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 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจาก อาจารย ์ดร. 
วรัท วินิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค าปรึกษา และการ
ตรวจสอบแกไ้ขจุดบกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่งจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ได ้จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาการตลาด และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ทุกท่านท่ีใหค้วามรู้ และประสิทธ์ิ ประสาทวชิา ตลอดจนขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวชิา
การตลาดทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ ประสานงานดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี จนการคน้ควา้แบบอิสระ
ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี  
 ขอขอบพระคุณ พอ่ แม่ ท่ีไดม้อบโอกาสทางการศึกษา และให้ก าลงัใจมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอ่ืนซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี 
 สุดท้ายน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผูท่ี้สนใจทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดน้ าขอ้มูลไป
ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่มากก็นอ้ย และ
หากมีขอ้ผดิพลาดหรือบกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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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 



 

ช 

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. 
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สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางท่ี 2.1 แสดงค าถาม 7 ค  าถาม (6Ws 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม  
 ผูบ้ริโภค (7Os) 4 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 20 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 20 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 20 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 21 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 21 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 22 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา (จงัหวดั) 22 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางมา 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 24 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงค์ 
 การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 25 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการ 
 ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 25 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการเดินทาง 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 26 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความนิยมการเดินทาง 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 26 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทาง 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 27 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ีย 
 ก่ีวนัในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง 27 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 28 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบการ 
 เดินทางท่องเท่ียว 28 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 29 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุการตดัสินใจ 
 เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 30 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 30 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียว 
 เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 31 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีพกั 31 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจกลบัมา 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 32 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจให้ 
 ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 32 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉล่ียรวมของผูต้อบแบบสอบถามของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 33 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 
 ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 34 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการก าหนดราคาบริการ 
 ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 35 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 
 ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 36 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่ือสารการตลาด 
 บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 37 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคลต่อการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 39 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการต่อการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 40 
ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
 ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 41 
ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม  
 และเศรษฐกิจ 42 
ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
 ความคิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 43 
ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 50 
ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ 51 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ 51 
ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 52 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ 52 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 53 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) 53 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย 
 ส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 55 
ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 56 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 56 
ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 57 
ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามความนิยมการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 57 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 58 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียก่ีวนัในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
 ในแต่ละคร้ัง 58 
ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 59 
ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 59 
ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจ 
 หรือเขา้ร่วม 60 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามสาเหตุการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน 
 จงัหวดัเชียงใหม่ 61 
ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 61 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 62 
ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามท่ีพกั 62 
ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ซ ้ าอีกคร้ัง 63 
ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค 
 อยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามการตดัสินใจใหค้  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิง 
 ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 63 
 



 

ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
 ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั 
 เชียงใหม่ 64 
ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 65 
ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นการก าหนดราคาบริการ 66 
ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 67 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนืจ าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ 68 
ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยืน จ าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นบุคคล 70 
ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นกระบวนการ 71 
ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 72 
 
 



 

ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
 บริโภคอยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมี 
 ผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 73 
ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 74 
ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ 74 
ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล  
 ดา้นสถานภาพ 74 
ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบั 
 การศึกษาสูงสุด 75 
ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ 75 
ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล  
 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 76 
ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล  
 ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) 76 
ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล  
 ดา้นการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 78 
ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามวตัถุประสงค ์
 การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 79 
ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามผูมี้อิทธิพล 
 ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 79 
ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามความถ่ีในการ 
 เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 80 
ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามความนิยมการเดิน 
 ทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 80 

 



 

ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยม 
 เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 81 
ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระยะเวลาโดย 
 เฉล่ียก่ีวนัในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง 81 
ตารางท่ี 4.80 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 82 
ตารางท่ี 4.81 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามรูปแบบการเดิน 
 ทางท่องเท่ียว 82 
ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามกิจกรรมการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 83 
ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามสาเหตุการ 
 ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 84 
ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการ 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 84 
ตารางท่ี 4.85 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามการเดินทาง 
 ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 85 
ตารางท่ี 4.86 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามท่ีพกั 85 
ตารางท่ี 4.87 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามการตดัสินใจ 
 กลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 86 
ตารางท่ี 4.88 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามการตดัสินใจให้ 
 ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 86 
ตารางท่ี 4.89 แสดงค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 87 
ตารางท่ี 4.90 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 88 

 



 

ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 4.91 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการก าหนดราคาบริการ 89 
ตารางท่ี 4.92 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 90 
ตารางท่ี 4.93 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ 91 
ตารางท่ี 4.94 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคล 92 
ตารางท่ี 4.95 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 93 
ตารางท่ี 4.96 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 94 
ตารางท่ี 4.97 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบั 
 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม  
 และเศรษฐกิจ 95 
ตารางท่ี 4.98 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ 
 บริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 96 
ตารางท่ี 4.99 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ 
 บริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 97 
ตารางท่ี 4.100 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ ท่ีมีผลต่อ 
 พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 98 
ตารางท่ี 4.101 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ีมีผล 
 ต่อพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 99 
ตารางท่ี 4.102 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
 การบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 100 

 



 

ถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางท่ี 4.103 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผล 
 ต่อพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 101 
ตารางท่ี 4.104 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) ท่ีมีผล 
 ต่อพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 102 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche 

Market) เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญัต่อการพกัผ่อนกบัธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษท่ี
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปแลว้ได้รับความเพลิดเพลิน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ผจญภยั และไดป้ระสบการณ์แปลก
ใหม่ (TAT Tourism Journal, 2556: ออนไลน์) ซ่ึงในปัจจุบันมีผู ้ประกอบการหลายรายหันมาให้
ความส าคญักบักิจกรรมท่องเท่ียวรูปแบบน้ี เช่น การล่องแก่ง ปีนเขา โรยตวั พายเรือคายกั ดูนก นั่ง
ชา้ง และเดินป่า เป็นตน้ โดยกิจกรรมถูกพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษา
ความเป็นธรรมชาติ กลุ่มท่ีรักในความท้าทายหรือการน าความแปลกใหม่มาผสมผสานกับความ       
ทา้ทาย ท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงผจญภยัไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

 ปัจจุบันนักท่องเท่ียวกลุ่มเจเนอเรชั่นวายถือเป็นนักท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีความสนใจใน
กิจกรรมแปลกใหม่ และตอ้งการความทา้ทาย โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานจะชอบกิจกรรมในลกัษณะการ
ท่องเท่ียวก่ึงผจญภยั (Soft Adventure) (วิไลวรรณ ทวิชศรี, 2555: ออนไลน์) เน้นการท่องเท่ียวแบบ
อิสระ และให้ความสนใจประสบการณ์ท่ีได้ระหว่างการเดินทางไม่น้อยไปกว่าจุดหมายปลายทาง      
การเดินทางดว้ยสายการบินอาจไม่ใช่ทางเลือกแรก คนรุ่นใหม่จะหนัมาเดินทางดว้ยรถไฟ รถบสั หรือ
ล่องเรือมากข้ึน (การสรุปเทรนด์ปี 2014 ท่ีครบและแน่นท่ีสุดในปฐพี, 2557: ออนไลน์) ซ่ึงถือเป็น
นกัท่องเท่ียวใหม่ท่ีค่อนขา้งมีคุณภาพ และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง  

 แนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Consumption) เป็นแนวคิดในเร่ืองของการ
บริโภคอย่างพอดี พอประมาณ ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึง
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การใชฐ้านทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับไดข้อง
ระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ มีการ
แบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้งและการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต และบริการ
อย่างต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การบริโภคท่ีย ัง่ยืน, 2550: ออนไลน์) ซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
เติบโตข้ึนมาพร้อมการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศโลก จึงตระหนกัถึงเร่ืองการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนมากข้ึน 
โดยเม่ือไปท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ แต่สามารถพฒันาความรู้ การทา้ทายศกัยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
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 จงัหวดัเชียงใหม่กลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การขนส่งทางอากาศ ศูนยก์ลางงาน
หตัถศิลป์ เมืองแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเมืองน่าอยู ่น่าเท่ียว น่าลงทุนรวมถึงวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
และธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท าให้จงัหวดัเชียงใหม่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียว     
ชาวไทยเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเพิ่มจากปี 2554 ซ่ึงมีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 5.6 ลา้น
คน เป็น 6.5 ล้านคน (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , 2555 : แฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์) เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่มีความพร้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะภูเขาและ
สายน ้า ท าใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่าง ๆ มากมาย 

 อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผูบ้ริโภคดา้นการท่องเท่ียวส่วนใหญ่แลว้ การเดินทางอยา่งย ัง่ยืนนั้น
เป็นเร่ืองท่ีดีแต่มีไม่ก่ีคนท่ีอยากท า คนส่วนใหญ่ยงัยินดีและพอใจกบัการจ่ายหนกั เพื่อให้วนัหยุดของ
ตวัเองเป็นคืนวนัท่ีคุม้ค่าท่ีสุด  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่ง
ย ัง่ยืนของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยืนและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป และเพื่อให้ผูท่ี้สนใจทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียว 

เจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของนกัท่องเท่ียว     

เจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าใหท้ราบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียว 
เจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2 สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของนกัท่องเท่ียว 
เจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
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1.3.3 สามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ส าหรับ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกบันกัท่องเที่ยวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

1.4.1  พฤติกรรมในท่ีน้ี หมายถึง การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย
ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ท่องเท่ียวแบบใด ท่องเท่ียวท่ีไหน ท่องเท่ียวเม่ือไร ท่องเท่ียวเพื่ออะไร 
ท่องเท่ียวอยา่งไร ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจท่องเท่ียว ส่ือประเภทไหนมีอิทธิพลในการเลือก
ตดัสินใจท่องเท่ียว 

1.4.2  แนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง การบริโภคอยา่งพอดี พอประมาณ ตาม
ความจ าเป็นพื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม การใช้ฐานทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้ง
และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต และบริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่น
อนาคต 

1.4.3  นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยท่ี เกิดระหว่าง      
ค.ศ.1979 – 1994 หรือ พ.ศ. 2522 – 2537 หรือ อายุ 20 – 34 ปี (ค  านวณอายุ ณ ปีปัจจุบัน ระหว่างการ
ด าเนินการศึกษาและเก็บขอ้มูล) โดยมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่หรือต่างจงัหวดัท่ีเคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวหรือก าลงัท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งแบบพกัคา้งคืน
หรือไม่พกัคา้งคืน 

1.4.4  การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั หมายถึง การเดินทางไปยงัพื้นท่ีในแหล่งธรรมชาติ เพื่อ
พกัผอ่นและท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย อนัเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงกิจกรรมท่ีท า
มกัเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีความเส่ียง ใช้ระดบัการออกแรงทางกายและตอ้งการทกัษะส าหรับการท า
กิจกรรมตามประเภทกิจกรรมท่ีเลือก โดยในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัเป็น 4 กลุ่ม คือ เส้นทางธรรมชาติ ทางน ้า ความเร็ว และความสูง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ในการศึกษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการตลาดเชิงเหตุผล นกัการตลาดจะใช้
โมเดลท่ีเรียกวา่ โมเดล 7Os หรือท่ีเรียกว่า 6Ws 1H ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัผูบ้ริโภค โดยโมเดล 
7Os มีลกัษณะเป็นค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนักการตลาดจะตอ้งคน้หา
ค าตอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555: 95) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงค าถาม 7 ค  าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (7Os) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target market?) 
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น  
(1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3) จิตวทิยาหรือจิต
วเิคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) และความแตกต่าง
ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive differentiation)  

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพื่อสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือคือ (1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวทิยา   
(2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงค าถาม 7 ค  าถาม (6Ws 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(7Os) (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล  
(3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี
ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
บริษทัน าเท่ียว เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย 
(1) การรับรู้ปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมิน 
ผลทางการเลือก (4) ตดัสินใจซ้ือ (5) ความรู้สึกหลงัการ
ซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2546: 194 
 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7 Ps เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้โดยวิธีการใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
กลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2557) 

1) ผลิตภณัฑ์บริการ (The service product) เป็นขอ้เสนอทั้งหมดของผูข้ายท่ีสามารถให้
ประโยชน์หรือคุณค่าแก่ลูกคา้ได ้แบ่งออกได ้5 ระดบั ตามองคป์ระกอบของผลิตภณัฑบ์ริการทั้งหมด 
คือ ผลประโยชน์หลกั ผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ผลิตภณัฑเ์สริม และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไป
ได ้เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีพกั เป็นตน้ 

2) การก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวั
เงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกค้า ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา 
(Price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้ง
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ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า เช่น ราคาของกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความ
ปลอดภยั ราคาของท่ีพกัคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ เป็นตน้ 

3) การจดัจ าหน่ายบริการ (Place) หมายถึง สถานท่ีให้บริการ ส่วนแรก คือ การเลือกท าเล
ท่ีตั้ ง (Location) ของธุรกิจบริการซ่ึงมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคต้องไปรับ
บริการจากผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผูบ้ริการจดัไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก 
ดงันั้น สถานท่ีให้บริการจึงตอ้งครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการให้ได้มากท่ีสุด เช่น สามารถจองท่ีพกัหรือ
กิจกรรมผา่นเวบ็ไซตข์องสถานประกอบการหรือผา่นตวัแทนจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

4) การส่ื อสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the service) คือ การ
ส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย การส่งเสริมการตลาด
จะช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ท าตามในส่ิงท่ีเราคาดหวงั ได้แก่ การรู้จกัและตระหนักถึงตวัสินคา้หรือบริการ 
เกิดความต้องการใช้ และตดัสินใจซ้ือและซ้ือมากข้ึน โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน เช่น โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผ่านช่องทางออนไลน์ มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ผูป้ระกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ 

5) บุคคล (People) หมายถึง พนักงานตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน พนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี  สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
บุคลิกภาพดี เช่น มคัคุเทศก์มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั มีจ  านวน
บุคลากรท่ีเพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูล
ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เป็นตน้ 

7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง ส่ิงท่ี เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ท่ี
สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ ภูมิทศัน์บริการ (Servicescape) เช่น 
การวางผงัปลูกสร้าง มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว การก าจดัขยะและน ้ าเสีย เป็นตน้ และส่ิงท่ีจบัตอ้ง
ไดป้ระเภทอ่ืน (Other Tangibles) เช่น นามบตัร เคร่ืองแบบและการแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 
 

2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัการบริโภคอย่างยัง่ยนื (Sustainable Consumption Concept) 
แนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาตีความและให้ความหมายไวใ้น

หลากหลายมิติโดยนกัวิจยั สถาบนั และองค์กรต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของ
การบริโภคอยา่งย ัง่ยืน การศึกษาคร้ังน้ีจึงน าเสนอแนวคิด และความหมายของการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน
ใน 2 บริบท คือ บริบทสากล และบริบทไทย 
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แนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนในบริบทสากล ถูกพูดถึงเป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มประเทศ
นอร์ดิก (ประเทศเดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย,์ สวีเดน, กรีนแลนด์, หมู่เกาะแฟโร และ
หมู่เกาะโอลนัด์) ซ่ึงกลุ่มประเทศดงักล่าวไดร้ะดมความคิด และไดใ้หค้วามหมายรวมทั้งนิยามของการ
บริโภคอยา่งยืนไวว้า่ “การบริโภคอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง การใชสิ้นคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการพื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและก่อใหเ้กิด
สารพิษของเสียและสารมลพิษนอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณาตลอดทั้งวฏัจกัรชีวติของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความจ าเป็นล่วงหนา้ของคนในรุ่นถดัไป” ซ่ึงบริบทของการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน
มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย อาทิเช่น ความพอเพียงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มสัดส่วนการใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียน 
การลดของเสีย การพิจารณาวฎัจกัรชีวิต การค านึงถึงดุลยภาพของมิติท่ีเก่ียวข้องโดยบูรณาการ
ประเด็นส าคญัเหล่าน้ีเขา้ด้วยกนัอย่างเป็นระบบแบบแผน เพื่อให้เกิดรูปแบบการตอบสนองความ
ตอ้งการในชีวิตท่ีเท่าเทียมหรือดีกว่า และสร้างแรงขบัในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อวิถีชีวิตใน
ปัจจุบนัและอนาคตของคนรุ่นถดัไป ร่วมกบัการลดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการจัดท า
ยทุธศาสตร์การบริโภคท่ีย ัง่ยนื, 2550: ออนไลน์) 

โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดใ้ห้นิยามของการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในบริบทไทยไวว้า่ “การบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื หมายถึง การบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวติ โดยบริโภคอยา่งพอดี พอมี พอกิน พอใจในส่ิงท่ี
มีและไดรั้บ มีการค านึงถึงทั้งในวนัน้ีและวนัหน้า และด าเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ในทางสายกลางโดย
อาศยัความเพียร ความรอบรู้รอบคอบ ความระมดัระวงั รู้จกัการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
คน้หาขอ้จ ากดัท่ีตนมีและน ามาใช้ประกอบการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการบริโภคท่ีก่อให้เกิด
ความสมดุล ระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองไดก้บัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในโลกน้ี 
รวมถึงมีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้งและมีความเอ้ืออาทรต่อระบบนิเวศ” และอีกในความหมาย
หน่ึง คือ “การบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน โดยค านึงถึงการใชฐ้านทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้ง 
และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิตและบริการอย่างต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่น
อนาคต” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการจดัท ายทุธศาสตร์
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื, 2550: ออนไลน)์ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งในบริบทสากลและบริบทไทยถึงแมจ้ะไม่มีค  านิยาม
หรือค าจ ากดัความท่ีแน่นอนของการบริโภคอย่างย ัง่ยืน แต่ค านิยามโดยรวมก็มีการก าหนดลกัษณะ
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และวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั นอกจากน้ียงัมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาใชอ้ธิบายแนวคิด
การบริโภคอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น คือ แนวคิดของไตรกปัปิยะ (Triple Bottom Line) 

แนวคิดไตรกปัปิยะ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ผา่น 3 หวัขอ้ส าคญั คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยแนวคิดน้ีถูกจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูล
ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน เน่ืองจากก าไรของกิจการอาจไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีท่ีสุดในการแสดง
มูลค่าความมัน่คงของกิจการ แต่นโยบายการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และขีดความรู้ความสามารถ
ของกิจการในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จะสร้างผลก าไรควบคู่ไปกบัการ
เจริญเติบโตในลกัษณะของการไดป้ระโยชน์ทุกดา้นโดยทั้งชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มก็ไดรั้บการ
สนบัสนุนและฟ้ืนฟูให้เติบโตแข็งแรงไปพร้อมกบักิจการ ซ่ึงกิจการเองก็จะไดรั้บการสนับสนุนท่ีดี
กลบัมาเช่นกนั (มทันชยั สุทธิพนัธ์, 2556: 43) 

การวดัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนในส่วนของผูบ้ริโภค
นั้น ถือวา่พฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั มีส่วนส าคญัอยา่งมากในการท่ีจะผลกัดนั
ให้เกิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงหากศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนในส่วนของผูบ้ริโภค จะ
สามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน  ค  าถามท่ีใช้วดัจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัท่ีส าคญั 
คือ (Krytallis et al., 2012: 344-345 and Tanner and Kast, 2003: 899-900) 

1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของตวัผูบ้ริโภคเองในองค์ประกอบ
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่างย ัง่ยืนในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.4 รูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) 
เจเนอเรชั่นวาย Generation Y (Why Generation) หรือกลุ่มคน Gen Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิด

ระหว่างปี ค.ศ.1979 – 1994 หรือ พ.ศ. 2522 – 2537 (Kotler and Keller, 2012: 242) เติบโตมาในยุคของ
การเปล่ียนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้ งเทคโนโลยีท่ี
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว (เจาะตลาดผูช้าย Generation Y กลุ่มเป้าหมายใหม่ ก าลงัซ้ือสูง จบัตากลุ่มธุรกิจท่ี
เตรียมแจง้เกิด, 2554: ออนไลน์) นกัท่องเท่ียวกลุ่มเจเนอเรชัน่วายถือเป็นนกัท่องเท่ียวใหม่ท่ีค่อนขา้งมี
คุณภาพและใชจ่้ายมาก อีกทั้งมีความสนใจในกิจกรรมแปลกใหม่ และตอ้งการความทา้ทาย โดยเฉพาะ
กลุ่มวยัท างานจะชอบกิจกรรมในลักษณะการท่องเท่ียวก่ึงผจญภยั (Soft Adventure) และมีค่าใช้จ่าย
ค่อนขา้งสูง (วิไลวรรณ ทวิชศรี, 2555: ออนไลน์) เน้นการท่องเท่ียวแบบอิสระการท่องเท่ียวคนเดียว 
และใหค้วามสนใจประสบการณ์ท่ีไดร้ะหวา่งการเดินทางไม่นอ้ยไปกวา่จุดหมายปลายทาง การเดินทาง
ดว้ยสายการบินอาจไม่ใช่ทางเลือกแรก คนรุ่นใหม่จะหนัมาเดินทางดว้ยรถไฟ รถบสั หรือล่องเรือมาก
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ข้ึน (การสรุปเทรนด์ปี 2014 ท่ีครบและแน่นท่ีสุดในปฐพี, 2557: ออนไลน์) มีความรู้ความเข้าใน
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงไปยงัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (ดารกา ไตรรัตน์วงศ์, 2550: 7) จึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใหก้บัคนรุ่นต่อ ๆ ไปได ้ 

2.1.5  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (Adventure Tourism) 
1) ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย จากรายงานขั้นสุดท้ายโครงการศึกษา

สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มนิเวศและผจญภยั (อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค, 
2555: 39-40) ไดร้วบรวมค านิยามของการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ดงัน้ี 

1.1) Simon Husson (2002) การท่องเท่ียวผจญภัยในตลาดนั้ นโดยทั่วไปจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การท่องเท่ียวผจญภัยเข้มข้น (Hard Adventure) และการท่องเท่ียวก่ึงผจญภัย 
(Soft Adventure) บางคร้ังอาจเรียก การท่องเท่ียวแนวเอ็กซ์ตรีม ซ่ึงมีความอนัตรายของนักท่องเท่ียวอยู่
ดว้ย โดยเก่ียวกบักิจกรรมท่ีมีการออกแรงทางกายภาพท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตและอวยัวะของร่างกาย เช่น 
แขนและขา ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การปีนเขา การเล่นสกี หรือการพายเรือคายคั 

1.2) A dictionary of travel and tourism terminology (2005) การท่องเท่ียวเชิง 
ผจญภยั คือ การเดินทางไปยงัสถานท่ีมีกิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย เก่ียวขอ้งกบัความน่าต่ืนเตน้แต่ยงัคงมี
ความปลอดภยั โดยองคก์ารการท่องเท่ียวโลกและเลขานุการการท่องเท่ียวของฝร่ังเศส (2001) กล่าววา่
เป็นการท่องเท่ียวและกิจกรรมสันทนาการซ่ึงเก่ียวกบักิจกรรมก่ึงผจญภยั อาทิเช่น การล่องแก่ง การ
เล่นบอลลูน การเดินป่า การขบัรถโฟวว์ลี การขบัเฮลิคคอปเตอร์ การปีนเขา 

1.3) Dictionary of Leisure, Travel and Tourism (2006) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  
คือ การท่องเท่ียวหรือเดินทางไปยงัสถานท่ี ซ่ึงสามารถมีวนัหยดุพกัผอ่นไปกบัการผจญภยั 

1.4) Whiriskey & Mccarthy (2006) การท่องเท่ียวผจญภยัเป็นกิจกรรมพกัผอ่น 
กลางแจง้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นสถานท่ีท่ีไม่ธรรมดา ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลหรือบริเวณรกร้างวา่งเปล่า
บางคร้ังอาจเก่ียวขอ้งกบับางรูปแบบท่ีผดิแปลกไปจากเดิม 

1.5) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2549) การท่องเท่ียวท่ีใหค้วามส าคญักบัการ 
พกัผอ่นกบัธรรมชาติ เนน้การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นหลกั และเป็น
รูปแบบกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม่และทา้ทาย 

1.6) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงผจญภยั หมายถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงัพื้นท่ี 
ห่างไกลในแหล่งธรรมชาติ เพื่อพกัผอ่นและท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย อนัเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงกิจกรรมท่ีท ามกัเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ใช้ระดบัการออกแรง
ทางกายท่ีมากและตอ้งการทกัษะส าหรับการท ากิจกรรมท่ีมากกวา่ในนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 
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 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดส้รุปความหมายของการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  หมายถึง 
การเดินทางไปยงัพื้นท่ีในแหล่งธรรมชาติ เพื่อพกัผอ่นและท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย อนั
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงกิจกรรมท่ีท ามกัเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีความเส่ียง  ใช้ระดบัการ
ออกแรงทางกายและตอ้งการทกัษะส าหรับการท ากิจกรรมตามประเภทกิจกรรมท่ีเลือก 

2) รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในประเทศไทย สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ
ผจญภยั (2549 อา้งถึงใน นพพงษ์ ตวงสุขเกษม, 2554: 13-14) ได้จ  าแนกรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

2.1) แบบธรรมดาทัว่ไป (Common Adventure) เป็นการท่องเท่ียวเชิงใหค้วามรู้เป็น 
หลกั ส่วนกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งการความเป็นมืออาชีพเลย เช่น การนัง่

รถชมเมือง การล่องเรือตามแก่งต่าง ๆ หรือแมแ้ต่การอยู่แบบโฮมสเตยเ์พื่อซึมซับวฒันธรรมและวิถี
ชีวติชาวบา้น เป็นตน้ 

2.2) แบบซอฟท ์แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเท่ียวแบบท่ีมี 
กิจกรรมท่ีง่าย ๆ ธรรมดา ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการท ากิจกรรมมากนกั เน้นความบนัเทิงและความ
ผอ่นคลายจากการท่องเท่ียว เช่น การป่ันจกัรยานธรรมดาเพื่อชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบา้น การด า
น ้า การส่องนก การพายเรือ เป็นตน้ 

2.3) แบบเอก๊ซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure) ถือเป็นการท่องเท่ียวท่ี 
จ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ในการท ากิจกรรมท่ีจดัให้ไวเ้ป็นอย่างสูง และเหมาะกบัคนท่ีรักการผจญภยัเป็น
อย่างมาก เช่น การผจญภยัโดยการเดินป่าดิบ การล่องแก่ง หรือการป่ันจกัรยานเสือภูเขาท่ีตอ้งอาศยัทาง
ลาดชนั เป็นตน้ 

3) ประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การแบ่งประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว 
กลุ่มผจญภยั สามารถแบ่งได้หลากหลายอาจแบ่งตามประเภทของกิจกรรมท่ีท าตามระดบัความเส่ียง 
การออกแรงทางกายภาพ และทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรมนั้น หรืออาจแบ่งตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั (อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค, 2555: 52-54) ซ่ึงในส่วนน้ีผูศึ้กษาท าการแบ่ง
ประเภทกิจกรรมตามล าดบัความเส่ียงในรูปแบบต่าง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

3.1) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางธรรมชาติ ได้แก่ การดูนก (Bird Watching) การ
ส่องสัตว ์(Wildlife) การส ารวจถ ้า (Caving) การเดินป่า (Trekking/Flora) รวมถึงการนัง่ชา้ง  

3.2) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางน ้ า ได้แก่ การล่องแก่ง/ล่องแพ (Whitewater Rafting)
การพายเรือแคนู/คายคั (Canoeing/Kayaking) การด าน ้าต้ืนและการด าน ้ าลึก (Snorkeling/Scuba Diving) 

3.3) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็ว ไดแ้ก่ การป่ันจกัรยาน (Biking) การขบัรถ ATV 
3.4) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูง ไดแ้ก่ การปีนผา การไต่หนา้ผา (Rock  

Climbing/Abseiling) การโดดร่ม (Skydiving) 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
  นพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ได้ศึกษารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวแบบผจญภยั

อย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา: ภูเพชรรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงการ
จดัการท่องเท่ียวแบบผจญภยัภูเพชรรีสอร์ท ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนจากการท่องเท่ียวแบบผจญภยั 
ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวแบบผจญภัย และศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวแบบผจญภัยอย่างย ัง่ยืน ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ ผลกระทบต่อชุมชน
จากการท่องเท่ียวแบบผจญภยั พบวา่ เกิดการพฒันาทางดา้นบวกทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีข้ึน เกิดการหมุนเวยีนของเงินภายในชุมชนเน่ืองจากคนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการจา้งงานของผูป้ระกอบการ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ส่งผลให้เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน 
มีการกระจายรายได ้มีการบรรเทาความยากจนและเกิดการพฒันาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ผูป้ระกอบการและชาวบา้นในพื้นท่ี มีส่วนในการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ี
ในปัจจุบนั มีการปรับทศันียภาพใหม่จากเดิมเป็นพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า เปล่ียนมาเป็นพื้นท่ีสีเขียวอุดม
สมบูรณ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวแบบผจญภยั คือ นกัท่องเท่ียวยงัไม่มีความพร้อมและไม่มี
การเตรียมตวัท่ีดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในการท ากิจกรรมท่องเท่ียวแบบ ผจญภยั และผูป้ระกอบการ
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท่ีจะแนะน าวิธีการท ากิจกรรมอย่างถูกต้อง การ
ประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวแบบผจญภัยของโรงแรม-รีสอร์ท พบว่า การ
ประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงนกัท่องเท่ียว 

  ปาริฉัตร อิ้งจะนิล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบตลาดเก่า กรณีศึกษา ตลาดคลองสวน 100 ปี จงัหวดัสมุทรปราการ 
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 35-44 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 – 
15,000 บาท ด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินท่องเท่ียว พบว่า วตัถุประสงค์เดินทาง
เพื่อพกัผ่อน/เท่ียวชมตลาด  ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ไม่พกัค้างคืน การใช้จ่ายต่อคร้ัง
ระหวา่ง 500 – 1,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์ส่วนใหญ่เดินทางมาคร้ังแรก และ
จะเดินทางกลบัมาเท่ียวอีกคร้ังและแนะน าผูอ่ื้นเดินทางมาท่องเท่ียว ตอ้งการให้ปรับปรุงขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ความ
พึงพอใจดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ระดบัมาก และความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการ ระดบัปานกลาง 
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  ธัญวรรณ ใจวัง (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวต่อการเท่ียววดัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียววดัในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นนอน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 330 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั คือ แบบสอบถาม พบวา่มีนกัท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิง ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วน
ใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ
เป็นผูอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัล าพูน และผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียว
วดัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางเพื่อมาท าบุญ รองลงมาคือกราบ
ไหวพ้ระ/ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเยี่ยมญาติ รองลงมาเพื่อตอ้งการพกัผอ่น/เปล่ียน
บรรยากาศ และปฏิบติัธรรม บุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเดินทาง ไดแ้ก่ตวัผูต้อบแบบสอบถาม
เอง และนิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง และกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป โดยจดัโปรแกรม
การเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ไม่ระบุวนั และเดือนท่ีแน่นอนให้การเท่ียววดั และใช้
ระยะเวลา  2-3 วนัในการพ านกัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเท่ียววดัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ช่ือวดัเป็นช่ือมงคล รองลงมาคือความสวยงามทาง
ธรรมชาติ ดา้นราคา คือ ค่าใชจ่้ายในการบูชาเคร่ืองราง รองลงมาค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย คือสถานท่ีตั้งของวดัสามารถเดินทางไปเท่ียวชมได้สะดวก และตั้งอยู่ใกล้สถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ด้านบุคคล  คือ ความมีช่ือเสียงของพระในวดั ด้านลกัษณะทางกายภาพ คือ ความ
สะอาด รองลงมาบรรยากาศท่ีกระตุน้การเล่ือมใสศรัทธา  ดา้นกระบวนการคือ ความสะดวก รวดเร็ว 
ของการบริการตามสถานท่ีต่างๆ และการแนะน าใหข้อ้มูลข่าวสารตามแหล่งท่องเท่ียว 

  อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ได้ศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวกลุ่มนิเวศและผจญภยั โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงผลการวิจยั
เชิงปริมาณขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 2,250 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 1,500 ราย (67%) และชาวไทย 750 
ราย (33%) โดยในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย มีสัดส่วนของเพศชาย ร้อยละ 53.9 และเพศหญิง ร้อยละ 
46.1 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 23-30 ปี หรือวยัเร่ิมท างาน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา มีอายใุนช่วง 18-22 ปี 
หรือวยัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 และมีอายุในช่วง 31-50 ปี หรือวยัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25 โดยส่วน
ใหญ่จะมาท่องเท่ียวกบัเพื่อน อาชีพและรายได้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ส าคญั คือ กลุ่มพนักงานบริษัทและท างานอิสระ มีสัดส่วนร้อยละ 48 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต ่ากว่า 
25,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มนิสิต/นกัศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 31 ทั้งหมดมีรายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท
ต่อเดือน นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม Soft Adventure เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้งกวา่ นกัท่องเท่ียว
กลุ่ม Hard Adventure โดยนักท่องเท่ียวกลุ่ม Soft Adventure กลุ่มใหญ่มีรายได้ระหว่าง 25,000 – 50,000 
บาท ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม Hard Adventure ส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ 10,000 – 25,000 
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บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มากกว่า 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 56 นิยม
จดัการเดินทางท่องเท่ียวเองโดยไม่ใชบ้ริการทวัร์ ร้อยละ 80 กิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยั คือ กิจกรรมดู
นก และกิจกรรมเดินป่า โดยมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่พกัในโรงแรม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 31 รองลงมา คือ การพกัเตน็ท/์แคมป์ คิดเป็นร้อยละ 24  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของ

นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด
ของระเบียบวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขต และวธีิการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตเน้ือหา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการ
บริโภคอย่างย ัง่ย ืนของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจงัหวดั
เชียงใหม่ และศึกษาว่าพฤติกรรมดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนหรือไม่ 
โดยจะท าการศึกษาในนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยท่ีท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2) ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย

หรือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 34 ปี เกิดระหว่างปี ค.ศ.1979 – 1994 หรือ พ.ศ. 2522 – 
2537 (Kotler and Keller, 2012: 242) ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยแบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางธรรมชาติ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็ว และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความสูง ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

3) ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของประชากรนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่

วายชาวไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวหรือก าลงัท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงจ านวนกลุ่มวิเคราะห์ย่อยท่ีจะวิเคราะห์ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างอาจจะมี
ขนาด 200 – 500 หน่วยตวัอยา่ง ตามการเปิดตารางขนาดตวัอยา่งในการศึกษาท่ีใชห้น่วยตวัอยา่งเป็นคน
และระดบัทอ้งถ่ินของ Seymour Sudman (1976: 87 อา้งถึงใน กุณฑลี เวชสาร, 2546: 192) จึงก าหนด
ขนาดตวัอย่างจ านวน 300 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) วิธีการเลือกตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงจะท าการเก็บขอ้มูล
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จากนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวหรือก าลงัท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็ว และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
สูง  

3.1.2 วธีิการศึกษา 
1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมู ลปฐมภู มิ  (Primary Data) ใช้ วิ ธี การเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากการตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยท่ีเคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวหรือก าลังท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีแบ่งตามประเภทกิจกรรมทั้ ง 4 กลุ่ม จ านวน 300 ราย หลังจากนั้ นจึงน า
แบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
2.1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เพศ 

ช่วงอายุ (20 – 24 ปี, 25 – 29 ปี, 30 – 34 ปี) ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ สถานภาพการ
สมรส  

2.2) ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดบริการตาม
แนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.3) ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
2.4) ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

3) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ประกอบด้วย การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้ค่าไควส์แควร์ (Chi-square test) การทดสอบ
ความแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเฉล่ีย (t – test) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด
จะใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ 
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ขอ้มูลในส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย โดย
แสดงผลขอ้มูลเป็นรูปแบบของร้อยละ (Percentage) 

ขอ้มูลในส่วนท่ี  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึ ง
แบบสอบถามจะเป็นค าถามสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค (6Ws 1H) โดย
แสดงผลขอ้มูลเป็นรูปแบบของร้อยละ  (Percentage) และส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service 
Marketing Mix) เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบัความส าคญั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์ให้คะแนน
ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 74) 

        ระดับความส าคัญ  ค่าน า้หนักของตัวเลอืก 
 มากท่ีสุด    5 
 มาก    4 
 ปานกลาง    3 
 นอ้ย    2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียค่าความส าคญั ก าหนดเป็นช่วง
คะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  4.50 – 5.00    มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49    มีความส าคญัมาก 
  2.50 – 3.49    มีความส าคญัปานกลาง 

1.50 – 2.49    มีความส าคญันอ้ย 
  1.00 – 1.49    มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัของ
ความคิดเห็น ไดแ้ก่ ทางบวกมากท่ีสุด ทางบวก เฉย ๆ ทางลบ ทางลบมากท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์ให้คะแนน 
ดงัน้ี 
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ระดับความคิดเห็น ค่าน า้หนักของตัวเลอืก แทนค่าน า้หนักของตัวเลอืก
ทางบวกมากท่ีสุด  +2 5 
ทางบวก  +1 4 
เฉย ๆ   0 3 
ทางลบ  -1 2 
ทางลบมากท่ีสุด  -2 1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วง
คะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย 
4.50 – 5.00   มีความคิดเห็นทางบวกมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   มีความคิดเห็นทางบวก 
2.50 – 3.49   มีความคิดเห็นเฉย ๆ 
1.50 – 2.49    มีความคิดเห็นทางลบ 
1.00 – 1.49   มีความคิดเห็นทางลบมากท่ีสุด 

ขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื ใชก้ารวดั
แนวโนม้เขา้สู่จุดศูนยก์ลาง ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัของความคิดเห็น ไดแ้ก่ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึงมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 75) 

       ระดับความคิดเห็น  ค่าน า้หนักของตัวเลอืก 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 
  เห็นดว้ย    4 

 ไม่แน่ใจ    3 
  ไม่เห็นดว้ย    2 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วง
คะแนน ดงัน้ี 

 
 



 

 18 

ค่าเฉลีย่   การแปลความหมาย 
            4.50 – 5.00    มีความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
             3.50 – 4.49    มีความคิดเห็นเห็นดว้ย 
             2.50 – 3.49    มีความคิดเห็นไม่แน่ใจ 

1.50 – 2.49    มีความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 
             1.00 – 1.49    มีความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ข้อมู ลในส่ วนท่ี  4 เป็ นค าถามแบบปลายเปิ ด  (Open – ended Question) เก่ี ยวกับ

ขอ้เสนอแนะ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3.2 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจะด าเนินการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงผจญภยั โดย

แบ่งประเภทออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก 
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ถ ้าเชียงดาว ปางชา้งแม่แตง บา้นแม่ก าปอง เป็นตน้ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางน ้ า 
ไดแ้ก่ เข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติออบหลวง ล่องแพแม่วาง ล่องแพแม่แตง ล่องแพแม่
แจ่ม เป็นต้น กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเร็ว ได้แก่ ชมรมป่ันจกัรยาน เอทีวีเชียงใหม่ทัวร์ (ATV 
Chiang Mai Tours) เชียงใหม่เอ็กซ์เซ็นเตอร์ (Chiang Mai X-Center)  เป็นตน้ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสูง ได้แก่ ไฟล์ออฟเดอะกิบบอน (Fight of the Gibbon) เชียงใหม่เอ็กซ์เซ็นเตอร์ (Chiang Mai X-
Center) หนา้ผามา้พยศ ฟายอิง สควอเรียลส (Flying Squirrels) เป็นตน้ 

 การประมวลผลขอ้มูล และการจดัท ารายงานท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.3 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึง 

เดือนพฤษภาคม 2558  
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค

อยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ใช้ขนาดตวัอย่างทั้งส้ิน 300 ตวัอย่าง และเลือกตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
ซ่ึงจะท าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวหรือก าลัง
ท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 8 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของนักท่องเท่ียวเจเนอ

เรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่  
 4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 4.4 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 
 4.5 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื  
 4.6 การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
 4.7 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิด

การบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 
 4.8 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
 4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี

ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
 4.10 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดั

เชียงใหม ่
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 132 44.00 
หญิง 168 56.00 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00 

รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 – 24 ปี 155 51.67 
25 – 29 ปี 106 35.33 
30 – 34 ปี 39 13.00 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 

51.67 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.33 และ ช่วงอายุ 30 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 
13.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 257 85.66 
สมรส 41 13.67 
หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 2 0.67 

รวม 300 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
85.66 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 13.67 และ สถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู ่       
คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา 1 0.34 
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 4.33 
ปริญญาตรี 243 81.00 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 43 14.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาสูงสุดสูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 14.33 และระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล 52 17.33 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 124 41.33 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 50 16.67 
นกัเรียน/นกัศึกษา 65 21.67 
อาชีพอิสระ 4 1.33 
รับจา้ง 1 0.34 
วา่งงาน 4 1.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/

ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมา คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.67 
และอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 17.33 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 150 50.00 
15,001 –  30,000 บาท 125 41.67 
30,001 – 45,000 บาท 13 4.33 
45,001 – 60,000 บาท 2 0.67 
มากกวา่  60,000 บาท 10 3.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.67 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
เชียงใหม่ 106 35.34 
เชียงราย 19 6.33 
ล าปาง 26 8.67 
ล าพนู 23 7.67 
กรุงเทพมหานคร 13 4.33 
สุราษฎร์ธานี 25 8.33 
นครสวรรค ์ 12 4.00 
แม่ฮ่องสอน 1 0.33 
สมุทรปราการ 1 0.33 
นนทบุรี 1 0.33 
ลพบุรี 3 1.00 
อุดรธานี 2 0.67 
สุโขทยั 2 0.67 
พะเยา 6 2.00 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา (จงัหวดั) 
ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 

น่าน 2 0.67 
ขอนแก่น 3 1.00 
ประจวบคีรีขนัธ์ 1 0.33 
พิจิตร 4 1.33 
เลย 3 1.00 
ฉะเชิงเทรา 1 0.33 
เพชรบุรี 1 0.33 
ราชบุรี 2 0.67 
เพชรบูรณ์ 2 0.67 
นครราชสีมา 2 0.67 
กระบ่ี 3 1.00 
สงขลา 2 0.67 
อุตรดิตถ์ 3 1.00 
ก าแพงเพชร 2 0.67 
สิงห์บุรี 2 0.67 
สุรินทร์ 1 0.33 
ระยอง 4 1.33 
ระนอง 2 0.67 
นครปฐม 2 0.67 
แพร่ 5 1.67 
ตรัง 2 0.67 
ภูเก็ต 2 0.67 
พทัลุง 1 0.33 
นครศรีธรรมราช 1 0.33 
อุทยัธานี 1 0.33 
พระนครศรีอยธุยา 1 0.33 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา (จงัหวดั) 
ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 

สกลนคร 1 0.33 
สุพรรณบุรี 3 1.00 
หนองบวัล าพู 1 0.33 

รวม 300 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่จงัหวดัเชียงใหม่       

คิดเป็นร้อยละ 35.34 รองลงมา คือ จงัหวดัล าปาง คิดเป็นร้อยละ 8.67 และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 

พกัค้างคืนหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัคา้งคืน 208 69.33 
ไม่พกัคา้งคืน 92 30.67 

รวม 300 100 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่

พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 69.33 รองลงมา คือ ไม่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 30.67 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาว
ไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงค์การเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

วตัถุประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัผอ่น 114 38.00 
ท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย 60 20.00 
เยีย่มชม/ศึกษาธรรมชาติ 56 18.67 
เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง 70 23.33 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียว

เชิงผจญภยัเพื่อ พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง      
คิดเป็นร้อยละ 23.33 และเพื่อท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว 

ผู้มีอทิธิพล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 135 45.00 
ครอบครัว/ญาติ 33 11.00 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน 94 31.33 
คู่รัก 38 12.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ตดัสินใจ

ดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 31.33 
และคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 
ความถี่ในการเดินทาง (คร้ัง/ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง 76 25.33 
2 คร้ัง 120 40.00 
3 คร้ัง 41 13.67 
มากกวา่ 3 คร้ัง 63 21.00 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว

เชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.33 และมากกวา่ 
3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความนิยมการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 

จ านวนคนร่วมเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คนเดียว 4 1.33 
2 – 3 คน 96 32.00 
4 – 5 คน 132 44.00 
6 – 7 คน 33 11.00 
มากกวา่ 7 คน 35 11.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความนิยมการเดินทางท่องเท่ียว

เชิงผจญภยั 4 – 5 คนในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
และมากกวา่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 12 4.00 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 71 23.67 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล 32 10.66 
ตามความสะดวก 185 61.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 61.67 รองลงมา คือ วนัเสาร์ – อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 23.67 และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 10.66 ตามล าดบั 

 
  ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียก่ีวนัใน
การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง 

จ านวนวนัเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร่ึงวนั 14 4.67 
1 วนั 116 38.67 
2 วนั 97 32.32 
3 วนั 59 19.67 
มากกวา่ 3 วนั 14 4.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนัในการ

เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมา คือ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 32.32 
และ 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 19.67 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 

ค่าใช้จ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1,000 บาท 33 11.00 
1,000 – 2,000 บาท 85 28.33 
2,001 – 3,000 บาท 69 23.00 
3,001 – 4,000 บาท 44 14.67 
4,001 – 5,000 บาท 28 9.33 
มากกวา่ 5,000 บาท 41 13.67 

รวม 300 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเชิง

ผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และ 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

รูปแบบการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง 163 54.33 
เลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียวหรือทวัร์ 20 6.67 
จดัรายการตามค าแนะน าเพื่อน/ญาติ 71 23.67 
จดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีววิ 46 15.33 

รวม 300 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยวิธี จดั

รายการเดินทางทั้งหมดด้วยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 54.33 รองลงมา คือ จดัรายการตามค าแนะน าของ
เพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 23.67 และจดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีวิว 
คิดเป็นร้อยละ 15.33 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 

กจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การดูนก/การส่องสัตว ์ 27 9.00 
การล่องแก่ง/ล่องแพ 124 41.32 
การส ารวจถ ้า 6 2.00 
การเดินป่า/การนัง่ชา้ง 74 24.67 
การพายเรือแคนู/คายคั 6 2.00 
การป่ันจกัรยาน 14 4.67 
การขบัรถ ATV/ออฟโรด 18 6.00 
การปีนผา/การไต่หนา้ผา 3 1.00 
การโดดร่ม/บอลลูน 8 2.67 
กิจกรรมผจญภยับนตน้ไม ้ 14 4.67 
ซอฟบอล (Zorb ball) 3 1.00 
เพน้ทบ์อล (Paintball) 3 1.00 

รวม 300 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ  คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ 
การเดินป่า/การนัง่ชา้ง คิดเป็นร้อยละ 24.67 และการดูนก/การส่องสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

สาเหตุการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 61 20.33 
คน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง 57 19.00 
ท่องเท่ียวเพื่อพฒันาตวัเอง 12 4.00 
การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของงานอดิเรก 36 12.00 
พบปะเพื่อนฝงูหรือผูอ่ื้นในสังคม 38 12.67 
เดินทางสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย 32 10.67 
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใหเ้ลือกหลากหลาย 64 21.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 
21.33 รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 20.33 และคน้หาประสบการณ์ใหม่
ใหก้บัตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แหล่งข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 122 40.67 
เวบ็ไซตท์่องเท่ียวทัว่ไป 69 23.00 
นิตยสาร/วารสารน าเท่ียว 15 5.00 
พนกังาน/บริษทัน าเท่ียว 2 0.67 
เวบ็ไซตบ์ริษทัน าเท่ียว 5 1.67 
Social Network 80 26.67 
ส่ือสารธารณะ อาทิ โทรทศัน์ วทิยุ 7 2.32 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่า แหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า คิดเป็นร้อยละ 40.67 รองลงมา คือ Social 
Network คิดเป็นร้อยละ 26.67 และเวบ็ไซตท์่องเท่ียวทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
รถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 250 83.33 
รถโดยสารสาธารณะ 26 8.67 
รถบริการของบริษทัทวัร์ 16 5.33 
รถเช่า (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 8 2.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ด้วยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, รถยนต์)  คิดเป็นร้อยละ 83.33 
รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 8.67 และรถบริการของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 
5.33 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีพกั 

ทีพ่กั จ านวน (คน) ร้อยละ 
โรงแรม/รีสอร์ท 88 29.33 
โฮมสเตย ์ 45 15.00 
เตน็ท/์แคมป์ 72 24.00 
หอพกั/แมนชัน่ 25 8.34 
บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 27 9.00 
บา้นตวัเอง 43 14.33 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เม่ือเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่จะเลือกพกัท่ี โรงแรม/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมา คือ เต็นท/์แคมป์ คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 และโฮมสเตย ์คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตัดสินใจกลับมา
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวซ ้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
มา 273 91.00 
ไม่มา 0 0.00 
ไม่แน่ใจ 27 9.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจให้ค  าแนะน า
แก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ให้ค าแนะน าบุคคลอื่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน า 286 95.33 
ไม่แนะน า 1 0.34 
ไม่แน่ใจ 13 4.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มา
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 95.33 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
4.33 ตามล าดบั  
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4.3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉล่ียรวมของผูต้อบแบบสอบถามของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(The Service Marketing Mix : 7Ps) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) 4.21 
(มาก) 

2. ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) 3.87 
(มาก) 

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) 4.03 
(มาก) 

4. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: 
Communication of the service) 

