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การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อ มสาหรับเยาวชนไทย และเพื่อสร้างแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ นิสิตนักศึกษา
ที่เคยเข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร รวมทัง้ สิน้ 402 คน ใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t
- test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณ ภาพ คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ และกลุ่มเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ สิน้ 12 คน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน เคยร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร 2-3 ครัง้ ในช่วง
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม โดยเป็ นกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เดินทางร่วมกับกลุ่มเพื่อน มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและราคาที่จะ
จ่ายในอนาคตไม่เกิน 1,000 บาท รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พกั แรม ด้าน
ความสะดวกในการเดิ น ทางเข้าถึ ง และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อ เปรียบเทีย บความคิ ดเห็ น การจัด การการ
ท่องเที่ยวระหว่างเพศพบว่าไม่มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างมหาวิทยาลัยพบว่ามีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยคือ ควรออกแบบ
กิจกรรมให้มีค วามหลากหลายสอดคล้อ งกับความต้อ งการของพื ้นที่แ ละนัก ท่อ งเที่ ย ว เน้นการให้ค วามรู แ้ ละสร้า ง
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาและช่วงเวลาในการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่
โดดเด่น มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ มีที่พกั แรมรองรับในแหล่งท่องเที่ยว เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
และมีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยว
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This study is a mixed methods research that aims to study tourism behavior and volunteer
tourism management for environmental conservation by Thai youths, and to create guidelines for volunteer
tourism management for environmental conservation of Thai youth. The quantitative samples were 402
students who participated in volunteer tourism. The data analysis was conducted using the analysis of
frequency, percentage, mean, t-test, and one-way ANOVA. The qualitative samples were experts and eminent
people from the public, the private sector, conservation agencies, and youth groups involved in environmental
conservation tourism management with 12 people. The data analysis was conducted using content
analysis. The results revealed that most of the respondents were female, aged 20 years, and with an average
monthly income of between 5,000-10,000 Baht. They participated in volunteer activities 2 or 3 times from
February to May. The activities were for 3 days and 2 nights. They traveled with a group of friends, paid an
activities admission fee and future admission fees will not be higher than 1,000 Baht. They received information
from social media and their opinions about tourism management were at a high level in all dimensions,
including tourism activities, available packages, attraction, accommodation, accessibility, and amenities. In
terms of the comparison between opinions on tourism management among genders, there was none, with a
statistically significant difference at a level of 0.05. The statistical significance level was at 0.05 and the
guidelines for volunteer tourism management among Thai youth and environmental conservation were are as
follows: activities should be designed with diversity to meet local requirements and tourists by emphasizing
education and building awareness of environmental conservation. In terms of time and period of tourism
management, trips should be organized with an appropriate schedule, selecting the most prominent tourist
attractions with a variety of natural resources, and accommodations in the tourist attraction areas. The
accommodation should be easy to access, convenient, safe and offer basic facilities for tourists.

Keyword : Guidelines for volunteer tourism management, Environmental conservation, Thai youth
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็ นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย และมีแนวโน้ม
เติบโตขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งมักจะเป็ นการท่องเที่ยว
แบบกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ เน้นความสะดวกสบาย และทาให้เจ้าของธุรกิจหรือกิจการ
การท่องเที่ ยวมี ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกด้านหนึ่ง การท่องเที่ยว
แบบมวลชน (Mass Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างขาดความระมัดระวัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นในด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว (สุเนตร
สุว รรณละออง, 2555) การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบดัง กล่ า วจึ ง ไม่ ไ ด้ต อบสนองความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ได้มากเท่าที่ควร โดยประเทศไทยเริ่มมีความพยายามในการสร้างสมดุล
ระหว่างการท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึน้ สังเกตุได้จากรูปแบบการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ค่อนข้างมาก มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ และการท่องเที่ยวสีเขียว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2563) อีกทัง้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเริ่มหันมาท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของตนเองมาก
ขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวหลายบริษัทจึงเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็ นมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเริ่ม จากแนวโน้ม มุ่ง เน้น การเดิน ทางท่ องเที่ ยวที่มี ค วามรับผิ ดชอบต่ อ
สิ่ ง แวดล้อ มมากขึ น้ หรื อ ในหลายบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย วก็ ผัน ตัว มาเป็ น กิ จ การเพื่ อ สัง คม (Social
Enterprise) ซึ่งเป็ นกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ใน
บางครัง้ การท่องเที่ยวดังกล่าวเป็ นเพียงการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึน้ แต่ไม่ได้
ช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรที่สญ
ู เสียไปอย่างแท้จริง
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หรือการท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นเสมือนคาตอบ
ของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิ ง อาสาสมั ค รเป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ผ สมผสานระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย วและการบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนีเ้ ป็ นกระแสนิ ยมในต่างประเทศฝั่ งตะวันตกมา
อย่างเนิ่นนาน และกาลังมีความนิยมมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศในฝั่งทวีปยุโรป จุดเริ่มต้นของการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของการเป็ นอาสาสมัครส่วนหนึ่งเกิดขึน้ จากการได้รบั ผลกระทบทางธรรมชาติ
และอีกส่วนหนึ่ง เกิดจากการปะทะทางการเมื อง ซึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ในประเทศ

2
ผูค้ นจานวนมากจึงออกมาช่วยเหลือกันในรู ปแบบของการเป็ นอาสาสมัครเดินทางไปช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบเหตุต่างๆ ยังต่างแดน ซึ่งในประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็ นที่นิยมหลังจาก
เหตุการณ์สึนามิท่ชี ายฝั่งทะเลอันดามันของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่เป็ นการรวมตัวทัง้ คนไทย และ
ต่างชาติท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุสึนามิ ทัง้ การบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร นา้ ดื่ม
รวมถึงเป็ นอาสาสมัครในการกูช้ ีพ เก็บศพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) และนอกจากนี ้
ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจานวนมากที่ใช้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเอง ทัง้ คุณหมอ พยาบาล
และนักวิศวกรรม ในการช่วยเหลือผูค้ นในเหตุการณ์ดงั กล่าว
การขยายตัวของการท่องเที่ยวในลักษณะนีเ้ ริ่มเป็ นที่นิยมในหมู่นักศึกษา ที่ใช้วันหยุด
ยาวในช่วงปิ ดเทอม ไปให้ประโยชน์เพื่อความสุขของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้มอบความสุขนี ้
ให้กับคนอื่นในเวลาเดียวกันด้วย (เครือข่ายจิตอาสา, 2551) โดยผลสารวจพบว่าวัยรุ่น Gen Z
ชาวไทยมากกว่าครึ่ง มีความสนใจทางานอาสาสมัครระหว่างท่องเที่ยว และมีจานวนที่มากเป็ น
อันดับที่ 4 ของโลก (บีแอลที แบงคอก, 2562) นอกจากนีใ้ นหลายวิจยั ยังระบุเกี่ยวกับวัยรุน่ Gen Z
กลุม่ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ที่กาลังจะเจริญเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่และเป็ นอนาคตของชาติ
ว่าพฤติกรรมของวัยรุ่น Gen Z ที่มองว่าการลงทุนกับการเดินทางท่องเที่ยวเป็ นสิ่งที่คุม้ ค่า และ
พวกเขาพร้อมออกเดินทางไปสารวจโลกกว้างแม้จะต้องเดินทางโดยลาพังก็ตาม นอกจากนี ้ วยั รุ่น
Gen Z ยังมีการวางแผนการเงินและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้ดี และเหตุผลหนึ่งที่ สาคัญ
ที่สุดคือวัยรุ่น Gen Z กลุ่มนีย้ ังให้ความสาคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวด้วยเช่นกัน
(แบรนด์อินไซต์, 2562)
กระแสของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มเยาวชนนั้น เริ่มพัฒนาขึน้ มาเรื่อยๆ
สังเกตุได้ชัดจากนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งชมรม หรือ
ชุมนุมเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ต่างๆ มากมาย ทัง้ การพานิสิต นักศึกษาไปออกค่ายเพื่อปลูกป่ า ทาฝายชะลอนา้ ทาแนวกันไฟ
หรือแม้กระทั่งการทากิจกรรมสื่อความหมายเพื่อสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั เยาวชนไทย
ผ่ านการเรียนรู จ้ ากสถานที่จ ริง ซึ่ง การให้ความส าคัญกับธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมของวัยรุ่น
Gen Z นี ้ ประกอบกับทิศทางของแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25602564 ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนเสริมสร้างจิตสานึกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมในการใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งรู ้คุ ณ ค่ า และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ข อง
ประเทศชาติ ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบัติ ท่ี ส าคั ญ ยิ่ ง ของเด็ ก และเยาวชนที่ จ ะเป็ นก าลัง ส าคั ญ ของ
ประเทศชาติ ใ นอนาคต (คณะกรรมการส่ง เสริม การพัฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ง ชาติ , 2561)
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ปัจจัยนีเ้ องที่สง่ ผลทาให้ผวู้ ิจยั มีความต้องการศึกษาค้นคว้าในกลุ่มดังกล่าวเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ปั ญ หาธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มเป็ น ปั ญ หาที่ ต้อ งให้ค วามส าคัญ ในปั จ จุบัน สองคล้อ งกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (SDGs) ขององค์การท่องเที่ยวโลกภายใต้สหประชาชาติ (UNWTO)
ที่ตอ้ งการให้ “การท่องเที่ยว” มีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นภาคส่วนที่ร่วม
สร้า งการเปลี่ ย นแปลงอนาคตด้ว ยนวัต กรรมและไอเดี ย ใหม่ เพื่ อ สร้า งประโยชน์ต่ อ คนและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน (SDGmove, 2021) ประกอบกับที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายมากที่สุดอย่างหนึ่ง เช่น การเพิ่ม
ปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่รุกลา้
พื ้น ที่ ท างธรรมชาติ กิ จ กรรมนัน ทนาการที่ ร บกวนธรรมชาติ แ ละสัต ว์ การไม่ จ ากัด จ านวน
นักท่องเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ ที่สง่ ผลให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทัง้ การตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อันมีผล
มาจากการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็ นมิตรต่อธรรมชาติมากขึน้ รวมถึงความ
นิยมของเยาวชนที่หนั มาใส่ใจด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ความคู่ไปกับความสนใจในด้านการทา
กิจกรรมอาสาสมัครระหว่างการท่องเที่ยวในกลุม่ เยาวชนที่มากขึน้ ทาให้ผวู้ ิจยั พบว่าการท่องเที่ยว
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มนี ้
เป็ นอย่างยิ่ง และควรส่ง เสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วม ดัง นั้นผู้วิจัย จึ ง มีความสนใจที่จะศึกษาถึง
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รของเยาวชนไทย และการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยในปั จจุบนั เพื่อ ได้ทราบถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวที่สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเยาวชนไทย และ
นามาสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับ
เยาวชนไทย ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่กาลังมีความน่าสนใจมากขึน้ อีกทัง้ ให้
เพื่อให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถกาหนดทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในกลุม่ เยาวชนต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
2. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมั ครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
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ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
2. เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่ งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตไว้ดงั นี ้
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจัย
ประชากรในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐขนาดใหญ่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง และนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวนทัง้ สิน้ 151,313 คน
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและกลุ่มเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. ผูว้ ิจยั ได้คัดเลือกมาจากกลุ่มประชากร ซึ่งเป็ นการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอนจาก
กลุ่ม เยาวชนในสถาบัน อุด มศึก ษาในก ากับ ของรัฐ ขนาดใหญ่ ใ นพืน้ ที่ ก รุ ง เทพมหานครที่ เคย
ท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ มีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 402 คน
2. ผู้วิ จัย ได้คัด เลื อ กผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ (Key informants) ซึ่ง เป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่ อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ สิน้ 12 ท่าน
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นประเภท ดังนี ้
1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 ระดับชัน้ ปี การศึกษา
1.1.4 มหาวิทยาลัย
1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
1.2.1 จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.2 วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.3 หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.4 ลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครที่เข้าร่วม
1.2.5 กิจกรรมอาสาสมัครที่ช่ืนชอบมากที่สดุ
1.2.6 ช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.7 ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.8 ผูร้ ว่ มกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.9 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.2.10 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครที่คิดว่าคุม้ ค่า
และพอใจจะจ่ายในครัง้ ต่อไป
1.2.11 ช่องทางการได้รบั ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัคร
2. ตัวแปรตาม
2.1 การจัดการการท่องเที่ยว
2.1.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2.1.2 ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
2.1.3 ด้านที่พกั แรม
2.1.4 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.1.5 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1.6 ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ให้นิยามศัพท์ไว้ดงั นี ้
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง กระบวนการในการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีขนั้ ตอนและมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งมีองค์ประกอบ
การจัดการการท่องเที่ยวทัง้ หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสะดวกในการเดินทาง
เข้าถึง ด้านที่พักแรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วส าเร็จ รู ป นอกจากนี ้ยัง ต้อ งมี ก ารวางแผนด้า นการตลาดควบคู่กัน ไปเพื่ อ ให้บ รรลุ
เป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านคนหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การเดินทาง
เพื่อความสนุกสนาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาทากิจกรรมอาสาสมัคร
เพื่อชุมชน และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดดล้อม ทั้งที่เป็ น
รู ปธรรมและนามธรรม เช่น กิจกรรมปลูกป่ า ทัง้ ป่ าบกและป่ าชายเลน กิจกรรมทาฝายชะลอนา้
กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ กิจกรรมทาโป่ ง หรือกิจกรรมสื่อความหมายต่างๆ เพื่อปลูกจิต ส านึก
ด้านการอนุรกั ษ์ และพัฒนาการมีจิตสานึกสาธารณะในตัวเรา โดยเป็ นการทากิจกรรมที่ไม่หวังเงิน
หรือสิ่งอื่นใดเป็ นการตอบแทน
เยาวชนไทย หมายถึ ง นิ สิ ต นัก ศึก ษาที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15-25 ปี ที่ ศึก ษาอยู่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐขนาดใหญ่ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร (สถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบดาเนินการ และงบลงทุน มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ ไป) ได้แก่ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าร่วมทากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์สว่ นรวมโดยไม่ได้รบั เงินหรือสิ่งอื่นใดเป็ นการตอบแทน
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับชัน้ ปี การศึกษา
- มหาวิทยาลัย
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
- จานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
- วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วม
- หน่วยงานที่เข้าร่วม
- ลักษณะกิจกรรม
- กิจกรรมที่ช่ืนชอบ
- ช่วงเวลาที่เข้าร่วม
- ระยะเวลาในการเข้าร่วม - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
- ค่าใช้จ่ายที่เต็มใจจะจ่ายในครัง้ ถัดไป
- ช่องทางการได้รบั ข้อมูล
ที่มา : ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2560)

การจัดการการท่องเที่ยว
- ด้านสิ่งดึงดูดใจ
- ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง

ส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา

- ด้านที่พกั แรม
- ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว

- ด้านการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป

- ด้านคนหรือพนักงาน
- ด้านกระบวนการ

ที่มา : บูฮาลิส (Buhalis, 2000)

- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มา : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2541)

แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว
2. แนวคิดและทฤษฎีจิตอาสา
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดการท่องเที่ยว
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเยาวชน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว
1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายของคาว่า การท่องเที่ยว ว่าเป็ นกิจกรรมที่มี
เงื่ อนไขเกี่ ยวข้องอยู่ 3 ข้อคือ ต้องมี การออกเดินทาง ต้องมี จุดหมายหรือ สถานที่ปลายทางที่
ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง และได้อธิบายจุดมุ่งหมายของ
การเดินทางท่องเที่ยวไว้ว่า เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ การไปอาศัย
อยู่เป็ นประจา แต่เป็ นการไปเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพื่อสัมผัสวั ฒนธรรม เพื่อพักผ่อนในช่วง
วันหยุด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อการศึกษาเรียนรู ้ เพื่อการเล่นกีฬาและบันเทิง เพื่อชม
แหล่งเรียนรู ท้ างประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพื่อทางานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจการค้า และเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
ออกจากบ้านที่พักอาศัยอยู่ประจาเป็ นการชั่วคราว ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ
มิตร หรือวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ทางด้านท่องเที่ยว
นิ ค ม จารุ ม ณี (2535) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
การเดินทางจากที่หนึ่งที่หมายถึง ที่อยู่อาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุน้ จากความต้องการทางกายภาพ ด้านการปฏิสมั พันธ์
ด้านวัฒนธรรม และด้านสถานะหรือเกียรติคณ
ุ
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ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2532) ได้ให้ความหมายของคาว่า การท่องเที่ยวเป็ น
กิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีการเดินทางจากที่หนึ่งที่
หมายถึงที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
วินิจ วีรยางกูร (2532) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ และการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่
อื่นๆ
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การออกเดินทางจากที่อยู่อาศัยในชีวิตประจาวัน
ไปยังสถานที่ อ่ืนเป็ นการชั่วคราวด้วยความเต็ม ใจและพึงพอใจของผูเ้ ดินทาง เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพและการ
ไปอยู่อาศัย
1.2 องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ดิ ค แมน (Dickman, 1996) ได้น าเสนอถึ ง องค์ป ระกอบสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จาเป็ นต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบที่สาคัญ หรือ 5As ได้แก่
1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ถือเป็ นองค์ประกอบที่มี ความส าคัญที่สุดของการ
เดินทางท่องเที่ยว เพราะเป็ นจุดดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวออกเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น นา้ ตก ภูเขา ทะเล ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น วัด ปราสาท
เจดียต์ ่างๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู ว้ ิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
โบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์
2) ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การมี โครงสร้าง
พืน้ ฐานที่เหมาะสม เช่น สนามบิน รถโดยสารประจาทาง รถโดยสารรับจ้าง ระบบการคมนาคม
บริการด้านการขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางนา้ ซึ่งจะช่วย
อานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย
3) การมีท่ีพกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ตอ้ งการค้างคืน
ซึ่งมีท่ีพกั หลากหลายรูปแบบ เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล โฮมสเตย์ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีสิ่ง
อานวยความสะดวกแตกต่างกันไปในระดับที่ไม่เท่ากัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่ายนา้ บาร์ ฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ ซาวน่า ห้องอบรม สัมมนา ร้านค้า และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้มีราคา
ค่าใช้จ่ายและการบริการในระดับที่ต่างกัน
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4) กิจ กรรมการท่องเที่ย ว (Activities) และกิจ กรรมนันทนาการ (Recreation
Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะการท่องเที่ยวในปัจจุบนั ไม่ใช่แค่
การเดินทางไปชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรมเท่านัน้ แต่ เป็ น
โอกาสที่นกั ท่องเที่ยวจะได้ทากิจกรรมต่างๆ ในพืน้ ที่ ได้แก่ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ การดานา้
ตืน้ การล่องแก่ง การปี นหน้าผา การพายเรือแคนนู ส่องสัตว์ หรือแม้กระทั่งการร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การทาอาหารพืน้ ถิ่นในชุมชน การดานา การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบ ายศรีสู่
