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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเท่ียวซ�้าในแหล่ง 
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	ด้านแรงจูงใจและการรับรู้ความพร้อมโดยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวแปรส่งผ่าน	 
และเพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส	อาชีพ	และรายได้	 
โดยประมาณต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	 เกาะเกร็ด	 
เขตเทศบาลเชียงคาน	และเขตเทศบาลเมืองน่าน	 โดยใช้กลุ ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ�านวน	400	 คน	 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลท้ังในพื้นท่ีและเก็บออนไลน์	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว	
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ	20–30	ปี	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	มีอาชีพนักเรียน	นักศึกษา	 เป็นผู้ม ี
รายได้	 10,001–20,000	บาท	การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวโดยดู
จากความถี่ที่สูงที่สุดในแต่ละข้อพบว่า	ระยะเวลาท่องเที่ยวที่นานที่สุดคือ	8	วัน	และระยะเวลาน้อยที่สุดคือ	 
1	วัน	ท่องเที่ยวมากที่สุดในรอบ	2	ปี	ที่ผ่านมาคือ	7	ครั้ง	และท่องเที่ยวน้อยที่สุดคือ	1	ครั้ง	ค่าใช้จ่ายระหว่าง 
เดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งมากท่ีสุดคือ	 15,000	บาท	และน้อยที่สุดคือ	450	บาท	ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
เนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย	การรับรู้ความพร้อมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าไม่มีความสัมพันธ์ทางตรง 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย	 และพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเท่ียวชาวไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างไม่มีนัยส�าคัญต่อความต้ังใจ
กลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้า

ค�าส�าคัญ : นักท่องเที่ยวชาวไทย	การท่องเท่ียวแบบเนิบช้า	พฤติกรรมการท่องเท่ียว	 แรงจูงใจในการ 
	 	 	 	 ท่องเที่ยว	การรับรู้ในการท่องเที่ยว	เมืองเนิบช้า	
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	was	to	study	factors	influencing	slow	tourism	behavior	 
of slow tourists. They were motivation and awareness of slow destination’s readiness with 
travel behavior as a mediating variable. Four hundred and forty samples were collected  
through questionnaires at four slow tourism destinations. The factors included slow  
tourism	motivation,	 slow	 tourism	perception,	 slow	 tourism	 tourist	behavior	and	slow	 
tourism	 intention	of	 revisiting.	Most	were	 female	 in	age	20–30	with	a	monthly	 income	
between	10,001–20,000	Baht.	The	analysis	of	 slow	tourism	behavior	 showed	that	Thai	 
slow	 tourists	 spent	 the	 longest	 travel	period	of	8	days	and	 the	 shortest	period	was	 
a	1–day	 trip.	Local	 tourists	 traveled	7	 times	 to	slow	tourism	sites	within	2	years	with	
the	highest	travel	budget	of	about	15,000	Baht.	The	structural	model	showed	that	slow	 
tourism motivation factors had a strong relationship with slow tourist behavior at the  
significant	level	of	0.05.	Slow	tourism	perception	had	no	influence	on	slow	tourism	behavior	
and	slow	tourism	behavior	had	no	influence	on	revisiting	intention	of	Thai	tourists.

Keywords :	 Thai	 tourists,	 slow	 tourism,	 tourism	behavior,	 slow	 tourism	motivation,	 
	 	 	 	 	 slow	tourism	perception,	slow	city