3.88 
(มาก) 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 3.94 
(มาก) 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 3.99 
(มาก) 

7. ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) 3.98 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.98 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมา คือ 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
(The service product) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ลกัษณะ เหมาะสมกบั
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยั 

123 
(41.00) 

162 
(54.00) 

15 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มาก) 

2. กิจกรรมเชิงผจญภยัมี
ประโยชน์และคุม้ค่าในการ
เรียนรู้ 

82 
(27.33) 

188 
(62.67) 

27 
(9.00) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

3.กิจกรรมแต่ละประเภท มี
การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ใหมี้ความ
ปลอดภยั มีมาตรฐาน และ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

87 
(29.00) 

157 
(52.33) 

53 
(17.67) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.09 
(มาก) 

4. กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย  

117 
(39.00) 

157 
(52.33) 

25 
(8.33) 

1 
(0.34) 

0 
(0.00) 

4.30 
(มาก) 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น 
เส้นทาง การคมนาคม 

91 
(30.33) 

160 
(53.33) 

47 
(15.67) 

2 
(0.67) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.21 ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะ เหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมา คือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ท้าทาย (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ
กิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และคุม้ค่าในการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการก าหนดราคาบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการก าหนดราคา
บริการ (Pricing the service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาของกิจกรรมในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความ
เหมาะสมกบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัและคุณภาพ
ของอุปกรณ์  

71 
(23.67) 

146 
(48.67) 

78 
(26.00) 

4 
(1.33) 

1 
(0.33) 

3.94 
(มาก) 

2. ราคาของท่ีพกั มีความ
คุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ 

76 
(25.33) 

133 
(44.33) 

87 
(29.00) 

3 
(1.00) 

1 
(0.34) 

3.93 
(มาก) 

3. มีมาตรการควบคุมราคา 
และก าหนดมาตรฐานราคา
ของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน 

64 
(21.33) 

143 
(47.67) 

83 
(27.67) 

8 
(2.67) 

2 
(0.66) 

3.86 
(มาก) 

4. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่าย
มีส่วนช่วยเหลือสังคม 

58 
(19.33) 

129 
(43.00) 

91 
(30.33) 

20 
(6.67) 

2 
(0.67) 

3.74 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนดราคา
บริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.87 ได้แก่ ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความ
เหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมา คือ ราคาของท่ี
พกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และมีมาตรการควบคุมราคาและก าหนดมาตรฐาน
ราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี  4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการจดัจ าหน่ายบริการต่อการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย
บริการ (Place) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีความสะดวกในการ
จองกิจกรรมเชิงผจญภยั
โดยตรงกบัสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี เช่น 
โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาน
ประกอบการ 

85 
(28.33) 

158 
(52.67) 

54 
(18.00) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

2. มีความสะดวกในการ
จองท่ีพกั หรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย
ผา่นตวักลาง หรือตวัแทน
จ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ 

76 
(25.33) 

150 
(50.00) 

66 
(22.00) 

7 
(2.33) 

1 
(0.34) 

3.98 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย
บริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.03 ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบั
สถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์ไปจอง จองผา่นเวบ็ไซต์ของสถานประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 
4.08) รองลงมา คือ มีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผ่าน
ตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่ือสารการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
(Promotion: 

Communication of the 
service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์ 

82 
(27.33) 

146 
(48.67) 

64 
(21.33) 

8 
(2.67) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

2. มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้
ขอ้มูล และรายละเอียดใน
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

76 
(25.33) 

147 
(49.00) 

71 
(23.67) 

5 
(1.67) 

1 
(0.33) 

3.97 
(มาก) 

3. มีการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้
ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมล
ใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมา
เก่ียวกบักิจกรรมใหม่ 

63 
(21.00) 

130 
(43.33) 

88 
(29.33) 

17 
(5.67) 

2 
(0.67) 

3.78 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่ือสารการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
(Promotion: 

Communication of the 
service ) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ผูป้ระกอบการมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
ส่งเสริมการจา้งงานใน
ชุมชน น ารายไดไ้ปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนในชุมชน การปลูก
ป่า การปล่อยปลา 

60 
(20.00) 

130 
(43.33) 

93 
(31.00) 

15 
(5.00) 

2 
(0.67) 

3.77 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่ือสาร

การตลาดบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.88 ไดแ้ก่ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่นช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลงมา คือ มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล 
และรายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 3.97) และมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อ
รักษาลูกคา้ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมลให้ขอ้มูลลูกค้าท่ีเคยมาเก่ียวกบักิจกรรมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคลต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านบุคคล 
(People) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นผจญภยั พร้อม
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

68 
(22.67) 

148 
(49.33) 

72 
(24.00) 

11 
(3.67) 

1 
(0.33) 

3.90 
(มาก) 

2. ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมี
ความรู้ความช านาญ เช่น 
ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 

81 
(27.00) 

159 
(53.00) 

53 
(17.67) 

6 
(2.00) 

1 
(0.33) 

4.04 
(มาก) 

3. มีจ านวนบุคลากรท่ีมี
มาตรฐาน และผา่นการ
ฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียว 

62 
(20.67) 

149 
(49.67) 

78 
(26.00) 

10 
(3.33) 

1 
(0.33) 

3.87 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.94 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบั

มาก ค่าเฉล่ียรวม 3.94 ไดแ้ก่ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัด้านความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมา คือ มคัคุเทศก์น าเท่ียวมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และมี
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จ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดั
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอ 

71 
(23.67) 

165 
(55.00) 

59 
(19.67) 

3 
(1.00) 

2 
(0.66) 

4.00 
(มาก) 

2. มีการใหข้อ้มูลดา้น
หลกัการของกิจกรรมผจญ
ภยัอยา่งถูกตอ้ง และมีความ
เป็นสากล 

75 
(25.00) 

156 
(52.00) 

63 
(21.00) 

4 
(1.33) 

2 
(0.67) 

3.99 
(มาก) 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – 
กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ี
อาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

80 
(26.67) 

139 
(46.33) 

73 
(24.33) 

6 
(2.00) 

2 
(0.67) 

3.96 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.99 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใน

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.99 ได้แก่ มีการเผยแพร่ขอ้มูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา คือ มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยัอย่างถูกตอ้ง 
และมีความเป็นสากล (ค่าเฉล่ีย 3.99) และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจ
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม ่

ปัจจัยด้านหลกัฐาน 
ทางกายภาพ 

(Physical evidence) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความกลมกลืนและความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกกบัสภาพแวด 
ลอ้ม เช่น การวางผงัปลูก
สร้าง 

73 
(24.33) 

168 
(56.00) 

52 
(17.33) 

5 
(1.67) 

2 
(0.67) 

4.02 
(มาก) 

2. มีความค านึงถึงขีดความ 
สามารถในการรองรับได้
ของพื้นท่ี เช่น มาตรการ
ควบ คุมนกัท่องเท่ียว
ควบคุมเสียง 

82 
(27.33) 

139 
(46.33) 

69 
(23.00) 

8 
(2.67) 

2 
(0.67) 

3.97 
(มาก) 

3. ผูป้ระกอบการมี
จิตส านึก และมีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดั
ขยะ การจดัการน ้าเสีย 

87 
(29.00) 

126 
(42.00) 

72 
(24.00) 

14 
(4.67) 

1 
(0.33) 

3.95 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.98 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทาง

กายภาพในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.98 ไดแ้ก่ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมา คือ มีความค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนักท่องเท่ียว ควบคุมเสียง(ค่าเฉล่ีย 
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3.97) และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

 
4.4 ความคิดเห็นต่อการท่องเทีย่วเชิงผจญภัยทีม่ีผลต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิ 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความคิดเห็น
ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 

คิดเห็นต่อการท่องเที่ยว 
เชิงผจญภัย 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มากทีสุ่ด 

(5) 

ทางบวก 
(4) 

เฉย ๆ 
(3) 

ทางลบ 
(2) 

ทางลบ
มากทีสุ่ด 

(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

14 
(4.66) 

29 
(9.67) 

113 
(37.67) 

108 
(36.00) 

36 
(12.00) 

2.59 
(เฉย ๆ) 

2. มีผลกระทบต่อสังคม 11 
(3.67) 

61 
(20.33) 

143 
(47.67) 

67 
(22.33) 

18 
(6.00) 

2.93 
(เฉย ๆ) 

3. มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

43 
(14.33) 

94 
(31.33) 

108 
(36.00) 

44 
(14.67) 

11 
(3.67) 

3.38 
(เฉย ๆ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.97 
(เฉย ๆ) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผล

ต่อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วในระดับเฉย ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.97 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นเศรษฐกิจในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.38) รองลงมา คือ มีผลกระทบต่อสังคมในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.93) และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั 
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4.5 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยัง่ยนื 
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความคิดเห็น
ต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ
บริโภคอย่างยั่งยืน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 
1.  มนุษยก์ าลงัท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 

92 
(30.67) 

159 
(53.00) 

38 
(12.67) 

9 
(3.00) 

2 
(0.66) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

2. ความสมดุลของ
ธรรมชาติสามารถทนต่อ
ผลกระทบจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได ้

18 
(6.00) 

44 
(14.67) 

74 
(24.67) 

123 
(41.00) 

41 
(13.66) 

2.58 
(ไม่แน่ใจ) 

3. มนุษยชาติก าลงั
เผชิญหนา้กบัวิกฤตระบบ
นิเวศนท่ี์ก าลงัขยายขอบเขต
เป็นอยา่งมาก 

89 
(29.67) 

167 
(55.67) 

36 
(12.00) 

6 
(2.00) 

2 
(0.66) 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

4. โลกเปรียบเสมือนกบั
ยานอวกาศท่ีมีพ้ืนท่ีและ
ทรัพยากรอนัจ ากดัมาก ๆ  

107 
(35.67) 

135 
(45.00) 

41 
(13.67) 

12 
(4.00) 

5 
(1.66) 

4.09 
(เห็นดว้ย) 

5. ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนิน
ไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั เราทุกคนจะ
ประสบกบัความหายนะทาง
ส่ิงแวด ลอ้มคร้ังใหญ่ใน
อนาคต 

103 
(34.33) 

148 
(49.33) 

39 
(13.00) 

7 
(2.34) 

3 
(1.00) 

4.14 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ 
บริโภคอย่างยั่งยืน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6. ผลิตภณัฑท่ี์ฉันเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ย
วิธีท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

55 
(18.33) 

139 
(46.33) 

93 
(31.00) 

12 
(4.00) 

1 
(0.34) 

3.78 
(เห็นดว้ย) 

7. ผลิตภณัฑท่ี์ฉันเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ย
วิธีท่ีไม่ส่งผลต่อการเสีย
สมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

50 
(16.67) 

139 
(46.33) 

104 
(34.67) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

8. ผลิตภณัฑท่ี์ฉันเลือกใช้
ในชีวิตประจ าวนั
จ าเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์
ดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

60 
(20.00) 

141 
(47.00) 

94 
(31.33) 

5 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.85 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวมความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 
(แปลผล) 

3.80 
(เห็นด้วย) 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ 
9. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉันจะ
ซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม 

9 
(3.00) 

60 
(20.00) 

87 
(29.00) 

119 
(39.67) 

25 
(8.33) 

2.70 
(ไม่แน่ใจ) 

10. เม่ือฉนัจะซ้ือผลิตภณัฑ์
ฉนัมกัถูกชกัน าโดยส่ิงท่ี
ฉนัชอบ 

5 
(1.67) 

15 
(5.00) 

39 
(13.00) 

196 
(65.33) 

45 
(15.00) 

2.13 
(ไม่เห็น
ดว้ย) 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ 
บริโภคอย่างยั่งยืน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. ผูค้นควรบริโภค/
อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ 
ถึงแมว้่าส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อ
สุขภาพ  

13 
(4.33) 

41 
(13.67) 

87 
(29.00) 

124 
(41.33) 

35 
(11.67) 

2.58 
(ไม่แน่ใจ) 

12. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนั
จะเลือกดว้ยรสนิยมของ
ฉนั 

4 
(1.33) 

8 
(2.67) 

45 
(15.00) 

185 
(61.67) 

58 
(19.33) 

2.05 
(ไม่เห็น
ดว้ย) 

13. ฉนัให้ความส าคญักบั
ผลิตภณัฑว์่าตอ้งไม่มี
สารเคมี 

62 
(20.67) 

152 
(50.67) 

73 
(24.33) 

12 
(4.00) 

1 
(0.33) 

3.87 
(เห็นดว้ย) 

14. ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์
ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อ
ร่างกายมากเกินไป 

87 
(29.00) 

155 
(51.67) 

54 
(18.00) 

3 
(1.00) 

1 
(0.33) 

4.08 
(เห็นดว้ย) 

15. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนั
ใหค้วามสนใจว่า
ผลิตภณัฑน์ั้นมีสารท่ีไม่ดี
ต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 

66 
(22.00) 

165 
(55.00) 

60 
(20.00) 

6 
(2.00) 

3 
(1.00) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

16. เร่ืองสุขภาพมีบทบาท
ส าคญัต่อฉนัเม่ือฉนั
บริโภค/อุปโภคผลิตภณัฑ์ 

87 
(29.00) 

171 
(57.00) 

35 
(11.67) 

6 
(2.00) 

1 
(0.33) 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวมความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ 
(แปลผล) 

3.19 
(ไม่แน่ใจ) 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ)  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ 
บริโภคอย่างยั่งยืน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
17. ความสามคัคีในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัฉัน 

77 
(25.67) 

165 
(55.00) 

54 
(18.00) 

4 
(1.33) 

0 
(0.00) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

18. ฉันจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ หากฉนัไม่แน่ใจว่า
ผูผ้ลิตและคนงานไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

27 
(9.00) 

139 
(46.33) 

120 
(40.00) 

13 
(4.33) 

1 
(0.34) 

3.59 
(เห็นดว้ย) 

19. เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่างๆ  ฉนัให้ความสนใจกบั
ฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็น
ธรรม 

50 
(16.67) 

174 
(58.00) 

70 
(23.33) 

6 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.89 
(เห็นดว้ย) 

20. ฉันประสงคท่ี์จะจ่ายเงิน
ซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึน
เพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิตรายยอ่ย
จากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 

31 
(10.33) 

134 
(44.67) 

116 
(38.67) 

16 
(5.33) 

3 
(1.00) 

3.58 
(เห็นดว้ย) 

21. มีความส าคญัส าหรับฉัน
ท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตใน
ทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคา้ 

53 
(17.66) 

176 
(58.67) 

68 
(22.67) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3.93 
(เห็นดว้ย) 

22. เป็นส่ิงท่ีดีในการ
สนบัสนุนผูผ้ลิต
ภายในประเทศโดยการซ้ือ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

71 
(23.67) 

177 
(59.00) 

51 
(17.00) 

1 
(0.33) 

0 
(0.00) 

4.06 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ 
บริโภคอย่างยั่งยืน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

23. ผูบ้ริโภคควรแสดงออก
ถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

61 
(20.33) 

177 
(59.00) 

62 
(20.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

24. ไม่มีความส าคญัส าหรับ
ฉนัว่าผลิตภณัฑน์ั้นจะเป็น
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 

7 
(2.34) 

34 
(11.33) 

110 
(36.67) 

115 
(38.33) 

34 
(11.33) 

2.55 
(ไม่แน่ใจ) 

ค่าเฉลีย่รวมความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
(แปลผล) 

3.71 
(เห็นด้วย) 

ความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
25. บริษทัต่าง ๆ ควร
พยายามทุกวิถีทางเพื่อลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมของตนเอง 

123 
(41.00) 

132 
(44.00) 

41 
(13.67) 

4 
(1.33) 

0 
(0.00) 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

26. หากเป็นไปได ้บริษทั
ต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิลใน
การผลิตสินคา้ของตนเอง 

124 
(41.33) 

140 
(46.67) 

36 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 
(เห็นดว้ย) 

27. บริษทัต่าง ๆ ควรมี
โครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ า
และพลงังาน 

157 
(52.33) 

121 
(40.33) 

21 
(7.00) 

1 
(0.34) 

0 
(0.00) 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวมความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม 
(แปลผล) 

4.33 
(เห็นด้วย) 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ความเห็นต่อแนวคดิการ 
บริโภคอย่างยั่งยืน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่ 
เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความเห็นต่อพฤติกรรมองค์กรในประเดน็ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
28. บริษทัต่าง ๆ ควร
พยายามทุกวิถีทางเพื่อ
สนบัสนุนการจา้งงานจาก
ชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้งพึ่งพา
อุตสาหกรรมของบริษทั
ตนเอง 

103 
(34.33) 

168 
(56.00) 

24 
(8.00) 

3 
(1.00) 

2 
(0.67) 

4.22 
(เห็นดว้ย) 

29. บริษทัต่าง ๆ ควรใช้
โครงการพึ่งพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต 

112 
(37.33) 

156 
(52.00) 

29 
(9.67) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

30. บริษทัต่าง ๆ ควรมี
โครงการความร่วมมือกบั
แหล่งชุมชนเพื่อสร้าง
นวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์ตรง
กบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

112 
(37.33) 

161 
(53.67) 

27 
(9.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวมความเห็นต่อพฤติกรรมองค์กรในประเดน็ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
(แปลผล) 

4.25 
(เห็นด้วย) 

ค่าเฉลีย่รวมความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 
(แปลผล) 

3.71 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีคิดเห็นโดยรวมต่อแนวคิดการบริโภคอยา่ง
ย ัง่ยนื ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียรวม 3.71 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใน
ระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 ไดแ้ก่ ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
เราทุกคนจะประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มคร้ังใหญ่ในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมา คือ 
มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ
มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจ ใน
ระดบั ไม่แน่ใจ มีค่าเฉล่ียรวม 3.19 ไดแ้ก่ เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อฉนัเม่ือฉนับริโภค/อุปโภค
ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมา คือ ฉันหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมาก
เกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.08) และเม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัใหค้วามสนใจวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ
อยูห่รือไม่ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลสังคม ในระดบัเห็น
ดว้ย มีค ่าเฉลี่ยรวม 3.71 ไดแ้ก่ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนับสนุนผู ้ผลิตภายในประเทศโดยการซ้ือ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมา คือ ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญั
กบัฉนั (ค่าเฉล่ีย 4.05) และผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 ไดแ้ก่ บริษัทต่าง ๆ ควรมีโครงการเพื่อการ
อนุรักษน์ ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมา คือ หากเป็นไปได ้บริษทัต่าง ๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิล
ในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.29) และบริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อลดมลพิษอนั
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียรวม 4.25 ไดแ้ก่ บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการความร่วมมือ
กบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
รองลงมา คือ บริษทัต่าง ๆ ควรใชโ้ครงการพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อลดตน้ทุน
การผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.26) และบริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชน
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
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4.6 การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างยัง่ยนื และกลุ่มนักท่องเทีย่วทัว่ไป 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัความคิดเห็นต่อการบริโภคอย่างย ัง่ยืน โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71 ซ่ึงเป็นความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น จึงใชค้่าเฉล่ียรวมน้ีในการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความหมาย
ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ีย (Mean) มากกว่าหรือเท่ากบั 3.71 จดัอยูใ่นกลุ่ม 
นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

4.4.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ีย (Mean) น้อยกว่า 3.71 จดัอยู่ในกลุ่มนักท่องเท่ียว
ทัว่ไป 
 
4.7 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างยัง่ยนื 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 57 40.14 
หญิง 85 59.86 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.14 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.86 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 – 24 ปี 72 50.70 
25 – 29 ปี 53 37.33 
30 – 34 ปี 17 11.97 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
37.33 และ ช่วงอาย ุ30 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.97 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 120 84.51 
สมรส 21 14.79 
หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 1 0.70 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.51 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 14.79 
และ สถานภาพหยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา 0 0.00 
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7 4.93 
ปริญญาตรี 112 78.87 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 23 16.20 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.87 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษา
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.20 และระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.93 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล 26 18.31 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 60 42.26 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 26 18.31 
นกัเรียน/นกัศึกษา 29 20.42 
อาชีพอิสระ 0 0.00 
รับจา้ง 0 0.00 
วา่งงาน 1 0.70 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้งบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมา คือ 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.42 และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง
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หน่วยงานรัฐบาล และ อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 18.31 เท่ากัน 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 70 49.30 
15,001 –  30,000 บาท 60 42.25 
30,001 – 45,000 บาท 6 4.23 
45,001 – 60,000 บาท 1 0.70 
มากกวา่  60,000 บาท 5 3.52 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา คือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.25 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
เชียงใหม่ 50 35.21 
เชียงราย 7 4.94 
ล าปาง 12 8.46 
ล าพนู 10 7.05 
กรุงเทพมหานคร 7 4.94 
สุราษฎร์ธานี 12 8.46 
นครสวรรค ์ 6 4.23 
แม่ฮ่องสอน 1 0.70 
สมุทรปราการ 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.40 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
นนทบุรี 0 0.00 
ลพบุรี 3 2.11 
อุดรธานี 1 0.70 
สุโขทยั 0 0.00 
พะเยา 2 1.41 
น่าน 0 0.00 
ขอนแก่น 0 0.00 
ประจวบคีรีขนัธ์ 0 0.00 
พิจิตร 4 2.82 
เลย 0 0.00 
ฉะเชิงเทรา 1 0.70 
เพชรบุรี 0 0.00 
ราชบุรี 2 1.41 
เพชรบูรณ์ 2 1.41 
นครราชสีมา 2 1.41 
กระบ่ี 1 0.70 
สงขลา 2 1.41 
อุตรดิตถ์ 1 0.70 
ก าแพงเพชร 1 0.70 
สิงห์บุรี 1 0.70 
สุรินทร์ 1 0.70 
ระยอง 2 1.41 
ระนอง 1 0.70 
นครปฐม 0 0.00 
แพร่ 2 1.41 
ตรัง 1 0.70 
ภูเก็ต 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.40 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
พทัลุง 1 0.70 
นครศรีธรรมราช 0 0.00 
อุทยัธานี 1 0.70 
พระนครศรีอยธุยา 1 0.70 
สกลนคร 1 0.70 
สุพรรณบุรี 2 1.41 
หนองบวัล าพู 1 0.70 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.21 รองลงมา คือ จงัหวดัล าปาง และจงัหวดั
สุราษฎร์-ธานี คิดเป็นร้อยละ 8.46 เท่ากนั ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 

พกัค้างคืนหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัคา้งคืน 103 72.54 
ไม่พกัคา้งคืน 39 27.46 

รวม 142 100 
 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 72.54 รองลงมา คือ ไม่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 27.46 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

วตัถุประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัผอ่น 47 33.10 
ท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย 31 21.83 
เยีย่มชม/ศึกษาธรรมชาติ 33 23.24 
เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง 31 21.83 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อ พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา 
คือ เยี่ยมชม/ศึกษาธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 23.24 เพื่อท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทายและเพื่อ
ความสนุกสนานและความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 21.83 เท่ากนั ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

ผู้มีอทิธิพล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 65 45.78 
ครอบครัว/ญาติ 17 11.97 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน 41 28.87 
คู่รัก 19 13.38 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.43 พบว่า ผู ้มี อิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่ ตดัสินใจดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 
45.78 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 28.27 และคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 
13.38 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 
ความถี่ในการเดินทาง (คร้ัง/ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง 35 24.65 
2 คร้ัง 51 35.92 
3 คร้ัง 22 15.49 
มากกวา่ 3 คร้ัง 34 23.94 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 35.92 รองลงมา คือ   
1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 24.65 และมากกวา่ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.94 ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามความนิยมการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 

จ านวนคนร่วมเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คนเดียว 2 1.41 
2 – 3 คน 42 29.58 
4 – 5 คน 65 45.77 
6 – 7 คน 14 9.86 
มากกวา่ 7 คน 19 13.38 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่มีความนิยมการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 4 – 5 คนในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.77 
รองลงมา คือ 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 และมากกวา่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 5 3.52 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 29 20.42 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล 21 14.79 
ตามความสะดวก 87 61.27 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 46 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 61.27 รองลงมา คือ วนัเสาร์– 
อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 20.42 และวนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 14.79 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียก่ีวนัในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง 

จ านวนวนัเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร่ึงวนั 7 4.93 
1 วนั 54 38.03 
2 วนั 38 26.76 
3 วนั 34 23.94 
มากกวา่ 3 วนั 9 6.34 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนัในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
38.03 รองลงมา คือ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 26.76 และ 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 23.94 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 

ค่าใช้จ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1,000 บาท 13 9.16 
1,000 – 2,000 บาท 38 26.76 
2,001 – 3,000 บาท 35 24.65 
3,001 – 4,000 บาท 17 11.97 
4,001 – 5,000 บาท 17 11.97 
มากกวา่ 5,000 บาท 22 15.49 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.48 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.76 
รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.65 และ มากกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.49 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 

รูปแบบการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง 74 52.11 
เลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียวหรือทวัร์ 9 6.34 
จดัรายการตามค าแนะน าเพื่อน/ญาติ 38 26.76 
จดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีววิ 21 14.79 

รวม 142 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวด้วยวิธี จดัรายการเดินทางทั้งหมดด้วยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 52.11 
รองลงมา คือ จดัรายการตามค าแนะน าของเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 26.76 และจดัรายการตาม
ค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีววิ คิดเป็นร้อยละ 14.79 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 

กจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การดูนก/การส่องสัตว ์ 10 7.04 
การล่องแก่ง/ล่องแพ 64 45.07 
การส ารวจถ ้า 2 1.41 
การเดินป่า/การนัง่ชา้ง 39 27.47 
การพายเรือแคนู/คายคั 1 0.70 
การป่ันจกัรยาน 6 4.23 
การขบัรถ ATV/ออฟโรด 7 4.94 
การปีนผา/การไต่หนา้ผา 1 0.70 
การโดดร่ม/บอลลูน 2 1.41 
กิจกรรมผจญภยับนตน้ไม ้ 8 5.63 
ซอฟบอล (Zorb ball) 1 0.70 
เพน้ทบ์อล (Paintball) 1 0.70 

รวม 142 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืส่วนใหญ่สนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/
ล่องแพ คิดเป็นร้อยละ 45.07 รองลงมา คือ การเดินป่า/การนัง่ชา้ง คิดเป็นร้อยละ 27.47 และการดูนก/
การส่องสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามสาเหตุการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

สาเหตุการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 32 22.54 
คน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง 27 19.01 
ท่องเท่ียวเพื่อพฒันาตวัเอง 4 2.82 
การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของงานอดิเรก 12 8.45 
พบปะเพื่อนฝงูหรือผูอ่ื้นในสังคม 14 9.86 
เดินทางสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย 17 11.97 
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใหเ้ลือกหลากหลาย 36 25.35 

รวม 142 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 25.35 รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็น
ร้อยละ 22.54 และคน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 19.01 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แหล่งข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 53 37.33 
เวบ็ไซตท์่องเท่ียวทัว่ไป 34 23.94 
นิตยสาร/วารสารน าเท่ียว 10 7.04 
พนกังาน/บริษทัน าเท่ียว 1 0.70 
เวบ็ไซตบ์ริษทัน าเท่ียว 4 2.82 
Social Network 34 23.94 
ส่ือสารธารณะ อาทิ โทรทศัน์ วทิยุ 6 4.23 

รวม 142 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่ คือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า คิด
เป็นร้อยละ 37.33 รองลงมา คือ เว็บไซต์ท่องเท่ียวทัว่ไป และSocial Network คิดเป็นร้อยละ 23.94 
เท่ากนั ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
รถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 122 85.92 
รถโดยสารสาธารณะ 10 7.04 
รถบริการของบริษทัทวัร์ 5 3.52 
รถเช่า (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 5 3.52 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่ เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถส่วนบุคคล (รถจักรยาน, 
รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์  คิดเป็นร้อยละ 85.92 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 7.04 
รถบริการของบริษทัทวัร์และรถเช่า (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ คิดเป็นร้อยละ 3.52 เท่ากนั 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนื จ  าแนกตามท่ีพกั 

ทีพ่กั จ านวน (คน) ร้อยละ 
โรงแรม/รีสอร์ท 38 26.76 
โฮมสเตย ์ 24 16.90 
เตน็ท/์แคมป์ 34 23.94 
หอพกั/แมนชัน่ 12 8.45 
บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 15 10.57 
บา้นตวัเอง 19 13.38 

รวม 142 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.54 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่เม่ือเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จะเลือกพกัท่ี โรงแรม/รีสอร์ท คิดเป็น
ร้อยละ 26.76 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ คิดเป็นร้อยละ 23.94 และโฮมสเตย ์คิดเป็นร้อยละ 16.90 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวซ ้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
มา 133 93.66 
ไม่มา 0 0.00 
ไม่แน่ใจ 9 6.34 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.55 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 93.66 รองลงมา  คือ 
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยนืจ าแนกตามการตดัสินใจใหค้  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ให้ค าแนะน าแกบุคคลอื่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน า 133 93.66 
ไม่แนะน า 0 0.00 
ไม่แน่ใจ 9 6.34 

รวม 142 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.56 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน

ส่วนใหญ่จะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
93.66 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ตามล าดบั  
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  ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(The Service Marketing Mix : 7Ps) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) 4.29 
(มาก) 

2. ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) 3.97 
(มาก) 

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) 4.13 
(มาก) 

4. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: 
Communication of the service) 

4.03 
(มาก) 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 4.06 
(มาก) 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 4.12 
(มาก) 

7. ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) 4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้

ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.10 ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมา คือ ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.13) และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์
บริการ (The service 

product) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ลกัษณะ เหมาะสมกบั
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยั 

73 
(51.41) 

62 
(43.66) 

7 
(4.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 
(มาก) 

2. กิจกรรมเชิงผจญภยัมี
ประโยชน์และคุม้ค่าในการ
เรียนรู้ 

50 
(35.21) 

83 
(58.45) 

8 
(5.64) 

1 
(0.70) 

0 
(0.00) 

4.28 
(มาก) 

3.กิจกรรมแต่ละประเภท มี
การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ใหมี้ความ
ปลอดภยั มีมาตรฐาน และ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

52 
(36.62) 

65 
(45.77) 

23 
(16.20) 

2 
(1.41) 

0 
(0.00) 

4.18 
(มาก) 

4. กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย  

63 
(44.37) 

67 
(47.18) 

11 
(7.75) 

1 
(0.70) 

0 
(0.00) 

4.35 
(มาก) 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น 
เส้นทาง การคมนาคม 

48 
(33.80) 

70 
(49.30) 

23 
(16.20) 

1 
(0.70) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.29 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้

ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.29 ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมี
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ลักษณะ เหมาะสมกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมา คือ กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.35) และกิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และคุม้ค่าในการเรียนรู้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคอย่างย ัง่ยืน จ าแนกตามระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ
ก าหนดราคาบริการ 

ปัจจัยด้านการก าหนดราคา
บริการ(Pricing the service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาของกิจกรรมในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมี
ความเหมาะสมกบั
มาตรฐานความปลอดภยั
และคุณภาพของอุปกรณ์  

44 
(30.99) 

64 
(45.07) 

32 
(22.54) 

1 
(0.70) 

1 
(0.70) 

4.05 
(มาก) 

2. ราคาของท่ีพกั มีความ
คุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ 

46 
(32.40) 

65 
(45.78) 

29 
(20.42) 

1 
(0.70) 

1 
(0.70) 

4.08 
(มาก) 

3. มีมาตรการควบคุมราคา 
และก าหนดมาตรฐานราคา
ของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน 

38 
(26.76) 

61 
(42.96) 

38 
(26.76) 

3 
(2.11) 

2 
(1.41) 

3.92 
(มาก) 

4. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่าย
มีส่วนช่วยเหลือสังคม 

34 
(23.94) 

61 
(42.96) 

35 
(24.65) 

11 
(7.75) 

1 
(0.70) 

3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.97 ไดแ้ก่ ราคาของท่ีพกั มี



 

 67 

ความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา คือ ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัมีความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมี
มาตรการควบคุมราคาและก าหนดมาตรฐานราคาของผู ้ประกอบการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างย ัง่ยืน จ าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่าย
บริการ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย
บริการ (Place) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีความสะดวกในการ
จองกิจกรรมเชิงผจญภยั
โดยตรงกบัสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี เช่น 
โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาน
ประกอบการ 

52 
(36.62) 

71 
(50.00) 

19 
(13.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 4.23 
(มาก) 

2. มีความสะดวกในการ
จองท่ีพกั หรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย
ผา่นตวักลาง หรือตวัแทน
จ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ 

45 
(31.70) 

64 
(45.07) 

27 
(19.01) 

5 
(3.52) 

1 
(0.70) 

 4.04 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.13 ไดแ้ก่ มีความสะดวกใน
การจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์ไปจอง จองผ่าน
เว็บไซต์ของสถานประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมา คือ มีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผ่านตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 
4.04) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างย ัง่ยืนจ าแนกตามระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
(Promotion: 

Communication of the 
service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์ 

52 
(36.62) 

60 
(42.25) 

28 
(19.72) 

2 
(1.41) 

0 
(0.00) 

4.14 
(มาก) 

2. มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้
ขอ้มูล และรายละเอียดใน
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

55 
(38.74) 

59 
(41.55) 

27 
(19.01) 

1 
(0.70) 

0 
(0.00) 

4.18 
(มาก) 

3. มีการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้
ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมล
ใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมา
เก่ียวกบักิจกรรมใหม่ 

44 
(30.99) 

47 
(33.10) 

41 
(28.87) 

9 
(6.34) 

1 
(0.70) 

3.87 
(มาก) 
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ตารางท่ี 4.61 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคอยา่งย ัง่ยืนจ าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
(Promotion: 

Communication of the 
service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ผูป้ระกอบการมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
ส่งเสริมการจา้งงานใน
ชุมชน น ารายไดไ้ปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนในชุมชน การปลูก
ป่า การปล่อยปลา 

44 
(30.99) 

52 
(36.62) 

39 
(27.46) 

6 
(4.23) 

1 
(0.70) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.61 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนให้

ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดบริการในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.03 ได้แก่ มีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล และรายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมา คือ มีการ
ส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผ่านช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ
ผู ้ประกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน น ารายได้ไปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนในชุมชน การปลูกป่า การปล่อยปลา (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคล 

ปัจจัยด้านบุคคล 
(People) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นผจญภยั พร้อม
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

48 
(33.80) 

57 
(40.14) 

31 
(21.84) 

5 
(3.52) 

1 
(0.70) 

4.03 
(มาก) 

2. ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมี
ความรู้ความช านาญ เช่น 
ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 

51 
(35.92) 

71 
(50.00) 

17 
(11.97) 

2 
(1.41) 

1 
(0.70) 

4.19 
(มาก) 

3. มีจ านวนบุคลากรท่ีมี
มาตรฐาน และผา่นการ
ฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียว 

42 
(29.58) 

59 
(41.55) 

36 
(25.35) 

4 
(2.82) 

1 
(0.70) 

3.96 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.06 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.06 ไดแ้ก่ ผูดู้แลกิจกรรมตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา 
คือ มคัคุเทศก์น าเท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านผจญภยั พร้อมความสามารถในการ
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ถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และมีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผ่านการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ 
ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนื จ  าแนกตามระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอ 

48 
(33.80) 

69 
(48.60) 

23 
(16.20) 

1 
(0.70) 

1 
(0.70) 

4.14 
(มาก) 

2. มีการใหข้อ้มูลดา้น
หลกัการของกิจกรรมผจญ
ภยัอยา่งถูกตอ้ง และมีความ
เป็นสากล 

53 
(37.33) 

60 
(42.25) 

26 
(18.31) 

2 
(1.41) 

1 
(0.70) 

4.14 
(มาก) 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – 
กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ี
อาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

50 
(35.21) 

57 
(40.14) 

30 
(21.13) 

4 
(2.82) 

1 
(0.70) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.12 ไดแ้ก่ มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ และ มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยั
อยา่งถูกตอ้ง และมีความเป็นสากล เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมา คือ และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – 
กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อย่างย ัง่ยืน จ าแนกตามระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านหลักฐานทาง
กายภาพ 

ปัจจัยด้านหลกัฐาน 
ทางกายภาพ 

(Physical evidence) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความกลมกลืนและความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกกบั
สภาพแวดลอ้ม เช่น การ
วางผงัปลูกสร้าง 

46 
(32.40) 

66 
(46.48) 

26 
(18.31) 

3 
(2.11) 

1 
(0.70) 

4.08 
(มาก) 

2. มีความค านึงถึงขีด
ความสามารถในการ
รองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น 
มาตรการควบคุม
นกัท่องเท่ียว ควบคุมเสียง 

51 
(35.92) 

55 
(38.73) 

31 
(21.83) 

4 
(2.82) 

1 
(0.70) 

4.06 
(มาก) 

3. ผูป้ระกอบการมี
จิตส านึก และมีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดั
ขยะ การจดัการน ้าเสีย 

60 
(42.25) 

42 
(29.58) 

33 
(23.24) 

6 
(4.23) 

1 
(0.70) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.08 ไดแ้ก่ ความกลมกลืน
และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง และ
ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย เท่ากนั 
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(ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา คือ ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ 
การจดัการน ้าเสีย (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 

 

 
ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยืน จ าแนกตามระดบัความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และเศรษฐกิจ 

คดิเห็นต่อการท่องเที่ยว 
เชิงผจญภัย 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มากที่สุด 

(5) 

ทางบวก 
(4) 

เฉย ๆ 
(3) 

ทางลบ 
(2) 

ทางลบ
มากที่สุด 

(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 
(4.93) 

13 
(9.15) 

44 
(30.99) 

54 
(38.03) 

24 
(16.90) 

2.47 
(ทางลบ) 

2. มีผลกระทบต่อสังคม 4 
(2.82) 

31 
(21.83) 

61 
(42.96) 

31 
(21.83) 

15 
(10.56) 

2.85 
(เฉย ๆ) 

3. มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

20 
(14.08) 

46 
(32.40) 

52 
(36.62) 

15 
(10.56) 

9 
(6.34) 

3.37 
(เฉย ๆ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.90 
(เฉย ๆ) 

 
 จากตารางท่ี 4.65 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนมี

คิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วใน
ระดบัเฉย ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.90 โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อ
ดา้นเศรษฐกิจในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.37) รองลงมา คือ มีผลกระทบต่อสังคมในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 
2.85) และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัทางลบ (ค่าเฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 
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4.8 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ส าหรับกลุ่มนักท่องเทีย่วทัว่ไป 
ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 75 47.47 
หญิง 83 52.53 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.53 

รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.47 
 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 – 24 ปี 83 52.53 
25 – 29 ปี 53 33.54 
30 – 34 ปี 22 13.93 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.67 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 52.53 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.54 และ ช่วงอายุ 30 – 34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.93 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 137 86.71 
สมรส 20 12.66 
หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 1 0.63 

รวม 158 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.68 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
86.71 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 12.66 และสถานภาพหยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่คิดเป็น     
ร้อยละ 0.63 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา 1 0.63 
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 6 3.80 
ปริญญาตรี 131 82.91 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 20 12.66 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.69 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.91 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
12.66 และระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล 26 16.46 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 64 40.51 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 24 15.19 
นกัเรียน/นกัศึกษา 36 22.78 
อาชีพอิสระ 4 2.53 
รับจา้ง 1 0.63 
วา่งงาน 3 1.90 

รวม 158 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมา คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.78 
และอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.46 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 80 50.63 
15,001 –  30,000 บาท 65 41.15 
30,001 – 45,000 บาท 7 4.43 
45,001 – 60,000 บาท 1 0.63 
มากกวา่  60,000 บาท 5 3.16 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.71 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.63 รองลงมา คือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.15 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.43 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา 
(จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
เชียงใหม่ 56 35.44 
เชียงราย 12 7.59 
ล าปาง 14 8.86 
ล าพนู 13 8.23 
กรุงเทพมหานคร 6 3.80 
สุราษฎร์ธานี 13 8.23 
นครสวรรค ์ 6 3.80 
แม่ฮ่องสอน 0 0.00 
สมุทรปราการ 1 0.63 
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ตารางท่ี 4.72 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ด้าน
ภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
นนทบุรี 1 0.63 
ลพบุรี 0 0.00 
อุดรธานี 1 0.63 
สุโขทยั 2 1.27 
พะเยา 4 2.53 
น่าน 2 1.27 
ขอนแก่น 3 1.90 
ประจวบคีรีขนัธ์ 1 0.63 
พิจิตร 0 0.00 
เลย 3 1.90 
ฉะเชิงเทรา 0 0.00 
เพชรบุรี 1 0.63 
ราชบุรี 0 0.00 
เพชรบูรณ์ 0 0.00 
นครราชสีมา 0 0.00 
กระบ่ี 2 1.27 
สงขลา 0 0.00 
อุตรดิตถ์ 2 1.27 
ก าแพงเพชร 1 0.63 
สิงห์บุรี 1 0.63 
สุรินทร์ 0 0.00 
ระยอง 2 1.27 
ระนอง 1 0.63 
นครปฐม 2 1.27 
แพร่ 3 1.90 
ตรัง 1 0.63 
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ตารางท่ี 4.72 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น
ภูมิล าเนา (จงัหวดั) 

 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภูเก็ต 2 1.27 
พทัลุง 0 0.00 
นครศรีธรรมราช 1 0.63 
อุทยัธานี 0 0.00 
พระนครศรีอยธุยา 0 0.00 
สกลนคร 0 0.00 
สุพรรณบุรี 1 0.63 
หนองบวัล าพู 0 0.00 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ 35.44 รองลงมา คือ จงัหวดัล าปาง คิดเป็นร้อยละ 8.86 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดั
ล าพนู คิดเป็นร้อยละ 8.23 เท่ากนั ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปต่อปัจจยัส่วนบุคคล ด้านการ
เดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 

พกัค้างคืนหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัคา้งคืน 105 66.46 
ไม่พกัคา้งคืน 53 33.54 

รวม 158 100 
 
 จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 66.46 

รองลงมา คือ ไม่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 33.54 
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ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามวตัถุประสงค์การ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

วตัถุประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พกัผอ่น 67 42.41 
ท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย 29 18.35 
เยีย่มชม/ศึกษาธรรมชาติ 23 14.56 
เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง 39 24.68 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.74 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อ พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความ
บนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 24.68 และเพื่อท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้นและท้าทาย คิดเป็นร้อยละ 18.35  
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

ผู้มีอทิธิพล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 70 44.30 
ครอบครัว/ญาติ 16 10.13 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน 53 33.54 
คู่รัก 19 12.03 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.75 พบว่า ผู ้มี อิท ธิพลในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ี ยวของกลุ่ม
นักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ ตดัสินใจด้วยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้น
เรียน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 33.54 และคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 12.03 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามความถ่ีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 
ความถี่ในการเดินทาง (คร้ัง/ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง 41 25.95 
2 คร้ัง 69 43.67 
3 คร้ัง 19 12.03 
มากกวา่ 3 คร้ัง 29 18.35 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.76 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.95 
และมากกวา่ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.35 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามความนิยมการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง 

จ านวนคนร่วมเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คนเดียว 2 1.27 
2 – 3 คน 54 34.16 
4 – 5 คน 67 42.41 
6 – 7 คน 19 12.03 
มากกวา่ 7 คน 16 10.13 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.77 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปส่วนใหญ่มีความนิยมการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 4 – 5 คนในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ 2 – 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.16 และ 6 - 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 7 4.43 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 42 26.58 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล 11 6.96 
ตามความสะดวก 98 62.03 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.78 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยั ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 62.03 รองลงมา คือ วนัเสาร์– อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 6.96 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียก่ีวนั
ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง 

จ านวนวนัเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร่ึงวนั 7 4.43 
1 วนั 62 39.25 
2 วนั 59 37.34 
3 วนั 25 15.82 
มากกวา่ 3 วนั 5 3.16 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.79 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนัใน
การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมา คือ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 
37.34 และ 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 15.82 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.80 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 

ค่าใช้จ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1,000 บาท 20 12.66 
1,000 – 2,000 บาท 47 29.75 
2,001 – 3,000 บาท 34 21.52 
3,001 – 4,000 บาท 27 17.08 
4,001 – 5,000 บาท 11 6.96 
มากกวา่ 5,000 บาท 19 12.03 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.52 และ 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.81 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

รูปแบบการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง 89 56.33 
เลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียวหรือทวัร์ 11 6.96 
จดัรายการตามค าแนะน าเพื่อน/ญาติ 33 20.89 
จดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีววิ 25 15.82 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.81 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยวิธีจดั
รายการเดินทางทั้งหมดด้วยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 56.33 รองลงมา คือ จดัรายการตามค าแนะน าของ
เพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 20.89 และจดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีวิว 
คิดเป็นร้อยละ 15.82 ตามล าดบั 
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  ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 

กจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การดูนก/การส่องสัตว ์ 17 10.76 
การล่องแก่ง/ล่องแพ 60 37.97 
การส ารวจถ ้า 4 2.53 
การเดินป่า/การนัง่ชา้ง 35 22.15 
การพายเรือแคนู/คายคั 5 3.16 
การป่ันจกัรยาน 8 5.06 
การขบัรถ ATV/ออฟโรด 11 6.96 
การปีนผา/การไต่หนา้ผา 2 1.27 
การโดดร่ม/บอลลูน 6 3.80 
กิจกรรมผจญภยับนตน้ไม ้ 6 3.80 
ซอฟบอล (Zorb ball) 2 1.27 
เพน้ทบ์อล (Paintball) 2 1.27 

รวม 158 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.82 พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีกลุ่ม
นักท่องเท่ียวทั่วไปส่วนใหญ่สนใจหรือเข้าร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ  คิดเป็นร้อยละ 37.97  
รองลงมา คือ การเดินป่า/การนั่งช้าง คิดเป็นร้อยละ 22.15 และการดูนก/การส่องสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 
10.76 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามสาเหตุการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

สาเหตุการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 29 18.35 
คน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง 30 19.00 
ท่องเท่ียวเพื่อพฒันาตวัเอง 8 5.06 
การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของงานอดิเรก 24 15.19 
พบปะเพื่อนฝงูหรือผูอ่ื้นในสังคม 24 15.19 
เดินทางสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย 15 9.49 
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใหเ้ลือกหลากหลาย 28 17.72 

รวม 158 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.83 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ คน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมา 
คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 18.35 และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้
เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 17.72 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แหล่งข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 69 43.67 
เวบ็ไซตท์่องเท่ียวทัว่ไป 35 22.15 
นิตยสาร/วารสารน าเท่ียว 5 3.16 
พนกังาน/บริษทัน าเท่ียว 1 0.63 
เวบ็ไซตบ์ริษทัน าเท่ียว 1 0.63 
Social Network 46 29.13 
ส่ือสารธารณะ อาทิ โทรทศัน์ วทิย ุ 1 0.63 

รวม 158 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.84 พบวา่ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ คือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า คิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ Social 
Network คิดเป็นร้อยละ 29.13 และเวบ็ไซตท์่องเท่ียวทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 22.15 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.85 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
รถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 128 81.01 
รถโดยสารสาธารณะ 16 10.13 
รถบริการของบริษทัทวัร์ 11 6.96 
รถเช่า (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 3 1.90 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.85 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน

จงัหวดัเชียงใหม่ด้วยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, รถยนต์)  คิดเป็นร้อยละ 81.01 
รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 10.13 และรถบริการของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 
6.96 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.86 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามท่ีพกั 

ทีพ่กั จ านวน (คน) ร้อยละ 
โรงแรม/รีสอร์ท 50 31.65 
โฮมสเตย ์ 21 13.29 
เตน็ท/์แคมป์ 38 24.05 
หอพกั/แมนชัน่ 13 8.23 
บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 12 7.59 
บา้นตวัเอง 24 15.19 

รวม 158 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.86 พบวา่ กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่เม่ือเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จะเลือกพกัท่ี โรงแรม/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 31.65 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ 
คิดเป็นร้อยละ 24.05 และบา้นตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 15.19 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.87 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามการตดัสินใจกลบัมา
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวซ ้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
มา 140 88.61 
ไม่มา 0 0.00 
ไม่แน่ใจ 18 11.39 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.87 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยั

ในจังหวดัเชียงใหม่อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 88.61 รองลงมา  คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.39  
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.88 แสดงจ านวนและร้อยละ ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามการตัดสินใจให้
ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ให้ค าแนะน าแก่บุคคลอืน่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน า 153 96.84 
ไม่แนะน า 1 0.63 
ไม่แน่ใจ 4 2.53 

รวม 158 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.88 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่จะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ 

มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 96.84 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
2.53 และไม่แนะน า คิดเป็นร้อยละ 0.63 ตามล าดบั  
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  ตารางท่ี 4.89 แสดงค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อ
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(The Service Marketing Mix : 7Ps) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) 4.14 
(มาก) 

2. ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) 3.78 
(มาก) 

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) 3.94 
(มาก) 

4. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: 
Communication of the service) 

3.75 
(มาก) 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 3.83 
(มาก) 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 3.87 
(มาก) 

7. ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) 3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.89 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.89 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.89 ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
รองลงมา คือ ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และปัจจยัด้านหลักฐานทางกายภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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   ตารางท่ี 4.90 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์
บริการ (The service 

product) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ลกัษณะ เหมาะสมกบั
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยั 

50 
(31.65) 

100 
(63.29) 

8 
(5.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 
(มาก) 

2. กิจกรรมเชิงผจญภยัมี
ประโยชน์และคุม้ค่าในการ
เรียนรู้ 

32 
(20.25) 