ขวัญ และการเรียนรู ศ้ ิลปะท้องถิ่น เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมทัง้ หมดจะเป็ น การสร้างประสบการณ์ท่ี ดี
และความประทับใจที่จ ะอยู่ในความทรงจาของนักท่ องเที่ ยว นอกจากนี ก้ ิจ กรรมดัง กล่า วมัก
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ต่อชุมชนรอบๆ แหล่งท่องเที่ยวได้
5) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) หรือบริการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่มีให้
นักท่องเที่ยว (Ancillary) เช่น ระบบนา้ ปะปา ระบบไฟฟ้า บริการด้านโรงพยาบาล สถานีตารวจ
ร้านอาหาร คาเฟ่ ไปรษณีย์ ธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก สถานีบริการนา้ มัน
และห้องสุขา (พยอม ธรรมบุตร, 2549)
นอกจากนี ้ บูฮาลิส (Buhalis, 2000) ยังได้อธิบายความหมายองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ 6 ประการ หรือ 6As ได้แก่
1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Attractions) เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง สถาปัตยกรรมและการจัดกิจกรรมพิเศษ
2) กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมที่เกิดขึน้ ระหว่างที่นกั ท่องเที่ยวอยู่ในพืน้ ที่
3) การเดินทางเข้าถึง (Accessibility) คือ เส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะ และ
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
4) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) คือ ที่พกั การจัดเลีย้ งและการบริการการ
ท่องเที่ยวต่างๆ
5) บริการเสริมทางการท่องเที่ยว (Ancillary services) ได้แก่ ธนาคาร โรงพยาบาล
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม
6) โปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จ รู ป (Available packages) คือ โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่ถกู เตรียมโดยคนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยว คือองค์ประกอบในการรองรับนักท่องเที่ยว
ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจหรือแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง
เข้าถึง ที่พัก แรม บริการเสริม ทางการท่องเที่ยวหรือสิ่ง อานวยความสะดวก และโปรแกรมการ
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ท่องเที่ยวสาเร็จรูป ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมทัง้ สิน้
1.3 การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่ท่ วั ทุกมุมโลก สาเหตุ
ของการทากิจกรรมอาสาสมัคร มักจะเกิดขึน้ พร้อมกับเหตุการณ์รา้ ยแรงครัง้ ใหญ่ๆ เช่น เหตุการณ์
911 ที่ตึก World Trade Center เหตุการณ์พายุแคททารีน่าถล่มรัฐหลุยเซียน่า เหตุการณ์สึนามิใน
แถบเอเชียและแอฟริกา รวมไปถึงวิกฤตการณ์โลกร้อนที่ก่อผลกระทบรุ นแรงขึน้ ต่อมนุษย์ในทุก
พืน้ ที่ท่วั โลก (เครือข่ายจิตอาสา, 2551)
สาหรับในประเทศไทยนัน้ การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็ นที่นิยมหลังจากเหตุการณ์
สึนามิท่ชี ายฝั่งทะเลอันดามันของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่มีการรวบรวมอาสาสมัครทัง้ ชาวไทยและ
ต่างชาติ ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุสึนามิ และเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีเ้ องที่เป็ นเหตุให้มนุษย์เราหัน
มาสนใจซึ่งกันและกันมากขึน้ และพร้อมใจที่จะสร้างประโยชน์แก่สงั คม
1.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มี ผูใ้ ห้คานิยามความหมายของการท่องเที่ยวใน
รูปแบบนีไ้ ว้อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี ้
แวร์ร่ิง (Wearing, 2001) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวโดยผ่านการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุการณ์รา้ ยแรงต่างๆ ในสังคม
การช่วยฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ทางสังคม
บราวน์ แ ละมอร์ริ สั น (Brown & Morrison, 2003) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค ร อาจหมายถึ ง ภารกิ จ เล็ ก น้อ ย (Mini-mission) ที่ มี ใ นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่สร้างโอกาสการทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่ืนทัง้ ในชุมชน และสังคมในช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึ่งจะเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ด้วย
องค์กรอาสาสมัครสากล (Voluntourism International, 2009) ได้ให้ความหมาย
ว่า การท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่บูรณาการกิจ กรรมให้เข้า กับ
กิจกรรมด้านอาสาสมัครให้เข้ากับกิจกรรมการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแยกกันไม่ออก
พงศ์ธวัช ศรีจานอง (2553) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครว่า
เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้บาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว ต่อชุมชน หรือสังคม
โดยความสมัครใจ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็ นการท่องเที่ยวใน
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รู ปแบบของการพัฒนา มีการเรียนรู ไ้ ปพร้อมกับการปฏิบัติและยังได้ท่องเที่ยวไปพร้อมกับ การ
รักษาธรรมชาติรวมถึงการช่วยเหลือสังคม
สรุ ปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คื อ การท่องเที่ยวทางเลือกอีกรู ปแบบ
หนึ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวให้แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะ
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกทากิจกรรมทางการท่องเที่ยวและยังได้บาเพ็ญประโยชน์หรือช่วยเหลือ
สังคมในสิ่งที่สงั คมต้องการ ด้วยการเสียสละตนเอง
1.3.2 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
การแบ่ ง ประเภทกิ จ กรรมประยุ ก ต์ ม าจากแนวคิ ด ของแฮนอั พ ส์ ฮอลิ เ ดย์
(Handup Holidays, 2012) ซึ่งมีกิจกรรมทัง้ หมด 10 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุม่ ประชาสงเคราะห์ เช่น การช่วยดูแลเด็กเล็ก การดูแลสัตว์ไร้บา้ น ดูแล
ผูช้ ราภาพ ผูด้ แู ลอพยพจากต่างแดน บรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับ เด็กและเยาวชน งานด้าน
กฎหมาย และการบริจาคเงิน หรือสิ่งของต่างๆ
2) กลุม่ การสอน เช่น สอนคอมพิวเตอร์ สอนภาษา ศูนย์ฝึกอาชีพ
3) กลุ่มการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อม เช่น ปลูกป่ า เก็บขยะ ทาความสะอาด
พืน้ ที่ ทาฝาย ทาแนวกันไฟป่ า
4) กลุม่ พัฒนาการประกอบอาชีพ เช่น ทาไร่ ทานา การช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดการการตลาด ทารายงานบัญชี สร้างเว็บไซต์ การหาแหล่งทุน
5) กลุ่มก่อสร้าง ปรับปรุ ง บูรณปฏิสังขรณ์สิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ เช่น พัฒนา
โรงเรียนในพืน้ ที่ยากไร้ สร้างห้องสมุดให้นอ้ ง
6) กลุ่ ม พั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ อนุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์ พัฒนาบุคลิกภาพ
7) กลุ่มการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น การวิจยั พืชและสัตว์
การเรียนรูด้ แู ลสภาพแวดล้อม
8) กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น งานสาธารณสุข แพทย์ฝึกหัดงานใน
โรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วย
9) กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น การช่วยเก็บขยะในชุมชน ทาสีรวั้
ปรับภูมิทศั น์รอบๆ ชุมชน
10) กลุ่ม การท่ อ งเที่ ย วในชุม ชน เช่ น การแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรม การท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน การทาอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
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1.3.3 ระดับความเข้มข้นของการทากิจกรรมอาสาสมัคร
คอลลานัน (Callanan, 2005) ได้แบ่งระดับความเข้มข้นของกิจกรรมอาสาสมัคร
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1) ระดับผิวเผิน (Shallow volunteer tourism) คือ การเน้นการท่องเที่ยวเป็ น
หลัก ใช้เวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ไม่กาหนดทักษะหรือคุณสมบัติเฉพาะของนักท่องเที่ยว และมักไม่
มีการฝึ กอบรมก่อนการไปอาสาสมัคร
2) ระดับปานกลาง (Intermediate volunteer tourism) เป็ นกิจ กรรมที่เ น้น
การส่งเสริมทั้งตัวกิจ กรรมเองและโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยว ผูจ้ ัดกิจกรรมจะค้นหาผู้ท่ีมี
ทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์ท่วั ๆ ไป ซึ่งอาจเน้นกลุม่ เยาวชนซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีทกั ษะฝี มือน้อยเน้น
ความสาเร็จทางการเงินและการสร้างสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน
3) ระดับลึกซึง้ (Deep volunteer tourism) เป็ นกิจกรรมประเภทที่ตอ้ งค้นหา
ผู้ท่ี มี ทัก ษะและคุณ สมบัติ เ ฉพาะ มี ก ารกระตุ้น ให้ท ากิ จ กรรมนานที่ สุด เท่ า ที่ จ ะท าได้ มี ก าร
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือการฝึ กฝนอย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบตั ิจริง เส้นทางการท่องเที่ยวได้ รบั การ
ส่งเสริม มีโอกาสในการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแต่เป็ นวัตถุประสงค์รองจากการทากิจกรรมอาสาสมัคร
1.4 การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
1.4.1 ความหมายของการอนุรกั ษ์
ชิ น พัฒ น์ ที สุก ะ (2558) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า การอนุ รัก ษ์ หมายถึ ง การใช้
ทรัพยากรอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนานกว่า และก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมี การ
กระจายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์ ใน
ปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ ทาให้การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความหมายรวมไปถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2559) ได้ให้ความหมายว่า การอนุรกั ษ์ คือ การรู จ้ ักใช้
และจัดสรรทรัพ ยากรอย่ างชาญฉลาดให้เ ป็ นประโยชน์ต่ อ ประชาชนมากที่สุด และได้ใช้เ ป็ น
ระยะเวลายาวนานที่สุด แต่ทั้งนีต้ อ้ งสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์อย่างน้อยที่สุด และ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน
อุทยานอนุรกั ษ์พืน้ ที่สีเขียวในฟลอริดา้ (2562) ได้ให้ความหมายว่า การอนุรกั ษ์
คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ค้ ิด โดยใช้อย่างมีประโยชน์ เกิดผลดีต่อส่วนรวมเป็ นระยะ
เวลานานที่สุด การใช้ทรัพยากรต้องไม่สญ
ู เสียไปโดยใช่เหตุ ต้องไม่เกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ทั้งนีก้ ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติย่อมเกิดการสูญเสียในระบบนิเวศ
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เพิ่มขึน้
สรุปได้ว่า การอนุรกั ษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุด และต้องไม่ สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่ เหตุ โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตอ้ งกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างทั่วถึง
1.4.2 ความหมายของสิ่งแวดล้อม
สารานุก รมไทยส าหรับ เยาวชนฯ (2539) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า สิ่ ง แวดล้อ ม
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา มีลกั ษณะทางกายภาพ และชีวภาพ เป็ นได้ทงั้ สิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึน้ และสิ่งที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ
เกษม จันทร์แก้ว (2540) ได้ให้ความหมายของคาว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง อะไร
ก็ตามที่สามารถเกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติและที่ม นุษย์ไ ด้สร้างสรรค์ขึน้ ทั้งที่เป็ นนามธรรมและ
รู ป ธรรม ทั้ง ที่ เ กิ ด ประโยชน์แ ละไม่ เ กิ ด ประโยชน์ สิ่ ง ที่ เ ห็ น สามารถมองเห็ น ได้ด้ว ยตา และ
ไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตา
พรสวรรค์ ดิษยบุตร (2553) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทงั้ ที่มี และไม่มีชีวิต รวมทัง้ ที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพล
เชื่อมโยงถึงกันได้ เป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลจากปั จจัยหนึ่งจะมีส่วนใน
การเสริมสร้าง กระทบหรือทาลายอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่สามารหลีกเลี่ยงได้ สิ่งแวดล้อมคือวงจรที่มี
ความเกี่ยวข้องกันไปทัง้ ระบบ
สรุ ปได้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ มนุษย์ทั้ งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต รูปธรรมและนามธรรม จึงเป็ นได้ทงั้ สิ่งที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึน้ ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านีม้ ีอิทธิพลเชื่อมโยงถึงกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปั จจัยหนึ่งจะมีส่วนใน