บทน�า
	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ	โดยเฉพาะ 
การน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน	ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพ่ือเป็นส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกทุกด้านในการท่องเท่ียว	ประเทศไทยยังให้ความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมาก	
เพราะเป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างผลประโยชน์ท้ังทางเศรษฐกจิ	สังคม	วฒันธรรม	และส่ิงแวดล้อม	(Chantouch	
Wannathanom,	2009)	น�ามาสู่รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 ต้ังแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
ของปี	พ.ศ.	2560	เป็นจ�านวนเงนิ	747,071.65	ล้านบาท	ในปี	พ.ศ.	2559	จ�านวน	1,641,265.45	ล้านบาท	 
ปี	พ.ศ.	2558	จ�านวน	1,457,150.28	ล้านบาท	ปี	พ.ศ.	2557	จ�านวน	1,172,798.17	ล้านบาท	รายได้จาก 
การท่องเที่ยวไทยเติบโตขึ้นร้อยละ	24.25	 ในปี	พ.ศ.	 2557	ขยายตัวร้อยละ	12.64	 ในปี	พ.ศ.	 2558	 
ขยายตวัร้อยละ	5.07	ในปี	พ.ศ.	2559	(Ministry	of	Tourism	&	Sports,	2016)
	 ในยุคแห่งสมัยโลกาวิวัฒน์ได้สร้างสรรค์และท�าให้สิ่งต่างๆ	 มีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็น 
อย่างมาก	อาทิ	 เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร	การคมนาคมขนส่ง	การเมืองและเศรษฐกิจ	 (Verilio,	1986;	
Harvey,	 1989;	Hubbard	&	 Lilley,	 2002)	 การใช้ชีวิตของผู ้คนไม่เพียงจะใช้ชีวิตในที่ท�างานและ 
ที่พักอาศัยต่างก็มีความเร่งรีบมากขึ้น	ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวาย	 
จึงมีแนวคิดท่ีจะหลีกหนีความจ�าเจในสังคมเมืองใหญ่ไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งในสถานที่อันเงียบสงบ	
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เหมาะสมแก่การพักผ่อน	ตลอดจนการท�ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ	ที่ไม่รีบร้อนจนเกินไป	เนื่องจาก
การท่องเที่ยวทั่วไปมุ่งเน้นไปท่ีความรวดเร็วในการเดินทางเพื่อสามารถน�านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเท่ียว 
ได้หลายแห่งภายในหนึ่งวัน	กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงค่อนข้างรวดเร็วและเร่งรีบ	ปัจจุบันกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวในรูปแบบน้ีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับสังคมที่ใช้ชีวิตและกิจกรรมที่วุ ่นวาย	 
ผู้คนและนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจึงแสวงหาการท่องเท่ียวที่เนิบช้า	 สงบ	ผ่อนคลาย	 ใช้เวลาให้เต็มท่ีกับ 
การท�ากิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งยาวนานข้ึน	การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีจึงกลายเป็นท่ีมา 
ของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน	 (Ranee	 Esichaikul	 &	 Chatchapol	 
Songsonthonwong,	2012)
	 การท่องเท่ียวแบบเนิบช้าเป็นแนวทางการเดินทางท่องเที่ยวแบบรูปแบบใหม่ที่มาจากปรัชญา 
ความเนิบช้าด้านการเคลื่อนไหวแบบเนิบช้าของเมืองและอาหาร	 (Dickinson	&	 Lumsdon,	 2010;	 
Heitmann	et	al.,	2011)	การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเป็นการท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวได้ใช้เวลายาวนานข้ึน
ในการท่องเที่ยวและเรียนรู้	สัมผัสวิถีชุมชน	ผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น	 (Dickinson	&	Lumsdon,	
2010;	Gardner,	2009)	ซึ่งความเนิบช้าไม่ได้มีความหมายเฉพาะที่เน้นการเคลื่อนไหวที่เนิบช้า	ยังรวมไปถึง
การท่องเท่ียวแบบเนิบช้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยวในทุกด้าน	อาทิ	กิจกรรมการท่องเที่ยว	
การเดินทาง	 ท่ีพักค้างแรม	อาหาร	 ชุมชน	ผู้คน	วัฒนธรรมท้องถิ่น	สิ่งแวดล้อม	ความเนิบช้าจึงกลายเป็น 
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่	 (Tourism	Authority	of	Thailand,	2006)	กล่าวได้ว่าความส�าเร็จในการ 
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามุ่งเน้นท่ีการใช้เวลายาวนานในการท่องเท่ียว	สัมผัส	 เพิ่มพูนประสบการณ์	ปฏิสัมพันธ์
กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	 ไม่เร่งรีบ	 โดยไม่เน้นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวที่จ�านวนสถานที ่
