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พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชัน่วายชาวไทย 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Thai Generation Y Tourists 

towards Adventure Tourism in Chiang Mai Province 

รัตนาวดี ใสจลุ* และวรัท วินิจ** 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ัง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของ

นักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตาม

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 300 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–24 ปี มีสถานภาพโสด  

มีระดับการศกึษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 

15,000 บาท มีภูมลิําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่และนยิมพักค้างคืนเมื่อท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  

จากการศึกษา พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อ         

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม 4–5 คน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

เฉลี่ยต่อครั้ง 1,000–2,000 บาท มีกิจกรรมที่สนใจหรือเข้าร่วม คือ การล่องแก่ง/ล่องแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน 

ตัดสินใจท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความถี่ในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 2 ครั้งต่อปี มีช่วงเวลาที่นิยมท่องเที่ยว คือ ตามความ

สะดวก มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 1 วัน จัดรายการเดินทางทั้งหมดด้วยตัวเอง ทราบขอ้มูลการทอ่งเที่ยวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก

แนะนํา มีสาเหตุการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยให้

เลือกหลากหลาย    นิยมเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล  (รถจักรยาน รถจักรยานยนต์  รถยนต์)  พักที่โรงแรม/รีสอร์ท ม ี  

การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ซ้ําอีก และจะให้คําแนะนําแก่บุคคลอื่นๆ ให้มาท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม ่

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 

ด้านการจัดจําหน่ายบริการ และด้านกระบวนการ  

                                                            

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

** ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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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 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. 

บทนํา 

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้

ความสําคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการเดินทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้รับความเพลิดเพลิน  ต่ืนเต้น  ท้าทาย  ผจญภัย และ

ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ (TAT Tourism Journal, 2556: ออนไลน์) ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้

ความสําคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบนี้   โดยกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

ศึกษาความเป็นธรรมชาติ     กลุ่มที่รักในความท้าทายหรือการนําความแปลกใหม่มาผสมผสานกับความท้าทาย   ทําให้

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นวายถือเป็นนักทอ่งเที่ยวใหม่ที่มีความสนใจในกิจกรรมแปลกใหม่ และตอ้งการ

ความท้าทาย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางานจะชอบกิจกรรมในลักษณะการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (Soft Adventure)  

(วิไลวรรณ   ทวิชศรี, 2555: ออนไลน์)  เน้นการท่องเที่ยวแบบอิสระ   และให้ความสนใจประสบการณ์ที่ได้ระหว่าง     

การเดินทางไม่น้อยไปกว่าจุดหมายปลายทาง การเดินทางด้วยสายการบินอาจไม่ใช่ทางเลือกแรก คนรุ่นใหม่จะหันมา

เดินทางด้วยรถไฟ รถบัส หรือล่องเรือมากข้ึน (การสรุปเทรนด์ปี 2014 ที่ครบและแน่นที่สุดในปฐพี, 2557: ออนไลน์) ซึ่ง

ถือเป็นนักท่องเที่ยวใหมท่ี่ค่อนข้างมีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) เป็นแนวคิดในเร่ืองของการบริโภคอย่างพอด ี

พอประมาณ ตามความจําเป็นพื้นฐาน และนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้างและการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต และ

บริการอย่างต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 

ออนไลน์) ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรช่ันวายเติบโตขึ้นมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก จึงตระหนักถึงเร่ือง

การบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยเม่ือไปท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่สามารถพัฒนาความรู้ การท้าทาย

ศั ก ย ภ า พ ท า ง ร่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ  ร ว ม ถึ ง ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  

และสิ่งแวดล้อมด้วย 

จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ ศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ เมืองแห่งการ

สร้างสรรค์ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุนรวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจากปี 2554  

ซึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยว 5.6 ล้านคน เป็น 6.5 ล้านคน (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2555: 

แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะภูเขาและสายน้ํา  

ทําให้เอื้อต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยต่างๆ มากมาย 

อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้ว การเดินทางอย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่มีไมก่ี่คนที่

อยากทํา คนส่วนใหญ่ยังยินดีและพอใจกับการจา่ยหนัก เพื่อให้วันหยุดของตัวเองเป็นคืนวันที่คุ้มค่าที่สุด  ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึง

ต้องการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนและกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และเพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อ            

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อ    

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนและ

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

ในการศึกษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักการตลาดเชิงเหตุผล นักการตลาดจะใช้โมเดล 

โมเดล 7Os หรือ โมเดล 6Ws 1H ในการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยโมเดล 7Os มีลักษณะเป็นคําถามและคําตอบ

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นักการตลาดจะต้องค้นหาคําตอบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําความเข้าใจกับ

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555: 95) โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย

(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุม่เปา้หมาย (Occupants) ทางด้าน 1) ประชากรศาสตร์  

2) ภูมิศาสตร์ 3) จิตวิทยาหรือจติวิเคราะห์ 4) พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร 

(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ ์คือ 

ต้องการคุณสมบัติหรือองคป์ระกอบของผลติภัณฑ ์(Product Component) 

และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive differentiation)  

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ 

(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซ้ือสินค้าเพื่อสนองความ

ต้องการของเขาด้านร่างกายและดา้นจิตวิทยาซึ่งตอ้งศกึษาถงึปจัจยัที่มี

อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซื้อคือ 1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจติวทิยา   

2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 

(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ (Organizations) มีอทิธิพลในการตัดสินใจซึ่ง

ประกอบด้วย 1) ผู้ริเริ่ม 2) ผู้มีอิทธิพล 3) ผูตั้ดสินใจซื้อ 4) ผู้ซื้อ 5) ผู้ใช้ 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปีช่วงฤดูใดของป ีช่วงวัน

ใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวันโอกาสพเิศษหรือเทศกาลวันสําคัญต่างๆ 
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6. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน 

(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง(Outlets) ที่ผู้บริโภคไปทําการซื้อ เช่น บริษัทนําเที่ยว 

เป็นตน้ 

7. ผู้บริโภคซ้ืออยา่งไร 

(How does the consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย 1) การรับรู้ปัญหา 

2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมิน ผลทางการเลือก 4) ตัดสินใจซื้อ  

