช่วงอายุ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางทะเล
ส�ำหรับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ร้อย
ละ 36.40) รองลงมา คือ ด้านที่พัก (ร้อยละ 3.54) และ
ด้านราคาสินค้า/ค่าบริการ (ร้อยละ 3.47) และด้านที่มคี า่
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 3.35)
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบ
ว่า ปัญหาส่วนใหญ่จากการเดินทางท่องเที่ยว คือ ปัญหา
ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ รองลงมา เป็น
ปัญหาด้านราคา ค่าบริการต่างๆ
2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอีกหนึ่งอ�ำเภอ
ของจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ โบราณ
สถาน โบราณวัตถุ สินค้าพืน้ เมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ มากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผลจากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่
เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยการท�ำ Focus group กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและจ�ำแนกเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ออกเป็น 4 เส้นทางที่มี
ความใกล้เคียงกัน ดังนี้
1) เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ สายอาหาร ได้แก่
ขนมจัง๊ ไข่เค็มไชยา ผัดไทยไชยา ข้าวเหนียวกวน ปลาดุก
ร้า ขนมกรุบ ข้าวเพื่อสุขภาพ และลอดช่องใบเตย
2) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สายธรรมชาติ
ได้แก่ เกาะเสร็จ สยามน�้ำพุร้อน และป่าพรุชุม
3) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สายพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่ วัดจ�ำปา วัดพระประสพ วัดอุบล วัดพุมเรียง
สวนโมกขพลาราม และวัดพระบรมธาตุไชยา
4) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สายประเพณี
วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ ตลาดเช้าพุมเรียง ผ้า
ไหมพุมเรียง สวนสาธารณะแหลมโพธิ์ โบราณสถานวัด
หลง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติไชยา
3. แนวทางการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
จะรูจ้ กั เฉพาะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญๆ ของอ�ำเภอไชยาเพียง

ไม่กี่แห่งเท่านั้น ได้แก่ สวนโมกขพลาราม พระบรมธาตุ
ไชยา และแหลมโพธิ์ ขณะเดียวกันยังพบว่านักท่องเทีย่ วส่วน
มากทราบแหล่งท่องเทีย่ วของอ�ำเภอไชยาจากอินเตอร์เน็ต
เช่น Google มากที่สุด (ร้อยละ 24.54) รองลงมา คือ
จากเพื่อน (ร้อยละ 29.96) และญาติ (ร้อยละ 20.32)
และสอบถามจากคนในพืน้ ที่ (ร้อยละ 14.34) ส�ำหรับเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา จากการ
สอบถามนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว พบว่า ส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจในเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทงั้ 4
เส้นทาง ใกล้เคียงกัน คือ เส้นทางสายธรรมชาติ (ร้อยละ
35.01) เส้นทางสายศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ (ร้อย
ละ 24.65) เส้นทางสายพระพุทธศาสนา (ร้อยละ 23.25)
และเส้นทางสายอาหาร (ร้อยละ 17.09) โดยเส้นทางสาย
ธรรมชาติและสายศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41 - 60
ปี มากที่สุด (ร้อยละ  42.40 และร้อยละ 46.59 ตาม
ล�ำดับ) ขณะทีเ่ ส้นทางสายพระพุทธศาสนาและสายอาหาร
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุระหว่าง 21-40 ปี
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 46.98 และร้อยละ 45.90 ตามล�ำดับ)
ส�ำหรับความคิดเห็นต่อการสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.57 โดยนักท่องเที่ยวจะมี
ความพึงพอใจในการท่องเทีย่ วมากขึน้ ในระดับมาก ร้อยละ
80.50 และหากนักท่องเทีย่ วได้รบั ทราบข้อมูลเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ดงั กล่าว นักท่องเทีย่ วจะเดินทางมา
ท่องเที่ยวอ�ำเภอไชยามากขึ้นในระดับมาก ร้อยละ 77.00
และหากมีการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ คิดเป็น
ร้อยละ 95.50 และมีความเห็นว่าไม่ควรมีการเก็บค่า
บริการ ดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ
81.50 ส�ำหรับความต้องการให้โปรแกรมประยุกต์ดงั กล่าว
น�ำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเสนอข้อมูลที่ตั้ง
รองลงมา เป็นช่วงเวลาการให้บริการ และระยะทาง รวม
ทัง้ โปรแกรมน�ำทาง ตามล�ำดับ กรณีมกี ารจัดท�ำโปรแกรม
ประยุกต์เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา
ภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 51.60 และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.50 โดย
มีความคิดเห็นว่าจะแนะน�ำให้เพื่อน ญาติ และคนทั่วไปใช้
โปรแกรมประยุกต์นี้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.50

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวส่วนมากเห็นด้วยกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ทราบโปรแกรมประยุกต์
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา ผ่าน
ช่องทาง Facebook ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ คิด
เป็นร้อยละ 39.84 รองลงมา เป็นช่องทาง Website ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 36.81 ตามล�ำดับ

สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และแนวทางในการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฏร์ธานี โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปประเด็นส�ำคัญน�ำมาอภิปราย
ผล ดังนี้
1. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบ
ว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่นัก
ท่องเที่ยวมาเพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ 54.85) เนื่องจาก
แหล่งท่องเทีย่ วในอ�ำเภอไชยาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทสี่ วยงาม ซึง่ สามารถดึงดูดนัก
ท่องเทีย่ วให้เดินทางมาท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นการพักผ่อนได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเวียงชัย แก้ววงศ์ษา
และคณะ (2558) ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดิน
ทางมาท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนเป็นหลัก ส�ำหรับพาหนะทีน่ กั ท่องเทีย่ วใช้เดินทาง
มาทีอ่ ำ� เภอไชยา คือ รถยนต์สว่ นตัว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปัจจุบนั
การคมนาคมสะดวก ตลอดจนนักท่องเทีย่ วสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น อาทิ ที่ตั้ง
เส้นทางการเดินทางหรือที่พักผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลการ
วิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริณา ลาปะ (2558) พบ
ว่า พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ าท่องเทีย่ วในจังหวัด
นครราชสีมาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส�ำหรับบุคคล
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจมาท่องเทีย่ วในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฏร์ธานี คือ เพื่อน รองลงมา คือ ครอบครัว เนื่องจาก
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะมากับเพือ่ นในวันหยุดหรือครอบครัว
พามาเที่ยว ส�ำหรับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง
เทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รองลงมา คือ วัน
หยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล เนื่องจากเป็นวันที่ว่างจากการ
ท�ำงานหรือภารกิจอืน่ ซึง่ ท�ำให้มโี อกาสในการเดินทางท่อง
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เทีย่ วเพือ่ การพักผ่อนได้มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สามารถ ปิติพัฒน์ และกฤษฎาณ หนองคาย (2556) ได้
ศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่อง
เทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง อ�ำเภอ กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในวันหยุด
สุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นัก
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางแบบมาเช้ากลับเย็น ส�ำหรับ
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการเที่ยวในอ�ำเภอไชยา น้อย
กว่า 1,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับการเที่ยวใน
สถานทีอ่ นื่ เนือ่ งจากอ�ำเภอไชยาเป็นอ�ำเภอทีม่ คี า่ ครองชีพ
ไม่สูงมากนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รองลงมา คือ วัด         
ศาสนสถาน กิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบท�ำในระหว่างการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ่ายรูป รองลงมา คือ ไหว้พระ/ท�ำบุญ
และซือ้ สินค้า/ของทีร่ ะลึก ส่วนใหญ่ประเภทอาหาร เช่น ไข่
เค็มไชยา ขนมจั้ง ขนมกรุบ ผัดไทยไชยา ความความพึง
พอใจของนักท่องเทีย่ วในการเดินทางมาท่องเทีย่ วโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนใหญ่มาเพือ่ การพักผ่อน โดยกิจกรรม
ที่ชอบมากที่สุด คือ การถ่ายรูป รองลงมา คือ ไหว้พระ
ท�ำบุญ และการเลือกซื้อสินค้า/ของที่ระลึก
ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยว พบว่า ปัญหา
ส่วนใหญ่จากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นปัญหาด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ รองลงมา เป็นปัญหา
ด้านราคา ค่าบริการต่าง ๆ
2. เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในอ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
อ�ำเภอไชยาจังหวัดสุราษฏร์ธานี พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย
9 ต�ำบลในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง่ เป็นอ�ำเภอ
ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของ
อาณาจักรศรีวชิ ยั ในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานทีส่ ำ� คัญทัง้
โบราณวัตถุและโบราณสถานจ�ำนวนมากอ�ำเภอไชยาเป็น
อ�ำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน ตลอดจนความสะดวกและการมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นสิ่งดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สอดคล้องกับงาน
วิจัยของภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จ�ำนงศรี (2555)
กล่าวว่า ปัจจุบนั พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วได้เปลีย่ นแปลง
ไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น
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มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว กอปรกับประเทศไทย
มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์จึงมีโอกาสที่
จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือว่าเป็น
เรื่องใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ ว
กับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
ประเทศไทยด้านองค์ประกอบของการจัดการท่องเทีย่ วตาม
กรอบแนวคิดของการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ พบว่า
ประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการในการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จะช่วยให้การจัดการท่อง
เทีย่ วรูปแบบใหม่นมี้ แี บบแผนทีช่ ดั เจนและเป็นทีร่ จู้ กั อย่าง
กว้างขวางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งสามารถน�ำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
การวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี นั้ ตอนและกระบวนการในรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ดังนี้
2.1 จัดท�ำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้
วิจัยได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นจากเว็บไซด์
ต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประชุม
กลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประ
ชานและผู้ประกอบการ เพื่อได้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ทั้ง 9 ต�ำบลของอ�ำเภอไชยาจากนั้นคัดเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวจากต�ำบลต่างๆ ของอ�ำเภอไชยาที่มีศักยภาพ
ท�ำการรวบรวมเพื่อส�ำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.2 ลงพื้นที่เพื่อท�ำ  Focus group กับตัวแทนภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในพื้นที่ พร้อมทั้งส�ำรวจ เก็บข้อมูล และบันทึกภาพแหล่ง
ท่องเทีย่ วต่างๆ หลังจากนัน้ จัดท�ำฐานข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ทไี่ ด้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในรูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) และจัดท�ำฐาน
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ชื่อ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ข้อมูลส�ำคัญของแหล่งท่องเทีย่ ว กิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ และภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.3 เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย
จัดท�ำแบบสรุปข้อมูลส�ำคัญและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
สามารถมีสว่ นร่วมของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละ
เส้นทาง และจัดท�ำแผนทีก่ ารท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดย

พิจารณาจากประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้
เคียงกันมีจ�ำนวนทั้งหมด 4 เส้นทาง จ�ำนวน 26 สถานที่
ได้แก่ เส้นทางสายอาหาร (จ�ำนวน 10 สถานที่) เส้นทาง
สายธรรมชาติ (จ�ำนวน 3) สถานที่ เส้นทางสายพระพุทธ

ศาสนา (จ�ำนวน 6 สถานที่) และเส้นทางสายประเพณี
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (จ�ำนวน 7 สถานที่) ราย
ละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1

เส้นทางสายอาหาร

เส้นทางสายพระพุทธศาสนา

เส้นทางสายธรรมชาติ

เส้นทางสายประเพณี
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ภาพที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. แนวทางในการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยได้จ�ำลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น
พร้อมได้จัดท�ำแบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นนัก
เทีย่ วเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอไชยาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 200 ราย ถึงแนวทางในการจัดท�ำ
โปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของ
อ�ำเภอไชยา ซึง่ พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะรูจ้ กั เฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ ของอ�ำเภอไชยาเพียงไม่ กี่แห่ง

ขณะเดียวกันพบว่านักท่องเที่ยวส่วนมากทราบแหล่งท่อง
เที่ยวของอ�ำเภอไชยาจากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 24.54)
ส�ำหรับความคิดเห็นต่อการสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยาภาพรวมมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก (ร้อยละ 60.57) หากมีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ�ำเภอ
ไชยา ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์
(ร้อยละ 95.50) และไม่ควรมีการเก็บค่าบริการ ส�ำหรับ
ความต้องการโปรแกรมประยุกต์ (ร้อยละ 81.50) ควร
น�ำเสนอข้อมูลที่ต้ัง (ร้อยละ 14.88) รองลงมาเป็นช่วง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 153

เวลาการให้บริการและระยะทาง (ร้อยละ 13.30) รวม
ทั้งโปรแกรมน�ำทาง (ร้อยละ 13.02) ตามล�ำดับ กรณีมี
การจัดท�ำ Mobile Application เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมาก (ร้อยละ 51.60) โดยมีความคิด
เห็นว่า จะแนะน�ำให้เพือ่ น ญาติ และคนทัว่ ไปใช้โปรแกรม
ประยุกต์นี้ในระดับมาก (ร้อยละ 54.50)  นอกจากนี้นัก
ท่องเทีย่ วส่วนมากเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้รบั ทราบ Mobile Application เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ของอ�ำเภอไชยา ช่องทาง Facebook หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด (ร้อยละ 39.84) รองลงมา เป็นช่อง
ทางเว็ปไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 36.81) ตาม
ล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิรา จันทร์ปุ่ม พิเชน
ทร์ จันทร์ปุ่มและแพรตะวัน จารุตัน ที่ว่า โมบายแอพพลิ
เคชัน่ แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ ระบุ
ต�ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานแสดงข่าวประชาสัมพันธ์จาก
เว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้
4. ข้อเสนอแนะ
1. จากข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่อง
เทีย่ วส่วนใหญ่ยงั รูจ้ กั เฉพาะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญหลักๆ
ของอ�ำเภอไชยาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เช่น พระบรมธาตุ
ไชยา สวนโมกขพลาราม และแหลมโพธิ์ ดังนั้น ทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนควรช่วยกันรณรงค์เรือ่ งการประชาสัมพันธ์สถาน
ทีท่ อ่ งเทีย่ วในชุมชนของตนเองให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมต่างๆ หรือ
จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น
2. จากข้อมูลการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่อ�ำเภอไชยา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่สนใจใน Mobile Application เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ดังนัน้ ควรมีการจัดท�ำ Mobile Application
ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ โดยรูปแบบของโปรแกรม
ประยุกต์ควรตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเทีย่ วเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งอาจต้องมีการส�ำรวจความต้องการกับนักท่อง
เทีย่ วอย่างละเอียดก่อนการจัดท�ำโปรแกรมประยุกต์ ขณะ
เดียวกันควรมีการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทาง
ลบจากการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
ครั้งนี้ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจ
รวมถึงการเปิดเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เพิม่ เติม
ทัง้ นีค้ วรด�ำเนินการโดยชุมชนเป็นส�ำคัญเนือ่ งจากเป็นผูไ้ ด้
รับผลกระทบโดยตรง
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