ท่องเที่ยว	ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวและเล่าประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ 
และความเข้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ	อย่างแท้จริง	(Chanin	Yoopetch,	2012)
	 World	Tourism	Organization	 (2015)	&	Cittaslow	 (2016)	 ได้รวบรวมสถิติการเดินทาง 
ท่องเท่ียวในเมืองเนิบช้าทั่วโลกในปี	พ.ศ.	2551	มากกว่าร้อยละ	50	 (Miele,	2008)	และในปี	พ.ศ.	2558	
มีการขยายตัวของการเดินทางการท่องเท่ียวไปยังเมืองเนิบช้าในทวีปเอเชียร้อยละ	3–4	การท่องเท่ียว 
แบบเนิบช้ายังเป็นที่นิยมในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เนื่องจากมีจ�านวนนักท่องเที่ยวแบบเนิบช้าประมาณ	
ร้อยละ	5	
	 ส่วนใหญ่ในเมืองขนาดเล็กในประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	 
อาทิ	ประเทศนิวซีแลนด์	ประเทศญ่ีปุ่น	ประเทศแคนาดา	ประเทศออสเตรเลีย	 รวมถึงในภูมิภาคยุโรป	
ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศอิตาลี	ประเทศสเปน	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอังกฤษและประเทศ
ไอร์แลนด์	 เป็นต้น	การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าก�าลังได้รับความนิยมมากข้ึนจากนักท่องเท่ียวรุ่นใหม	่ ซ่ึงแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน	เช่น	การล่องเรือ	การขี่จักรยาน	การเดินป่า	เป็นต้น	(Cittaslow,	
2016;	Slow	Travel,	2014)	จากสิ่งท่ีกล่าวข้างต้นนี้	การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศไทยก�าลังเป็น 
ที่นิยมและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก	การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	จะเป็นการย้อน 
รอยอดีต	อยู่กับธรรมชาติ	หาความสงบ	 เช่น	ตลาดเก่า	ตลาดน�้า	และชุมชนเก่าแก่	 เช่น	ตลาดน�้าอัมพวา	
จังหวัดสมุทรสงคราม	 ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	 จังหวัดราชบุรี	 เกาะเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 อ�าเภอปาย	 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 อ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 ฯลฯ	 (Wuttichai	 Kritsanaprakornkit,	 2015)	 
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นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือภายใต้แนวคิดโครงการ
เที่ยวเมืองเหนือทีละก้าว	Slow	Travel	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของความเนิบช้าของชาวล้านนา	
และน�าเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในภาคเหนือ	 ซ่ึงเป็นการตอกย�้า
การรับรู้การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าและการใช้ชีวิตให้ช้าลง	และโครงการนี้ได้ค�านึงถึงความชื่นชอบและ 
ความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน	อาทิ	 ข่ีจักรยานชมบรรยากาศรอบสถานที่ท่องเที่ยว	ชื่นชอบความสวยงามของสถาปัตยกรรม	
วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	หรือวิถีชีวิตของท้องถิ่น	 เป็นต้น	 (Manager	Online,	2010)	การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่	 ไม่เร่งรีบ	ภายใต้แนวคิด	Slow	Travel	 เที่ยวรถไฟ
ครึกครื้น	 เศรษฐกิจไทยคึกคัก	ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแคมเปญเท่ียวไทยครึกครื้น	 เศรษฐกิจไทยคึกคัก	 
และได้รับความร่วมมือของภาครัฐ	 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย	 (ททท.)	 เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวภายในประเทศประเทศไทย	 (Tourism	Authority	of	
Thailand	News,	2009)
	 ดังนั้น	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวไทยจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการท�ากลยุทธ์ทางการตลาดด้านการท่องเท่ียวและเพ่ือเพิ่มส่วนผสมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าที่มีต่อกับพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 2.		 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู ้ ในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้าที่มีต ่อพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 3.		 เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ�้า