5) ความรูสึ้กหลังการซื้อ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 194 

2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7 Ps เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ โดยวิธีการใช้เครื่องมือทาง

การตลาดที่ต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (ธีรกิต ิ 

นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) 

1) ผลิตภัณฑ์บริการ (The service product) เป็นข้อเสนอทั้งหมดของผู้ขายที่สามารถให้ประโยชน์หรือคุณค่าแก่

ลูกค้าได้ แบ่งออกได้ 5 ระดับ ตามองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการทั้งหมด คือ ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 

ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลติภัณฑ์เสริม และผลติภัณฑ์ที่เป็นไปได ้ 

2) การกําหนดราคาบริการ (Pricing the service) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน 

(Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่า

ราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ การกําหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกคา้  

3) การจัดจําหน่ายบริการ (Place) หมายถึง สถานที่ให้บริการ ส่วนแรก คือ การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location)  

ของธุรกิจบริการซึ่งมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้

บริการจัดไว้ เนื่องจากผู้บริโภคต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ดังนั้น สถานที่ให้บริการจึงต้องครอบคลุมพื้นที่

ให้บริการให้ได้มากที่สุด  

4) การสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the service) คือ การสื่อสารการตลาดที่ต้อง

แน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทําตามในสิ่งที่

เราคาดหวัง ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึงตัวสินค้าหรือบริการ เกิดความต้องการใช้ และตัดสินใจซื้อและซื้อมากข้ึน  

โดยอาศัยเคร่ืองมือที่แตกต่างกัน  

5) บุคคล (People) หมายถึง พนักงานตอ้งอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน พนักงานต้องมคีวามสามารถ มีทัศนคตทิี่ด ีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ 

มีความสามารถในการแก้ปัญหา และบุคลิกภาพดี  

6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่าง

ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทําใหลู้กค้าเกิดความประทับใจ  

7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได ้

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ภูมิทัศนบ์รกิาร (Servicescape) และสิ่งที่จับตอ้งไดป้ระเภทอื่น (Other Tangibles)  
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยนื (Sustainable Consumption Concept) 

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่ถูกนํามาตีความและให้ความหมายไว้ในหลากหลายมิติโดยนักวิจัย 

สถาบัน และองค์กรต่างๆ    ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของการบริโภคอย่างยั่งยืน   การศึกษาคร้ังนี้      

จึงนําเสนอแนวคดิและความหมายของการบริโภคอย่างยั่งยืนใน 2 บริบท คือ บริบทสากลและบริบทไทย 

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทสากล ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิก ซึ่งกลุ่มประเทศ

ดังกล่าวได้ระดมความคิด และได้ให้ความหมายรวมทั้งนิยามของการบริโภคอย่างยืนไว้ว่า “การบริโภคอย่างยั่งยืน 

หมายถึง การใช้สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดสารพิษของเสียและสารมลพิษน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของสินค้า

หรือบริการนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความจําเป็นล่วงหน้าของคนในรุ่นถัดไป” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2550: ออนไลน)์ 

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยืน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ได้ให้นิยามของการบริโภคอย่างย่ังยืนในบรบิทไทยไว้ว่า  “การบริโภคที่ยั่งยืน หมายถงึ การบริโภคสิ่งที่มคีวามจําเป็น  ต่อ

ชีวิต โดยบริโภคอย่างพอดี พอม ีพอกนิ พอใจในสิ่งที่มีและได้รับ มีการคํานงึถึงทั้งในวันนี้และวันหน้า และดําเนินชีวิตอย่าง

มีสติอยู่ในทางสายกลางโดยอาศัยความเพียร ความรอบรู้รอบคอบ ความระมัดระวัง รู้จักการประเมินและวิเคราะห์

สถานการณ์เพื่อค้นหาข้อจํากัดที่ตนมีและนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการบริโภคที่ก่อให้เกิดความ

สมดุล ระหว่างความสุขในการดําเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้กับทรัพยากรที่มีจํากัดในโลกนี้ รวมถึงมีการแบ่งปันให้กับ

สังคมรอบข้างและมีความเอื้ออาทรต่อระบบนิเวศ”  และอีกในความหมายหนึ่ง คือ “การบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ 

ตามความจําเป็นพื้นฐาน และนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงการใช้ฐานทรัพยากรและความสามารถที่รองรับได้

ของระบบนิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการดําเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีการแบ่งปันให้กับ

สังคมรอบข้าง และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องไปถึงคนรุ่น

อนาคต” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2550: ออนไลน์) 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งในบริบทสากลและบริบทไทยถึงแม้จะไม่มีคํานิยามหรือคําจํากัดความที่

แน่นอนของการบริโภคอย่างย่ังยืน แต่คํานิยามโดยรวมก็มีการกําหนดลักษณะและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้

ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องและสามารถนํามาใช้อธิบายแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนได้นั้น คือ แนวคิดของไตรกัปปิยะ (Triple 

Bottom Line) 

แนวคิดไตรกัปปิยะ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจผ่าน 3 หัวข้อสําคัญ คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   โดยแนวคิดนี้ ถูกจัดทําข้ึนเพื่อรายงานข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงนิ เนื่องจาก

กําไรของกิจการอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีที่สุดในการแสดงมูลค่าความมั่นคงของกิจการ  แต่นโยบายการกําหนดเป้าหมาย  

กลยุทธ์และขีดความรู้ความสามารถของกิจการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้างผลกําไร

ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตในลักษณะของการได้ประโยชน์ทุกด้านโดยทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการ

สนับสนุนและฟื้นฟูให้เติบโตแข็งแรงไปพร้อมกับกิจการ    ซึ่งกจิการเองก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีกลับมาเช่นกัน (มัทนชัย 

สุทธิพันธ์, 2556: 43) 
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การวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้บริโภคนั้น ถือว่าพฤติกรรม      

การบริโภคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน   มีส่วนสําคัญอย่างมากในการที่จะผลักดันให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งหาก

ศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้บริโภค จะสามารถแบ่งผู้บริโภคออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน 

คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  คําถามที่ใช้วัดจะประกอบไปด้วย 2 

ส่วนหลักที่สําคัญ คือ (Krytallis et al., 2012: 344-345; Tanner and Kast, 2003: 899-900) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