การเสริมสร้างหรือทาลายอีกส่วนหนึ่ง
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1.4.3 ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
ในฐานะที่ ม นุษ ย์ก็ ถื อ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ และยัง เป็ น ผู้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากธรรมชาติใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, 2539)
แบ่งออกเป็ น 4 ประการ คือ
1) เป็ นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล
2) เป็ นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และช่วยเกือ้ กูลให้ชีวิตดารงอยู่ได้
3) เป็ นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค
4) ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ความงามของทิวทัศน์ ภูมิประเทศ
ดังนัน้ บริการต่างๆ ที่มนุษย์เราได้รบั จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ วยมนุษย์ให้มี ชี วิต อยู่รอด และสามารถพัฒ นาให้คุณภาพชี วิตของมนุษย์ใ ห้ดีขึน้ ได้
แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู จ้ ักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
(Wise Use) และมีการจัดการอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม โดยจะต้องคานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่าง
ยั่ ง ยื น (Sustainable Utilization) เพราะหากมี ก ลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ตั ก ตวงใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมากเกินไปและขาดความระมัดระวัง ก็จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็ นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนกลับมาส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต และความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในที่สดุ
สมชาย เลีย้ งพรพรรณ (2559) กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก โดยสามารถสรุปได้ 7 ข้อดังนี ้
1) เป็ นปั จ จัย 4 ที่เป็ นพืน้ ฐานการดารงชี พ ของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
2) เป็ นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
3) เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนเครื่องอานวย
ความสะดวกสบายนานาชนิด
4) เป็ นแหล่งเชือ้ เพลิง และพลังงาน
5) เป็ นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
6) เป็ นแหล่งทางการศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม
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7) เป็ นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อจะได้
เอือ้ อานวยประโยชน์ต่อมนุษย์ตลอดไป
1.4.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
การป้ อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
จาเป็ นต้องกาหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถรองรับและมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางลบที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ มาตรการ
ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ ด้านการควบคุม และด้านการส่ง เสริม (วรรณา ศิลปอาชา,
2545) ดังนี ้
1) มาตรการในการวางแผน ประกอบด้วย 3 แนวทางหลักดังนี ้
1.1) การศึกษาวิจยั เพื่อวางแผนการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวตัง้ แต่การสารวจเบือ้ งต้น การศึกษาเบือ้ งต้น การจัดทาแผนหลัก และ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ระบุถึงสภาพปั ญหา
ในปัจจุบนั การรักษาคุณภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ ที่
1.2) การจัด ท าคู่มื อ พัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ ย วประเทศต่ า งๆ เช่ น แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท วัด ถา้ นา้ ตก เนินเขา อ่างเก็บนา้ และชายทะเล การจัดทาคู่มือพัฒนาลักษณะ
นี ้ จัดขึน้ เพื่อให้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ขดั ต่อ
สภาพแวดล้อม
1.3) การกาหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พืน้ ที่ เป็ นมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่สาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พืน้ ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับการพัฒนา และการขยายตัวของการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการของเสีย หรือ การควบคุม
มลพิษที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การกาหนดเขตผังเมืองรวม การกาหนดเขตผัง
เมืองเฉพาะ
1.4) การศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับ นักท่องเที่ยวของพืน้ ที่
ท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการรองรับของพืน้ ที่ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และ
การพัฒนาการท่องเที่ยว อันจะเป็ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมด้วย
1.5) การกาหนดเขตควบคุม อาคาร เป็ นการกาหนดบริเวณที่ห้ามทา
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในบางชนิด บางประเภท เช่น กาหนดความสูง
และประเภทอาคารต่างๆ ที่จะสามารถก่อสร้างได้บริเวณชายฝั่ง
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2) มาตรการในการจัดการ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้
2.1) การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการพัฒ นาและอนุรักษ์แ หล่ง
ท่องเที่ยว เป็ นการจัดสรรงบในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาภูมิทศั น์ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่ท่องเที่ยว
2.2) การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรม
การบรรยายให้ความรู ใ้ นเรื่องต่างๆ การปลูกจิตสานึกทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์
ข้า ราชการ ผู้มี อ าชี พ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วในวงการต่ า งๆ โดยเน้น และการรณรงค์ด้า น
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
2.3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น เนื่องจากปั ญหาที่
เกิดขึน้ จากการท่องเที่ยว และผลกระทบต่อทรัพ ยากรการท่องเที่ย วมี หลายลักษณะ มี ความ
ซับซ้อน และรุ นแรงแตกต่างกันไป ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวไม่ สามารถทาได้ดว้ ย
หน่วยงานเพียงหน่วยเดียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจาเป็ นต้องประสานความร่วมมือกัน
กับหน่วยงานทุกฝ่ าย เพื่อลดภาวะดังกล่าว
3) มาตรการด้านการควบคุม ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้
3.1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในเชิงปริม าณ
และคุณภาพในแต่ละพืน้ ที่ โดยอาศัยวิธีการ ประสบการณ์ ความรู ้ การศึกษาอย่างลึกซึง้ เพื่อหา
แนวทางการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีมากขึน้
3.2) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลโครงการพัฒนาว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี ้ยัง อาจใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มในระดับ นโยบาย ระดับ
วางแผนที่ เ รี ย กว่ า การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) ซึ่ง จะช่ วยในการตัดสินใจระดับนโยบาย ว่าควรดาเนินการตามโครงการ
หรือไม่อย่างไร เพื่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ
3.3) การกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ่ง แวดล้อม เป็ นการกาหนด
ปริมาณ หรือความเข้มข้นสูงสุดระดับหนึ่ งที่จะยอมให้มีสารหรือพลังงานที่อาจก่อให้เกิดภาวะ
มลพิษ โดยไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดการทาลายความสงบของ
สาธารณชน
3.4) การกาหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ ทิง้ ออกจากอาคารประเภทต่างๆ
ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการควบคุมการปล่อยนา้ เสีย ออกจากอาคารประเภทต่างๆ ลงสู่แหล่งนา้ สาธารณะ
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หรือปล่อยสูส่ ิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยคุณภาพนา้ เสียที่
กาหนดขึน้ อยู่กบั ขนาดและประเภทของอาคาร เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น
3.5) มาตรการทางกฎหมาย ถื อ เป็ น แนวทางการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ การใช้ม าตรการทางกฎหมาย ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพ ขึน้ อยู่กับความความเข้ม งวด และความทันสมัย การดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมายของผูท้ ่ีมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
4) มาตรการด้านการส่งเสริม ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้
4.1) การประชาสัม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ก ารอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มในแหล่ ง
ท่องเที่ยว โดยอาศัยสื่อมวลชนสาขาต่างๆทัง้ รายการวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เช่ น อนุส าร อสท. เป็ นต้น นอกจากนีย้ ัง มี การจัดโครงการรณรงค์รัก ษาสิ่ง แวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยอาศัย ความร่ว มมื อจากเยาวชน ประชาชนเจ้า ของถิ่น และผู้ประกอบอาชี พ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ร่ว มกัน บ าเพ็ ญ ประโยชน์รัก ษาความสะอาดในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ น ครั้ง คราว เช่ น
โครงการภูเก็ตสวยงามด้วยความร่วมมื อที่จัง หวัดภูเก็ต โครงการรักอุ้มผาง รักษาธรรมชาติท่ี
จังหวัดตาก เป็ นต้น
4.2) การจัดตัง้ มูลนิธิพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ททท. หรือการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้จัด ตั้ง มูล นิ ธิ พิ ทัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มและการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ พ.ส.พ.
(Foundation for Protection of Environment and Tourism) ขึ ้น เมื่ อ กลางปี พ.ศ.2535 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมอันเนื่องด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของไทย ในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและ
มรดกทางการท่องเที่ยว ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดาเนินกิจกรรมอันเป็ นสาธารณะ
ประโยชน์ และมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดานา้ เก็บขยะใต้ทะเลพัทยา ณ บริเวณหาด
ตาแหวน เกาะล้าน เผยแพร่รณรงค์แก่เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผูป้ ระกอบการทั่วไป
ในพืน้ ที่ต่างๆให้เกิดความเข้าใจ และสานึกที่ถูกต้องในเรื่องของการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมกับการ
ท่องเที่ยว
4.3) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็ นแนวทางที่สาคัญที่สามารถก่อให้เกิด
การพัฒ นาการท่องเที่ย วอย่ างยั่ง ยืนได้ ด้วยความรู ส้ ึกเป็ นเจ้าของท้องถิ่น ของสมาชิ ก ชุ ม ชน
ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรเหล่านัน้ โดยคนในชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้
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เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ง ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเอง เช่น ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน เช่น ที่พกั แรม ภัตตาคาร
การนาเสนอลูกค้าด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
2. แนวคิดและทฤษฎีจิตอาสา
2.1 ความหมายของจิตอาสา
ธิดาชนก วงศ์พิทกั ษ์ (2556) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง การทากิจกรรม
ที่ แ สดงออกถึ ง ความเอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ การเสี ย สละเวลา แรงกาย สติ ปั ญ ญา สิ่ ง ของ เงิ น ทอง
เพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึง สิ่งที่เคยกระทามาแล้ว และกาลังจะเข้าร่วมต่อไปในอนาคต หรือมี
จิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ทาความดี ได้ช่วยเหลือผูอ้ ่ืนและคนในสังคม เพื่อให้ผูอ้ ่ื นได้มีความสุข
อย่ า งแท้จ ริ ง ด้ว ยความสมัค รใจ และไม่ ห วัง สิ่ ง ใดเป็ น การตอบแทน การร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ การมีสานึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกัน ช่วยแก้ไขปั ญหาสังคม
โดยเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้าที่ หรืองานที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ประวิตร พิสทุ ธิโสภณ (2554)ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง ผูท้ ่ีมีจิตใจเป็ น
