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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความถี่
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจโดยรวม และความภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ ง
เที่ยว แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนงานวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Research) โดยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.9520 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธี LSD ค่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และในเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชน คนในชุมชน นักท่องเที่ยว บริษัทน�ำเที่ยว จ�ำนวน 8 คน ผลจากการวิจัย พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีความถี่ในการท่องเที่ยวแตกต่าง
กันสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชนความถี่ในการท่องเที่ยว ความภักดี มีผลต่อ ความพึง
พอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนนความพึงพอใจรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อการ
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : แนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ชุมชนบ้านแขนน
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Abstact
The research on “The Development Guidelines of Creative Cultural Community-Based
Tourism of Ban Ka-nan Community, Thalang District, Phuket Province”, was aimed to study
personal characteristic affecting the tourists’ frequency behavior , factors affecting tourists’
overall satisfactionand loyalty, guidelines for developing creative Cultural Community-Based
Tourism. The Mixed Research was used. It employed the quantitative research by using the
questionnaires to collect data with the prospect samples of 400 tourists. Convenience
Sampling Data was used. The obtained data were analyzed statistically by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, matched pair comparison
by LSD method, Multiple Regression Analysis and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient. Data were collected by questionnaires of which provided 0.9520 confidence
level. The qualitative research was applied by using in-depth interview with 8 interviewer
which include (1) Community leaders (2) Local community (3) Tourist (4) Travel Agency
Company. The finding revealed that different tourists’ sex, age, education, occupation,
income affecting difference frequency behavior of tourists, physical evidence, frequency
behavior and loyalty affecting overall satisfactionof tourists in Ban Ka-nan Community,
Thalang District, Phuket Province. They is a significant .01 correlating between overall
satisfaction and loyalty.
Keywords : development guidelines, creative cultural community-based tourism,
Ban Ka-nan community
บทน�ำ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดูได้จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ
ประเทศไทย มีการเปิดกว้างในการนับถือศาสนา มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ�ำในแต่ละท้องถิ่น เมื่อคนมีการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ก็ท�ำให้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเกิด
การผสมผสาน หล่อหลอม พัฒนาไปตามกาลเวลา สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปหรือแม้ว่า
จะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามา แต่วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยก็ยังคงมีการสืบสานผ่านกาลเวลา
จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ยังคงรักษาต้นทุนทางวัฒนธรรม
(Cultural Capital) ไม่น้อยไปกว่าชาติอื่นในโลก
การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจะวางอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม
ชุมชนโดยสามารถหยิบยกเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้านวิถีความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนวรรณกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม การท�ำอาหารท้องถิ่น การท�ำขนมโบราณ และอื่นๆ มาจัดให้
เกิดความน่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชน
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ชุนชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่
สมัยอยุธยา มีหลักฐานปรากฏเป็นเครื่องยืนยัน คนในสมัยนั้นประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การค้าขาย การท�ำ
เกษตร รับจ้างท�ำเหมืองแร่ ต่อมา ปี พ.ศ.2537 ร.ต.บัญญัติ จริยะเลอพงษ์ ได้รับมอบหมายจากคนในชุมชน
บ้านแขนน ให้เป็นผู้น�ำในการฟื้นฟูวัดร้าง(วัดแขนน) เพื่อให้คนในชุมชนใช้เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นศูนย์รวม
ในการท�ำกิจกรรมของคนในชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น พิธีบวงสรวง
อาหารท้องถิ่น การแสดงโบราณ กลองยาว และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และเกิดเป็นวัฒนธรรมชุมชนขึ้น
(Tong-on, W.,2009)
ปัจจุบันกิจกรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว คือ กิจกรรมการท�ำอาหารพื้นบ้าน เช่น
ต้นส้มสวนพรหม น�้ำชุปหย�ำ การท�ำอาหารว่างและขนมสูตรโบราณ เช่น เกลือเคย ส้มต�ำถลาง ขนมครก
ขนมคู การละเล่นสะบ้า กิจกรรมห้องข้าว บ้านเรือนไทย จักสาน และการออกก�ำลังกาย“โนราบิก”
โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมชุมชน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การ
รักษา ร่วมเผยแพร่ จึงได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชุมชนได้เป็นอย่างดี มีเอกลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยมีความต้องการหา
แนวทางการพัฒนาให้ชุมชนบ้านแขนน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ที่มี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความถี่ของนักท่องเที่ยวในชุมชน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม และความภักดีของนักท่องเที่ยว
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ทางจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการบริการ และด้านราคาตามล�ำดับ
สมมติ ฐ านที่ 2 สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและปฏิ สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ ง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต มีผลต่อความ
พึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สมมติ ฐ านที่ 3 ความถี่ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว และความภั ก ดี มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจโดยรวมของ
นักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้คนในชุมชนได้ข้อมูลความคิดเห็น ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน
2. คนในชุมชนสามารถน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
กระแสวัฒนธรรม
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ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและคนใน
ชุมชน
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
อื่น ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในอนาคตได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�าเภอ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ชุมชน (Physical Evident)

