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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อ
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างย ัง่ยืน และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 300 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 – 24 ปี 
มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และนิยม
พกัคา้งคืนเม่ือท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  
 จากการศึกษา พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม 4 – 5 
คน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคร้ัง 1,000 – 2,000 บาท มีกิจกรรมท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม คือ การ
ล่องแก่ง/ล่องแพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผ่อน ตดัสินใจท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง มีความถ่ีในการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภัย 2 คร้ังต่อปี มีช่วงเวลาท่ีนิยมท่องเท่ียว คือ ตามความสะดวก มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนั จดั
รายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า มีสาเหตุการ
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ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใหเ้ลือก
หลากหลาย นิยมเดินทางดว้ยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ พกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท 
มีการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก และจะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ 
ใหม้าท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ และดา้นกระบวนการ  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน สามารถแบ่งนกัท่องเท่ียว
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน และกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยรวมแลว้ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ใน
ภาพรวมแลว้ไม่มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญั คือ ดา้นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนื มีความคิดเห็นวา่ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทางลบ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aims to study the behavior according to sustainable 
consumption concept of Thai generation Y tourists towards adventure tourism in Chiang Mai 
province and comparison among the group of tourists who are aware of sustainable consumption 
concept and the group of normal tourists. The data collected from 300 samples. The tool used for 
data collection was the questionnaire. Descriptive statistic was applied for data analysis. Statistic 
variables include frequency, percentage and mean. 
 The result shows that most responders are female and single. Their age are around 20 – 
24 years old and they have bachelor degree as the highest education level. Most of them are private 
companies’ employees. Their salary is less than 15,000 baht. Their current hometown is Chiang Mai 
and most of them prefer to stay overnight.  
 In the study on the behavior according to sustainable consumption concept of Thai 
generation Y tourists towards adventure tourism in Chiang Mai province, it was found that most 
responders chose the number of people in each travelling group around four – five people. The 
amount cost for the adventure tourism is 1,000 – 2,000 baht and rafting is the most popular activity 
for them. Their travelling objective is relaxation. They made decision to travel by themselves. The 
frequency of their adventure tourism is two times a year. The favorable time depends on their 
convenience and they always spend their travelling time within one day and they create their plan 
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personally. Moreover, the sources of information for decision making are recommended by friends 
or acquaintances. The reasons why they decide to have the adventure tourism in Chiang Mai 
because there are a lot of activities. Most of them uses personal car (bicycle, motorbike, car) and 
stay at a hotel/resort. In addition, they would like to visit the travelling place again and they will 
recommend their friends or acquaintances to see it. 
 From the report, most sample values the top three of the importance in service 
marketing mix which are service product, place and process respectively. 
 The results shows that the opinions towards sustainable consumption concept can be 
separated into two groups of tourists which are the group of tourists who are aware of sustainable 
consumption concept and the group of normal tourists. There are no difference between these two groups 
about their personal factors and consumer behaviors by statistically significant at the 0.05 level. Overall 
service marketing mix factors are different by statistically significant at the 0.05 level. Besides the 
opinions towards adventure tourism to sustainable consumption concept aren't different by statistically 
significant at the 0.05 level, but environment factors are different by statistically significant at the 0.05 
level. Furthermore, in the group of tourists who are aware of sustainable consumption concept realizes 
that the adventure tourism has negative affect to environment. 