105 
(66.45) 

19 
(12.03) 

2 
(1.27) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

3.กิจกรรมแต่ละประเภท มี
การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ใหมี้ความ
ปลอดภยั มีมาตรฐาน และ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

35 
(22.15) 

92 
(58.23) 

30 
(18.99) 

1 
(0.63) 

0 
(0.00) 

4.02 
(มาก) 

4. กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย  

54 
(34.18) 

90 
(56.96) 

14 
(8.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 
(มาก) 

5. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น 
เส้นทาง การคมนาคม 

43 
(27.22) 

90 
(56.96) 

24 
(15.19) 

1 
(0.63) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.14 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.90 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ใน

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.14 ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะ เหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญ
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ภยั (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมา คือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.25) และสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น เส้นทาง การคมนาคม (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.91 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการก าหนดราคาบริการ 

ปัจจัยด้านการก าหนดราคา
บริการ (Pricing the 

service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาของกิจกรรมในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมี
ความเหมาะสมกบั
มาตรฐานความปลอดภยั
และคุณภาพของอุปกรณ์  

27 
(17.09) 

82 
(51.90) 

46 
(29.11) 

3 
(1.90) 

0 
(0.00) 

3.84 
(มาก) 

2. ราคาของท่ีพกั มีความ
คุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ 

30 
(18.99) 

68 
(43.04) 

58 
(36.70) 

2 
(1.27) 

0 
(0.00) 

3.80 
(มาก) 

3. มีมาตรการควบคุมราคา 
และก าหนดมาตรฐานราคา
ของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน 

26 
(16.46) 

82 
(51.90) 

45 
(28.48) 

5 
(3.16) 

0 
(0.00) 

3.82 
(มาก) 

4. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่าย
มีส่วนช่วยเหลือสังคม 

24 
(15.19) 

68 
(43.04) 

56 
(35.44) 

9 
(5.70) 

1 
(0.63) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.78 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.91 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนด

ราคาบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.78 ไดแ้ก่ ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความ
เหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมา คือ มี
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มาตรการควบคุมราคา และก าหนดมาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ
ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.92 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย
บริการ (Place) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีความสะดวกในการ
จองกิจกรรมเชิงผจญภยั
โดยตรงกบัสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี เช่น 
โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่น
เวบ็ไซตข์องสถาน
ประกอบการ 

33 
(20.89) 

87 
(55.06) 

35 
(22.15) 

3 
(1.90) 

0 
(0.00) 

 3.95 
(มาก) 

2. มีความสะดวกในการ
จองท่ีพกั หรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย
ผา่นตวักลาง หรือตวัแทน
จ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ 

31 
(19.62) 

86 
(54.43) 

39 
(24.68) 

2 
(1.27) 

0 
(0.00) 

 3.92 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.94 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.92 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้านการจัด

จ าหน่ายบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.94 ได้แก่ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยั
โดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่นเวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) รองลงมา คือ มีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย
ผา่นตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.93 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการ 
(Promotion: 

Communication of the 
service) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์ 

30 
(18.99) 

86 
(54.43) 

36 
(22.78) 

6 
(3.80) 

0 
(0.00) 

3.89 
(มาก) 

2. มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้
ขอ้มูล และรายละเอียดใน
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

21 
(13.29) 

88 
(55.70) 

44 
(27.85) 

5 
(3.16) 

0 
(0.00) 

3.79 
(มาก) 

3. มีการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้
ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมล
ใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมา
เก่ียวกบักิจกรรมใหม่ 

19 
(12.03) 

83 
(52.53) 

47 
(29.75) 

8 
(5.06) 

1 
(0.63) 

3.70 
(มาก) 

4. ผูป้ระกอบการมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น 
ส่งเสริมการจา้งงานใน
ชุมชน น ารายไดไ้ปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนในชุมชน การปลูก
ป่า การปล่อยปลา 

16 
(10.13) 

78 
(49.36) 

54 
(34.18) 

9 
(5.70) 

1 
(0.63) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.75 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.93 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดบริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.75 ไดแ้ก่ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่นช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.89) รองลงมา คือ มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล 
และรายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อ
รักษาลูกคา้ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมลให้ขอ้มูลลูกค้าท่ีเคยมาเก่ียวกบักิจกรรมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.94 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคล 

ปัจจัยด้านบุคคล 
 (People) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นผจญภยั พร้อม
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

20 
(12.66) 

91 
(57.59) 

41 
(25.95) 

6 
(3.80) 

0 
(0.00) 

3.79 
(มาก) 

2. ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมี
ความรู้ความช านาญ เช่น 
ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 

30 
(18.99) 

88 
(55.70) 

36 
(22.78) 

4 
(2.53) 

0 
(0.00) 

3.91 
(มาก) 

3. มีจ านวนบุคลากรท่ีมี
มาตรฐาน และผา่นการ
ฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียว 

20 
(12.66) 

90 
(56.96) 

42 
(26.58) 

6 
(3.80) 

0 
(0.00) 

3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.83 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.94 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านบุคคลใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.83 ได้แก่ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญใน
พื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมา คือ มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมีความรู้
และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ
มีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผ่านการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวนนักท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
3.78) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.95 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอ 

23 
(14.56) 

96 
(60.76) 

36 
(22.78) 

2 
(1.27) 

1 
(0.63) 

3.87 
(มาก) 

2. มีการใหข้อ้มูลดา้น
หลกัการของกิจกรรมผจญ
ภยัอยา่งถูกตอ้ง และมีความ
เป็นสากล 

22 
(13.92) 

96 
(60.76) 

37 
(23.42) 

2 
(1.27) 

1 
(0.63) 

3.86 
(มาก) 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – 
กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ี
อาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

30 
(18.99) 

82 
(51.89) 

43 
(27.22) 

2 
(1.27) 

1 
(0.63) 

3.87 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.95 พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ี ยวทั่วไปให้ความส าคัญ ต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.87 ไดแ้ก่ มีการเผยแพร่ขอ้มูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง 
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ครบถ้วน และเพียงพอ และ สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา เข้มงวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลาย
ส่ิงแวดล้อม เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมา คือ มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยั
อยา่งถูกตอ้ง และมีความเป็นสากล (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 
ตารางท่ี 4.96 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป จ าแนกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านหลกัฐาน 
ทางกายภาพ 

(Physical evidence) 

ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความกลมกลืนและความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกกบั
สภาพแวดลอ้ม เช่น การวาง
ผงัปลูกสร้าง 

27 
(17.09) 

102 
(64.55) 

26 
(16.46) 

2 
(1.27) 

1 
(0.63) 

3.96 
(มาก) 

2. มีความค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับ
ไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการ
ควบคุมนกัท่องเท่ียว ควบคุม
เสียง 

31 
(19.62) 

84 
(53.17) 

38 
(24.05) 

4 
(2.53) 

1 
(0.63) 

3.89 
(มาก) 

3. ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก 
และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การก าจดัขยะ การ
จดัการน ้าเสีย 

27 
(17.09) 

84 
(53.17) 

39 
(24.68) 

8 
(5.06) 

0 
(0.00) 

3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.89 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.96 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.89 ไดแ้ก่ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมา คือ มีความค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนักท่องเท่ียว ควบคุมเสียง (ค่าเฉล่ีย 
3.89) และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 4.97 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป จ าแนกตามระดบัความ
คิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 

คดิเห็นต่อการท่องเที่ยว 
เชิงผจญภัย 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มากที่สุด 

(5) 

ทางบวก 
(4) 

เฉย ๆ 
(3) 

ทางลบ 
(2) 

ทางลบ
มากที่สุด 

(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 
(4.43) 

16 
(10.13) 

69 
(43.67) 

54 
(34.18) 

12 
(7.59) 

2.70 
(เฉย ๆ) 

2. มีผลกระทบต่อสังคม 7 
(4.43) 

30 
(18.99) 

82 
(51.90) 

36 
(22.78) 

3 
(1.90) 

3.01 
(เฉย ๆ) 

3. มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

23 
(14.56) 

48 
(30.38) 

56 
(35.44) 

29 
(18.35) 

2 
(1.27) 

3.39 
(เฉย ๆ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.03 
(เฉย ๆ) 

 
 จากตารางท่ี 4.97 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปมีคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมี

ผลต่อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วในระดับเฉย ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.03 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นเศรษฐกิจในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.39) รองลงมา คือ มีผลกระทบต่อสังคมในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.01) และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.70) ตามล าดบั 
 



 

 96 

4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคอย่างยัง่ยนื และกลุ่มนักท่องเทีย่วทัว่ไป 
 
ตารางท่ี 4.98 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

เพศ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ชาย (จ านวน) 57 75 132 

0.202 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (40.14) (47.47) (44.00) 
หญงิ (จ านวน) 85 83 168 
 (ร้อยละ) (59.86) (52.53) (56.00) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.98 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.86 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.14 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.53 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.47 

ค่า P = 0.202 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่  Sig.) สรุปได้ว่า เพศไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยทั้ งสองกลุ่ม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.99 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

อายุ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

20-24 ปี (จ านวน) 72 83 155 

0.752 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (50.70) (52.53) (51.67) 
25-29 ปี (จ านวน) 53 53 106 
 (ร้อยละ) (37.33) (33.54) (35.33) 
30-34 ปี (จ านวน) 17 22 39 
 (ร้อยละ) (11.97) (13.93) (13.00) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.99 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื          

ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 24 ปี ร้อยละ 50.70 รองลงมา คือ อายุ 25 – 29 ปี ร้อยละ 37.33 และกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 24 ปี ร้อยละ 52.53 รองลงมา คือ อาย ุ25 – 29 ปี ร้อยละ 
33.54 

ค่า P = 0.752 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ อายไุม่มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.100 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

สถานภาพ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

โสด (จ านวน) 120 137 257 

0.862 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (84.51) (86.71) (85.66) 
สมรส (จ านวน) 21 20 41 
 (ร้อยละ) (14.79) (12.66) (13.67) 
หย่าร้าง (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.100 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 84.51 รองลงมา คือ สมรส ร้อยละ 14.79 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 86.71 รองลงมา คือ สมรส ร้อยละ 12.66 

ค่า P = 0.862 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า สถานภาพสมรสไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.101 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ต ่ากว่ามัธยม (จ านวน) 0 1 1 

0.588 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.34) 
ระดับมัธยม (จ านวน) 7 6 13 
 (ร้อยละ) (4.93) (3.80) (4.33) 
ปริญญาตรี (จ านวน) 112 131 243 
 (ร้อยละ) (78.87) (82.91) (81.00) 
สูงกว่าปริญญาตรี (จ านวน) 23 20 43 
 (ร้อยละ) (16.20) (12.66) (14.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.101 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 78.87 รองลงมา คือ สูงกว่าระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
16.20 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 82.91 
รองลงมา คือ สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 12.66 

ค่า P = 0.588 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาสูงสุดไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.102 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

อาชีพ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ข้าราชการ (จ านวน) 26 26 52 

0.409 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (18.31) (16.46) (17.33) 
พนักงานเอกชน (จ านวน) 60 64 124 
 (ร้อยละ) (42.26) (40.51) (41.33) 
เจ้าของกจิการ (จ านวน) 26 24 50 
 (ร้อยละ) (18.31) (15.19) (16.67) 
นักเรียน (จ านวน) 29 36 65 
 (ร้อยละ) (20.42) (22.78) (21.67) 
อาชีพอสิระ (จ านวน) 0 4 4 
 (ร้อยละ) (0.00) (2.53) (1.33) 
รับจ้าง (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.34) 
ว่างงาน (จ านวน) 1 3 4 
 (ร้อยละ) (0.70) (1.90) (1.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.102 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ส่วนใหญ่

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 42.26 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อย
ละ 20.42 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 40.51 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 22.78 

ค่า P = 0.409 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า อาชีพไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.103 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ไม่เกนิ 15,000 (จ านวน) 70 80 150 

0.999 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (49.30) (50.63) (50.00) 
15,001-30,000 (จ านวน) 60 65 125 
 (ร้อยละ) (42.25) (41.15) (41.67) 
30,001-45,000 (จ านวน) 6 7 13 
 (ร้อยละ) (4.23) (4.43) (4.43) 
45,001-60,000 (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
มากกว่า 60,000 (จ านวน) 5 5 10 
 (ร้อยละ) (3.52) (3.16) (3.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.103 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน     

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 49.30 รองลงมา คือ 15,001 – 30,000 บาท     
ร้อยละ 42.25  และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 
50.63 รองลงมา คือ 15,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 41.15 

ค่า P = 0.999 มากกว่า ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.104 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ด้านภูมิล าเนา (จงัหวดั) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

เชียงใหม่ (จ านวน) 50 56 106 

0.330 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (35.21) (35.44) (35.34) 
เชียงราย (จ านวน) 7 12 19 
 (ร้อยละ) (4.94) (7.59) (6.33) 
ล าปาง (จ านวน) 12 14 26 
 (ร้อยละ) (8.46) (8.86) (8.67) 
ล าพูน (จ านวน) 10 13 23 
 (ร้อยละ) (7.05) (8.23) (7.67) 
กรุงเทพมหานคร (จ านวน) 7 6 13 
 (ร้อยละ) (4.94) (3.80) (4.33) 
สุราษฎร์ธานี (จ านวน) 12 13 25 
 (ร้อยละ) (8.46) (8.23) (8.33) 
นครสวรรค์ (จ านวน) 6 6 12 
 (ร้อยละ) (4.23) (3.80) (4.00) 
แม่ฮ่องสอน (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
สมุทรปราการ (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.33) 
นนทบุรี (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.33) 
ลพบุรี (จ านวน) 3 0 3 
 (ร้อยละ) (2.11) (0.00) (1.00) 
อุดรธานี (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
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ตารางท่ี 4.104 (ต่อ)  แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

สุโขทัย (จ านวน) 0 2 2 

0.330 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (0.00) (1.27) (0.67) 
พะเยา (จ านวน) 2 4 6 
 (ร้อยละ) (1.41) (2.53) (2.00) 
น่าน (จ านวน) 0 2 2 
 (ร้อยละ) (0.00) (1.27) (0.67) 
ขอนแก่น (จ านวน) 0 3 3 
 (ร้อยละ) (0.00) (1.90) (1.00) 
ประจวบคีรีขันธ์ (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.33) 
พจิิตร (จ านวน) 4 0 4 
 (ร้อยละ) (2.82) (0.00) (1.33) 
เลย (จ านวน) 0 3 3 
 (ร้อยละ) (0.00) (1.90) (1.00) 
ฉะเชิงเทรา (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
เพชรบุรี (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.33) 
ราชบุรี (จ านวน) 2 0 2 
 (ร้อยละ) (1.41) (0.00) (0.67) 
เพชรบูรณ์ (จ านวน) 2 0 2 
 (ร้อยละ) (1.41) (0.00) (0.67) 
นครราชสีมา (จ านวน) 2 0 2 
 (ร้อยละ) (1.41) (0.00) (0.67) 
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ตารางท่ี 4.104 (ต่อ)  แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

กระบี่ (จ านวน) 1 2 3 

0.330 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (0.70) (1.27) (1.00) 
สงขลา (จ านวน) 2 0 2 
 (ร้อยละ) (1.41) (0.00) (0.67) 
อุตรดิตถ์ (จ านวน) 1 2 3 
 (ร้อยละ) (0.70) (1.27) (1.00) 
ก าแพงเพชร (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
สิงห์บุรี (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
สุรินทร์ (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
ระยอง (จ านวน) 2 2 4 
 (ร้อยละ) (1.41) (1.27) (1.33) 
ระนอง (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
นครปฐม (จ านวน) 0 2 2 
 (ร้อยละ) (0.00) (1.27) (0.67) 
แพร่ (จ านวน) 2 3 5 
 (ร้อยละ) (1.41) (1.90) (1.67) 
ตรัง (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
ภูเกต็ (จ านวน) 0 2 2 
 (ร้อยละ) (0.00) (1.27) (0.67) 
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ตารางท่ี 4.104 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นภูมิล าเนา (จงัหวดั) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ภูมิล าเนา (จังหวดั) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

พทัลุง (จ านวน) 1 0 1 

0.330 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
นครศรีธรรมราช (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.33) 
อุทยัธานี (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
อยุธยา (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
สกลนคร (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
สุพรรณบุรี (จ านวน) 2 1 3 
 (ร้อยละ) (1.41) (0.63) (1.00) 
หนองบัวล าพู (จ านวน) 1 0 1 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.00) (0.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.104 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 35.21 รองลงมา คือ จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ร้อยละ 8.46 เท่ากนั และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 35.44 
รองลงมา คือ จงัหวดัล าปาง ร้อยละ 8.86 

ค่า P = 0.330 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ ภูมิล าเนาไม่มีความแตกต่างกนั
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.105 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

พกัค้างคืนหรือไม่ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

พกัค้างคืน (จ านวน) 103 105 208 

0.254 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (72.54) (66.46) (69.33) 
ไม่พกัค้างคืน (จ านวน) 39 53 92 
 (ร้อยละ) (27.46) (33.54) (30.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.105 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน      

ส่วนใหญ่พกัคา้งคืน ร้อยละ 72.54 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่พกัคา้งคืน ร้อยละ 66.46  
ค่า P = 0.254 มากกว่า ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปได้ว่า การเดินทางมาท่องเท่ียวเชิง

ผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่นั้น ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.106 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

วตัถุประสงค์การเดินทาง 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square 
(P) 

การแปลผล 
ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

พกัผ่อน (จ านวน) 47 67 114 

0.142 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (33.10) (42.41) (38.00) 
ตื่นเต้น ท้าทาย (จ านวน) 31 29 60 
 (ร้อยละ) (21.83) (18.35) (20.00) 
เยีย่มชม (จ านวน) 33 23 56 
 (ร้อยละ) (23.24) (14.56) (18.67) 
สนุกสนาน (จ านวน) 31 39 70 
 (ร้อยละ) (21.83) (24.68) (23.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.106 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน ร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ เพื่อท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้
ทาย  และเพื่อเยี่ยมชม/ศึกษาธรรมชาติ ร้อยละ 21.83 เท่ากนั และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน ร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง ร้อยละ 
24.68  

ค่า P = 0.142 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่  Sig.) สรุปได้ว่า วตัถุประสงค์การเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.107 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย
ทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจ
เดินทาง 

กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 
Chi-Square (P) 

การแปลผล 
ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ตัวเอง (จ านวน) 65 70 135 

0.826 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (45.78) (44.30) (45.00) 
ครอบครัว/ญาติ (จ านวน) 17 16 33 
 (ร้อยละ) (11.97) (10.13) (11.00) 
เพือ่น (จ านวน) 41 53 94 
 (ร้อยละ) (28.87) (33.54) (31.33) 
คู่รัก (จ านวน) 19 19 38 
 (ร้อยละ) (13.38) (12.03) (12.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.107 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัเอง ร้อยละ 45.78 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อน
ร่วมงาน ร้อยละ 28.87 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัเอง 
ร้อยละ 44.30 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 33.54 

ค่า P = 0.826 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า ผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้ง
สองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.108 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี 

ความถี่ในการเดินทาง 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

1 คร้ัง (จ านวน) 35 41 76 

0.400 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (24.65) (25.95) (25.33) 
2 คร้ัง (จ านวน) 51 69 120 
 (ร้อยละ) (35.92) (43.67) (40.00) 
3 คร้ัง (จ านวน) 22 19 41 
 (ร้อยละ) (15.49) (12.03) (13.67) 
มากกว่า 3 (จ านวน) 34 29 63 
 (ร้อยละ) (23.94) (18.35) (21.00) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.108 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 35.92 รองลงมา คือ 1 คร้ังต่อปี  
ร้อยละ 24.65 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ 1 คร้ังต่อปี  ร้อยละ 25.95 

ค่า P = 0.400 มากกว่า ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้่า ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.109 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามจ านวนคนในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

จ านวนคนในการเดินทาง 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

คนเดียว (จ านวน) 2 2 4 

0.791 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (1.41) (1.27) (1.33) 
2-3 คน (จ านวน) 42 54 96 
 (ร้อยละ) (29.58) (34.16) (32.00) 
4-5 คน (จ านวน) 65 67 132 
 (ร้อยละ) (45.77) (42.41) (44.00) 
6-7 คน (จ านวน) 14 19 33 
 (ร้อยละ) (9.86) (12.03) (11.00) 
มากกว่า 7 คน (จ านวน) 19 16 35 
 (ร้อยละ) (13.38) (10.13) (11.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.109 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 4 – 5 คนในแต่ละคร้ัง ร้อยละ 45.77 รองลงมา คือ 2 – 3 คน 
ร้อยละ 29.58 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 4 – 5 คนในแต่
ละคร้ัง ร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ 2 – 3 คน ร้อยละ 34.16 

ค่า P = 0.791 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่  Sig.) สรุปได้ว่า จ  านวนคนในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.110 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ช่วงเวลาในการเดินทาง 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

วนัธรรมดา (จ านวน) 5 7 12 

0.130 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (3.52) (4.43) (4.00) 
วนัเสาร์-อาทติย์ (จ านวน) 29 42 71 
 (ร้อยละ) (20.42) (26.58) (23.67) 
หยุดนักขัตฤกษ์ (จ านวน) 21 11 32 
 (ร้อยละ) (14.79) (6.96) (10.67) 
ตามความสะดวก (จ านวน) 87 98 185 
 (ร้อยละ) (61.27) (62.03) (61.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.110 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีช่วงเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก ร้อยละ 61.27 รองลงมา คือ วนั
เสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 20.42 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก ร้อยละ 62.03 รองลงมา คือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 26.58 

ค่า P = 0.130 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่  Sig.) สรุปได้ว่า ช่วงเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.111 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
กลุ่มท่องเทีย่ว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปล
ผล ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

คร่ึงวนั (จ านวน) 7 7 14 

0.148 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (4.93) (4.43) (4.67) 
1 วนั (จ านวน) 54 62 116 
 (ร้อยละ) (38.03) (39.25) (38.67) 
2 วนั (จ านวน) 38 59 97 
 (ร้อยละ) (26.76) (37.34) (32.32) 
3 วนั (จ านวน) 34 25 59 
 (ร้อยละ) (23.94) (15.82) (19.67) 
มากกว่า 3 วนั (จ านวน) 9 5 14 
 (ร้อยละ) (6.34) (3.16) (4.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.111 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื ส่วนใหญ่

มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนั ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ร้อยละ 38.03 รองลงมา คือ 2 วนั ร้อยละ 
26.76 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 วนั ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยั ร้อยละ 39.25 รองลงมา คือ 2 วนั ร้อยละ 37.34  

ค่า P = 0.148 มากกว่า ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้่า ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   ตารางท่ี 4.112 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ค่าใช้จ่าย 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ต ่ากว่า 1,000 บาท (จ านวน) 13 20 33 

0.370 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (9.16) (12.66) (11.00) 
1,000-2,000 บาท (จ านวน) 38 47 85 
 (ร้อยละ) (26.76) (29.75) (28.33) 
2,001-3,000 บาท (จ านวน) 35 34 69 
 (ร้อยละ) (24.65) (21.52) (23.00) 
3,001-4,000 บาท (จ านวน) 17 27 44 
 (ร้อยละ) (11.97) (17.08) (14.67) 
4,001-5,000 บาท (จ านวน) 17 11 28 
 (ร้อยละ) (11.97) (6.96) (9.33) 
มากกว่า5,000บาท (จ านวน) 22 19 41 
 (ร้อยละ) (15.49) (12.03) (13.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.112 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาทต่อคร้ัง  ร้อยละ 26.76 
รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 24.65 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป ส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 29.75 รองลงมา 
คือ 2,001 – 3,000 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 21.52 

ค่า P = 0.370 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.113 แสดงจ านวน และร้อยละ ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

จัดรายการเอง (จ านวน) 74 89 163 

0.698 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) 52.11 56.33 54.33 
น าเทีย่วหรือทวัร์ (จ านวน) 9 11 20 
 (ร้อยละ) 6.34 6.96 6.67 
ค าแนะน าของ
เพือ่น 

(จ านวน) 
38 33 71 

 (ร้อยละ) 26.76 20.89 23.67 
ค าแนะน าของส่ือ (จ านวน) 21 25 46 
 (ร้อยละ) 14.79 15.82 15.33 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.113 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน        

ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวโดยการจดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง ร้อยละ 52.11 
รองลงมา คือ จดัรายการตามค าแนะน าของเพื่อน/ญาติ ร้อยละ 26.76 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วน
ใหญ่จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง ร้อยละ 56.33 รองลงมา คือ จดัรายการตามค าแนะน าของ
เพื่อน/ญาติ ร้อยละ 20.89 

ค่า P = 0.698 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า สถานภาพสมรสไม่มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.114 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 

กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ในจงัหวัดเชียงใหม่ที่สนใจ/เข้า

ร่วม 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 
Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