การบริโภคอย่างยั่งยืนของตัวผู้บริโภคเองในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืนในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. รูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 

เจเนอเรชั่นวาย หรือ Generation Y (Why Generation) หรือกลุ่มคน Gen Y คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1979 – 

1994 หรือ พ .ศ . 2522 – 2537 (Kotler and Keller, 2012: 242) เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (เจาะตลาดผู้ชาย Generation Y 

กลุ่มเป้าหมายใหม่ กําลังซื้อสูง จับตากลุ่มธุรกิจที่เตรียมแจ้งเกิด, 2554: ออนไลน์) นักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรช่ันวายถือ

เป็นนักท่องเที่ยวใหม่ที่ค่อนขา้งมีคุณภาพและใช้จ่ายมาก  อีกทั้ง มีความสนใจในกิจกรรมแปลกใหม่ ต้องการความท้าทาย 

และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (วิไลวรรณ ทวิชศรี, 2555: ออนไลน์) เน้นการท่องเที่ยวแบบอิสระการท่องเที่ยวคนเดียว  

และให้ความสนใจประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการเดินทางไม่น้อยไปกว่าจุดหมายปลายทาง การเดินทางด้วยสายการบิน

อาจไม่ใช่ทางเลือกแรก คนรุ่นใหม่จะหันมาเดินทางด้วยรถไฟ รถบัส หรือล่องเรือมากขึ้น (การสรุปเทรนด์ปี 2014  

ที่ครบและแน่นที่สุดในปฐพี, 2557: ออนไลน์) มีความรู้ความเข้าในการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ดารกา ไตรรัตน์วงศ์, 2550: 7) จึงเป็นกลุ่มที่สามารถปลูกฝัง

จิตสํานึกในการรักษส์ิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นตอ่ๆ ไปได ้ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) 

1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย   ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้สรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิง 

ผจญภัย หมายถึง การเดินทางไปยังพื้นที่ในแหล่งธรรมชาติ เพื่อพักผ่อนและทํากิจกรรมที่มีความต่ืนเต้นและท้าทาย  

อันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมที่ทํามักเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง ใช้ระดับการออกแรงทางกาย

และต้องการทักษะสําหรับการทํากิจกรรมตามประเภทกิจกรรมที่เลือก 

2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (2549 อ้างถึง

ในนพพงษ์ ตวงสุขเกษม, 2554: 13-14) ได้จําแนกรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

แบบธรรมดาทั่วไป (Common Adventure) เป็นการท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่ไม่

ต้องการความเป็นมืออาชีพเลย แบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเที่ยวแบบที่มีกิจกรรมที่ง่ายๆ 

ธรรมดา ไม่ต้องอาศัยความรู้ในการทํากิจกรรมมากนัก เน้นความบันเทิงและความผ่อนคลายจากการท่องเที่ยว และแบบ

เอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure) ถือเป็นการทอ่งเที่ยวที่จําเป็นต้องใช้ความรู้ในการทํากจิกรรมที่จัดให้ไวเ้ป็น

อย่างสูง และเหมาะกับคนที่รักการผจญภัยเป็นอย่างมาก  
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3) ประเภทกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การแบ่งประเภทกจิกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย สามารถแบ่ง

ได้หลากหลายอาจแบ่งตามประเภทของกิจกรรมที่ทําตามระดับความเสี่ยง การออกแรงทางกายภาพ และทักษะที่ต้องใช้

ในกิจกรรมนั้น หรืออาจแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งธรรมชาติที่แตกต่างกัน (อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค, 2555: 52-

54) ซึ่งในส่วนนี้ผู้ศึกษาทําการแบ่งประเภทกิจกรรมตามลําดับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับเส้นทางธรรมชาติ ทางน้ํา ความเร็ว และความสูง  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นพพงษ์   ตวงสุขเกษม (2554) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบผจญภัยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:     

ภูเพชรรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดการท่องเที่ยวแบบผจญภัยภูเพชรรีสอร์ท  

ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนจากการท่องเที่ยวแบบผจญภัย  ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว

แบบผจญภัย และศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบผจญภัยอย่างยั่งยืน ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบต่อชุมชนจาก

การท่องเที่ยวแบบผจญภัยพบว่า เกิดการพัฒนาทางด้านบวกทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายใน

ชุมชนดีข้ึน เกิดการหมุนเวียนของเงินภายในชุมชนเน่ืองจากคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานของผู้ประกอบการ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได้ มีการบรรเทาความยากจนและเกิดการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ มีส่วนในการ

อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน มีการปรับทัศนียภาพใหม่จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สีเขียว

อุดมสมบูรณ์ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวแบบผจญภัย คือ นักท่องเที่ยวยังไม่มีความพร้อมและไม่มีการเตรียมตัวที่ดี

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการทํากิจกรรมท่องเที่ยวแบบ ผจญภัย และผู้ประกอบการขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการที่จะแนะนําวิธีการทํากิจกรรมอย่างถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบ

ผจญภัยของโรงแรม-รีสอร์ทพบว่า การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยว 

ปาริฉัตร อิ้งจะนิล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ

ตลาดเกา่ กรณศีึกษา ตลาดคลองสวน 100 ป ีจังหวัดสมุทรปราการ  รูปแบบการศกึษาเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ จากกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-44 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานเอกชน 

รายได้ต่อเดือน 10,001–15,000 บาท ด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเดินท่องเที่ยว พบว่า วัตถุประสงค์

เดินทางเพ่ือพักผ่อน/เที่ยวชมตลาด  ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไม่พักค้างคืน การใช้จ่ายต่อคร้ังระหว่าง 500– 

1,000 บาท เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ ส่วนใหญ่เดินทางมาคร้ังแรก และจะเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

และแนะนําผู้อื่นเดินทางมาท่องเที่ยว ต้องการให้ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระดับมาก  

และความพึงพอใจดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการ ระดับปานกลาง 
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ธัญวรรณ ใจวัง (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้

ศึกษา คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นนอน กําหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 330 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม พบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–15,000 

บาท และเป็นผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดลําพูน และผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยววัดใน

จังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางเพื่อมาทําบุญ รองลงมาคือกราบไหว้พระ/ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

มีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อเยี่ยมญาต ิรองลงมาเพื่อต้องการพักผอ่น/เปลี่ยนบรรยากาศ และปฏิบัติธรรม บุคคลที่มอีทิธิผลต่อ

การตัดสนิใจเดินทาง ได้แก่ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง และนยิมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และกลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มตั้งแต ่

5 คนขึ้นไป โดยจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ไม่ระบุวัน และเดือนที่แน่นอนให้การเที่ยววัด  

และใช้ระยะเวลา  2-3 วัน ในการพํานักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อวัดเป็นชื่อมงคล รองลงมาคือความสวยงามทางธรรมชาต ิด้านราคา คือ คา่ใช้จ่ายในการบูชาเคร่ืองราง 

รองลงมาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือสถานที่ตั้งของวัดสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้สะดวก  

และตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้านบุคคล  คือ ความมีช่ือเสียงของพระในวัด ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ  

ความสะอาด รองลงมาบรรยากาศที่กระตุ้นการเลื่อมใสศรัทธา  ด้านกระบวนการคือ ความสะดวก รวดเร็ว ของการ

บริการตามสถานที่ต่างๆ และการแนะนําใหข้้อมูลข่าวสารตามแหล่งท่องเที่ยว 

อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ได้ศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและ

ผจญภัย โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผลการวิจัยเชิงปริมาณข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

2,250 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 1,500 ราย (67%) และชาวไทย 750 ราย (33%) โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มี

สัดส่วนของเพศชาย ร้อยละ 53.9 และเพศหญิง ร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 23-30 ปี หรือวัยเริ่มทํางาน คิดเป็น

ร้อยละ 36 รองลงมา มีอายุในช่วง 18-22 ปี หรือวัยศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 และมีอายุในช่วง 31-50 ปี หรือวัย

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวกับเพื่อน อาชีพและรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 กลุ่มสําคัญ คือ กลุ่มพนักงานบริษัทและทํางานอิสระ มีสัดส่วนร้อยละ 48 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 25,000 

บาทต่อเดือน และกลุ่มนิสิต/นักศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 31 ทั้งหมดมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยว

ชาวไทยกลุ่ม Soft Adventure เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงกว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Hard Adventure โดยนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Soft Adventure กลุ่มใหญ่มีรายได้ระหว่าง 25,000–50,000 บาท ในขณะที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม Hard 

Adventure ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 10,000–25,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากกว่า 

1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 56 นิยมจัดการเดินทางท่องเที่ยวเองโดยไม่ใช้บริการทัวร์ ร้อยละ 80 กิจกรรมเชิงนิเวศและ

ผจญภัย คือ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมเดินป่า โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่พักในโรงแรม 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 รองลงมา คือ การพักเต็นท/์แคมป ์คิดเป็นร้อยละ 24  
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 วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยว 

เจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชงิผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนหรือไม่ โดยจะทําการศึกษาในนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน

จังหวัดเชยีงใหม ่

 2. ข้ันตอนการศึกษา  

 ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

อายุ ระหว่าง  20–34 ปี  เกิ ดระหว่างปี  ค .ศ .1979 – 1994 ห รือ  พ .ศ . 2522–2537 (Kotler and Keller, 2012: 242)  

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม ่ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แนน่อน  

 เน่ืองจากไมท่ราบจํานวนประชากรที่แน่นอนของประชากรนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม ่

ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวหรือกําลังท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจํานวนกลุ่มวิเคราะห์ย่อยที่จะวิเคราะห์ไม่

ทราบจํานวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างอาจจะมีขนาด 200–500 หน่วยตัวอย่าง ตามการเปิดตารางขนาดตัวอย่างใน

การศึกษาที่ใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนและระดับท้องถิ่นของ Seymour Sudman (1976: 87 อ้างถึงใน กุณฑลี เวชสาร, 

2546: 192) จึงกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 300 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability sampling) วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลจาก

นักทอ่งเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวหรือกําลังท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชยีงใหม ่

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยที่

เคยเดินทางมาท่องเที่ยวหรือกําลังท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 มีอายุ 20–24 ปี ร้อยละ 51.67 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 

85.66 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้งบรษิัทเอกชน ร้อยละ 41.33 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 50 มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 35.34 และพักค้างคืนเม่ือ

ท่องเที่ยวเชงิผจญภัย ร้อยละ 69.33 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัยเป็นกลุ่ม 4–5 คน ร้อยละ 44.00 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเฉลี่ยต่อครั้ง 1,000–2,000 บาท ร้อยละ 

28.33 และรองลงมา    คือ 2,001–3,000 บาท  ร้อยละ 23 และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่สนใจหรือเข้าร่วม คือ 

การลอ่งแกง่/ล่องแพ ร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ การเดนิปา่/การนั่งช้าง ร้อยละ 24.67 

ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่เดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อพักผ่อน ร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง ร้อยละ 23.33  

และทํากจิกรรมที่มีความตื่นเตน้และทา้ทาย ร้อยละ 20.00  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจ

เดนิทางทอ่งเท่ียวดว้ยตัวเอง ร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ เพื่อนร่วมช้ันเรยีน/เพื่อนรว่มงาน ร้อยละ 31.33 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40.00 มีช่วงเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ตามความสะดวก ร้อยละ 

61.67 และมรีะยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเชงิผจญภัย 1 วัน ร้อยละ 38.67 รองลงมา คือ 2 วัน ร้อยละ 32.32  

ผูบ้ริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญจ่ดัรายการเดนิทางทัง้หมด

ด้วยตัวเอง คดิเป็นรอ้ยละ 54.33 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว

เชิงผจญภัยในจังหวัดเชยีงใหมจ่ากเพื่อนหรือคนรูจ้ักแนะนํา ร้อยละ 40.67 มีสาเหตุการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชงิผจญภัย

ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยให้เลือกหลากหลาย ร้อยละ 21.33 รองลงมา คือ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ร้อยละ 20.33 นิยมเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล (รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์, รถยนต์) ร้อยละ 83.33 

พักที่โรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 29.33 รองลงมา คือ เต็นท์/แคมป์ ร้อยละ 24.00 มีการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน

จังหวัดเชียงใหม่ซ้ําอีก ร้อยละ 91.00 และจะให้คําแนะนําแก่บุคคลอื่น ๆ มาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 

95.33 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัด

เชียงใหม่ที่มคีา่เฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิาร ปัจจัยย่อยฯที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงสุด ค่าเฉลี่ย

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ สถานที่ทอ่งเที่ยวมีลักษณะเหมาะสมกับกจิกรรม

ท่องเทีย่วเชิงผจญภัย 
4.36 

ด้านการกําหนดราคาบริการ ราคาของกจิกรรมในการทอ่งเที่ยวเชิงผจญภัยมี

ความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและ

คุณภาพของอปุกรณ ์

3.94 
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ด้านการจัดจําหน่ายบริการ มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภัย

โดยตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์

ไปจอง จองผ่านเว็บไซต์ของสถานประกอบการ 

4.08 

ด้านการสื่อสารการตลาดบริการ มีการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ดา้นการ

ท่องเทีย่วเชิงผจญภัยผ่านช่องทางออนไลน ์
4.01 

ด้านบุคคล ผูดู้แลกิจกรรม ต้องมีความรู้ความชํานาญ เช่น 

ความชํานาญในพื้นที่ ข้อควรปฏิบัติด้านความ

ปลอดภัย เป็นต้น 

4.04 

ด้านกระบวนการ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานที่ทอ่งเที่ยวถกูต้อง 

ครบถ้วน และเพยีงพอ 
4.00 

ด้านหลักฐานทางกายภาพ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอํานวย

ความสะดวกกบัสภาพแวดล้อม เช่น การวางผังปลูก

สร้าง  

4.02 

หมายเหต:ุ ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 4.50 – 5.00 ระดับความสําคัญมาก 3.50 – 4.49 ระดับความสําคัญปานกลาง 2.50 – 3.4  

ระดับความสําคัญน้อย 1.00 – 2.49 ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 1.00 – 1.49

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน

จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการคือ สถานที่ท่องเที่ยวมี

ลักษณะเหมาะสมกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ด้านการกําหนดราคาบริการ คือ ราคาของกิจกรรมในการท่องเที่ยว

เชิงผจญภัยมีความเหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอุปกรณ์ ด้านการจัดจําหน่ายบริการ คือ  

มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงผจญภัยโดยตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่ เช่น โทรศัพทไ์ปจอง จองผา่นเว็บไซต์

ของสถานประกอบการ ด้านการสื่อสารการตลาดบริการคือ มีการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านบุคคล คือ ผู้ดูแลกิจกรรม ต้องมีความรู้ความชํานาญ เช่น ความชํานาญในพื้นที่  

ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย เป็นต้น ด้านกระบวนการ คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวถูกต้อง 

ครบถ้วน และเพียงพอ และด้านหลักฐานทางกายภาพ คือ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวก

กับสภาพแวดล้อม เช่น การวางผังปลูกสร้าง 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีผลต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีผลต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ โดยรวมแล้วในระดับเฉยๆ (คา่เฉลี่ย 2.97) 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการบริโภคอย่างย่ังยืน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย

รวม 3.71) ซึ่งนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 3 อันดับแรก คือ บริษัท

ต่าง ๆ ควรมโีครงการเพือ่การอนุรักษ์น้ําและพลังงาน (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา คือ หากเป็นไปได้บริษัทตา่งๆ ควรใช้วัสดุ
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รีไซเคิลในการผลิตสินค้าของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.29) และบริษัทต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกับแหลง่ชุมชนเพื่อสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (คา่เฉลี่ย 4.28) 

 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง

ย่ังยืน และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป 

1) ความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H)  

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกันระหวา่งนักท่องเที่ยวทั้ง

สองกลุม่ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม ่   

     ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยทั้งสองกลุม่ 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการ 
ปัจจัยย่อยที่แตกต่าง 

กลุ่ม

ย่ังยืน 

กลุ่ม

ทั่วไป 
Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์

บริการ 

- สถานที่ทอ่งเที่ยวมีลกัษณะ เหมาะสมกับกจิกรรม

ท่องเทีย่วเชงิผจญภัย 

คา่เฉลี่ย 

4.46 

ค่าเฉลี่ย 

4.27 
0.00

- กิจกรรมเชิงผจญภยัมีประโยชน์และคุ้มค่าในการเรียนรู้ คา่เฉลี่ย 

4.28

ค่าเฉลี่ย 

4.06 
0.00

- กจิกรรมแต่ละประเภท มีการดูแลรักษาอุปกรณ ์

เครื่องมือ  

ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน และเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

คา่เฉลี่ย 

4.18 

ค่าเฉลี่ย 

4.02 
0.05

ด้านการกําหนด

ราคาบริการ 

- ราคาของกจิกรรมในการทอ่งเที่ยวเชิงผจญภัยมีความ

เหมาะสมกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ

อุปกรณ ์

คา่เฉลี่ย 

4.05 

ค่าเฉลี่ย 

3.84 
0.02

- ราคาของที่พัก มีความคุม้ค่ากับบริการที่ได้รับ คา่เฉลี่ย 

4.08 

ค่าเฉลี่ย 

3.80 
0.00

ด้านการจัด

จําหน่ายบรกิาร 

- มีความสะดวกในการจองกจิกรรมเชิงผจญภัยโดยตรงกับ

สถานประกอบการในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์ไปจอง จองผ่าน

เว็บ ไซต์ของสถานประกอบการ 

คา่เฉลี่ย 

4.23 

ค่าเฉลี่ย 

3.95 
0.00

ด้ านการสื่ อ ส าร

การตลาดบริการ 

- มีการสื่อสาร โฆษณา ประชา สัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

เชงิผจญภัยผ่านช่องทางออนไลน ์

ค่าเฉลี่ย 

4.14 

คา่เฉลี่ย 

3.89 
0.00 

- มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และรายละเอียดในการ

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

ค่าเฉลี่ย 

4.18 

คา่เฉลี่ย 

3.79 
0.00 
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- ผู้ประกอบการมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ส่งเสริม

การจ้างงานในชุมชน นํารายได้ไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก

นักเรียนในชุมชน การปลูกป่า การปล่อยปลา 

ค่าเฉลี่ย 

3.93 

คา่เฉลี่ย 

3.63 
0.00 

ด้านบุคคล - มัคคุเทศก์นําเที่ยวมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านผจญภัย พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