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 แรงจูงใจเกี่ยวการท่องเที่ยว
	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถ
กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวออกเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง	โดยองค์ประกอบของ
แรงจูงใจ	มีดังนี้	(Siwarit	Pongsakornrungsilp,	2012;	Chuchai	Smithikrai,	2018)
	 1.		 แรงจูงใจด้านกายภาพ	ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ	เป็นการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ	
	 2.		 แรงจูงใจด้านทางวัฒนธรรม	แรงจูงใจในการท�าความรู้จักผู้อื่น	และมีความต้องการท่ีจะรับชม 
รับฟังดนตรี	นาฏศิลป์	จิตรกรรม	สถาปัตยกรรม	ความเชื่อ	ต�านาน	เรื่องราวในท้องถิ่น	และศาสนา	
	 3.		 แรงจูงใจด้านระหว่างบุคคล	แรงจูงใจในการพบปะผู้คนใหม่ๆ	
	 4.		 แรงจูงใจด้านสถานภาพและชื่อเสียงเกียรติยศ	แรงจูงใจที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง 
และแสดงออกถึงความส�าคัญของบุคคลนั้น	
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 อิทธิพลของสิ่งเร้าต่อการรับรู้
	 อิทธิพลของสิ่งเร้าต่อการรับรู้เกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการรับรู้
ข่าวสาร	เพื่อวิเคราะห์ตีความตามบริบท	ท�าความรู้ความเข้าใจข้อความ	โดย	Chuchai	Smithikrai	(2018);	
Witawat	Rungruangphon	(2012)	ได้แบ่งอิทธิพลของสิ่งเร้าต่อการรับรู้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
	 1.		 สิ่งเร้าภายนอก	มีอิทธิพลต่อการรับรู้สารของมนุษย์ที่ต้องอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพล	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 1.1		 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อดึงดูดความสนใจ
	 	 	 1.2		 การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้าที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ	หากเคลื่อนไหวมากยิ่งน่าสนใจมาก
	 	 	 1.3		 ขนาดของสิ่งเร้า	 เช่น	 ของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก	 
จะมีความน่าสนใจมากกว่าของที่ระลึกขนาดธรรมดาทั่วไป
	 	 	 1.4		 การเกิดซ�้าของสิ่งเร้าจะท�าให้เพิ่มความสนใจในด้านการได้สัมผัส	การได้เห็นบ่อยครั้ง	จนเกิด
ความสนใจ	ความผูกพัน	ยิ่งเกิดซ�้าบ่อยครั้งยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น
	 	 	 1.5		 ความเข้มข้นหรือความหนักเบาของส่ิงเร้า	หากเข้มข้นมากกว่าปกติย่อมดึงดูดใจได้ดีกว่าส่ิง
เร้าปกติ	เช่น	ร้านอาหารในท้องถิ่นมีความอร่อยและเข้มข้นมาก	ท�าให้เกิดคุณค่าทางจิตใจและไม่สามารถรับ
ประทานอาหารร้านอื่นได้	นักท่องเที่ยวจึงชื่นชอบและให้ความสนใจ	เป็นต้น
	 	 	 1.6		 องค์ประกอบอื่นๆ	อาทิ	แสง	สี	เสียง	เป็นต้น
	 2.		 สิ่งเร้าภายใน	ได้แก่	
	 	 	 2.1		 ความต้องการปัจจัยภายในที่ส่งเสริมความสนใจต่อการรับรู้	 เช่น	ความต้องการพักผ่อน	
ต้องการพบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากสถานที่ท�างาน	หากมีธรรมชาติที่สวยงามและมีความสงบ	จะกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในสถานที่นั้นและรับรู้ความต้องการของตนเองมากขึ้น
	 	 	 2.2		 คุณค่าและความสนใจเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่ออิทธิพลการรับรู้	 กล่าวคือมนุษย์ส่วนมากจะให้
ความสนใจต่อสิ่งเร้าท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจและมีความหมายต่อตนเอง	สิ่งเร้านั้นจะส่งผลให้เกิดความคาดหวัง	
ความตั้งใจ	ความต้องการ	และน�ามาซึ่งทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งเร้านั้น
	 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว	ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดอิทธิพลของแรงจูงใจและอิทธิพลของการรับรู ้
ในการท่องเที่ยว	น�ามาใช้ประกอบการศึกษาตามกรอบแนวคิดวิจัยเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความต้ังใจ 
กลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้าโดยมีพฤติกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน

สมมติฐานในการวิจัย
	 สมมติฐานที่	1	 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามีอิทธิพลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบเนิบช้า
	 สมมติฐานท่ี	2	 ปัจจัยด้านการรับรู้ในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศไทยมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 สมมติฐานที่	3		พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ�้า
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 เพื่อทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
	 2.		 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการประยุกต์ใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
	 3.		 เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวแบบเนิบช้าส�าหรับนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	นักท่องเที่ยวแบบเนิบช้าชาวไทยจ�านวน	440	คน	 เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก	 โดยสุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าจ�านวน	4	แห่งใน	4	ภูมิภาคในประเทศไทย	
ได้แก่	 ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรีในภาคกลาง	 เกาะเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรีในเขตปริมณฑล	
เทศบาลต�าบลเชียงคาน	จังหวัดเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และเทศบาลเมืองน่าน	จังหวัดน่านใน 
ภาคเหนือ
 เครื่องมือ
	 1.		 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	 โดยแบ่งออกเป็น	5	ส่วนได้แก่	ปัจจัยด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบ
เนิบช้า	ปัจจัยด้านการรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	และปัจจัยด้านการกลับมาท่องเที่ยวซ�้า
	 2.		 ท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย	โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่าน	
	 3.		 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปท�าการทดลองใช้ท้ังหมด	30	ชุด	และ
น�ามาค่าความเชื่อม่ัน	โดยวิธีการหาค่า	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	ก�าหนดเกณฑ์ต้ังแต่	0.7	ขึ้นไป	 
โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่	0.943	และน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงการใช้ส�านวนภาษาตาม
ข้อค�าถาม	แล้วจึงน�าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมูลจากการรวมรวมมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ดังนี้	
	 1.		 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล	ประกอบด้วยเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	สถานภาพ
สมรส	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ
	 2.		 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวไทย	 
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต�่าสุด–สูงสุด
	 3.		 ทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
แบบเนิบช้า	การรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	และความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ�้า	ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
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ผลการวิจัย
	 1.		 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น 
ร้อยละ	62.3	 เพศชายคิดเป็นร้อยละ	37.7	มีอายุ	20–30	ปี	คิดเป็นร้อยละ	56.4	มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ	72.9	อาชีพนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ	 17.5	 เป็นผู้มีรายได้	 10,001–20,000	บาท	 
ร้อยละ	 30.9	 วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยดูจากความถี่สูงสุดในแต่ละข้อพบว่า	 ระยะเวลา 
ท่องเที่ยวที่นานที่สุด	คือ	8	วัน	และน้อยที่สุดคือ	1	วัน	จ�านวนครั้งของการท่องเที่ยวในรอบ	2	ปี	มากที่สุด 
คือ	7	ครั้ง	และน้อยที่สุดคือ	1	ครั้ง	มีค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่อคร้ังที่สูงสุดคือ	15,000	บาท	 
และน้อยที่สุดคือ	450	บาท
	 2.		 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างจ�านวน	2	ขั้นตอน	 ได้แก่	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	(MOT)	และการรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยว 
แบบเนิบช้า	 (REA)	และการวิเคราะห์เส้นทาง	 เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบว่า	ค่าดัชนีที่ส�าคัญ 
ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานเชิงประจักษ์ของโมเดลแรงจูงใจ 
ในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	ประกอบไปด้วยค่าดัชนีดังต่อไปนี้	 χ