ดูนก/ส่องสัตว์ (จ านวน) 10 17 27 

0.610 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (7.04) (10.76) (9.00) 
ล่องแก่ง/ล่องแพ (จ านวน) 64 60 124 
 (ร้อยละ) (45.07) (37.97) (41.32) 
ส ารวจถ า้ (จ านวน) 2 4 6 
 (ร้อยละ) (1.41) (2.53) (2.00) 
เดนิป่า/น่ังช้าง (จ านวน) 39 35 74 
 (ร้อยละ) (27.47) (22.15) (24.67) 
พายเรือแคนู (จ านวน) 1 5 6 
 (ร้อยละ) (0.70) (3.16) (2.00) 
ป่ันจกัรยาน (จ านวน) 6 8 14 
 (ร้อยละ) (4.23) (5.06) (4.67) 
ขับรถATV (จ านวน) 7 11 18 
 (ร้อยละ) (4.94) (6.96) (6.00) 
ปีนผา/ไต่หน้าผา (จ านวน) 1 2 3 
 (ร้อยละ) (0.70) (1.27) (1.00) 
โดดร่ม/บอลลูน (จ านวน) 2 6 8 
 (ร้อยละ) (1.41) (3.80) (2.67) 
ผจญภัยบนต้นไม้ (จ านวน) 8 6 14 
 (ร้อยละ) (5.63) (3.80) (4.67) 
ซอฟบอล (จ านวน) 1 2 3 
 (ร้อยละ) (0.70) (1.27) (1.00) 
เพ้นท์บอล (จ านวน) 1 2 3 
 (ร้อยละ) (0.70) (1.27) (1.00) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
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จากตารางท่ี 4.114 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ส่วน
ใหญ่กิจกรรมท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ ร้อยละ 45.07 รองลงมา คือ การเดินป่า/การ
นัง่ชา้ง ร้อยละ27.49 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่อง
แก่ง/ล่องแพ ร้อยละ 37.79 รองลงมา คือ การเดินป่า/การนัง่ชา้ง ร้อยละ 22.15 

ค่า P = 0.610 มากกว่า ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้่า กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 4.115 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามสาเหตุในการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
สาเหตุในการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเทีย่วเชิงผจญภัย 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

แหล่งมีช่ือเสียง (จ านวน) 32 29 61 

0.199 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (22.54) (18.35) (20.33) 
ค้นหาประสบการณ์ (จ านวน) 27 30 57 
 (ร้อยละ) (19.01) (19.00) (19.00) 
พฒันาตนเอง (จ านวน) 4 8 12 
 (ร้อยละ) (2.82) (5.06) (4.00) 
เป็นงานอดิเรก (จ านวน) 12 24 36 
 (ร้อยละ) (8.45) (15.19) (12.00) 
พบปะเพือ่นฝูง (จ านวน) 14 24 38 
 (ร้อยละ) (9.86) (15.19) (12.67) 
เดินทางสะดวก (จ านวน) 17 15 32 
 (ร้อยละ) (11.97) (9.49) (10.67) 
กจิกรรม
หลากหลาย 

(จ านวน) 
36 28 64 

 (ร้อยละ) (25.35) (17.72) (21.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
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 จากตารางท่ี 4.115 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน
ใหญ่มีสาเหตุในการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ มีกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัให้เลือกหลากหลาย ร้อยละ 25.35 รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ร้อยละ 
22.54 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุในการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพราะ คน้หาประสบการณ์ใหม่ให้กบัตนเอง ร้อยละ 19.00 รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียง ร้อยละ 18.35 

 

 ค่า P = 0.199 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ สาเหตุในการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจ
เนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.116 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
แหล่งข้อมูลการท่องเทีย่วเชิง
ผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 
Chi-Square (P) 

การแปลผล 
ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

เพือ่น (จ านวน) 53 69 122 

0.119 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (37.33) (43.67) (40.67) 
เวบ็ไซต์ทัว่ไป (จ านวน) 34 35 69 
 (ร้อยละ) (23.94) (22.15) (23.00) 
นิตยสาร (จ านวน) 10 5 15 
 (ร้อยละ) (7.04) (3.16) (5.00) 
บริษัททวัร์ (จ านวน) 1 1 2 
 (ร้อยละ) (0.70) (0.63) (0.67) 
เวบ็ไซต์บริษัททวัร์ (จ านวน) 4 1 5 
 (ร้อยละ) (2.82) (0.63) (1.67) 
Social Network (จ านวน) 34 46 80 
 (ร้อยละ) (23.94) (29.13) (26.67) 
ส่ือสาธารณะ (จ านวน) 6 1 7 
 (ร้อยละ) (4.23) (0.63) (2.32) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี  4.116 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน 

แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 
ร้อยละ 37.33 รองลงมา คือ เว็บไซต์ท่องเท่ียวทั่วไป ร้อยละ 23.94 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป 
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 
ร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ Social Network ร้อยละ 29.13  

ค่า P = 0.199 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียวเจเนอ
เรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

 119 

ตารางท่ี 4.117 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

การเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัยในจังหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 
Chi-Square 

(P) 

การแปล
ผล ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

รถส่วนบุคคล (จ านวน) 122 128 250 

0.329 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (85.92) (81.01) (83.33) 
รถโดยสาร (จ านวน) 10 16 26 
 (ร้อยละ) (7.04) (10.13) (8.67) 
รถบริษัททวัร์ (จ านวน) 5 11 16 
 (ร้อยละ) (3.52) (6.96) (5.33) 
รถเช่า (จ านวน) 5 3 8 
 (ร้อยละ) (3.52) (1.90) (2.67) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.117 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัดว้ยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, รถยนต์) ร้อยละ 
85.92 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 7.04 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัยด้วยรถส่วนบุคคล (รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์, รถยนต์) ร้อยละ 81.01 
รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 10.13 

ค่า P = 0.329 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.118 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามท่ีพกัเม่ือเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ทีพ่กั 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

โรงแรม/รีสอร์ท (จ านวน) 38 50 88 

0.826 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (26.76) (31.65) (29.33) 
โฮมสเตย์ (จ านวน) 24 21 45 
 (ร้อยละ) (16.90) (13.29) (15.00) 
เต็นท์/แคมป์ (จ านวน) 34 38 72 
 (ร้อยละ) (23.94) (24.05) (24.00) 
หอพกั/แมนช่ัน (จ านวน) 12 13 25 
 (ร้อยละ) (8.45) (8.23) (8.34) 
บ้านญาติ/เพือ่น (จ านวน) 15 12 27 
 (ร้อยละ) (10.57) (7.59) (9.00) 
บ้านตัวเอง (จ านวน) 19 24 43 
 (ร้อยละ) (13.38) (15.19) (14.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.118 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่พักท่ีโรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 26.76 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ ร้อยละ 23.94 และกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่พกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 31.65 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ ร้อยละ 
24.05 

ค่า P = 0.826 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า ท่ีพักไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 



 

 121 

ตารางท่ี 4.119 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก
คร้ัง 

การตัดสินใจเทีย่วซ ้า 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

มา (จ านวน) 133 140 273 

0.127 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (93.66) (88.61) (91.00) 
ไม่มา (จ านวน) 0 0 0 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.00) (0.00) 
ไม่แน่ใจ (จ านวน) 9 18 27 
 (ร้อยละ) (6.34) (11.39) (9.00) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.119 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ส่วน

ใหญ่ตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง ร้อยละ 93.66 รองลงมา คือ 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.34 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่ตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง ร้อยละ 88.61 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.39 

ค่า P = 0.127 มากกวา่ ค่า α (เท่ากบัไม่ Sig.) สรุปไดว้า่ การตดัสินใจกลบัมาท่องเที่ยว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.120 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่
วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามการตดัสินใจให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยั
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แนะน าแกบุคคลอืน่ 
กลุ่มนักท่องเที่ยว Pearson 

Chi-Square (P) 
การแปลผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป รวม 

แนะน า (จ านวน) 133 153 286 

0.176 ไม่แตกต่าง 

 (ร้อยละ) (93.66) (96.84) (95.33) 
ไม่แนะน า (จ านวน) 0 1 1 
 (ร้อยละ) (0.00) (0.63) (0.34) 
ไม่แน่ใจ (จ านวน) 9 4 13 
 (ร้อยละ) (6.34) (2.53) (4.33) 
รวม (จ านวน) 142 158 300 

 (ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ: α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.120 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ส่วนใหญ่

ตดัสินใจให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 93.66 รองลงมา 
คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.34 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่ตดัสินใจให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มา
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 96.84 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.53 

ค่า P = 0.176 มากกว่า ค่า α (เท่ากับไม่ Sig.) สรุปได้ว่า การตดัสินใจให้ค  าแนะน าแก่
บุคคลอ่ืนๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการ
บริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.121 แสดงค่าเฉลี่ยของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(The Service Marketing Mix : 7Ps) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  
(The service product) 

4.29 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

2.68 0.01* แตกต่าง 

2. ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ 
(Pricing the service) 

3.97 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

2.36 0.02* แตกต่าง 

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 
(Place) 

4.13 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

2.62 0.01* แตกต่าง 

4. ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ 
(Promotion: Communication of the 
service) 

4.03 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 3.57 0.00* แตกต่าง 

5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 4.06 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

2.89 0.00* แตกต่าง 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 4.12 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.15 0.00* แตกต่าง 

7. ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
(Physical evidence) 

4.08 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.18 0.03* แตกต่าง 

รวมเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.10 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.46 0.00* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.121 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน 

และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 และ 3.89 ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมแล้วมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.122 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์บริการ 
(The service product) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะ เหมาะสม
กบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

4.46 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

3.02 0.00* แตกต่าง 

2. กิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และ
คุม้ค่าในการเรียนรู้ 

4.28 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.21 0.00* แตกต่าง 

3.กิจกรรมแต่ละประเภท มีการดูแล
รักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ใหมี้ความ
ปลอดภยั  
มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.18 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

1.92 0.05* แตกต่าง 

4. กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้  
ทา้ทาย  

4.35 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

1.36 0.18 
ไม่

แตกต่าง 
5. สถานท่ีท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการ
เขา้ถึง เช่น เส้นทาง การคมนาคม 

4.16 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

0.68 0.49 
ไม่

แตกต่าง 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.29 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

2.68 0.01* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.122 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 

และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์
บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 และ 4.14 
ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม 
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ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่างกนัมีจ านวน 2 ปัจจยั คือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 
และสถานท่ีท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น เส้นทาง การคมนาคม 

 
ตารางท่ี 4.123 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ
ก าหนดราคาบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

การก าหนดราคาบริการ 
(Pricing the service) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัมีความเหมาะสมกบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัและคุณภาพของอุปกรณ์  

4.05 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

2.38 0.02* แตกต่าง 

2. ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบั
บริการท่ีไดรั้บ 

4.08 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.23 0.00* แตกต่าง 

3. มีมาตรการควบคุมราคา และก าหนด
มาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ี
ชดัเจน 

3.92 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

1.07 0.29 
ไม่

แตกต่าง 

4. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่ายซ้ือมีส่วน
ช่วยเหลือสังคม 

3.82 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

1.52 0.13 
ไม่

แตกต่าง 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.97 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

2.36 0.02* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.123 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 

และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการก าหนด
ราคาบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 และ 3.78 
ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการก าหนดราคาบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดั
เชียงใหม่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม 
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คือ  ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยัและ
คุณภาพของอุปกรณ์  และราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความ
แตกต่างกนั คือ มีมาตรการควบคุมราคา และก าหนดมาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน และ
ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่ายมีส่วนช่วยเหลือสังคม 

 
ตารางท่ี 4.124 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดั
จ าหน่ายบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายบริการ 
(Place) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิง
ผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการ
ในพื้นท่ี เช่น โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่น
เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ 

4.23 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.53 0.00* แตกต่าง 

2. มีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดย
ผา่นตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น 
บริษทัทวัร์ 

4.04 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

1.24 0.21 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

2.62 0.01* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.124 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 

และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่าย
บริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 และ 3.94 
ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่ายบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม คือ  มีความ
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สะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์ไปจอง 
จองผ่านเวบ็ไซต์ของสถานประกอบการ ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่างกนั คือ มีความสะดวกใน
การจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผา่นตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทั
ทวัร์ 
 
ตารางท่ี 4.125 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ
ส่ือสารการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วาย
ชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดบริการ 
(Promotion:  

Communication of the service) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์ 

4.14 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.89 0.00* แตกต่าง 

2. มีส่ือประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูล และ
รายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

4.18 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.48 0.00* แตกต่าง 

3. มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
เพื่อรักษาลูกคา้ในระยะยาว เช่น ส่ง
อีเมลใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมาเก่ียวกบั
กิจกรรมใหม่ 

3.87 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

1.70 0.09 
ไม่

แตกต่าง 

4. ผูป้ระกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม เช่น ส่งเสริมการจา้งงานในชุมชน 
น ารายไดไ้ปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนในชุมชน การปลูกป่า การปล่อย
ปลา 

3.93 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.13 0.00* แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.57 0.00* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.125 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่ือสาร
การตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 และ 3.94 
ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่ือสารการตลาดบริการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียว
ทั้งสองกลุ่ม ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่างกนั คือ มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อรักษา
ลูกคา้ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมลใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมาเก่ียวกบักิจกรรมใหม่ 
 
 
ตารางท่ี 4.126 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านบุคคล (People) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมีความรู้และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อม
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

4.03 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

2.59 0.01* แตกต่าง 

2. ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

4.19 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.28 0.00* แตกต่าง 

3. มีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และ
ผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวน
นกัท่องเท่ียว 

3.96 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

1.99 0.05* แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.06 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

2.89 0.00* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.126 พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 และ 3.83 ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคคลต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมแลว้มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม  
 
ตารางท่ี 4.127 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
กระบวนการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย
ทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ 

4.14 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.21 0.00* แตกต่าง 

2. มีการใหข้อ้มูลดา้นหลกัการของ
กิจกรรมผจญภยัอยา่งถูกตอ้ง และมี
ความเป็นสากล 

4.14 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.21 0.00* แตกต่าง 

3. สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา 
เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.06 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2.05 0.04* แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.15 0.00* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.127 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ
ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 และ 3.87 ตามล าดบั 
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จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม  
 
ตารางท่ี 4.128 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐาน
ทางกายภาพต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย
ทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยด้านหลกัฐานทางกายภาพ 
(Physical evidence) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. ความกลมกลืนและความเหมาะสม
ของส่ิงอ านวยความสะดวกกบั
สภาพแวดลอ้ม เช่น การวางผงัปลูก
สร้าง 

4.08 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

1.34 0.18 
ไม่

แตกต่าง 

2. มีความค านึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการ
ควบคุมนกัท่องเท่ียว ควบคุมเสียง 

4.06 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

1.88 0.06 
ไม่

แตกต่าง 

3. ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ 
การจดัการน ้าเสีย 

4.08 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

2.62 0.01* แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.18 0.03* แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.128 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 
และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 และ 3.89 
ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านหลักฐานทางกายภาพต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดั
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เชียงใหม่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม 
คือ  ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดล้อม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย 
ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่างกัน คือ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง และมีความค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว ควบคุมเสียง 

 
ตารางท่ี 4.129 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดับความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีมีผลต่อด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม 

ความคิดเห็นต่อการท่องเทีย่วเชิงผจญ
ภัย 

กลุ่มนักท่องเที่ยว การแสดงผล 

ยัง่ยนื ทัว่ไป t-Value Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

1. มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2.47 
(ทางลบ) 

2.70 
(เฉย ๆ) 

(1.99) 0.05* แตกต่าง 

2. มีผลกระทบต่อสังคม 2.85 
(เฉย ๆ) 

3.01 
(เฉย ๆ) 

(1.60) 0.11 
ไม่

แตกต่าง 
3. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.37 

(เฉย ๆ) 
3.39 

(เฉย ๆ) 
(0.11) 0.91 

ไม่
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.90 
(เฉย ๆ) 

3.03 
(เฉย ๆ) 

(1.45) 0.15 
ไม่

แตกต่าง 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.129 พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน 

และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และเศรษฐกิจ ในระดบั เฉย ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.90 และ 3.03 ตามล าดบั 

จากค่า t-Value และค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัที่มีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ของนกัท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่ม โดยรวม
แลว้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัที่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั คือ  มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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4.10 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะในการท่องเทีย่วเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย มีจ านวน 23 ราย ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา

และขอ้เสนอแนะในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเร่ืองท่ีไดรั้บความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด มีดงัน้ี 

4.10.1 นกัท่องเที่ยวควรตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายธรรมชาติ ช่วยกนั
รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว และช่วยกนัอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืน 

4.10.2 นกัท่องเท่ียวควรปฎิบติัตามกฎ กติกา ค าแนะน าต่าง ๆ ดว้ย 
4.10.3 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภยัควรมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ไม่รุกล ้ าธรรมชาติมาก

เกินไป และควรมีระยะเวลาเปิดและปิดสถานท่ี เพื่อสามารถบ ารุงพื้นที่และสร้างคุณค่า
ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

4.10.4 ควรเนน้คุณภาพในการให้บริการ ทั้งขอ้มูลกิจกรรม การรักษาความปลอดภยัของ
นกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั ควรดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และพฒันาระบบการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

4.10.5 มีการบูรณาการการท่องเท่ียวร่วมกบัชุมชน เนน้การใชพ้ื้นท่ีหรือการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในการพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภยั และผูป้ระกอบการควรมีการ
กระจายรายไดห้รือประโยชน์อ่ืน ๆ สู่ชุมชน 

4.10.6 แหล่งท่องเที่ยวควรมีการรณรงคใ์ห้นกัท่องเที่ยวไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และเจา้หนา้ท่ี
ไม่ควรปล่อยปะละเลย 

4.10.7 ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตควรเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค

อยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่  และ
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อ
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนืและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิด
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service 
Marketing Mix) และแนวคิดเก่ียวกับการบริโภคอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Consumption Concept) โดย
เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวหรือก าลังท่องเท่ียวใน
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเฉล่ียโดยประมาณ 20 – 34 ปี จ  านวน 300 ราย 
และเลือกตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษาพบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.67 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 85.66 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
81.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.33 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.34 และ
พกัคา้งคืนเม่ือท่องเท่ียวเชิงผจญภยั คิดเป็นร้อยละ 69.33 

  
5.1.2 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว 

ไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่  
1) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเป็นกลุ่ม 4 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยเฉล่ียต่อคร้ัง 1,000 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.33 และ
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รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีสนใจ
หรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ การเดินป่า/การนั่งช้าง คิด
เป็นร้อยละ 24.67   

2) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อพกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 23.33 และท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้
และทา้ทาย คิดเป็นร้อยละ 20.00  

3) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) จากการศึกษา 
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 31.33 

4) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 
มีช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 61.67 และมีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมา คือ 2 วนั คิดเป็น
ร้อยละ 32.32  

5) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 54.33  

6) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จากเพื่อนหรือคนรู้จกั
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 40.67 มีสาเหตุการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ มี
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 21.33 รองลงมา คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 20.33 นิยมเดินทางดว้ยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, 
รถยนต)์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 พกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ คิด
เป็นร้อยละ 24.00 มีการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 
91.00 และจะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
95.33 

5.1.3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
 จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และปัจจยัด้านกระบวนการ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.99) ซ่ึงนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) และให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ลกัษณะเหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.36) กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้
ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.30) และกิจกรรมเชิงผจญภัยมีประโยชน์และคุ้มค่าในการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
ตามล าดบั 

2) ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) และให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านการก าหนดราคาบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ราคาของ
กิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพของ
อุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และมีมาตรการ
ควบคุมราคาและก าหนดมาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

3) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) และให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายบริการ คือ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกับ
สถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์ไปจอง จองผา่นเวบ็ไซต์ของสถานประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 
4.08) และมีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผา่นตวักลาง หรือ
ตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

4) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the service) จาก
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร 

การตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่ือสารการตลาด
บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัผ่านช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูล และรายละเอียดในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 3.97) และมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้ในระยะยาว 
เช่น ส่งอีเมลใหข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมาเก่ียวกบักิจกรรมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

5) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั คือ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญ
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ภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) และมีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และ
ผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

6) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให ้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
กระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั คือ มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีการใหข้อ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยัอยา่งถูกตอ้ง และมีความ
เป็นสากล (ค่าเฉล่ีย 3.99) และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา เข้มงวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 

7) ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นหลกัฐานทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความกลมกลืน
และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง (ค่าเฉล่ีย 
4.02) มีความค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว 
ควบคุมเสียง(ค่าเฉล่ีย 3.97) และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดั
ขยะ การจดัการน ้าเสีย (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

5.1.4 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
เศรษฐกิจจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อ
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วในระดับเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.97) โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับเฉย ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) มีผลกระทบต่อสังคมในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.93) และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั 

5.1.5 ความคิดเห็นต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ใน
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.71) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการ
บริโภคอยา่งย ัง่ยนืแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก คือ ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เราทุกคนจะประสบกับความหายนะทางส่ิงแวดล้อมคร้ังใหญ่ในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
มนุษยชาติก าลงัเผชิญหน้ากบัวิกฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ
มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัย่อย ในระดบัไม่แน่ใจ 
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คือ ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได ้(ค่าเฉล่ีย 
2.58) 

2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ ในระดบัไม่แน่ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก คือ เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อฉันเม่ือฉันบริโภค/
อุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ฉันหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) และเม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัให้ความสนใจวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัย่อย ในระดบัไม่แน่ใจ คือ เม่ือฉันท าการซ้ือ ฉันจะซ้ือสินค้าท่ีมี
รสนิยม (ค่าเฉล่ีย 2.70) และผูค้นควรบริโภค/อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้่าส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 2.58) และปัจจยัย่อย ในระดบัไม่เห็นดว้ย คือ เม่ือฉันจะซ้ือผลิตภณัฑ์ฉนัมกัถูกชกัน าโดยส่ิงท่ี
ฉนัชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.13) และเม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยมของฉนั (ค่าเฉล่ีย 2.05) 

3) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นสังคม จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นสังคม ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดย
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก คือ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนับสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศโดย
การซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.06) ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญักบัฉนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) และผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันกับผูผ้ลิตในท้องถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

4) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษา 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ใน
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย คือ บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการเพื่อ
การอนุรักษ์น ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) หากเป็นไปได ้บริษทัต่าง ๆ ควรใช้วสัดุรีไซเคิลในการ
ผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.29) และบริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

5) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นสังคมและเศรษฐกิจ จาก 
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย คือ บริษทัต่าง ๆ ควร
มีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.28) บริษทัต่าง ๆ ควรใช้โครงการพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชน 
เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.26) และบริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนบัสนุนการจา้ง
งานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั  
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5.1.6 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 
1) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) 

1.1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษา 
พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 59.86 มีอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.70 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.51 มีระดบั
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  78.87 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.26 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.21 และพกัคา้งคืนเม่ือท่องเท่ียวเชิงผจญภยั คิดเป็น
ร้อยละ 72.54 

1.2)  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัเป็นกลุ่ม 4 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77 มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 1,000 – 
2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.76 และรองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.65 และมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ คิดเป็นร้อยละ 45.07 
รองลงมา คือ การเดินป่า/การนัง่ชา้ง คิดเป็นร้อยละ 27.47   

1.3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ เยี่ยมชม/ศึกษาธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 23.24  

1.4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) จาก 
การศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่ตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 45.78 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน คิด
เป็นร้อยละ 28.87 

1.5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 35.92  มีช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 61.27 และมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั       
1 วนั คิดเป็นร้อยละ 38.03 รองลงมา คือ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 26.76  

1.6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนส่วนใหญ่จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ย
ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 52.11  
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1.7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมา คือ เวบ็ไซต์
ท่องเท่ียวทั่วไป และ Social Network คิดเป็นร้อยละ 23.94 เท่ากัน มีสาเหตุการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้เลือกหลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ 25.35 รองลงมาคือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 22.54 นิยมเดินทาง
ดว้ยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ คิดเป็นร้อยละ 85.92 พกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท 
คิดเป็นร้อยละ 26.76 รองลงมา คือ เต็นท/์แคมป์ คิดเป็นร้อยละ 23.94 มีการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 93.66 และจะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มา
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 93.66 
 

2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดับแรก คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคอยา่งย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละดา้น ดงัน้ี 

2.1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 
นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดับแรก คือ สถานท่ีท่องเท่ียวมีลักษณะเหมาะสมกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.35) และกิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และคุม้ค่า
ในการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

2.2) ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการก าหนด
ราคาบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการก าหนดราคาบริการท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ราคาของ
กิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยมีความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ
อุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมีมาตรการควบคุมราคาและก าหนดมาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ี
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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2.3) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 
นักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย
บริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายบริการ คือ มี
ความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัทไ์ปจอง 
จองผา่นเวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และมีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผา่นตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 