ค่าเฉลี่ย 

4.03 

คา่เฉลี่ย 

3.79 
0.01 

- ผู้ดูแลกิจกรรม ต้องมีความรู้ความชํานาญ เช่น ความ

ชํานาญในพื้นที่ ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

ค่าเฉลี่ย 

4.19 

คา่เฉลี่ย 

3.91 
0.00 

- มีจํานวนบุคลากรที่มีมาตรฐาน และผ่านการฝึกอบรมที่

เพยีงพอ ตอ่จํานวนนักทอ่งเที่ยว

ค่าเฉลี่ย 

3.96

คา่เฉลี่ย 

3.78 
0.05 

ด้านกระบวนการ - มีการเผยแพร่ ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ ยวถูกต้อง 

ครบถ้วน และเพียงพอ 

ค่าเฉลี่ย 

4.14 

คา่เฉลี่ย 

3.87 
0.00 

- มีการให้ข้อมูลด้านหลักการของกิจกรรมผจญภัยอย่าง

ถูกต้อง และมีความเป็นสากล 

ค่าเฉลี่ย 

4.14 

คา่เฉลี่ย 

3.86 
0.00 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีกฎ – กติกา เข้มงวดต่อกิจกรรมที่อาจ

ทําลายสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 

4.06 

คา่เฉลี่ย 

3.87 
0.04 

ด้านหลักฐานทาง

กายภาพ 

- ผู้ประกอบการมีจิตสํานึก และมีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เชน่ การกําจัดขยะ การจัดการน้ําเสีย 

ค่าเฉลี่ย 

4.08 

คา่เฉลี่ย 

3.82 
0.01 

 

3) ความแตกต่างด้านความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีผลต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยทั้งสองกลุ่มพบว่า ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัยที่มีผลต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระหว่างนักทอ่งเที่ยวทั้งสองกลุม่ คือ  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวายชาวไทยต่อ        

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้แนวคิดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) แนวคิดเกี่ยวกับ           

ส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) และแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Consumption Concept) สามารถนําผลการศกึษามาอภปิรายเช่ืองโยงกับแนวคดิดังกลา่ว ไดด้ังนี้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) 

1)  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น

นักทอ่งเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20–24 ป ีมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
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ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพนักงานบริษัท สอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริฉัตร อิ้งจะนิล 

(2554) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–15,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวัง (2555)  

ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี   มีสถานภาพโสด   มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–15,000 บาท และสอดคลอ้ง

กับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีอายุในช่วง  

18–30 ป ีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและทํางานอิสระ 

   2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่สนใจหรือเข้าร่วมคือ การล่องแก่ง /ล่องแพ รองลงมา คือ การเดินป่า/การน่ังช้าง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทฟี เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่

เคยใช้บริการคือ กิจกรรมดูนกและกิจกรรมเดินป่า 

 3) ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ที่เดินทางท่องเที่ยวเชงิผจญภัยเพื่อพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนพพงษ ์ตวงสุขเกษม (2554) ที่

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริฉัตร อิ้งจะนิล 

(2554) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน/เที่ยวชมตลาดเก่า 

 4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่ วน ใหญ่ ตัดสิน ใจ เดิ นทางท่องเที่ ยวด้ วย ตัวเอง  สอดคล้องกั บผลการศึ กษาของธัญ วรรณ  ใจวั ง  (2555)  

ทีพ่บว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเที่ยววัดมากที่สุดคือ ตัดสนิใจเอง 

 5) ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 2 คร้ังต่อปี มีช่วงเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ตามความสะดวก 

และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 1 วัน รองลงมา คือ 2 วัน   สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติมากกว่า 1 ครั้งต่อปี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวัง (2555) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

จํานวนวันที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 2–3 วัน และวันที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด คือ  

ไม่ระบุวันที่แน่นอน 

  6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัด

รายการเดินทางทั้งหมดด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ที่พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวส่วนบุคคล สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวัง (2555) 

ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองมากที่สุด   และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ   

อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมจัดการเดินทาง

ท่องเที่ยวเองโดยไม่ใช้บริการทัวร ์
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 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่จากเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา นิยมเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล 

(รถจักรยาน, รถจักรยานยนต,์ รถยนต)์ พักที่โรงแรม/ รีสอร์ท รองลงมา คือ เต็นท/์แคมป์ มีการตัดสนิใจกลับมาท่องเที่ยว

เชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ซ้ําอีก และจะให้คําแนะนําแก่บุคคลอื่นๆ มาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินทาง

ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลการศึกษาของปารฉัิตร อิ้งจะนิล (2554) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากญาติ/เพ่ือน คิดว่าจะมาเที่ยวซ้ําอีกและจะแนะนําให้

เพื่อนหรือคนรู้จักเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญวรรณ ใจวัง (2555)  

ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลักษณะการเดินทางมาเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางด้วยตนเองโดยรถยนต์

ส่วนตัวมากที่สุด และทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเพ่ือนแนะนํา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ  

เนตเวริ์ค (2555) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่พักในโรงแรม รองลงมา คือ พักเต็นท์/

แคมป ์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสําคัญตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์บริการ ปัจจัยดา้นการจัดจําหน่ายบริการ และปัจจัยดา้น

กระบวนการ ซึ่งนักท่องเทีย่วเจเนอเรช่ันวายชาวไทยให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ (The service product) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ

ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเหมาะสมกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย รองลงมา คือ กิจกรรมมีความ

สนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย และกิจกรรมเชงิผจญภัยมีประโยชน์และคุ้มค่าในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ปาริฉัตร อิ้งจะนิล (2554) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบตลาดเก่า 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในด้าน

กจิกรรมเชงินเิวศและผจญภัยมากที่สุด โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองกจิกรรมเชงินเิวศและผจญภัย

มีประโยชน์และความคุ้มค่าในการเรียนรู้ กิจกรรมแต่ละประเภทมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้มีความปลอดภัย 

และมีมาตรฐาน กิจกรรมมีความสนุก ต่ืนเต้น และมีความหลากหลาย และกิจกรรมมีความเหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้อง