ผูใ้ ห้ ให้เงิน ให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสติปัญญา ซึ่งเป็ นการเสียสละสิ่งที่
ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาเพื่อเป็ นผูใ้ ห้กบั ส่วนรวม
ปิ ยะนาถ สรวิสูตร (2552) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตที่พร้อมจะให้
หรือเสียสละเวลา แรงกาย และแรงสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
สรุ ป ได้ว่ า จิ ต อาสา คื อ การเสี ย สละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติ ปั ญ ญา เพื่ อ
ช่วยเหลือผูอ้ ่ืนเพื่อให้ผูอ้ ่ืนมีความสุขด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็ นเงิน หรือวัตถุ
สิ่งของที่มีมลู ค่าแทนเงิน
2.2 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตอาสา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตอาสา ประกอบด้วย
1) เป็ นผูท้ ่ีรูจ้ ักและเข้าใจตนเองเป็ นอย่างดี คือ เป็ นผูท้ ่ีรูจ้ ักอารมณ์ของตนเอง
สามารถรับรู ถ้ ึงความรู ส้ ึกที่เ กิดขึน้ ในแต่ละช่ วงเวลาได้ว่าตนเองรู ส้ ึกอย่างไร และสามารถรับรู ้
ความรูส้ ึกต่างๆ ของตนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ดี รวมทัง้ สามารถจัดการกับสภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การระงับอารมณ์ของตนเองรวมถึงการขจัดความวิตกกังวล
ของตัวเองออกไปได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจได้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูท้ ่เี ห็นและรูจ้ กั คุณค่าในตนเอง
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ซึ่งหมายถึงการมีความสามารถในการมองและใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ รูค้ ณ
ุ ค่าของตนว่าขึน้ อยู่กบั สิ่งใด
โดยให้คณ
ุ ค่าที่ภายในจิตใจมากกว่าการวัดคุณค่าภายนอก หรือที่รูปร่างหน้าตา ทรัพย์สินเงินทอง
การมีการศึกษา ความสามารถ หรือการมีอานาจ
2) เป็ นผูท้ ่ีรูจ้ กั และเข้าใจความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืนได้เป็ นอย่างดี คือ ผูท้ ่ีรูจ้ กั และเข้าใจ
ตัวเองได้ดี ย่ อมมี แ นวโน้ม ที่จ ะเข้าใจผู้อ่ื นได้ดีเช่ น กัน ความสามารถในการเข้าใจและรับ รู ้ถึ ง
ความรู ส้ ึกของผูอ้ ่ืนได้ดีมีความรู ส้ ึ กเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่ืน สามารถปรับ สภาพอารมณ์ของตนเองให้
เป็ นไปตามสถานการณ์ และความต้องการของบุคคลอื่นได้เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
3) เป็ นผูท้ ่ีรูจ้ กั และเข้าใจสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ได้เป็ นอย่าง
ดี ผูท้ ่รี ูจ้ กั เข้าใจตนเองและผูอ้ ่ืนได้ดีจะสามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้สามารถที่จะควบคุมและเผชิญ กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ได้เป็ นอย่างดี ไม่เป็ นผูท้ ่ีมี
อารมณ์แปรปรวนตามสถานการณ์
ธิดาชนก วงศ์พิทกั ษ์ (2556) กล่าวว่า ลักษณะของผูม้ ีจิตอาสา คือ เป็ นผูท้ ่มี ีการอุทิศ
ตนให้กบั สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้า การงานที่ตอ้ งทา แต่เป็ นการทา
ด้วยความสมัครใจ ไม่ เป็ นผูเ้ ฉยเมยต่อการช่วยเหลือผูอ้ ่ืน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ตนเองเสมอ มีการบริจาคให้แก่คนที่ดอ้ ยโอกาสและสังคมที่ขาดแคลน ด้วยแรงกายแรงใจ และ
กาลังทรัพย์ เป็ นผูร้ เิ ริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถพัฒนาชุมชนและสังคมได้ โดยทัง้ หมดที่
กล่าวมานี ้ ต้องมีจิตใจอันบริสทุ ธิ์ท่จี ะทาความดีเพื่อผูอ้ ่นื อยู่เบือ้ งหลัง
สรุ ปได้ว่า คุณ ลักษณะของบุคคลที่มี จิตอาสา คือผู้ท่ีมี ความพร้อมที่จะสละเวลา
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือผูท้ ่ดี อ้ ยกว่าเสมอ คุณลักษณะที่สาคัญของ
อาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทางานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ดว้ ยการถูกบังคับ หรือเป็ นเพราะหน้าที่
เป็ นงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ คาดหวังสิ่งตอบแทนเป็ น จานวนเงิน และวัตถุสิ่งของที่มี
มูลค่าแทนเงิน
2.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา
วิรตั น์ คาศรีจนั ทร์ (2544) กล่าวว่า การมีจิตอาสาสามารถเกิดจากปั จจัยทางสังคม
และปั จจัยส่วนบุคคลตัวอย่างเช่น ก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตจะมีลักษณะเฉพาะ
บุ ค คลซึ่ ง ได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากการอบรมสั่ง สอนของครอบครัว สถาบัน การศึ ก ษาเดิ ม และ
กระบวนการทางสังคมที่ เคยอยู่อาศัย แต่เมื่อเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย การมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ เพื่อน และสังคมใหม่ๆ ล้วนมีผลต่อความเชื่อ การรับรู ้
ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของนิสิตโดยแสดงออกมาทางการดาเนินชีวิต โครงสร้าง
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ของมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งแตกต่างกันตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ลักษณะ
การเรี ย นการสอน สภาพแวดล้อ ม และนโยบายขององค์ก รเป็ น ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ เจตคติ แ ละ
พฤติกรรมของบุคคล
ไพบูล ย์ วัฒ นศิ ริธ รรม (2550) กล่า วว่ า จิ ต สาธารณะ จิ ต ส านึ ก สาธารณะ หรื อ
จิตสานึกของคนในสังคมว่า เป็ นสิ่งที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของปั จจัยแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
ดังนี ้
1) ปั จจัยภายนอก หมายถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางสัมพันธภาพของคน
ในสังคม ซึ่ง เป็ นสิ่งที่ลึกซึง้ กว่าแค่ภาวะทางกายภาพ แต่เป็ นภาวะที่ได้การอบรม ขัดเกลา และ
สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู ้ครัง้ ละเล็กครัง้ ละน้อย ทาให้เกิดจิตสานึกที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
ภาวะแวดล้อมทางสังคมจะเริ่มตัง้ แต่ระดับครอบครัว พ่อแม่ พี่นอ้ ง ญาติ เพื่อนฝูง บุคคลทั่วไป
จนถึงระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา กฎหมาย รวมทัง้ ภาวะแวดล้อม
2) ปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ส านึ ก ที่ เ กิ ด ขึ ้น จากภายในตั ว บุ ค คล ทั้ง การคิ ด
การวิเคราะห์ การพิจารณาสิ่งต่างๆ และตัดสินคุณค่า ความดี ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ิ และการเลือก
ปฏิบตั ิทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตัวตนให้เป็ นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู ้ จาก
การคิด จากการมองเห็น จากการเรียนรู ้ และนามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการสร้างจิตสานึก
แบบใด ก็จะมีการฝึ กฝนและสะสมจิตสานึกเหล่านัน้
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสา เกิดจาก 2 ปัจจัยหลักประกอบกัน
คือ ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น การรับรู ้ การคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง การเห็นคุณค่าในพฤติกรรมของ
ตนเอง และปั จจัยภายนอก ได้แก่ การมีครอบครัว เพื่อน สังคม ที่เป็ นเหมือนต้นแบบสาคัญด้าน
จิตอาสา
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
3.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2538) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ผบู้ ริโภคทาการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผลลัพธ์ และการใช้จ่าย ในสินค้าและ
บริก าร โดยมี ค วามคาดหวัง ว่ า จะตอบสนองความต้อ งการของตัว เองได้ หรื อ อาจหมายถึ ง
กระบวนการในการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทาการประเมินผล การใช้
การแสวงหา และการใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
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ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ว่าหมายถึง
บุคคลใดๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นผูซ้ ือ้ สินค้าและบริการ
ใดๆ ก็ได้ท่ีไม่จากัดร้านค้าและบริษัท เพื่อนาไปบริโภคหรืออุปโภคสาหรับตนเองและครัวเรือน
ได้แก่ ผูบ้ ริโภคต้องเป็ นผู้ท่ีมีความต้องการ ผูบ้ ริโภคต้องเป็ นผูท้ ่ีมีอานาจซือ้ มีพฤติกรรมการซือ้
และมีพฤติกรรมการบริโภค
ศุภร เสรีรตั น์ (2544) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ไว้ว่าเป็ น
การกระทาต่างๆ เกี่ ยวข้องกับการแสวงหาเพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ง การบริโภค และการจับจ่ ายใช้สอย
ในการบริการหรือสินค้าต่างๆ รวมทัง้ กระบวนการในการตัดสินใจที่เกิดขึน้ ทัง้ ก่อน ระหว่าง และ
หลังการกระทาดังกล่าวด้วย
สรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทา หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่ม นุษย์
แสดงออกมาภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การเดิน การพูด รวมทัง้ ปฏิกิริยาที่อยู่ภายในที่
ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การคิด ความสนใจ ความชอบ
3.2 ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
สุรีรตั น์ เตชาทวีวรรณ (2545) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว (Tourist
Behavior) หมายถึง ลักษณะการแสดงออก การกระทาของนักท่องเที่ยวนัน้ ๆ ที่แสดงออกมาตัง้ แต่
การตัดสิ นใจท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยว และหลัง การท่องเที่ยว การศึกษาถึง พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวก็เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนและพัฒนาด้านบริการการท่องเที่ยว
การประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวที่จ ะเดินทางในแต่ละช่ วงของฤดูกาล การวางแผนและ
ป้องกันการเกิดปั ญ หา การวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร และการ
วางแผนและพัฒนาด้านการตลาด
รุ จ ยา ค าพรรณ์ (2546) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง
การกระท า หรื อ กิ ริ ย าต่ า งๆ ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นตัวกาหนดการกระทาดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลให้ได้รบั ความพึงพอใจ โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่นนั้ ๆ
สรุปได้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทา หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่บุคคล
แสดงออกมาภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้ เพื่อสนองความต้องการในการท่องเที่ยวของตนเอง
โดยเป็ นพฤติกรรมที่ปรากฎทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการท่องเที่ยว
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3.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
การวิเคราะห์ลกั ษณะของตลาด ธุรกิจจะต้องทราบว่าตลาดคือใคร มีพฤติกรรมการ
ซือ้ และการใช้อย่างไร เพื่อสามารถวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของตลาด ซึ่งหลักการดังกล่าวก็คือการตัง้ คาถาม 6 Ws 1H ที่ใช้พิจารณาหลัก
เกี่ยวกับตลาดต่างๆ เพื่อให้ได้คาตอบที่ตอ้ งการทราบตามหลัก การ 7Os (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์,
2544) ได้แก่
1) ใครคื อ ผู้บ ริ โ ภค (Who) ซึ่ ง ค าถามนี ้น ามาซึ่ ง ค าตอบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร (Occupant) เช่น นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวกลุม่
ไมซ์
2) ผูบ้ ริโภคต้องการซือ้ อะไร (What) เป็ นคาถามเพื่อให้ทราบความต้องการที่
แท้จริงของนักท่องเที่ยวว่าสิ่งที่เขาต้องการซือ้ คืออะไร (Object) เช่น ต้องการมาจับจ่ายซือ้ สินค้า
หรือ แสวงหาสถานที่ท่มี ีความสงบ สวยงามของธรรมชาติ
3) ทาไมผู้บริโภคจึ ง เลือกซื อ้ (Why) เป็ นลักษณะคาถามที่ต้องการทราบ
เหตุผลที่แท้จริง (Objectives) ในการตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมาสงขลา
เพราะมีสินค้าราคาถูก มีอาหารอร่อย คุณภาพดี หรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
4) ใครที่มีส่วนร่วมหรือมีผลในการตัดสินใจในการซือ้ (Whom) เป็ นคาถาม
เพื่อให้ทราบถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของลูก ค้า (Organization) เช่น การแนะนา
ของบริษัทนาเที่ยว หรือ ครอบครัว เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการทาโปรแกรมทางการโฆษณา
5) ผูบ้ ริโภคจะซือ้ สินค้าเมื่อใด (When) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการ
ซือ้ สินค้าและบริการของลูกค้า (Occasion) เพื่อเตรียมการผลิตให้เพียงพอต้องความต้องการ และ
เตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละชาตินิยม
มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนใดบ้าง หรือมาในช่วงเทศกาลใดมากเป็ นพิเศษ
6) ผูบ้ ริโภคซือ้ ที่ใดหรือผูบ้ ริโภคอยู่ท่ีใด (Where) เป็ นคาถามเพื่อให้ทราบถึง