2.4) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the  
service) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่ือสารการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล และ
รายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่นช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และผูป้ระกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
เช่น ส่งเสริมการจา้งงานในชุมชน น ารายไดไ้ปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชน การปลูกป่า 
การปล่อยปลา (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 

2.5) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกั 
ถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) และให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) มคัคุเทศก์น า
เท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 
4.03) และมีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผ่านการฝึกอบรมท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 

2.6) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี 
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการเผยแพร่
ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ และ มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรม
ผจญภยัอย่างถูกตอ้ง และมีความเป็นสากล เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา 
เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 

2.7) ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพในระดบัมาก (เฉล่ียรวม 4.08) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านหลกัฐานทางกายภาพท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 
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การวางผงัปลูกสร้าง และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การ
จดัการน ้ าเสีย เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.08) และมีการค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น 
มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว ควบคุมเสียง (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 

3) ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
เศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนมีความ
คิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแลว้ในระดบั
เฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.90) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในระดับเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.37) มีผลกระทบต่อสังคมในระดับเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.85) และมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัทางลบ (ค่าเฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 

 
5.1.7 กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
1) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) 

1.1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.53 มีอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.53 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 86.71 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
82.91 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.51 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.63 มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.44 และ
พกัคา้งคืนเม่ือท่องเท่ียวเชิงผจญภยั คิดเป็นร้อยละ 66.46 

1.2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเป็นกลุ่ม 4 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 42.41 มี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ัง 1,000 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.75 และรองลงมา 
คือ 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.52 และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม 
คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ คิดเป็นร้อยละ 37.97 รองลงมา คือ การเดินป่า/การนัง่ชา้ง คิดเป็นร้อยละ 22.15   

1.3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อพกัผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 24.68  

1.4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) จาก 
การศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 
44.30 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 33.54 

1.5)  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  



 

 142 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
43.67  มีช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 62.03 และมี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมา คือ 2 วนั 
คิดเป็นร้อยละ 37.34  

1.6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 56.33  

1.7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จากเพื่อนหรือ
คนรู้จกัแนะน า คิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ Social Network คิดเป็นร้อยละ 29.13 มีสาเหตุการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ คน้หาประสบการณ์ใหม่ให้กบัตวัเอง คิด
เป็นร้อยละ 19.00 รองลงมา คือ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 18.35 นิยมเดินทางดว้ยรถ
ส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต์, รถยนต์) คิดเป็นร้อยละ 81.01 พกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท คิดเป็น
ร้อยละ 31.65 รองลงมา คือ เตน็ท/์แคมป์ คิดเป็นร้อยละ 24.05 มีการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยั
ในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 88.61 และจะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 96.84 

2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
            จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และปัจจัยด้าน
หลกัฐานทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการแต่ละดา้น ดงัน้ี 

2.1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 
นักท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์บริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) และให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ลกัษณะ เหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 4.27) กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.25) และสถานท่ีท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น เส้นทาง การคมนาคม (ค่าเฉล่ีย 
4.11) ตามล าดบั 

2.2) ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
และใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการก าหนดราคาบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ราคาของ
กิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยมีความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ
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อุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.84) มีมาตรการควบคุมราคา และก าหนดมาตรฐานราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) และราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

2.3) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม 
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ คือ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยั
โดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์ไปจอง จองผ่านเว็บไซต์ของสถานประกอบการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) และมีความสะดวกในการจองท่ีพกัหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผา่นตวักลาง 
หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 

2.4) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the  
service) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน

การส่ือสารการตลาดบริการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่ือสาร
การตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัยผ่านช่องทางออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.89) มี ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และ
รายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อรักษา
ลูกคา้ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมลใ์หข้อ้มูลลูกคา้ท่ีเคยมาเก่ียวกบักิจกรรมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

2.5) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให ้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคล
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั คือ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้
ควรปฏิบติัด้านความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) มคัคุเทศก์น าเท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นผจญภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีจ านวนบุคลากรท่ีมี
มาตรฐาน และผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

2.6) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
ทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) และให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอ และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดล้อม เท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.87)  และมีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยัอย่างถูกตอ้ง และมีความเป็นสากล 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

2.7) ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) จากการศึกษาพบวา่  
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
และใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นหลกัฐานทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความกลมกลืนและความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีความ
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ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนักท่องเท่ียว ควบคุมเสียง 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการ
น ้าเสีย (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

3) ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ 
เศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผล
ต่อด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วในระดับเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับเฉย ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) มีผลกระทบต่อสังคมในระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.01) และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 2.70) ตามล าดบั 

5.1.8 การวเิคราะห์ความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ 
บริโภคอยา่งย ัง่ยนื และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

1) ความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H)  
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) ทุกด้าน 

ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ใน
ดา้นท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) พบวา่ วตัถุประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยัมีพฤติกรรมแตกต่างกนัในแต่ละสัดส่วนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน คือ เพื่อพกัผอ่น คิดเป็น
ร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ เยีย่มชม/ศึกษาธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 23.24 และกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
คือ เพื่อพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 42.41 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง คิดเป็นร้อย
ละ 24.68 และด้านผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) พบว่า สาเหตุการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่มีพฤติกรรมแตกต่างกนัในแต่ละสัดส่วน โดยกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน คือ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้
เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 25.35 รองลงมา คือ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 
22.54 และกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไป คือ ค้นหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 19.00 
รองลงมา คือ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 18.35 
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2) ความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภยั
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 

ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 
ปัจจัยย่อยที่แตกต่าง กลุ่มยัง่ยนื กลุ่มทวัไป Sig. 

ปัจจัยด้าน
ผลติภัณฑ์บริการ 
(The service 

product) 

- ส ถ าน ท่ี ท่ อ ง เท่ี ย ว มี ลั ก ษ ณ ะ 
เหมาะสมกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยั 

ค่าเฉล่ีย 
4.46 

ค่าเฉล่ีย 
4.27 

0.00 

- กิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และ
คุม้ค่าในการเรียนรู้ 

ค่าเฉล่ีย 
4.28 

ค่าเฉล่ีย 
4.06 

0.00* 

- กิจกรรมแต่ละประเภท มีการดูแล
รักษาอุปกรณ์  เคร่ืองมือ ให้มีความ
ปลอดภยั มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าเฉล่ีย 
4.18 

ค่าเฉล่ีย 
4.02 

0.05* 

ปัจจัยด้านการ
ก าหนดราคา

บริการ (Pricing 
the service) 

- ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัมีความเหมาะสมกบั
มาตรฐานความปลอดภยัและ
คุณภาพของอุปกรณ์ 

ค่าเฉล่ีย 
4.05 

ค่าเฉล่ีย 
3.84 

0.02* 

- ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบั
บริการท่ีไดรั้บ 

ค่าเฉล่ีย 
4.08 

ค่าเฉล่ีย 
3.80 

0.00* 

ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่ายบริการ 

(Place) 

- มีความสะดวกในการจองกิจกรรม
เชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัท์
ไปจอง จองผา่นเวบ็ ไซตข์องสถาน
ประกอบการ 

ค่าเฉล่ีย 
4.23 

ค่าเฉล่ีย 
3.95 

0.00* 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภยั
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อยที่แตกต่าง กลุ่มยัง่ยนื กลุ่มทวัไป Sig. 

ปัจจัยด้านการ
ส่ือสารการตลาด

บริการ 
(Promotion) 

- มีการส่ือสาร โฆษณา ประชา สัมพนัธ์
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์ 

ค่าเฉล่ีย 
4.14 

ค่าเฉล่ีย 
3.89 

0.00* 

- มีส่ือประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูล และ
รายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

ค่าเฉล่ีย 
4.18 

ค่าเฉล่ีย 
3.79 

0.00* 

- ผูป้ระกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม เช่น ส่งเสริมการจา้งงานใน
ชุมชน น ารายไดไ้ปเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กนกัเรียนในชุมชน การปลูกป่า 
การปล่อยปลา 

ค่าเฉล่ีย 
3.93 

ค่าเฉล่ีย 
3.63 

0.00* 

ปัจจัยด้านบุคคล
(People) 

- มคัคุเทศกน์ าเท่ียวมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั 
พร้อมความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

ค่าเฉล่ีย 
4.03 

ค่าเฉล่ีย 
3.79 

0.01* 

- ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี 
ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยั 
เป็นตน้ 

ค่าเฉล่ีย 
4.19 

ค่าเฉล่ีย 
3.91 

0.00* 

- มีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และ
ผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อ
จ านวนนกัท่องเท่ียว 

ค่าเฉล่ีย 
3.96 

ค่าเฉล่ีย 
3.78 

0.05* 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อยที่แตกต่าง กลุ่มยัง่ยนื กลุ่มทวัไป Sig. 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ 

(Process) 

- มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอ 

ค่าเฉล่ีย 
4.14 

ค่าเฉล่ีย 
3.87 

0.00* 

- มีการใหข้อ้มูลดา้นหลกัการของ
กิจกรรมผจญภยัอยา่งถูกตอ้ง และมี
ความเป็นสากล 

ค่าเฉล่ีย 
4.14 

ค่าเฉล่ีย 
3.86 

0.00* 

- สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา 
เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าเฉล่ีย 
4.06 

ค่าเฉล่ีย 
3.87 

0.04* 

ปัจจัยด้าน
หลกัฐานทาง

กายภาพ (Physical 
evidence) 

- ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดั
ขยะ การจดัการน ้าเสีย 

ค่าเฉล่ีย 
4.08 

ค่าเฉล่ีย 
3.82 

0.01* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

2.1) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์
บริการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างนักท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่มมี
จ านวน 3 ปัจจยั คือ สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะเหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั, กิจกรรมเชิง
ผจญภัยมีประโยชน์และคุ้มค่าในการเรียนรู้ และกิจกรรมแต่ละประเภทมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ใหมี้ความปลอดภยั มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

2.2) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการก าหนดราคา 
บริการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างนักท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่มมี
จ านวน 2 ปัจจยั คือ ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัและคุณภาพของอุปกรณ์  และราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ 

2.3) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
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บริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม คือ  มี
ความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการในพื้นท่ี เช่น โทรศพัทไ์ปจอง 
จองผา่นเวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ  

2.4) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการส่ือสาร 
การตลาดบริการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างนักท่องเท่ียวทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวน 3 ปัจจยั คือ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่น
ช่องทางออนไลน์, มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล และรายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั และ
ผูป้ระกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน น ารายได้ไปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนในชุมชน การปลูกป่า การปล่อยปลา 

2.5) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นบุคคล มีความ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม คือ มคัคุเทศก์น า
เท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้, ผูดู้แล
กิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติัด้านความปลอดภยั เป็น
ตน้ และมีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว 

2.6) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหว่างนักท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม คือ มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียวถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ, มีการให้ขอ้มูลด้านหลักการของ
กิจกรรมผจญภัยอย่างถูกต้อง และมีความเป็นสากล และสถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา เข้มงวดต่อ
กิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

2.7) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  ดา้นหลกัฐานทาง 
กายภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้งสองกลุ่ม คือ  
ผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้าเสีย 

3) ความแตกต่างดา้นความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยทั้งสองกลุ่ม  
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ตารางท่ี 5.2 แสดงความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภยัที่มีผลต่อดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ ของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 
ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทีแ่ตกต่าง กลุ่มยัง่ยนื กลุ่มทวัไป Sig. 

- มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 
2.47 

ค่าเฉล่ีย 
2.70 

0.05* 

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งนกัท่องเท่ียวทั้ง
สองกลุ่ม คือ  มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอ
เรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6Ws 1H) แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) และ
แนวคิดเก่ียวกบัการบริโภคอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Consumption Concept) สามารถน าผลการศึกษา
มาอภิปรายเช่ืองโยงกบัแนวคิดดงักล่าว ไดด้งัน้ี 

5.2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws 1H) 
1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษาพบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 – 24 
ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนพ
พงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นพนกังานบริษทั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริฉตัร อ้ิงจะนิล 
(2554) ท่ีพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวงั (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอิน
โนเวทีฟ เนตเวร์ิค (2555) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 18 
– 30 ปี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัและท างานอิสระ 
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2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีสนใจหรือเขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง /ล่องแพ 
รองลงมา คือ การเดินป่า/การนั่งช้าง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ท่ี
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เคยใช้บริการ คือ กิจกรรมดูนกและกิจกรรม
เดินป่า 

3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อพกัผ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของนพพงษ ์ ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
พกัผ่อน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริฉัตร อ้ิงจะนิล (2554) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบ ถามส่วน
ใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น/เท่ียวชมตลาดเก่า 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) จาก 
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของธัญวรรณ ใจวงั (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเท่ียววดัมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจเอง 

5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 2 คร้ังต่อปี มีช่วงเวลาท่ีนิยม
เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามความสะดวก และมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยั 1 วนั รองลงมา คือ 2 วนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวร์ิค (2555) ท่ีพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากกวา่ 1 
คร้ังต่อปี และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวงั (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
จ านวนวนัท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 2 – 3 วนั และวนัท่ีนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ไม่ระบุวนัท่ีแน่นอน 

6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนพ
พงษ ์ ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียวส่วน
บุคคล สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวงั (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามนิยมจดั
โปรแกรมการท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค 
(2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมจัดการเดินทาง
ท่องเท่ียวเองโดยไม่ใชบ้ริการทวัร์ 

7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จากเพื่อนหรือคนรู้จกั
แนะน า นิยมเดินทางดว้ยรถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ พกัท่ีโรงแรม/ รีสอร์ท 
รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ มีการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ ้ าอีก และ
จะให้ค  าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน ๆ มาท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริฉัตร อ้ิงจะนิล (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์ส่วนตวัเป็นพาหนะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวจาก ญาติ/
เพื่อน คิดวา่จะมาเท่ียวซ ้ าอีกและจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดคลองสวน 
100 ปี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวงั (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ลกัษณะการเดินทางมาเท่ียววดัในจงัหวดัเชียงใหม่เดินทางดว้ยตนเองโดยรถยนต์ส่วนตวัมากท่ีสุด 
และทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเพื่อนแนะน า และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนต
เวิร์ค (2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่พักในโรงแรม 
รองลงมา คือ พกัเตน็ท/์แคมป์ 

5.2.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงนกัท่องเท่ียว    เจเนอเรชัน่วายชาวไทยให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (The service product) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการในระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะเหมาะสมกบั
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั รองลงมา คือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย และกิจกรรมเชิง
ผจญภยัมีประโยชน์และคุม้ค่าในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริฉตัร อ้ิงจะนิล (2554) 
ท่ีพบว่าแหล่งท่องเท่ียวเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบตลาดเก่า และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจในดา้นกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยัมากท่ีสุด โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยัมีประโยชน์และความคุม้ค่าในการเรียนรู้ กิจกรรมแต่ละประเภทมี
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้มีความปลอดภยั และมีมาตรฐาน กิจกรรมมีความสนุก ต่ืนเตน้ 
และมีความหลากหลาย และกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 
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2) ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ (Pricing the service) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการในระดบัมาก และใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัย่อยด้านการก าหนดราคาบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ราคาของกิจกรรมในการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพของอุปกรณ์ รองลงมา 
คือ ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ และมีมาตรการควบคุมราคาและก าหนดมาตรฐาน
ราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริฉตัร อ้ิงจะนิล (2554) ท่ีพบวา่
ราคาสินคา้ของท่ีระลึกมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค 
(2555) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจดา้นราคารองจากดา้นผลิตภณัฑ์ โดยพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นราคาในเร่ืองราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั
มีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยั และคุณภาพของอุปกรณ์ รวมถึงการใหบ้ริการ ราคาของ
ท่ีพกัมีความคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ และมีมาตรการควบคุมด้านการโก่งราคาและมาตรฐานของ
ผูป้ระกอบการ 

3) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ (Place) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการในระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัจ าหน่ายบริการ คือ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภยัโดยตรงกบัสถานประกอบการ
ในพื้นท่ี เช่น โทรศพัทไ์ปจอง จองผา่นเวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ รองลงมา คือ มีความสะดวก
ในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผ่านตวักลาง หรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น 
บริษทัทวัร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีความพึงพอใจไม่ต่างจากความคาดหวงั โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในเร่ือง มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยัโดยตรงไปยงัผูจ้ดั
กิจกรรมนิเวศและผจญภยัในพื้นท่ี มีความสะดวกในการจองท่ีพกัและกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภยั
ผา่นอินเทอร์เน็ต และมีความสะดวกในการจองกิจกรรมโดยผา่นตวักลางหรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น เอ
เจนซ่ีน าเท่ียว 

4) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the service)  
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดบริการใน
ระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่ือสารการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบั
แรก คือ มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผ่านช่องทางออนไลน์ 
รองลงมา  คือ  มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล และรายละเอียดในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของนพพงษ ์ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบวา่การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวแบบผจญภยั
ของโรงแรม-รีสอร์ทบริเวณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงนกัท่องเท่ียว 
มีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ป้ายประกาศ และส่ืออ่ืน ๆ และจดั
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กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวได้มาเท่ียวอย่างต่อเน่ือง และได้รับการตอบรับท่ีดีเทียบจากจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในแต่ละสัปดาห์  

5) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ต่อปัจจยัดา้นบุคคลในระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น ความช านาญในพื้นท่ี ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยั  เป็นตน้ รองลงมา คือ มคัคุเทศก์น าเท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นผจญภยั พร้อม
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีจ านวนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน และผา่นการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ 
ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนพพงษ ์ ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองมีการให้การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งในดา้น
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม การน าเท่ียว และการจดัการบริหารการท่องเท่ียว รองลงมา คือ ใน
พื้นท่ีศึกษามีการใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ินหรือมคัคุเทศกเ์ฉพาะทาง 

6) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให ้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการในระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อนัดบั คือ มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ 
รองลงมา คือ มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยัอย่างถูกตอ้งและมีความเป็นสากล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างจากความคาดหวงัในปัจจยัดา้นขอ้มูล โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ดา้นกระบวนการในเร่ือง มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
เพียงพอ และมีการใหข้อ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยั อยา่งถูกตอ้งและมีความเป็นสากล  

7) ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ 
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพในระดบัมาก และให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัย่อยด้านหลักฐานทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก คือ ความกลมกลืนและความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผงัปลูกสร้าง รองลงมา คือ มี
ความค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุมนกัท่องเท่ียว ควบคุม
เสียง และผูป้ระกอบการมีจิตส านึก และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ท่ีพบว่าในด้านจดัการพื้นท่ีการ
ท่องเท่ียวมีความคิดเห็นมากสุดในเร่ือง พื้นท่ีมีการก าหนดเขตควบคุมของจุดจดักิจกรรมต่าง ๆ ไว้
อยา่งชดัเจน ไม่ให้เขา้ไปในบริเวณท่ีไม่เหมาะสม รองลงมาคือเร่ือง มีขอ้ก าหนดเพื่อการควบคุมการ
ด าเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีท่องเท่ียว และชุมชนใน
ลกัษณะของการอนุรักษ์ ส่วนในด้านการจดัการป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมีความ
คิดเห็นมากสุดในเร่ือง มีการก าหนดมาตรการและด าเนินการป้องกนั บ าบดั และก าจดัส่ิงปฏิกูลและ
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น ้าเสีย รองลงมาคือเร่ือง มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินการเก็บ ก าจดัขยะมูลฝอย และควบคุมการ
ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเท่ียว 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาว
ไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

5.3.1 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ 
แนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในระดบัเห็นดว้ย 3 อนัดบัแรก คือ 1. พฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้น
ส่ิงแวดล้อม บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษ์น ้ าและพลงังาน 2. พฤติกรรมขององค์กรใน
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากเป็นไปไดบ้ริษทัต่าง ๆ ควรใชว้สัดุ รีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง 3. 
พฤติกรรมขององค์กรในประเด็นดา้นสังคมและเศรษฐกิจ บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบั
แหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยนกัท่องเท่ียวมีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัเห็นด้วย แต่มีความคิดเห็นไม่แน่ใจในด้าน
ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได้ มีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจในระดบัไม่แน่ใจ ในดา้นเม่ือฉนัท าการซ้ือฉนัจะซ้ือสินคา้
ท่ีมีรสนิยม และผูค้นควรบริโภค/อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ และมีความ
คิดเห็นไม่เห็นดว้ยในดา้นเม่ือฉันจะซ้ือผลิตภณัฑ์ฉนัมกัถูกชกัน าในส่ิงท่ีฉันชอบ และเม่ือฉนัท าการซ้ือ 
ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยมของฉนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลดา้นสังคมในระดบัเห็นดว้ย แต่มี
ความคิดเห็นไม่แน่ใจในด้านไม่มีความส าคญัส าหรับฉันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน
หรือไม่ และมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ใน
ระดบัเห็นดว้ย 

5.3.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งกลุ่ม 
นักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนและกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รองลงมาเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จึงไม่ได้ก าหนดวนัเดินทางท่ีแน่นอน จะเดินทางตามความสะดวก ด้วยรถส่วน
บุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต์) นิยมเดินทางเป็นกลุ่ม 4 – 5 คน กิจกรรมท่ีสนใจหรือ
เขา้ร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ และการเดินป่า/การนัง่ชา้ง จะพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืนโดยเลือกพกั
ท่ีโรงแรม/รีสอร์ท รองลงมาคือ เต็นท์/แคมป์ และโฮมสเตย ์ตามล าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านอกจาก
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งการพกัผอ่น และท่องเท่ียวเชิงผจญภยัแลว้ ยงัตอ้งการท่ีจะสัมผสับรรยากาศ เรียนรู้
วถีิชีวติของชุมชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย และมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ียคร้ังละ 1,000 – 2,000 
บาท 
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5.3.3 ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายทั้งสองกลุ่มในแต่ 
ละสัดส่วน พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์การ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภัยเพื่อพักผ่อน รองลงมา คือ เยี่ยมชม/ศึกษาธรรมชาติ โดยมีสาเหตุการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้
เลือกหลากหลาย รองลงมา คือ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียง ส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปมี
วตัถุประสงค์การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเพื่อพกัผ่อน รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความ
บันเทิง โดยมีสาเหตุการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ เพราะค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตวัเอง รองลงมา คือ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

5.3.4 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัต่อ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะเหมาะสมกบั
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั และกิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ด้านราคาตอ้งคุม้ค่ากบั
บริการท่ีได้รับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสะดวกในการจองกิจกรรมโดยตรงกับสถาน
ประกอบการ ดา้นการส่ือสารทางการตลาด นอกจากจะมีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลและรายละเอียดใน
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัแลว้ ควรมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อรักษาลูกคา้ในระยะยาวดว้ย ดา้น
ผูมี้ส่วนร่วม ผูดู้แลกิจกรรมตอ้งมีความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ ด้านกระบวนการ มีการให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ และมีความเป็น
สากล อีกทั้งต้องมีกฎ – กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดล้อม และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ ผูป้ระกอบการควรมีจิตส านึก มีการจัดการส่ิงแวดล้อมให้กลมกลืนและเหมาะสมกับขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 

5.3.5 กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะเหมาะสมกบักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั และ
กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ดา้นราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานความปลอดภยั
และคุณภาพ มีมาตรการควบคุมราคา และมาตรฐานของราคาท่ีชัดเจน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ความสะดวกในการจองกิจกรรมโดยตรงกบัสถานประกอบการ ด้านการส่ือสารทางการตลาด มีการ
ส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลและรายละเอียดผา่นช่องทางออนไลน์ ดา้นผูมี้ส่วนร่วม ผูดู้แล
กิจกรรมตอ้งมีความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ดา้นกระบวนการ มีการให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และมีความเป็นสากล อีกทั้งตอ้งมีกฎ – 
กติกา เขม้งวดต่อกิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความกลมกลืนและ
ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวก และค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี 
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5.3.6 ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัท่ีมีผลต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม  
และเศรษฐกิจส าหรับแนวคิดการบริโภคอย่างย ั่งยืน (Sustainable Consumption Concept) ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่มีผลกระทบต่อด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจในระดบัเฉย ๆ และเม่ือแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวออกเป็นสองกลุ่ม คือ 
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ซ่ึงกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนมีความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน
จงัหวดัเชียงใหม่มีผลกระทบต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางลบ และมีความคิดเห็นดา้นสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดบัเฉย ๆ ส่วนกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปมีความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่
มีผลกระทบต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม และเศรษฐกิจ ในระดบัเฉย ๆ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อค้นพบข้างต้น ท าให้ทราบถึงข้อมูล
พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย ต่อการท่องเท่ียว
เชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ และสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืน และกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไป ผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ส าหรับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