ถลาง จังหวัดภูเก็ต (Tourism Behavior in Ban

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Development)
กิจกรรมของชุมชน (Community
Activities)
กิจกรรมทางเลือกด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ในอนาคต (Alternative
Creative Cultural Community
Activities)

Ka-nan, Thalang District, Phuket Province)
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้าน
แขนน อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (Total Tourist’s
Satisfaction in Ban Ka-nan, Thalang District,
Phuket Province)
ความภักดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (Loyalty to Tourism
Trends in Ban Ka-nan, Thalang District,

Phuket Province)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
		 1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตซึ่งทราบจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแน่นอนมีนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน 36,000 คน/ปี (Jariyalerpong, T., 2014)
		 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากทราบจ�ำนวนประชากร ผู้วิจัยจึงได้ค�ำนวณหาขนาดตัวอย่าง
จากสูตรของยามาเน่ (Yamane, T., 1970 : 886 - 887) ดังนี้
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		 สูตร :
n= N 2
1+Ne
					
				
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
			
N = ขนาดของประชากร
				
e = ค่าสัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
		 ในที่นี้ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e = .05) ด้วยความเชื่อมั่น 95% ค�ำนวณ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 395 คน และได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 5 คน รวม
เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
		 3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability
Sampling) ใช้ ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู ้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล โดยแจก
แบบสอบถามกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนบ้ า นแขนน อ� ำ เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง แต่
วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 2 ครั้งๆละ 50 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน จนครบตามจ�ำนวนที่ต้องการ 400 คน
		 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 40 คน ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 8 ส่วนคือ ส่วนที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน ใน
ชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 4 กิจกรรมของชุมชน ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ส่วนที่ 5 กิจกรรมทางเลือกด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ของชุมชนบ้านแขนนอ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 7 ความ
พึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 8 ความภักดีต่อ
การท่องเที่ยว ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
		 5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
			
5.1 เตรียมแบบสอบถาม แล้วน�ำไปเก็บข้อมูลโดยแจกให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
			
ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 400 ชุด
			
5.2 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว น�ำมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ได้
			
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 400 ชุด
		 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
			
6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
			
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
			
6.2.1 ค่า t-test เพื่อใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็น
			
อิสระกัน
			
6.2.2 ค่า F-test เพื่อใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้
			
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
			
6.2.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
กระแสวัฒนธรรม

7

			
			

Correlation Coefficient) ใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เป็น
อิสระกัน

การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ (1) ผู้น�ำชุมชน (2) คนในชุมชน (3) นักท่องเที่ยว
(4) บริษัทน�ำเที่ยว
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือกลุ่มเป้าหมายจากประชากร 4 กลุ่ม โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 2 คน
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านแขนนผู้น�ำชุมชนบ้านแขนน (2) คนในชุมชน จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ท�ำกิจกรรม
ในชุมชนบ้านแขนน ชาวบ้านในชุมชนบ้านแขนน (3) นักท่องเที่ยว จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ ครูผู้ควบคุมนักเรียน
นักเรียน (4) บริษัทน�ำเที่ยว จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ เจ้าของบริษัทน�ำเที่ยว เจ้าหน้าที่บริษัทน�ำเที่ยว
3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้น�ำชุมชน คนในชุมชน นักท่องเที่ยว บริษัทน�ำเที่ยว
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม รวมจ�ำนวน 8 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม จ�ำนวน 8 คน
มาถอดค�ำสัมภาษณ์แล้วน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนนอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้าน
แขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามเพศ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
1. ความถี่ในการมาท่องเที่ยว(ครั้ง/ปี)

ชาย
(n=10)
X S.D

หญิง
(n=30)
X S.D

df

t-value

sig.

1.86 .97 2.36 1.10

398

-4.749

.000*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามเพศ มีค่า
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sig. = .000 (sig. < .05) แสดงว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน (t = -4.749, sig. = .000) ดังตาราง
สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามอายุ โดยวิธีการ
ทดสอบ Levene Test และ Welch test
Levene Statistic

Sig.

Welch test

Sig.

7.79

.000

19.552

.000

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามอายุ ด้วย
Levene Statistic พบว่า sig = .000 (sig. < .05) แสดงว่า ความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของแต่ละกลุ่มอายุ แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Welch test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า
sig. = .000 (sig. < .05) แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว ของทั้ง 5 กลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน ดังตาราง
สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธี
การทดสอบ F Test
พฤติกรรมการท่องเที่ยว

แหล่งความ
SS.
แปรปรวน
1. ความถี่ในการมาท่องเที่ยว (ครั้ง/ปี) ระหว่างกลุ่ม 52.294
ภายในกลุ่ม 407.296
รวม

457.590

df
3
396

MS.

F

Sig

16.765 16.30 .000
1.029

399

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ด้วย F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า sig. = .000 (sig. < .05) แสดงว่า พฤติกรรม
การท่องเที่ยวของทั้ง 4 กลุ่มระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน ดังตาราง
สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนัก
กระแสวัฒนธรรม
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ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามอาชีพ โดยวิธีการ
ทดสอบ F Test
พฤติกรรมการท่องเที่ยว

แหล่งความ
SS.
แปรปรวน
1. ความถี่ในการมาท่องเที่ยว (ครั้ง/ปี) ระหว่างกลุ่ม 9.243
ภายในกลุ่ม 448.347
รวม

457.590

df

MS.

2
397

4.621
1.129

F

Sig

4.092 .017

399

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามอาชีพ ด้วย
F test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า sig. = .017 (sig. < .05) แสดงว่า พฤติกรรม
การท่องเที่ยว ของทั้ง 3 กลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน ดังตาราง
สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยวิธี
การทดสอบ Levene Test และ Welch test
Levene Statistic

Sig.

Welch test

Sig.

6.570

.000

10.438

.000

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้านความถี่ในการมาเที่ยว (ครั้ง/ปี) จ�ำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ด้วย Levene Statistic พบว่า sig = .000 (sig. < .05) แสดงว่า ความแปรปรวนของพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มอายุ แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Welch test ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ค่า sig. = .000 (sig. < .05) แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว ของทั้ง 4 กลุ่มรายได้ มีความ
แตกต่างกัน ดังตาราง
สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ กิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต มีผลต่อความพึงพอใจโดย
รวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมชุมชน กิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients

Sig.