แหล่งที่ลกู ค้าสะดวกหรือนิยมที่จะไปซือ้ เพื่อจะได้นาไปบริหารช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าหรือ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุม่ เช่น ซือ้ ผ่านบริษัทนาเที่ยว หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7) ผูบ้ ริโภคซือ้ อย่างไร (How) หรือมีเงื่อนไขอะไรในการตัดสินใจซือ้ เพื่อให้
ทราบถึงลักษณะการซือ้ ของลูกค้า (Operation) ว่ามีขนั้ ตอนในการซือ้ อย่างไร มีความรูส้ ึกอย่างไร
จากการซื อ้ การใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์การท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมี การหาข้อมูลรายละเอียดต่ างๆ
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จากแหล่ง ใด ติดต่อสถานที่พักแรมอย่างไร มีความพึง พอใจมากน้อยเพียงใดภายหลังการมา
ท่องเที่ยว
3.4 ลักษณะการตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเที่ยว
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งผูบ้ ริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกสินค้าและบริการ
อยู่เสมอ โดยที่ผบู้ ริโภคจะเลือกซือ้ บริการหรือสินค้านัน้ ๆ ตามการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ได้รบั และ
ข้อจากัดของบุคคลตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการตัดสินใจซือ้ ถือเป็ นกระบวนการที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจของผูบ้ ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
ศุภลักษณ์ อังครางกูร (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของนักท่องเที่ยวจะ
มีขนั้ ตอนทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การกระตุ้น หรื อ การรับ รู ้ถึ ง ความต้อ งการ (Need arousal or Problem
recognition) เมื่อผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึงความต้องการของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการตระหนักถึงความ
ต้องการซือ้ มี 2 ลักษณะ คือ การถูกกระตุน้ จากปั จจัยภายใน เช่น เกิดจากประสบการณ์ในอดีต
ความต้องการต่างๆ หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และการถูกกระตุน้ จากปั จจัยภายนอก โดยบุคคล
หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สื่อ โฆษณา คาบอกเล่าจากเพื่อนหรือคนรูจ้ กั
ขัน้ ที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information search) เป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการเมื่อ
เกิดความไม่ม่นั ใจในข้อมูลที่มีอยู่ หรือต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งปริมาณข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวต้องการเสาะหาเพิ่มเติมขึน้ อยู่กบั ความกระตือรือร้นของนักท่องเที่ยว ปริมาณข้อมูลที่
มีอยู่เดิม ความพึงพอใจในการหาข้อมูลและข้อมูลที่ได้รบั ซึ่งแหล่งในการหาข้อมูลคือ
1) การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal search) ซึ่งเกิดจากการระลึกความทรง
จาจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีต
2) การค้น หาข้อ มูล จากภายนอก (External source) จากบุค คลรอบข้า ง
(Personal source) ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู จ้ ัก จากสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา การจัดแสดง
ต่างๆ พนักงานขาย จากสื่อสาธารณะ เช่น การวิจารณ์บทความแนะนาสถานที่ท่องเที่ย วหรือ
บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั และจากแหล่งประสบการณ์ ได้แก่
ประสบการณ์ตรงในการท่องเที่ยวนัน้
ขัน้ ที่ 3 การประเมินตัวเลือก (Evaluation of alternatives) โดยเป็ นพฤติกรรมการ
ประเมินความสนใจในลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการนัน้ ๆ ซึ่งจะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามา
ส่งผลต่อการประเมินดัง กล่าว เช่น ประสบการณ์ การรับรู ้ ทัศนคติ เป็ นต้น ผ่านการพิจ ารณา
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คุณสมบัติต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท ตราสินค้า ความรวดเร็วของการบริการ สถานที่พักที่มีบรรยายกาศดี
จากนัน้ จึงนามาเปรียบเทียบลาดับความสาคัญของคุณสมบัติต่างๆ และนามาประเมินทางเลือก
ขัน้ ที่ 4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) โดยนักท่องเที่ยวจะมีการตัดสินใจ
ซือ้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ที่คน้ หาได้ ซึ่งเกิดเป็ นความต้องการซือ้ โดยทัศนคติของผูใ้ กล้ชิด
หรือผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการซือ้ จะส่งผลต่อความต้องการซือ้ ของนักท่องเที่ยวรวมไปถึง ความ
ต้องการซือ้ ของตัวนักท่องเที่ยวเอง แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซือ้ อาจไม่ตรงกับความต้องการ
ซื อ้ เสมอไป หากมี ปัจ จัยแทรกซ้อ นระหว่างความตั้ง ใจซื อ้ กับการซื อ้ จริง เช่ น ข่าวไม่ สงบทาง
การเมือง ข่าวภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ข่าวโรคระบาดต่างๆ ความ
ไม่พอใจในรูปแบบการขายสินค้าหรือบริการของผูข้ าย ทาให้การตัดสินใจซือ้ ของผูซ้ ือ้ เปลี่ยนแปลง
ได้ (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554)
ขั้น ที่ 5 พฤติ ก รรมหลัง การซื ้อ (Post purchase behavior) เป็ น การประเมิ น
ความรูส้ ึกหลังจากการบริการ โดยนักท่องเที่ยวจะประเมินจากสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่นกั ท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์จ ากการรับบริการนั้น โดยหากประสบการณ์ ท่ีไ ด้รับ มากกว่ าที่ค าดหวัง ไว้
นักท่องเที่ยวก็จะมีความพึงพอใจมากขึน้ หากประสบการณ์ท่ีได้รบั เท่ากับที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง
นัก ท่ อ งเที่ ย วจะพึ ง พอใจกั บ การบริ ก ารนั้น แต่ ห ากได้รับ ประสบการณ์น้อ ยกว่ า ที่ ค าดหวั ง
นักท่องเที่ยวจะไม่พึงพอใจและอาจเกิดการบอกต่อในลักษณะปากต่อปาก รวมถึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในภายหลัง ซึ่ง สิ่งที่มากาหนดความคาดหวังได้แก่ สื่อ คาแนะนาต่างๆ
ดังนั้นความพอใจจึงมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซือ้ ซา้ ความจงรักภักดีต่อบริษัทหรือชื่อเสียงของ
บริษัท
4. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดการท่องเที่ยว
4.1 ความหมายของการตลาดการท่องเที่ยว
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า การตลาด (Marketing)
หมายถึง ศาสตร์หนึ่งในการแสวงหา เพิ่มจานวนผูบ้ ริโภค และรักษาจานวนผูบ้ ริโภคที่จะสร้างกาไร
ให้แก่การประกอบธุรกิจนัน้ ๆ ประกอบด้วย การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย การแสวงหาผูบ้ ริโภค
การเพิ่มจานวนและการรักษาจานวนผูบ้ ริโภคผ่านการสื่อสารและการโฆษณาถึงคุณค่าที่ผบู้ ริโภค
จะได้รับ ซึ่ ง เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ทางการตลาดอื่ น ๆ (Kotler, Bowen, & Makens, 2010; Kotler &
Keller, 2009) เป็ นระบบการทาธุรกิจที่เกิดขึน้ เพื่อวางแผนการตลาด กาหนดราคาขาย ส่งเสริม
การตลาด และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
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ได้ เพื่อให้บรรลุเ ป้า หมายขององค์ก ร โดยมี ขั้นตอนในการบริห ารจัด การ ได้แก่ การวางแผน
การบริหาร การกาหนดราคา และการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ
4.2 ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจ
บริการ (Service Mix) ของคอทเลอร์ ไว้ว่าเป็ น องค์ประกอบต่างๆ ที่นามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ส่วนประสม
ทางการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการมี 7 ประการ หรือที่เราเรียกว่า 7Ps ซึ่งในการบริหาร
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการจะต้องประสมประสานหรือบูรณาการเครื่องมือเหล่านีเ้ ข้า
ด้ว ยกั น ซึ่ ง จะต้อ งมี ค วามสอดคล้อ งกั น ทั้ง ในด้า นการตลาด ( Marketing) การปฏิ บัติ ก าร
(Operation) และทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของ
ธุรกิจ มีเครื่องมือตามลาดับ ดังนี ้
4.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง บริการและสินค้าต่างๆ ที่ให้บริการได้อย่าง
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยทุกส่วนประกอบของการ
บริการที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผูบ้ ริโภค ได้แก่ การอานวยความสะดวกในการเดินทาง สถานที่
พัก อาหาร ผู้นาเที่ยว รวมถึง ความปลอดภัยในชี วิ ตและทรัพ ย์สิน ระหว่ างการท่ องเที่ ย วด้ว ย
โดยทั่ ว ไปผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะประกอบด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ( Core product) และบริ ก ารเสริ ม
(Supplementary Service) ซึ่งก็คือผลประโยชน์หลักของโรงแรม นั่นคือห้องพักสาหรับเป็ นที่พัก
แรม และบริการเสริม ซึ่งก็คือผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผบู้ ริโภคจะได้รบั จากการใช้บริการของโรงแรม
เช่น ห้องออกกาลังกาย บริการส่งอาหารถึงห้อง รายการบันเทิงอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งสิ่งที่เป็ นบริการ
เสริมนีเ้ องที่จะช่วยสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ นอกจากนีใ้ น
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ เราสามารถแบ่งสินค้าและบริการได้เป็ น 2 ประเภท คือ
สินค้าที่เป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา ทะเล นา้ ตก สัตว์ พรรณไม้ และสินค้าที่เ ป็ น
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึน้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร เป็ นต้น
4.2.2 ราคา (Price) หมายถึงผลประโยชน์หรือคุณค่าของสินค้าและบริการในรูป
ของตัวเงิน หรือสิ่งที่ตอ้ งจ่ายสาหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ แต่ในทัศนะของธุรกิจ ราคา
จะเป็ นตัวกาหนดรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนนีจ้ ะใช้ทดแทนต้นทุนในการจัดหาสินค้าและบริการ และ
สร้างกาไรวิธีการตัง้ ราคามีหลายแบบ นอกเหนือจากการตัง้ ราคาขายโดยคานวณจากต้นทุนที่ใช้
ในการผลิต ผูใ้ ห้บริการสามารถตัง้ ราคาตามอุปสงค์ของตลาด หรือตัง้ ราคาโดยใช้คู่แข่งขันเป็ น
เกณฑ์ ราคาของสิ น ค้า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วจะแตกต่ า งจากราคาของสิ น ค้า ทั่ว ไป

27
โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการตัง้ ราคาขายเพื่อแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณค่าของสินค้าและ
บริการในสายตาหรือความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ราคาของสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวจึ ง มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะมี มูลค่าสูง กว่า ราคาของสินค้าทั่วไป
อย่างไรก็ตามยังมีผูบ้ ริโภคอีกจานวนหนึ่งที่ตัดสินใจซือ้ โดยใช้ราคาเป็ นหลัก โดยไม่คาดหวังที่จะ
ได้รบั การบริการที่ดีนกั
4.2.3 ช่ องทางการจัดจาหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางที่ช่วยขนส่งสินค้าให้ถึงมือผูบ้ ริโภคอย่างครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย
องค์กรต่างๆ ในระบบการท่องเที่ยวทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น บริษัทนาเที่ยว บริษัทขนส่ง
สายการบิน
4.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นกิจกรรมการสื่อสารและออกแบบ
สิ่งจูงใจสาหรับการบริการ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ ตระหนักรู ้ และเกิดพฤติกรรมการ
ซือ้ โดยใช้สื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ดีท่สี ดุ และเร็วที่สดุ เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย
4.2.5 คนหรือพนักงาน (People) คนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย
ผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า และพนักงานบริการหรือผูท้ ่ีทางานในองค์กรที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ
ทางการท่องเที่ยว และการบริการเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งอาศัยแรงงานคนหรือพนักงาน เพื่อส่ง
มอบคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า ซึ่งพนักงานบริ การถือเป็ นปั จจัยสู่ความสาเร็จ อีกด้านหนึ่งที่
สาคัญ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการจะต้องวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม พัฒนา และจูงใจพนักงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด ทัง้ พนักงานที่ให้บริการผูบ้ ริโภคโดยตรงและพนักงานแผนกอื่นๆ
4.2.6 กระบวนการ (Process) กระบวนการจะระบุถึงขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงาน
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ลูกค้ามักจะต้องเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการผลิตและวิธีการในการส่งมอบบริการ เช่น ตัวของนักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ร่วมด้วย