2

/df	=	0.589,	ค่า	p	=	0.443,	ค่า	GFI	 
=	0.999,	ค่า	AGFI	=	0.993,	ค่า	CFI	=	1.000	และค่า	RMSEA	=	0.000	ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดล 
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้า	มีค่า	 p	ผ่านเกณฑ์การพิจารณา	หมายความว่ามีความตรงและ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 เม่ือพิจารณาตามตัวแปรสังเกตของ
โครงสร้างโมเดลแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าพบว่า	ตัวแปรที่มีค่าน�้าหนักส�าคัญที่แสดงบนเส้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง	มีค่าน�้าหนักของตัวแปรสังเกตระหว่าง	0.54	และ	 .080	
ประกอบด้วยปัจจัยแรงดึงดูดด้านกายภาพ	(PHY)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.78	ปัจจัยแรงดึงดูดด้านวัฒนธรรม	
(CUL)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.80	ปัจจัยแรงผลักด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	(PER)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	
0.59	และปัจจัยแรงผลักด้านสถานภาพและชื่อเสียงเกียรติยศ	(STA)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.54
	 ผลของค่าโมเดลการรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าประกอบไปด้วยค่าดัชนีส�าคัญ	ได้แก ่
χ 2

/df	=	.866,	ค่า	p	=	0.421,	ค่า	GFI	=	0.90,	ค่า	AGFI	=	0.90,	ค่า	CFI	=	1.000	และค่า	RMSEA	=	 
0.000	ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลการรับรู้ความพร้อมในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้า	 มีค่า	p	ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา	หมายความว่ามีความตรงและสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตของโครงสร้างโมเดลการรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าพบว่า	 
ตัวแปรที่มีค่าน�้าหนักส�าคัญที่แสดงบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง	มีค่าน�้าหนัก 
ของตัวแปรสังเกตระหว่าง	0.61	กับ	 .083	ประกอบด้วยปัจจัยด้านการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าต่อแรงจูงใจ	
(SLO)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.71	ปัจจัยด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ	 (VAL)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.86 
ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่	 (FAC)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.80	ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมของพื้นที่	 (ENV)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.80	และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	
(LOC)	มีค่าน�้าหนักเท่ากับ	0.64
	 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ของความต้ังใจกลับมาท่องเท่ียวแบบเนิบช้าซ�้าโดยมีพฤติกรรม 
เป็นตัวแปรส่งผ่าน	ประกอบไปด้วยค่าดัชนีส�าคัญ	ได้แก่	χ 2

/df	=	1.478,	ค่า	p	=	0.069,	ค่า	GFI	=	0.987, 
ค่า	AGFI	=	0.962,	ค่า	CFI	=	.994	และค่า	RMSEA	=	0.033	ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนความสัมพันธ์
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ของความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้าโดยมีพฤติกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่านพบว่า	ค่าดัชนีที่แสดงบน
โมเดลผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	และเป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตารางที่ 1 แสดงโมเดลแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า

ค่าดัชนี เกณฑ์
MOT REA โมเดลรวม

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา

χ 2

/df <	3 .589 ผ่านเกณฑ์ .866 ผ่านเกณฑ์ 1.478 ผ่านเกณฑ์

p >	0.05 .443 ผ่านเกณฑ์ .421 ผ่านเกณฑ์ 0.069 ผ่านเกณฑ์

GFI >	0.90 .999 ผ่านเกณฑ์ .998 ผ่านเกณฑ์ .987 ผ่านเกณฑ์

AGFI >	0.90 .993 ผ่านเกณฑ์ .988 ผ่านเกณฑ์ .962 ผ่านเกณฑ์

CFI >	0.90 1.000 ผ่านเกณฑ์ 1.000 ผ่านเกณฑ์ .994 ผ่านเกณฑ์

RMSEA <	0.08 .000 ผ่านเกณฑ์ .000 ผ่านเกณฑ์ .033 ผ่านเกณฑ์

สรุปและอภิปรายผล
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามีอิทธิพลต่อกับพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้ากับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าพบว่า	 มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ 
ท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าแสดงบนเส้นความสัมพันธ์ทางตรงเท่ากับ	 0.05	 
ดังภาพประกอบที่	1

ภาพประกอบที่  1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้าโดยมี 
	 	 	 	 	 	 	 	 พฤติกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน

PHY

CUL

PER

STA

SLO

CUL

PER

STA

STA

MOT FRE

PER

REA

BEH INT

0.76

0.80

0.58

0.52

.71

.86

.80

.80

.05

.64

.11

1.00

.13

1.00
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ความหมายสัญลักษณ์
	 MOT	 หมายถึง	 	 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 REA		 หมายถึง	 	 การรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 BEH		 หมายถึง	 	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 INT	 	 หมายถึง	 	 ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้า
	 FRE	 	 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านจ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวใน	2	ปีที่ผ่านมา
	 PHY		 หมายถึง	 	 ปัจจัยดึงดูดด้านกายภาพ
	 CUL		 หมายถึง	 	 ปัจจัยดึงดูดด้านวัฒนธรรม
	 PER	 	 หมายถึง	 	 ปัจจัยแรงผลักด้านสถานภาพและชื่อเสียงเกียรติยศ
	 STA	 	 หมายถึง	 	 ปัจจัยแรงผลักด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
	 SLO		 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 VAL	 	 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านคุณค่าและความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
	 FAC	 	 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่การท่องเที่ยว
	 ENV		 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยว
	 LOC		 หมายถึง	 	 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