10.642

.000

B

Std. Error

ค่าคงที่ (Constant)

1.986

.187

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปี (Behav1)

.026

.011

.130**

2.493

.013

ค่าเฉลี่ยรวมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Stphy)

.585

.044

.841**

13.398

.000

ค่าเฉลี่ยรวมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Stdevel)

.043

.035

.067

1.247

.213

ค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมชุมชน (Tact)

-.103

.024

-.288**

-4.278

.000

ค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมทางเลือก (Talter)

-.084

.029

-.172**

-2.908

.004

R = . .614

Beta

t

R2 = . .377 SEE = 11.835 F = 47.601 Sig. = .000

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ ข องตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ค วามพึ ง
พอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีตัวแปรที่ร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พฤติกรรม
การท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปีของนักท่องเที่ยว (Behav1) ค่าเฉลี่ยรวมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ชุมชน (Stphy) ค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมชุมชน (Tact) และค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมทางเลือก (Talter)
โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเป็นบวกกับตัวแปรเกณฑ์ คือ เมื่อค่าของตัวแปรพยากรณ์
เพิ่มขึ้น ค่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ
ตัวแปรเกณฑ์ (R) เท่ากับ .614 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .377 ซึ่งสามารถพยากรณ์
^ งพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 37.7 แสดงว่ายังมีตัวแปรเกณฑ์ในด้านอื่นๆอีก
ระดับความพึ
ร้อยละ 62.3 ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .187 และ
สามารถน�ำมาเขียนสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังนี้
สมการถดถอยเชิงพหุ
		 Y = 1.986 + .13(behav1) + .841(stphy) - .288(tact) - .172(talter)
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ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว = .13 (พฤติกรรมการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปีของ
นักท่องเที่ยว) + .841 (ค่าเฉลี่ยรวมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน) - .288 (ค่าเฉลี่ยรวม
กิจกรรมชุมชน) - .172 (ค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมทางเลือก)
จากสมการพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปีของนักท่องเที่ยว และค่าเฉลี่ยรวมสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวมาก ส่วน
ค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมชุมชน (Tact) และค่าเฉลี่ยรวมกิจกรรมทางเลือก (Talter) ส่งผลต่อความพึงพอใจรวม
ของนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยรวมสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชนซึ่งมีน�้ำหนักมากที่สุด คือ .841 ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 ปี
ของนักท่องเที่ยว มีน�้ำหนักรองลงมา คือ .13 ค่าเฉลี่ยรวมของกิจกรรมทางเลือก คือ -.172 และค่าเฉลี่ยรวม
กิจกรรมชุมชน คือ -.288 ตามล�ำดับ
สมมติฐานที่ 3 ความถี่ในการท่องเที่ยว และความภักดี มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่อง
เที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
การท่องเที่ยว ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ความภักดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน
ความพึงพอใจโดยรวมของ
นักท่องเที่ยว
1. การมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
2. เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกสิ่งแล้วท่านมี
ความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนบ้านแขนน

Pearson
Correlation
(r)

ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์

p

.723**

.000

สูง

เดียวกัน

.838**

.000

สูง

เดียวกัน

3. โดยรวมแล้วท่านมีความพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้าน
.848**
.000
สูง
เดียวกัน
แขนน
ความพึงพอใจรวม
.922**
.000
สูง
เดียวกัน
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความพึงพอใจรวมมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน (r = .922, p = .000) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน การมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน เป็นการตัดสินใจที่
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ถูกต้อง (r = .723, p = .000) เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกสิ่งแล้วท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนบ้านแขนน (r = .838, p = .000) และโดยรวมแล้วท่านมีความพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนบ้านแขนน (r = .848, p = .000) มีความสัมพันธ์กับ ความภักดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงในทิศทาง
เดียวกัน
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีผล
ต่อพฤติกรรมความถี่ของท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนแตกต่างกันมีผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกลุ่มอายุ 16-25 ปี ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญาตรี อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีความถี่ในการท่องเที่ยว (ครั้ง/ปี) สูงที่สุด กล่าวคือ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย มีการจัดให้เข้ามาท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน โดย
โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้อยู่เป็นประจ�ำ กิจกรรมส่วนใหญ่ของชุมชนจะเป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับการท�ำอาหาร ของว่าง การจักสาน การละเล่น ซึ่งเพศหญิงมักจะให้ความสนใจเป็นมากกว่าเพศชาย
หรือในบางครั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยก็รวมกลุ่มกันเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อมาศึกษาหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ที่ว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีพฤติกรรม
แตกต่างกัน (Meejinda, P., 2010 : 54)
สมมติ ฐ านที่ 2 สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและปฏิ สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต มีผลต่อความพึงพอใจโดย
รวมของนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่อง
เที่ยวในชุมชนบ้านแขนน เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี แสดงว่า มีความพึงพอใจในการ
เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางกายภาพพื้นที่ชุมชน ที่ว่า “การรับรู้ถึงความเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัยเดียวกัน (Sense of Neighborhood) เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ของชุมชน
ได้แก่ คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น” (Kueduang, J., 2005) มีการ
ใช้พื้นที่จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป็นการซ้อนทับกันของความหมาย และความทรงจ�ำผ่านพื้นที่เหล่า
นั้นซึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน สามารถบอกได้ถึงต�ำแหน่งและแหล่งที่ตั้งของสมาชิกในชุมชนได้
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อ ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวกล่าว คือ
นักท่องเที่ยวมีความต้องการอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดวางต�ำแหน่งฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มีการเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จัดอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม มีการ
ปรับปรุงห้องน�้ำให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีการจัดวางป้ายบอกทางให้อยู่ในต�ำแหน่งที่สังเกต
เห็นง่าย และควรมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Wongwanich, W., 1996)
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กิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางเลือก ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนน ค่อนข้างน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ว่าองค์
ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ในแง่ใดแง่หนึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวอาจเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างการชมสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า การชมการแสดงทางวัฒนธรรม
และการจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ระลึกในตลาดโบราณ หรือแหล่งหัตถกรรมพื้นบ้าน ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลาย ดังนี้ (Sirirassamee, T., 2004 : 4-5) อาจเนื่องจากกิจกรรมชุมชน
ที่ท�ำอยู่เหมือนเดิมทุกครั้ง และกิจกรรมทางเลือกยังคงไม่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักได้ให้การสัมภาษณ์ตรงกันคือ กิจกรรมชุมชนยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่มาท่องเที่ยว และจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ระดับคุณค่าของกิจกรรมชุมชน ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อ
นักท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับคุณค่ากิจกรรมของชุมชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ในเรื่องกิจกรรมการออกก�ำลังกาย “โนราบิก” สามารถน�ำไปใช้ในการออกก�ำลังกายได้เป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความรู้ที่ได้รับจากการท�ำอาหาร (ต้มส้มสวนพรหม น�ำ้ ชุบหย�ำ) เป็นอันดับ 2