ตลอดการเดินทางท่องเที่ยว มิเช่นนัน้ แล้วการเดินทางก็จะไม่เกิดขึน้
4.2.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง รู ปแบบ
หรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพ รวมไปถึ ง องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ภ ายใน
สภาพแวดล้อมของการให้บริการซึ่งมีผลต่อประสบการณ์การบริการของลูกค้า เช่น การตกแต่ง
สานักงาน เครื่องแบบของพนักงาน รูปแบบของอาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก แสงไฟ เสียงดนตรี ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพจะแสดงถึงภาพลักษณ์และ
คุณภาพการบริการของบริษัท และส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้า
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สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางและสถานที่จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด คนหรือพนักงาน กระบวนการ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ หมดนีม้ ีส่วนช่วยในการจัดการการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเยาวชน
5.1 ความหมายของเยาวชน
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ได้ให้ความหมายว่า เยาวชน หมายถึง ผูท้ ่ีมีอายุ
ตัง้ แต่ 18 - 24 ปี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2563) ได้ให้ความหมายว่า เยาวชน หมายถึง
บุคคลซึ่งมีอายุตงั้ แต่ 18 ปี บริบรู ณ์ ถึง 25 ปี บริบรู ณ์
องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน สุภกั ดิ์ อนุกลู , 2539) ได้ให้ความหมายว่า เยาวชน
หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผูม้ ีอายุระหว่าง 15-25 ปี
สรุปได้ว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตงั้ แต่ 18 ปี บริบรู ณ์ ถึง 25 ปี บริบรู ณ์
5.2 การพัฒนาเยาวชนไทย
การที่เยาวชนจะพัฒนาเป็ นผูใ้ หญ่ท่ีมีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ต้องมีทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง สุขภาพแข็งแรงดี มีความสุข และมี
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย (วัยใสร่วมพัฒนาชาติไทย, 2550) ซึ่งมีแนวทางดังนี ้
5.2.1 แนวทางการมีความมั่นคงทางครอบครัวและจิตใจ
1) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่ ความเข้าใจอันดี ต่ อกัน
การให้โอกาสซึ่งกันและกัน และเห็นความสาคัญของสมาชิกภายในครอบครัว
2) ส่ง เสริม สนับสนุนและให้ความรู ้เกี่ ยวกับ การเตรียมความพร้อมก่อนการมี
ครอบครัวและการวางแผนครอบครัวที่ดี
3) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได้ ของคนใน
ครอบครัวให้มีความมั่นคง และมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่พอเพียง
4) ส่ง เสริม และสนับสนุนให้คนในครอบครัว เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เป็ น
แบบอย่างที่ดีซ่งึ กันและกัน และมีเวลาให้แก่ครอบครัวเสมอ
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5) ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเด็กและครอบครัว เช่น ส่งเสริมให้เกิด
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีการเชื่อมโยงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีการบูรณา
การทางานการกาหนดนโยบายและงบประมาณ ไปสูก่ ารสนับสนุนในการสร้างครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง
7) ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ก่เยาวชนในเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชน
8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทางานด้านเด็กและเยาวชนให้ย่งั ยืน
พร้อมทัง้ ผลักดันให้เกิดธรรมนูญครอบครัว ให้เกิดกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุนของ อปท. ชุมชน
และภาครัฐ
9) ส่ง เสริม และสนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ ชุม ชน
พร้อมทัง้ สนับสนุนการจัดตัง้ องค์กรเด็กและเยาวชนในชุมชน
10) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
11) ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษให้เหมาะสม
ตามพัฒนาการ
12) สนับ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของเด็ ก ด้อ ยโอกาสอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.2.2 แนวทางการมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง
1) ส่งเสริมสนับสนุนและด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสม
กับวัย
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ิตนที่อยู่ในหลักศาสนา มีคณ
ุ ธรรม รวมถึงการ
ยอมรับความแพ้-ชนะ และมีนา้ ใจ
3) ส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้าง สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี
4) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู ด้ า้ นพัฒนาการตามช่วงวัย ของเด็กและเยาวชน
ทัง้ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านกีฬานันทนาการ และด้านการต่อต้านยาเสพติด
5) ส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
6) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบั ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
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7) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของครอบครัว ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของเด็ก
และเยาวชนอย่างเหมาะสม
5.2.3 แนวทางการเป็ นคนดี
1) ส่งเสริมการนาหลักศาสนามายึดถือปฏิบตั ิในการใช้ชีวิต
2) พัฒ นาพื ้น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ ส าหรับ เก็ บ อนุส รณ์ค วามดี ข องบุ ค คลต้น แบบใน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดบันทึกเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั เด็กและเยาวชน
3) ส่งเสริม และพัฒนาการสร้างเครือข่ายคนดีและมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
บูรณาการขององค์กรต่างๆ ในพืน้ ที่ชมุ ชน
4) ส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ เพื่อสร้างจิตสานึกและรณรงค์
การเป็ นพลเมืองดี
6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรทักษะชี วิต ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ กและ
เยาวชน
5.2.4 แนวทางการเป็ นคนที่สร้างสรรค์
1) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การมีเหตุและ
ผล การใช้จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีพนื ้ ที่และโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรูช้ มุ ชมสาหรับเด็กและเยาวชน
4) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา
สื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์
5) ส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
6) ส่งเสริมและพัฒนาผูน้ าเด็กและเยาวชนในการเป็ นแกนนาเยาวชนสร้างสรรค์
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การยอมรับ ความคิด การทา การแสดงออกของเด็ก
และเยาวชนอย่างเหมาะสม
8) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการทากิจ กรรม
ร่วมกัน
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกสาหรับเด็กและเยาวชน
5.3 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ได้รบั ความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
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2560 จากนั้นได้นาเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
พิจารณาและมีมติเห็นควรให้ความเห็นขอบในหลักการร่างแผน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั ิในหลักการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอซึ่งหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับนี ้
จะเป็ นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ส่งเสริมการคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ เป็ น
แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ท่กี าหนดต่อไป
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เป็ นแผนยุทธศาสตร์
ที่จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2580 รวมทัง้ ได้บูรณาการนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็ นแนวทางในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อการยกระดับคุณภาพทุ น
มนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีสขุ ภาวะ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จาเป็ นต่อความต้องการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 การ
เตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
ตลอดจนการยกระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในฐานะภาคีท่ีมีพลังในกระบวนการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
ดังนั้น ทิศทางของแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25602564 คือเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ ด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา มีทกั ษะการเรียนรูท้ ่ีสอดรับกับศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ มีความ
เป็ น พลเมื อ งที่ ส ร้างสรรค์ส ามารถปรับ ตัว เท่ าทัน กับ การเปลี่ ย นแปลงของบริบ ทโลก มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม และมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะภาคี ท่ี มี พ ลั ง ใน
กระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็ นคุณสมบัติท่ีสาคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นกาลังสาคัญ
ของประเทศชาติในอนาคต
5.3.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมอาสาสมัคร และการมีจิตสานึก
สาธารณะ คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์
ที่ 3.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในฐานะผูข้ ับเคลื่อนและดูแลชุมชนและสัง คม

32
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็ นระบบ โดนมี มาตรการคือ สนับสนุนเด็กและเยาวชนใน
และนอกระบบการศึกษาให้รวมกลุ่ม และทางานพัฒ นาชุม ชนและสังคมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ดังนี ้
1) สนับสนุน ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีบทบาท
และกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกระดับอย่างสม่า เสมอ
และต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับการร่วมคิด ร่วมออกแบบกิจกรรม ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามผล ไปจนถึง
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายต่อการพัฒนาสังคมในลักษณะการเป็ นหุน้ ส่วน
2) ส่ง เสริม บทบาทและกระบวนการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนต่อการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และปั จจัยเสี่ยง อาทิ เหล้า บุหรี่ สารเสพติด การพนัน
การติดเกม และการตกเป็ นเหยื่อการค้ามนุษย์ อาชญากรรม การล่อลวง การเข้าสูต่ ลาดแรงงานใน
รูปแบบที่เลวร้ายและไม่เหมาะสม
3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4) ส่ง เสริม สนับสนุน และขยายความร่วมมื อหน่วยงานภาครัฐ ภาค
สังคมภาคเศรษฐกิจและภาควิชาการเพื่อกาหนดแนวทางการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและ
เยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (คณะกรรมการส่งเสริม การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2561)
5.4 เยาวชนระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ในกากับของรัฐในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ผู้วิ จัย ได้ท าการคัด เลื อ กสถาบัน อุด มศึก ษาในก ากับ ของรัฐ ขนาดใหญ่ เพื่ อ เป็ น
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ โดยคัดเลือกมาจากเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
มหาวิทยาลัย/สถาบันขนาดใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่ได้รบั
จัดสรรงบดาเนินการ และงบลงทุน (ครุ ภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี เดียว ไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2551 มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ ไป มี จานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐขนาดใหญ่ ที่มีพนื ้ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจานวนทัง้ สิน้ 6
แห่ง ประกอบด้วย
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5.4.1 จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย มี นิ สิ ต ทั้ง สิ ้น 22,287 คน ที่ ศึ ก ษาในพื ้น ที่
กรุ ง เทพมหานครประกอบด้ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
คณะนิเ ทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสานักวิชาทรัพยากรการเกษตร ซึ่งเป็ นนิสิตผู้ หญิง
จานวน 13,206 คน และ นิสิตผูช้ ายจานวน 9,081 คน