5.4.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ โดยตอ้งค านึงวา่กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยันั้น 
จะไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ 

1) สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่แลว้จะเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ควรมี 
มาตรฐานก าหนดศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภยัอย่างเป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบในการ
ประเมิน เพื่อให้สามารถควบคุมและจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน มีการก าหนด
จ านวนนักท่องเท่ียวให้สมดุลกับขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ี และมีการฟ้ืนฟูและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

2) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ควรมีการแนะน ากิจกรรมให้เหมาะสมกบักลุ่มผู ้
เล่น มีการจดัล าดบัของกิจกรรมตามความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และทา้ทาย โดยอยูภ่ายใตม้าตรฐานความ
ปลอดภยั และมีการควบคุมกิจกรรมแต่ละประเภทโดยตอ้งท าลายส่ิงแวดลอ้มภายในพื้นท่ีนั้น ๆ น้อย
ท่ีสุด 

3) ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั เคร่ืองมือมี 
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มาตรฐานสากล มีการควบคุมคุณภาพและดูแลอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอ มีอุปกรณ์เพื่อป้องกนัหากเกิด
อุบติัเหตุข้ึน มีการดูแลนกัท่องเท่ียวควรแต่งกายให้รัดกุม เช่น สวมหมวกกนักระแทก ใส่รองเทา้หุ้มขอ้
เม่ือเดินป่า เป็นตน้  

4) ท่ีพกั จากผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวเลือกพกัท่ีโรงแรม/รีสอร์ท รองลงมาคือ  
เตน็ท/์แคมป์ และโฮมสเตย ์ตามล าดบั   

4.1) นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัโรงแรม/รีสอร์ท นอกจากจะมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ไวบ้ริการอยา่งครบครันแลว้ ดา้นส่ิงปลูกสร้างควรค านึงถึงความเหมาะสม กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
หากเป็นไปไดท้างโรงแรม/รีสอร์ทควรรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการลดมลพิษ ใชว้สัดุรีไซเคิลใน
การผลิตสินค้าของตนเอง และมีโครงการอนุรักษ์น ้ าและพลงังาน อีกทั้งควรรับผิดชอบต่อสังคมโดย
สนบัสนุนการจา้งงานจากคนในชุมชน 

4.2) นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัเตน็ท/์แคมป์จะตอ้งสัมผสักบัธรรมชาติ ไม่เนน้ส่ิง 
อ านวยความสะดวก ซ่ึงในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติ
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการจดัสรรพื้นท่ีตั้งเต็นท/์แคมป์ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีโดยไม่รุกล ้าหรือท าลาย
ธรรมชาติ ไม่บดบงัทรรศนียภาพ และพื้นท่ีควรมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว
อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี  

4.3) นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัโฮมสเตย ์นอกจากร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
แลว้ ยงัตอ้งการสัมผสัวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ควรให้ความใส่ใจ
กบัความสะอาดของสถานท่ีพกัเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของเจา้ของบา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั มีการ
จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมแก่การพกัผอ่น เช่น ผา้ห่มท่ีเพียงพอต่ออากาศท่ีหนาวเยน็ 
เคร่ืองท าน ้าอุ่นจากพลงังานแสดงอาทิตย ์เป็นตน้  

5) จากการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัคือ 1 วนั  
รองลงมา คือ 2 วนั และ 3 วนั ดงันั้น ควรมีการจดัโปรแกรมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยัให้เลือกหลาย
โปรแกรม เช่น โปรแกรมข่ีช้างท่องไพร 1 วนั โปรแกรมเดินป่าชมธรรมชาติ พักเต็นท์ 2 วนั 1 คืน 
โปรแกรมล่องแพ คร่ึงวนั เป็นตน้ 
 

5.4.2  ปัจจยัดา้นการก าหนดราคาบริการ โดยค านึงวา่เงินท่ีจ่ายไปนั้นส่วนหน่ึงมีส่วนช่วย 
สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน 

1) ผูป้ระกอบการทั้งดา้นสถานท่ีพกัและกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญภยัควรตั้งราคาให ้
เหมาะสมกบัคุณภาพของสถานประกอบการ คุม้ค่ากบับริการท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ และเงินท่ีจ่าย 
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2) ควรมีมาตรการควบคุมราคาอยา่งเป็นรูปธรรม พิจารณาขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ก าหนดราคาท่ียุติธรรม เพื่อลดการแข่งขนัดา้นราคาของผูป้ระกอบการ และไม่ใหเ้กิดการ
เอาเปรียบผูบ้ริโภค  

3) นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ีย 1,000 – 2,000 บาท  
ควรมีการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวหลากหลายราคาให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือก 
 

5.4.3 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายบริการ 
1) ผูป้ระกอบการขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยตรงไปยงันกัท่องเท่ียวโดย 

ไม่ผ่านตวักลาง เช่น จองผ่านหน้าเวบ็ไซต์ การโทรศพัท์ไปจอง หรือจองกิจกรรมผ่านอีเมลโดยตรงกบั
สถานประกอบการ หรือการเดินเขามาใชบ้ริการกบัสถานประกอบการโดยตรง (Walk-in) 

2) เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นตวักลางหรือตวัแทนจ าหน่าย เช่น เวบ็ไซตA์goda,  
Booking.com  บริษทัทวัร์ (Tour Operator) ตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent) 
 

5.4.4 ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดบริการ 
1) การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ โฆษณา ซ่ึงตอ้งลดการใชก้ระดาษหรือใชว้สัดุ 

ส้ินเปลืองต่าง ๆ ให้นอ้ยท่ีสุด โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เช่น เวบ็ไซต ์Mobile Application หรือ
ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นตน้ เพื่อมีการส่ือสารให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2) การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM) มีการ 
สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าในระยะยาว มีการบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาบริการและผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเท่ียว เช่น การส่งอีเมลให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมใหม่หรือสิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้เก่า 

3) มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ส่งเสริมการจา้งงานใน 
ชุมชน น ารายไดไ้ปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนในชุมชน การปลูกป่า การปล่อยปลา เป็นตน้ 

4) การสร้างชุมชนออนไลน์ (Community) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น เวบ็ไซต ์Trekkingthai.com 

5) การจดั Sale Promotion ในช่องต่าง ๆ ทั้งในฤดูกาลท่องเท่ียวและนอกฤดูกาล 
ท่องเท่ียว เช่น การจดัแพค็เกจเท่ียวเป็นกลุ่มมา 5 จ่าย 4 เป็นตน้ 
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5.4.5 ปัจจยัดา้นบุคคล 
1) ผูดู้แลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัตอ้งมีความรู้ความช านาญ และมีความเขา้ใจ 

ลึกซ้ึงในพื้นท่ี  
2)  มคัคุเทศกน์ าเท่ียวตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีความสามารถใน 

การถ่ายทอดความรู้แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
3) มีการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว ก่อนเร่ิมกิจกรรมมคัคุเทศกห์รือผูดู้แลกิจกรรมควร 

อธิบายกฎ – กติกา และขอ้ควรปฎิบติัในขณะท ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  
4) สถานประกอบการควรมีบุคลากรท่ีเพียงพอต่อศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว  

และมีการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
5) ผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน มีการจา้งงานชาวบา้นในชุมชนเพื่อการกระจายรายไดใ้หชุ้มชน 

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ควรมีการจดัสรรหนา้ท่ีให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
 
5.4.6  ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
1) มีการใหข้อ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ  

และมีความเป็นสากล 
2) สถานท่ีท่องเท่ียวมีกฎ – กติกา ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์ชดัเจน และตอ้งน าไปใชแ้ละ 

ปฎิบติัตามอยา่งเขม้งวด 
3) การควบคุมความปลอดภยัและการบริหารความเส่ียง เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล มี 

หลกัประกนัภยัและการประกนัชีวติ มีแผนการจดัการเม่ือเกิดอุบติัเหตุ มีระบบเตือนภยั 
4) ใบรับรองมาตรฐานประกอบการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
 
5.4.7 ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
1) ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความกลมกลืน และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความ 

สะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การก าจดัขยะ การก าจดัน ้ าเสีย มีโครงการ Big Cleaning Day ในแหล่ง
ท่องเท่ียว การวางผงัปลูกสร้างอยา่งเหมาะสม 

2) มีการค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพื้นท่ี เช่น มาตรการควบคุม 
นกัท่องเท่ียว ควบคุมเสียง 

3) ผูป้ระกอบการและชุมชนควรร่วมกนัพฒันา และใส่ใจในฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี 
อุดมสมบูรณ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ไม่มีการเผาป่า ไม่ตดัไม ้
หรือปลูกพืชผิดกฎหมาย เป็นตน้ ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินทั้ งด้านสังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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4)  มีการดูแลสถานท่ี ไม่รุกล ้าธรรมชาติมากเกินไป มีช่วงเวลาปิดสถานท่ีเพื่อบูรณะ 
ฟ้ืนฟู บ ารุงสภาพทรัพยากรในพื้นท่ี และสร้างจิตส านึกให้นกัท่องเท่ียวมีความตระหนกัถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.5.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของ 
นกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวต่างชาติ ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสามารถ
น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบไดว้่านักท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความส าคญั
เก่ียวกบัแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ และให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการใน
ด้านใดบ้าง เพื่อให้ผู ้ประกอบการหรือผู ้เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5.5.2  ควรแยกเก็บขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวตามประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั คือ  
เส้นทางธรรมชาติ ทางน ้ า ความเร็ว และความสูง แล้วน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละ 
กลุ่มกิจกรรม เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในแต่ละกิจกรรมเป็น
การช้ีเฉพาะกลุ่มยิ่งข้ึน เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกลุ่ม
ยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยัง่ยืนของนักท่องเทีย่วเจเนอเรช่ันวายชาวไทย 

ต่อการท่องเทีย่วเชิงผจญภัยในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
 แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาการคน้ควา้แบบอิสระในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค
อยา่งย ัง่ยืนของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย ต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกขอ้ตามความเป็นจริง ทั้งน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะถูกน าไป
วเิคราะห์ในภาพรวม เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจต่อไป และขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดีมา ณ ท่ีน้ี 

นางสาวรัตนาวดี ใสจุล ผูศึ้กษา 

  การท่องเทีย่วเชิงผจญภัย ในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง การเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีในแหล่งธรรมชาติ เพ่ือ
พกัผอ่นหรือท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย อนัเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงกิจกรรมท่ีท ามกัเป็น
กิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีความเส่ียง  ใชร้ะดบัการออกแรงทางกายและตอ้งการทกัษะส าหรับการท ากิจกรรมตามประเภท
กิจกรรมท่ีเลือก  
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีใชส้อบถามนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยโดยมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่
หรือต่างจงัหวดัท่ีก าลงัท่องเท่ียวหรือเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งแบบพกัคา้งคืนหรือไม่พกัคา้งคืน กรุณาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี ก่อนด าเนินการตอบแบบสอบถามในส่วน ถดัไป 
 

 กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด 

 1. ท่านเกิดระหวา่งปี ค.ศ.1979 – 1994 หรือ พ.ศ. 2522 – 2537 หรือไม่ 

    1) ใช่ (ตอบค าถามขอ้ท่ี 2)     2) ไม่ใช่ (ยติุการตอบแบบสอบถาม) 
 2. ท่านก าลงัเดินทางหรือเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ใช่
หรือไม่ 

    1) ใช่ (ตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1)    2) ไม่ใช่ (ยติุการตอบแบบสอบถาม) 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วายชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน 
               จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที ่3  ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 
ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงใน    หนา้ขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ  

 1)  ชาย  2)  หญิง 

 

2. อาย ุ 

 1)  20 -24 ปี  2)  25 - 29 ปี  3)  30 – 34 ปี 

 

3. สถานภาพ 

 1)  โสด  2)  สมรส 

 3)  หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่   

 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1)  ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา  2)  ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

 3)  ปริญญาตรี  4)  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
    

5. อาชีพ 

 1)  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ / ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล  

 2)  พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

 3)  เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 

 4)  นกัเรียน / นกัศึกษา 

 5)  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................... 

 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1) ไม่เกิน 15,000 บาท  2)   15,001 –  30,000 บาท 

 3)  30,001 – 45,000 บาท  4)   45,001 – 60,000 บาท 

 5)  มากกวา่  60,000 บาท   

  7. ภูมิล าเนา จงัหวดั (ระบุ) ................................................. 
 
  8. ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยส่วนใหญ่พกัคา้งคืนหรือไม่ 

     1) พกัคา้งคืน             2) ไม่พกัคา้งคืน 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัด
เชียงใหม่ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงใน    หนา้ขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

1. วตัถุประสงคท่ี์ท่านเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) พกัผอ่น        2) ท ากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเตน้และทา้ทาย 

   3) เยีย่มชม/ศึกษาธรรมชาติ      4) เพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง 
 

2. ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวกบัท่านมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) ตดัสินใจดว้ยตวัเอง       2) ครอบครัว/ญาติ   

   3) เพ่ือนร่วมชั้นเรียน/เพ่ือนร่วมงาน     4) คู่รัก  
 

3. ความถ่ีในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัต่อปี  

   1) 1 คร้ัง            2) 2 คร้ัง        3) 3 คร้ัง                4) มากกวา่ 3 คร้ัง  
 

4. ท่านนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัก่ีคนในแต่ละคร้ัง (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) คนเดียว            2) 2 – 3 คน        3) 4 – 5 คน             4) 6 – 7 คน          5) มากกวา่ 7 คน 
 

5. ช่วงเวลาท่ีท่านนิยมเลือกเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) วนัธรรมดา (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์)      2) วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์

    3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ/์วนัหยดุเทศกาล      4) ตามความสะดวก 
 

6. ท่านใชร้ะยะเวลาโดยเฉล่ียก่ีวนัในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในแต่ละคร้ัง (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) คร่ึงวนั (Half day)     2) 1 วนั       3) 2 วนั 

   4) 3 วนั      5) มากกวา่ 3 วนั  
 

7. ท่านมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเฉล่ียต่อคร้ังประมาณเท่าไร  

   1) ต ่ากวา่ 1,000 บาท     2) 1,000 – 2,000 บาท     3) 2,001 – 3,000 บาท 

   4) 3,001 – 4,000 บาท     5) 4,001 – 5,000 บาท     6) มากกวา่ 5,000 บาท 
 

8. โดยส่วนใหญ่ท่านนิยมเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวดว้ยวธีิใด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) จดัรายการเดินทางทั้งหมดดว้ยตวัเอง  

   2) เลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวจากน าเท่ียวหรือทวัร์   

   3) จดัรายการตามค าแนะน าของเพื่อน/ญาติ 

   4) จดัรายการตามค าแนะน าของส่ือ เช่น รายการโทรทศัน์, Blog รีววิ 
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9. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท่านสนใจหรือเขา้ร่วมมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) การดูนก/การส่องสตัว ์    2) การล่องแก่ง/ล่องแพ    3) การส ารวจถ ้า 

   4) การเดินป่า/การนัง่ชา้ง    5) การพายเรือแคนู/คายคั    6) การป่ันจกัรยาน 

   7) การขบัรถ ATV/ออฟโรด    8) การปีนผา/การไต่หนา้ผา   9) การโดดร่ม/บอลลูน 

   10) กิจกรรมผจญภยับนตน้ไม ้    11) ซอฟบอล  (Zorb ball)   12) เพน้ทบ์อล (paintball) 
 

10. สาเหตุท่ีท าใหท่้านตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง     2) คน้หาประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตนเอง  

   3) ท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาตนเอง      4) การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของงานอดิเรก 

   5) พบปะเพื่อนฝงูหรือผูอ่ื้นในสงัคม     6) เดินทางสะดวก และประหยดัค่าใชจ่้าย 

   7) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใหเ้ลือกหลากหลาย 
 

11. ท่านไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่จากแหล่งใดมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า    2) เวบ็ไซตท่์องเท่ียวทัว่ไป    3) นิตยสาร/วารสารน าเท่ียว  

   4) พนกังาน/บริษทัน าเท่ียว    5) เวบ็ไซตบ์ริษทัน าเท่ียว     6) Social Network 

   7) ส่ือสารธารณะ อาทิ โทรทศัน์ วทิย ุ  
 

12. การเดินทางท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท่านใชบ่้อยท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) รถส่วนบุคคล (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์    2) รถโดยสารสาธารณะ 

   3) รถบริการของบริษทัทวัร์      4) รถเช่า (รถจกัรยาน, รถจกัรยานยนต,์ รถยนต)์ 
 

13. การท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่านเลือกพกัท่ีใด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

   1) โรงแรม/รีสอร์ท      2) โฮมสเตย ์      3) เตน้ท/์แคมป์ 

   4) หอพกั/แมนชัน่      5) บา้นญาติ/บา้นเพื่อน     6) บา้นตวัเอง 
 

14. ท่านคิดวา่จะเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่อีกหรือไม่  

   1) มา       2) ไม่มา      3) ไม่แน่ใจ 
 

15. ท่านจะแนะน าใหเ้พ่ือนหรือคนรู้จกัมาท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่หรือไม่  

   1) แนะน า       2) ไม่แนะน า      3) ไม่แน่ใจ 
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16. ในการเลือกท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อการเลือกของท่าน  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัการใหค้วามส าคญัของท่านมากท่ีสุด  

ปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการ 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ปัจจยัด้านผลติภัณ์ (Product) 
1. สถานท่ีท่องเท่ียวมีลกัษณะ เหมาะสมกบักิจกรรม
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

     

2. กิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และคุม้ค่าในการ
เรียนรู้ 

     

3.กิจกรรมแต่ละประเภท มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ให้มีความปลอดภยั มีมาตรฐาน และเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

4. กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย       
5. สถานท่ีท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการเขา้ถึง เช่น 
เสน้ทาง การคมนาคม 

     

ปัจจยัด้านราคา (Price) 
1. ราคาของกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัมี
ความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพของอุปกรณ์  

     

2. ราคาของท่ีพกั มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ      
3. มีมาตรการควบคุมราคา และก าหนดมาตรฐาน
ราคาของผูป้ระกอบการท่ีชดัเจน 

     

4. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่ายซ้ือมีส่วนช่วยเหลือสงัคม      
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Distribution) 
1. มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภัย
โดยตรงกับสถานประกอบการใน พ้ืน ท่ี  เช่น 
โทรศัพท์ไปจอง จองผ่าน เว็บ ไซต์ของสถาน
ประกอบการ 

     

2. มีความสะดวกในการจองท่ีพกั หรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัโดยผ่านตวักลาง หรือตวัแทน
จ าหน่าย เช่น บริษทัทวัร์ 
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ปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการ 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาด (Promotion) 
1. มีการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่นช่องทางออนไลน์ 

     

2. มีส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล และรายละเอียดใน
การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

     

3. มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือรักษาลูกคา้
ในระยะยาว เช่น ส่งอีเมลให้ข้อมูลลูกค้าท่ีเคยมา
เก่ียวกบักิจกรรมใหม่ 

     

4. ผู ้ประกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น 
ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน น ารายได้ไปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชน การปลูกป่า 
การปล่อยปลา 

     

ปัจจยัด้านผู้มส่ีวนร่วม (People) 
1. มัคคุเทศก์น าเท่ียวมีความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านผจญภัย พร้อมความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

     

2. ผูดู้แลกิจกรรม ตอ้งมีความรู้ความช านาญ เช่น 
ความช านาญในพ้ืนท่ี ขอ้ควรปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 

     

3. มีจ านวนบุคลากรท่ี มีมาตรฐาน และผ่านการ
ฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว 
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ปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการ 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) 
1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอ 

     

2. มีการให้ขอ้มูลดา้นหลกัการของกิจกรรมผจญภยั
อยา่งถูกตอ้ง และมีความเป็นสากล 

     

3. สถาน ท่ี ท่ องเท่ี ยวมีกฎ  – ก ติกา เข้มงวดต่ อ
กิจกรรมท่ีอาจท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

     

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) 
1. ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น การวางผงัปลูก
สร้าง 

     

2. มีความค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้
ของพ้ืน ท่ี  เช่น  มาตรการควบคุมนักท่องเท่ี ยว 
ควบคุมเสียง 

     

3. ผู ้ประกอบการมี จิตส านึก  และมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ การจดัการน ้ าเสีย 

     

 
17. ท่านมีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัการใหค้วามคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

การท่องเทีย่วเชิงผจญภัย 

ระดบัความคดิเห็น 

ทางลบ
มากทีสุ่ด 

-2 

ทางลบ 
 

-1 

เฉย ๆ 
 
0 

ทางบวก 
 
+1 

ทางบวก
มากทีสุ่ด 

+2 
1. มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม      
2. มีผลกระทบต่อสงัคม      
3. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ      
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ส่วนที ่3 ความคดิเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื (ค าถามน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริโภค
อยา่งย ัง่ยนืในลกัษณะทัว่ ๆ ไป) 

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน หมายถึง การบริโภคอยา่งพอดี พอประมาณ ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน และ
น ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การใชฐ้านทรัพยากรและ
ความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้งและการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใชใ้นกิจกรรมการผลิต และ
บริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการใหค้วามคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

  
5 

เห็น
ด้วย 

 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
3 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

2 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่  
1 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 
1.  มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง      
2. ความสมดุลของธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบ
จากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได ้

     

3. มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวกิฤตระบบนิเวศน์ท่ี
ก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก 

     

4. โลกเปรียบเสมือนกบัยานอวกาศท่ีมีพ้ืนท่ีและ
ทรัพยากรอนัจ ากดัมาก ๆ  

     

5.  ถา้ส่ิงต่าง ๆ ยงัคงด าเนินไปตามรูปแบบท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความหายนะทาง
ส่ิงแวดลอ้มคร้ังใหญ่ในอนาคต 

     

6. ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้ง
ถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

7. ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้ง
ถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

8. ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้นชีวติประจ าวนัจ าเป็นตอ้ง
ใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ 
9. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม      
10. เม่ือฉนัจะซ้ือผลิตภณัฑฉ์นัมกัถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีฉนั
ชอบ 

     

11. ผูค้นควรบริโภค/อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ ถึงแมว้า่ส่ิง
นั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ  

     

12. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยมของฉนั      
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ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
5 

เห็น
ด้วย 

 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
3 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

2 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ 
13. ฉนัใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑว์า่ตอ้งไม่มีสารเคมี      
14. ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมเป็นโทษต่อ
ร่างกายมากเกินไป 

     

15. เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัใหค้วามสนใจวา่ผลิตภณัฑน์ั้น
มีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ 

     

16. เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัตอ่ฉนัเม่ือฉนับริโภค/
อุปโภคผลิตภณัฑ ์

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
17. ความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัฉนั 

     

18. ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ หากฉนัไม่แน่ใจวา่
ผูผ้ลิตและคนงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

     

19. เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ  ฉนัใหค้วามสนใจกบั
ฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม 

     

20. ฉนัประสงคท่ี์จะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึน
เพ่ือสนบัสนุนผูผ้ลิตรายยอ่ยจากกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันา 

     

21. มีความส าคญัส าหรับฉนัท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตใน
ทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคา้ 

     

22. เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศ
โดยการซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

     

23. ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

     

24. ไม่มีความส าคญัส าหรับฉนัวา่ผลิตภณัฑน์ั้นจะเป็น
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 

     

ความเห็นต่อพฤตกิรรมขององค์กรในประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม 
25. บริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพ่ือลดมลพิษอนั
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง 

     

26. หากเป็นไปได ้บริษทัต่าง ๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิลในการ
ผลิตสินคา้ของตนเอง 

     

27. บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการเพ่ือการอนุรักษน์ ้ าและ
พลงังาน 
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ความเห็นต่อแนวคดิการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

ระดบัความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
5 

เห็น
ด้วย 

 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
3 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

2 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1 

ความเห็นต่อพฤตกิรรมองค์กรในประเดน็ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
28. บริษทัต่าง ๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพ่ือ
สนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพา
อุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง 

     

29. บริษทัต่าง ๆ ควรใชโ้ครงการพ่ึงพาแหล่งพลงังาน
ทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต 

     

30. บริษทัต่าง ๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบั
แหล่งชุมชนเพ่ือสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     

 
ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

***** ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวรัตนาวดี  ใสจุล 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   18 กนัยายน พ.ศ. 2533 
 
ประวตัิการศึกษา            ส าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาการท่องเท่ียว         

 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ปีการศึกษา 2555 
 
ประสบการณ์ท างาน  ปี พ.ศ. 2555 – 2557  บริษทั มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จ ากดั 

 
 
 

 

 

 

 

 