เรื่องความรู้ที่ได้รับจากการละเล่นพื้นบ้าน (การละเล่นสะบ้า) เป็นอันดับ 3 เรื่องความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นอันดับ 4 เรื่องกิจกรรม “ห้องข้าว” ช่วยสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อน
ได้ เป็นอันดับ 5 เรื่องกิจกรรม “บ้านเรือนไทย” ท�ำให้ได้เรียนรู้การจัดวางอุปกรณ์ภายในบ้าน เป็นอันดับ 6
และมีระดับคุณค่ากิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับ น้อย ในเรื่องความรู้ที่ได้รับก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เป็น
อันดับสุดท้าย และนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความต้องการกิจกรรมทาง
เลือกด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ต้องการอย่างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมทางเลือก
ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต อยู่ในระดับ ต้องการอย่างมาก ในเรื่อง นิทรรศการมีชีวิตร้อยเรื่อง
มโนราห์ เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ เรื่องกิจกรรมเล่าขานต�ำนานบ้านแขนน ผ่านตัวการ์ตูนแอนนิเมชั่น
เป็นอันดับ 2 และมีระดับความต้องการกิจกรรมทางเลือกด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตอยู่ในระดับ
ต้องการอย่างมาก ในเรื่องกิจกรรมท�ำมือเครื่องแต่งกายมโนราห์ประยุกต์ เป็นอันดับสุดท้าย
สมมติฐานที่ 3 ความถี่ในการท่องเที่ยว และความภักดี มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่อง
เที่ยวในชุมชนบ้านแขนน อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวคือ
การที่นักท่องเที่ยวมีความถี่ในการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ แสดงว่า มีความพึงพอใจในการเข้ามาท่อง
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ โดยการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ที่
ได้รับ ท�ำให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำอีก โดยยึดหลักที่ว่าต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Jittangwattana, B., 2005) และมีความภักดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านแขนนคือ การมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแขนน เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง นักท่องเที่ยวมีความสุขกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการกลับมาเที่ยวซ�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าที่ว่า ความจงรักภักดีต่อการบริการ คือ ความเต็มใจของลูกค้าที่ยังคงใช้บริการ
จากผู้ให้บริการหรือบริษัทเดิม หรือพฤติกรรมซื้อซ�้ำและเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
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แม้ว่าในสถานการณ์นั้นอาจจะมีตัวเลือกมาก หรือเมื่อต้องท�ำการเลือกก็จะเลือกแต่ผู้ให้บริการนั้นเพียง
รายเดียวเท่านัน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดจากความภักดีนนั้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากทัศนคติและพฤติกรรมทีเ่ ป็นบวกต่อผูใ้ ห้บริการ
และเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น (Lotongkum, T.,
2004)
ข้อเสนอแนะ
1. อาจจ�ำแนก การแบ่งส่วนตลาดโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน คือ เพศหญิง อายุ 16-25 ปี
เป็ น กลุ ่ มนัก เรียน/นัก ศึก ษา มีร ายได้ต�่ำ กว่ า หรื อ เท่ า กั บ 15,000 บาท ซึ่ ง เป็ นกลุ ่ ม ที่ มี ความสนใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีพฤติกรรมความถี่ในการมาท่องเที่ยวสูงสุด หลังจากนั้นในระยะยาวจึงค่อย
ไปมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายรองต่อไป
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและเกิดพฤติกรรมความถี่ในการท่องเที่ยวจะต้องจัด
กิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ โดยให้ความส�ำคัญเรื่องโครงสร้างทางกายภาพ คือ การมีป้ายบอกกิจกรรมฐาน
สังเกตชัดเจน มีการก�ำหนดเส้นทางในการท�ำกิจกรรมแต่ละฐาน รวมถึงเวลาในการท�ำกิจกรรมแต่ละฐาน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้ท�ำกิจกรรมครบทุกฐาน ชุมชนควรมีอากาศสดชื่น ปราศจากฝุ่นละออง มีต้นไม้
ร่มรื่น และคนในชุมชนควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อนักท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความภักดีของนักท่องเที่ยว
3. กิจกรรมชุมชนที่มีคุณค่า เช่น กิจกรรมการออกก�ำลังกาย “โนราบิก” สามารถน�ำไปใช้ในการออก
ก�ำลังกายได้ความรู้ที่ได้รับจากการท�ำอาหาร (ต้มส้มสวนพรหม น�้ำชุบหย�ำ) ความรู้ที่ได้รับจากการละเล่น
พื้นบ้าน (การเล่นสะบ้า) กิจกรรม “ห้องข้าว” ช่วยสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อนได้
กิจกรรม “บ้านเรือนไทย” ท�ำให้ได้เรียนรู้การจัดวางอุปกรณ์ภายในบ้าน มีระดับคุณค่าเรียงกันตามล�ำดับ
4. การเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ความถี่ในการท่องเที่ยว (ครั้ง/ปี) ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจและความภักดีโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
5. ควรมีการจัดจ�ำหน่ายอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อท�ำเป็นของฝากสร้างรายได้ให้
กับคนในชุมชน
6. ควรท�ำการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวท�ำให้ชุมชนกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป
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