	 ดังนั้นสามารถสรุปผลทดสอบสมมติฐานนี้ได้ว่าแรงจูงใจในการท่องเท่ียวแบบเนิบช้ามีความสัมพันธ์
ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 
Ranee	 Esichaikul	 &	 Chatchapol	 Songsonthonwong	 (2012);	 Suree	 Boonyanupong	 &	 
Korawan	Sangkakorn	 (2012)	และยังมีความสอดคล้องกับ	Kanlaya	Swangkong	 (2015)	ซึ่งได้กล่าว
ไว้ว่าสถานที่ท่องเท่ียวมีศักยภาพด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	 เป็นปััจจัยหนึ่งท่ีสร้าง 
ความดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยวให้ได้รับรู้ถึงมุมมองต่างๆ	 ในชีวิตตนเองและเติมเต็มชีวิตหลังการท่องเที่ยว	 
นักท่องเที่ยวอาจมีแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเพราะอาจมีสภาวะทางอารมณ์ที่ต้องการผ่อนคลายทางกาย
และจิตใจ	ต้องการประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ	ต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายในรูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์	ซึ่งประสบการณ์แบบนี้จะหาไม่ได้ในสังคมเมืองและช่วงเวลาการท�างาน	นักท่องเท่ียวเดินทาง 
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน	ปล่อยเวลาให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมอันเรียบง่ายและเนิบช้า	 ส่งผลให้ 
นักท่องเที่ยวค้นหาตัวเอง	 เรียนรู้วัฒนธรรม	 เกิดความรู้ระหว่างการท่องเที่ยว	 ได้รับประสบการณ์ใหม ่
ในการออกเดินทาง	มีการใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่เร่งรีบเหมือนชีวิตประจ�าวัน
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู ้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศไทย 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
	 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความพร้อมในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่าง 
มีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเท่ียวชาวไทย	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ	Kanlaya	 Swangkong	 (2015);	 Suree	Boonyanupong	&	Korawan	Sangkakorn	 (2012)	 
ซึ่งกล่าวว่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรับรู ้ถึงสภาพแวดล้อม 
ที่สะอาด	อีกท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวยังมีศักยภาพโดดเด่นด้านคุณค่าและความดึงดูดใจด้านความสวยงาม	 
และความน่าประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว	
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 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอิทธิพลต่อ 
ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ�้า
	 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของนักท่องเท่ียวชาวไทย	 ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางตรงอย่างไม่มีนัยส�าคัญต่อความต้ังใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้า	ไม่มีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ	Siwarit	Pongsakornrungsilp	 (2012)	ที่พบว่าแนวโน้มในการกลับท่องเที่ยวซ�้าอีก 
ในอนาคตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 ซ่ึงอาจเป็นสิ่งดึงดูดและสร้างความเป็นประทับใจให ้
กับนักท่องเที่ยวส่งผลท�าให้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ�้าโดยมีพฤติกรรม
เป็นตัวแปรส่งผ่านพบว่า	แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ 
เนิบช้าของนักท่องเท่ียวชาวไทย	ดังน้ันจึงควรให้ความส�าคัญกับทรัพยากรการท่องเท่ียวมากขึ้นในด้าน
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์	สามารถเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาท่องเที่ยวแบบเนิบช้า 
มากที่สุด	 รวมถึงควรท�านุบ�ารุงทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม	 ให้นักท่องเท่ียวรู้สึกหวงแหน 
ความเป็นไทยผ่านสถาปัตยกรรมโบราณทีแ่ฝงอยูใ่นอาคารบ้านเรือนทีเ่ป็นแหล่งอาศยัของชาวบ้านในท้องถิน่ 
ส่วนปัจจัยแรงดึงดูดด้านวัฒนธรรม	ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย 
มากท่ีสุด	 ส่วนปัจจัยแรงผลักด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการที่
จะซึมซับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายมากที่สุด	และปัจจัยแรงผลักด้านสถานภาพและช่ือเสียงเกียรติยศดึงดูดให ้
นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการความผ่อนคลาย	 เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว	 เพิ่มพูน
ประสบการณ์และมิติใหม่ในการท่องเที่ยว	อีกทั้งยังช่วยเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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