กับศักยภาพของพื้นที่ 

2) ปัจจัยด้านการกําหนดราคาบริการ (Pricing the service) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการกําหนดราคาบริการในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการกําหนดราคา

บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ราคาของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยมีความเหมาะสมกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยและคุณภาพของอุปกรณ์ รองลงมา คือ ราคาของที่พัก มีความคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และมีมาตรการ

ควบคุมราคาและกําหนดมาตรฐานราคาของผู้ประกอบการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริฉัตร อิ้งจะนิล 

(2554) ที่พบว่าราคาสินค้าของที่ระลึกมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) 

ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจด้านราคารองจากด้านผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
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ความสําคัญด้านราคาในเร่ืองราคาของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนเิวศและผจญภัยมีความเหมาะสมกับมาตรฐานความ

ปลอดภัย และคุณภาพของอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการ ราคาของที่พักมีความคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และมีมาตรการ

ควบคุมด้านการโก่งราคาและมาตรฐานของผู้ประกอบการ 

3) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายบริการ (Place) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัย

ด้านการจัดจําหน่ายบริการในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายบริการ คือ มีความสะดวก

ในการจองกิจกรรมเชิงผจญภัยโดยตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์ไปจอง จองผ่านเว็บไซต์ของสถาน

ประกอบการ รองลงมา คือ มีความสะดวกในการจองที่พัก หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยผ่านตัวกลาง หรือ

ตัวแทนจําหน่าย เช่น บริษัททัวร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่านักท่องเที่ยว    

ชาวไทยมีความพึงพอใจไม่ต่างจากความคาดหวัง โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัด

จําหน่ายในเร่ือง มีความสะดวกในการจองกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยโดยตรงไปยังผู้จัดกิจกรรมนิเวศและผจญภัยใน

พื้นที่ มีความสะดวกในการจองที่พักและกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยผ่านอินเทอร์เน็ต และมีความสะดวกในการจอง

กิจกรรมโดยผ่านตวักลางหรือตัวแทนจําหนา่ย เช่น เอเจนซี่นําเที่ยว 

4) ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the service) จากการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดบริการในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัย

ย่อยด้านการสื่อสารการตลาดบริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก คือ มีการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้าน      

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยผ่านช่องทางออนไลน์ รองลงมา  คือ  มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และรายละเอียดในการ

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์ ตวงสุขเกษม (2554) ที่พบว่าการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวแบบผจญภัยของโรงแรม-รีสอร์ทบริเวณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึง

นักท่องเที่ยว มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ป้ายประกาศ และสื่ออื่นๆ และจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีเทียบจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ท่องเที่ยวในแตล่ะสัปดาห ์ 

5) ปัจจัยด้านบุคคล (People) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านบุคคลใน

ระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ดูแลกิจกรรม ต้องมีความรู้

ความชํานาญ เช่น ความชํานาญในพ้ืนที่ ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย  เป็นต้น รองลงมา คือ มัคคุเทศก์นําเที่ยวมี

ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผจญภัย พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีจํานวนบุคลากรที่มี

มาตรฐาน และผ่านการฝึกอบรมที่เพียงพอ ต่อจํานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุข

เกษม (2554) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดในเร่ืองมีการให้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การนําเที่ยว และการจัดการบริหารการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ในพื้นที่

ศึกษามีการใช้มัคคุเทศก์ท้องถิน่หรือมัคคุเทศกเ์ฉพาะทาง 

6) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการในระดับมาก และใหค้วามสําคัญตอ่ปัจจัยยอ่ยดา้นกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ คือ มีการเผยแพร่

ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รองลงมา คือ มีการให้ข้อมูลด้านหลักการของกิจกรรมผจญ

ภัยอยา่งถูกตอ้งและมคีวามเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค (2555) ที่พบว่านักท่องเที่ยว
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ชาวไทยมีความพึงพอใจไม่แตกต่างจากความคาดหวังในปัจจัยด้านข้อมูล โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ

ด้านกระบวนการในเร่ือง มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และมีการให้

ข้อมูลด้านหลักการของกิจกรรมผจญภัย อยา่งถูกต้องและมีความเป็นสากล  

7) ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ  (Physical evidence) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญต่อปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านหลักฐานทางกายภาพ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกกับสภาพแวดล้อม เช่น 

การวางผังปลูกสร้าง รองลงมา คือ มีความคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ เช่น มาตรการควบคุม

นักท่องเที่ยว ควบคุมเสียง และผู้ประกอบการมีจิตสํานึก และมีการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การกําจัดขยะ การจัดการ 

น้ําเสีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพพงษ์  ตวงสุขเกษม (2554) ที่พบวา่ ในด้านจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวมีความ

คิดเห็นมากสุดในเร่ือง พื้นที่มีการกําหนดเขตควบคุมของจุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่ไม่

เหมาะสม รองลงมาคือเร่ือง มีข้อกําหนดเพ่ือการควบคุมการดําเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่ท่องเที่ยว และชุมชนในลักษณะของการอนุรักษ์ สว่นในด้านการจัดการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมี

ความคิดเห็นมากสุดในเร่ือง มีการกําหนดมาตรการและดําเนินการป้องกัน บําบัด และกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

รองลงมาคือเรื่อง มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเก็บ กําจัดขยะมูลฝอย และควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด

ขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ  

 จากการสรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลข้างต้น ทําให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเปรียบเทียบ

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  

และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อสามารถนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์

สําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 

 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ โดยต้องคํานึงว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนั้นจะไม่มีผลกระทบด้านลบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิ 

  - สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ควรมีมาตรฐานกําหนดศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

อย่างเป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบในการประเมิน เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบมาก

ยิ่งขึ้น มีการกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวให้สมดุลกับขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ และมีการฟื้นฟูและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 

  - กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญ ภัย  ควรมีการแนะนํากิจกรรมให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เล่น  

มีการจัดลําดับของกิจกรรมตามความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการ

ควบคุมกิจกรรมแต่ละประเภทโดยต้องทําลายสิ่งแวดลอ้มภายในพ้ืนที่นั้นๆ นอ้ยที่สุด 
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  - ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ เคร่ืองมือมีมาตรฐานสากล  

มีการควบคุมคุณภาพและดูแลอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น มีการดูแลนักท่องเที่ยว

ควรแต่งกายให้รัดกุม เช่น สวมหมวกกันกระแทก ใส่รองเท้าหุ้มข้อเมื่อเดินป่า เป็นต้น 

  - ที่พัก จากผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกพักที่โรงแรม/รีสอร์ท รองลงมาคือ เต็นท์/แคมป ์

และโฮมสเตย ์ตามลําดับ 

- นักท่องเที่ยวที่เลือกพักโรงแรม/รีสอร์ท นอกจากจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้บริการอย่างครบครัน

แล้ว ด้านสิ่งปลูกสร้างควรคํานึงถึงความเหมาะสม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หากเป็นไปได้ทางโรงแรม/รีสอร์ทควร

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษ ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตสินค้าของตนเอง และมีโครงการอนุรักษ์น้ําและ

พลังงาน อีกทั้งควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยสนับสนุนการจา้งงานจากคนในชุมชน 

- นักท่องเที่ยวที่เลือกพักเต็นท์/แคมป์จะต้องสัมผัสกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งอํานวยความสะดวก  

ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการจัดสรร

พื้นที่ตั้งเต็นท์/แคมป์ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยไม่รุกล้ําหรือทําลายธรรมชาติ ไม่บดบังทรรศนียภาพ และพื้นที่ควรมี        

การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 

- นักทอ่งเที่ยวที่เลือกพักโฮมสเตย์ ควรให้ความใส่ใจกับความสะอาดของสถานที่พักเพื่อความเป็นอยู่ที่

ดีของเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาพัก มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่การพักผ่อน เช่น ผ้าห่มที่

เพียงพอต่ออากาศที่หนาวเย็น เคร่ืองทําน้ําอุ่นจากพลังงานแสดงอาทิตย ์เป็นต้น 

- จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยคือ 1 วัน รองลงมา คือ 

2 วัน และ 3 วัน ดังนัน้ ควรมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยให้เลือกหลายโปรแกรม 

2) ปัจจัยด้านการกําหนดราคาบริการ โดยคํานึงว่าเงินที่จ่ายไปนั้นส่วนหนึ่งมีส่วนช่วยสังคม และเศรษฐกิจของ

ชุมชน ผู้ประกอบการทั้งด้านสถานที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสถาน

ประกอบการ คุ้มค่ากับบริการที่นักท่องเที่ยวจะได้รับและเงินที่จ่าย ควรมีมาตรการควบคุมราคาอย่างเป็นรูปธรรม 

พิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กําหนดราคาที่ยุติธรรม เพื่อลดการแข่งขันด้านราคาของ

ผู้ประกอบการ และไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเฉลี่ย 

1,000 – 2,000 บาท ควรมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวหลากหลายราคาให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลือก 

3) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายบริการ ผู้ประกอบการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยตรงไปยัง

นักท่องเที่ยวโดยไม่ผ่านตัวกลาง เช่น จองผ่านหน้าเว็บไซต์ การโทรศัพท์ไปจอง หรือจองกิจกรรมผ่านอีเมลโดยตรงกับ

สถานประกอบการ หรือการเดนิเขามาใช้บริการกับสถานประกอบการโดยตรง (Walk-in) และเพิ่มชอ่งทางการจัดจําหน่าย

ผ่านตัวกลางหรือตัวแทนจําหน่าย  

4) ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดบรกิาร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ซึ่งต้องลดการใช้กระดาษหรือใช้

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เว็บไซต์ Mobile Application หรือสื่อออนไลน์ เช่น 

Facebook, Line, Instagram เป็นต้น เพื่อมีการสื่อสารให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ม ี   

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) มีการบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อนํามาวเิคราะห์

และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือ
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สังคม มีการสร้างชุมชนออนไลน์ (Community) เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณก์ารท่องเที่ยวเชิงผจญภัยใน

จังหวัดเชียงใหม่ และมีการจัด Sale Promotion ในช่องต่างๆ ทั้งในฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลทอ่งเที่ยว  

5) ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ดูแลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยต้องมีความรู้ความชํานาญ และมีความเข้าใจลึกซึ้ง

ในพื้นที่ มัคคุเทศก์นําเที่ยวต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่

นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยว มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ก่อนเริ่มกิจกรรมมัคคุเทศก์หรือ

ผูดู้แลกจิกรรมควรอธิบายกฎ – กติกา และข้อควรปฏิบัติในขณะทํากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย สถานประกอบการ

ควรมีบุคลากรที่เพียงพอต่อศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ  

ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน มีการจ้างงานชาวบ้านในชุมชนเพื่อการกระจายรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรมกีารจัดสรร

หน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถ 

6) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีการให้ข้อมูลด้านหลักการของกิจกรรมผจญภัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  

และมีความเป็นสากล สถานที่ท่องเที่ยวมีกฎ – กติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องนําไปใช้และปฏิบัติตามอย่าง

เข้มงวด การควบคุมความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีหลักประกันภัยและ          

การประกันชีวิต มีแผนการจัดการเมื่อเกดิอุบัติเหตุ มีระบบเตือนภัย และใบรับรองมาตรฐานประกอบการที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล  

7) ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงความกลมกลืน และความเหมาะสมของสิ่ง

อํานวยความสะดวกกับสภาพแวดล้อม เช่น การกําจัดขยะ การกําจัดน้ําเสีย มีโครงการ Big Cleaning Day ในแหล่ง

ท่องเที่ยว การวางผังปลูกสร้างอย่างเหมาะสม มีการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ เช่น มาตรการ

ควบคุมนักท่องเที่ยว ควบคุมเสียง ผู้ประกอบการและชุมชนควรร่วมกันพัฒนา และใส่ใจในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ไม่มีการเผาป่า ไม่ตัดไม้ หรือปลูกพืชผิดกฎหมาย 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และมีการดูแล

สถานที่   ไม่รุกล้ําธรรมชาติมากเกินไป    มีช่วงเวลาปิดสถานที่เพื่อบูรณะฟื้นฟู    บํารุงสภาพทรัพยากรในพื้นที่ และ  

สร้างจิตสํานึกให้นักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม 
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