5.4.2 มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มี นิ สิ ต ทั้ง สิ น้ 30,162 คน ที่ ศึก ษาในพื ้น ที่
กรุ งเทพ มหานคร หรือวิทยาเขตบางเขน ประกอบด้วยคณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะเศรษฐ ศาสตร์
คณะสัง คมศาสตร์ คณะสัต วแพทยศาสตร์ คณะอุต สาหกรรมเกษตร คณะมนุ ษ ยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม นิสิตข้ามมหาวิทยาลัย และนิสติโครงการสหวิทยาการ
5.4.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึก ษาทั้งสิน้ 5,298 คน ที่ศึกษาในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร เขตท่าพระจันทร์ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
คณะพาณิ ช ยศาสตร์และการบัญชี คณะสัง คมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ ซึ่งเป็ นนิสิตผูห้ ญิงจานวน 3,548 คน และ นิสิตผูช้ ายจานวน 1,750 คน
5.4.4 มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สิ ้น 6,491 คน ที่ ศึ ก ษาในพื ้น ที่
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
5.4.5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีนักศึกษาทั้งสิน้ 73,007 คน ที่ศึกษาในพืน้ ที่
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากร
5.4.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนิสิตทั้งสิน้ 14,060 คน ที่ศึกษาในเขต
พืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ซึ่ ง จ านวนนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา จากทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นเข ตพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร มีจานวนทัง้ สิน้ 151,313 คน
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้า มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร และการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏดังนี ้
6.1 งานวิจยั ในประเทศย
ศกลวรรณ พาเรือง (2540) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่ส่ง เสริม พฤติก รรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบจากปั จจัยการใช้เวลาว่าง 16 กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร
พบว่ า สามารถจัด ได้ 2 องค์ป ระกอบ คื อ กิ จ กรรมที่ ต้อ งลงมื อ กระท า (Active Activity) และ
กิจกรรมที่ไม่ตอ้ งลงมือกระทา (Passive Activity) ซึ่งปั จจัยทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ของนิสิตนักศึกษา คือ ตัวแปรชัน้ ปี สาขาวิชา ภูมิลาเนา
และบุ ค คลที่ พัก อาศัย ด้ว ย กิ จ กรรมที่ ต้อ งลงมื อ กระท า (Active Activity)มี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ พฤติกรรมการรับสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ และมีความรูใ้ นประเด็นการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ ไม่พบความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
กฤตยา ทั พ วงษ์ (2552)ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมอาสาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมอาสาของนิสิตแปรผันตามอายุ จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ทากิจกรรมอาสา จานวนเพื่อนที่ทากิจกรรมอาสา การสนับสนุนทางสังคม ชัน้ ปี ท่ีศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และภูมิลาเนานอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งผล
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุพ บว่า ตัวแปรทั้ง 16 ตัวสามารถใช้อธิบายความแปรผัน ของ
พฤติกรรมอาสาได้รอ้ ยละ 9.6 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ขัน้ ตอน พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมสามารถอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมอาสาได้ดี
ที่สุด คือ ร้อยละ 4.0 รองลงไปคือ ตัวแปรจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทากิจกรรมอาสา ชั้นปี ท่ี
ศึกษา จานวนเพื่อนที่ทากิจกรรมอาสา และประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง สามารถเพิ่มอานาจ
การอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมอาสา ตามลาดับ ส่วนตัวแปรเพศ อายุ ลาดับที่การเป็ นบุตร
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สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย จานวนเวลาว่างต่อสัปดาห์ เงินใช้จ่ายที่ได้รบั ต่อเดือน ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สถานภาพสมรสของมารดาบิดา ภูมิลาเนาเดิม และจานวนปี ท่อี ยู่ใกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้เพิ่มอานาจการอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมอาสา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พงศ์ธวัช ศรีจานอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวในกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ทัง้ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ
กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน และกิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน มีความคาดหวังอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
และได้รบั ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรมในรู ปแบบท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากเช่นกัน ในระดับความคาดหวังที่ค่อนข้างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รบั รูข้ อ้ มูลเบือ้ งต้นก่อนแล้วจึงได้ตดั สินใจเข้าร่วม ทาให้เกิดความคาดหวังที่ค่อนข้างมากในการ
ได้มาทากิจกรรมในระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างมาก เพราะกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนัน้ ได้จดั ตาม
แผนที่วางไว้ ได้ทากิจกรรมอย่างที่คาดหวังไว้ก่อนมารวมถึงมีการบริการที่ดี ได้รบั การเอาใจใส่
มีความเป็ นกันเองและอัธยาศัยอันดีของบุคลากรที่จดั กิจกรรม
กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจยั เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิ ง บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ในเขตจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน ผลการศึก ษาพบว่ า สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มที่ดี โดยพบผูจ้ ัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือ 34 องค์กร รองลงมาอยู่ใน
จังหวัดเชียงราย 7 องค์กร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 องค์กร โดยปัจจัยที่สง่ ผลให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิ ง บ าเพ็ ญ ประโยชน์ใ นภาคเหนื อ ตอนบน คื อ ด้า นบุ ค ลากรในการให้บ ริ ก าร ( People)
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้า นสิ น ค้า ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ (Product) ด้านราคา (Price) และด้านการมีเครือข่ายความร่วมมือ (Partnership)
พิมพ์ธิรา อินทร (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและอนุรกั ษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวทัง้ เพศหญิงและเพศชายมีจานวนเท่ากัน มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีภูมิลาเนาส่วน
ใหญ่ อยู่ในภาคตะวันออก มี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเท่า ส่วนใหญ่ เป็ นนักเรีย น
นักศึกษา มีความต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่น จะได้รบั ประโยชน์ ต้องการให้มีการ
ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การบริการนาเที่ยว การสื่อ
ความหมาย และมี ค วามต้อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วที่ รับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านป่ าชายเลนและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่ าชายเลนมี
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ความต้อ งการให้ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การท่ อ งเที่ ย ว และควรปลูก ฝั ง ให้
นักท่องเที่ยวมีจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน รวมทัง้ มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่ องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรกั ษ์
ป่ าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ จังหวัดชลบุรี ที่ได้จากการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในพืน้ ที่ ควรจัดทาแผนงาน และนโยบายด้านการท่องเที่ยวในพืน้ ที่อย่างชัดเจน
รวมทัง้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรมที่มีความเป็ นไปได้มากขึน้ และสอดคล้องกับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความจาเป็ นและความต้องการของนักท่องเที่ยว ความต้องการของ
คนในชุมชน ดูแลปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพืน้ ที่
กนกพร สุทธิ สัณ หกุล (2557)ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความเชื่ อเกี่ ย วกับการท า
พฤติกรรมอาสาและพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างนิสิตร้อยละ 96.8 ทาพฤติกรรมอาสา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามลักษณะปั จจัยทางสังคม พบว่า นิสิต ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย
มีพฤติกรรมอาสาไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศึกษาในระดับชัน้ ปี ท่ี 2 และ 3 มีพฤติกรรมอาสามากกว่า
ชั้นปี ท่ี 4 และนิสิตที่ศึกษาในกลุ่ม สาขาวิช ามนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ กับกลุ่มสาขาวิช า
วิ ท ยาศาสตร์สุข ภาพ มี พ ฤติ ก รรมอาสามากกว่ า นิ สิ ต ที่ ศึก ษาในกลุ่ม สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ศิริรตั น์ เสนชู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมัคร มูลนิธิไลอ้อนบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการมี
ทัง้ หมด 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยการนาเข้า กระบวนการ และผลการดาเนินงาน โดยปัจจัยนาเข้า
(Input) หมายถึง งบประมาณเงินทุน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร แผนทางการตลาด และสิ่งอานวย
ความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางแผนในการดาเนินงาน
การอานวยการ การควบคุมงาน และผลการดาเนินงาน (Output) คือการแสดงให้เห็นการพัฒนา
ของชุมชนพืน้ เมือง การพัฒนาตัวเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร และการพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ ในด้านอาสาสมัคร ผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ สอดคล้องและเป็ นไปตามเป้าหมายของมูลนิธิ
และเชื่อมโยงมายังผลจากการดาเนินงานที่มีต่อชุมชนเมื องบาหลี และปั จจัยที่ส่งเสริมต่อการ
ด าเนิ น งานให้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายขององค์ก ร คื อ 5 ปั จ จัย ดัง นี ้ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น วัฒ นธรรม
การตลาดการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรม โดยปั จจัยเหล่านีช้ ่วย
ส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร คือ การพัฒนาศักยภาพของ
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บุคลากร การพัฒนาตัวเองของอาสาสมัคร และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร และผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเมืองบาหลี
วิชชุตา ให้เจริญ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศกึ ษา : ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเกาะ
ยาวน้อยมีกระบวนการจัดการท่องเที่ยวอยู่ 4 ประการ ได้แก่ กระบวนการวางแผน กระบวนการจัด
สายงาน กระบวนการดาเนินงาน และกระบวนการควบคุมการดาเนินงาน ซึ่งยึดหลักการสาคัญอยู่
3 ประการคือ ต้องมีการคัดสรรนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์ ทากิจกรรมท่องเที่ยว
โดยไม่ม่งุ หวังรายได้เป็ นหลักแต่สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผสานการ
ประกอบอาชีพ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวให้เป็ นเรื่องเดียวกัน ประการ
สุดท้ายคือ ต้องมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ซึ่งกระบวนการ
จัดการดังกล่าวสามารถกระตุน้ และสร้างจิตสานึกแก่นกั ท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้หนั มาร่วมมือ
กัน อนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มและวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนตามแนวทางของการจัด การท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ง ยื น
โดยชุมชนเกาะยาวน้อยมีปัจจัยเอือ้ ที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์อยู่ 6 ประการ ได้แก่
ทุนทางบุคคล ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนภายนอก ด้านปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของชุมชนเกาะยาว
น้อย มี 2 ลักษณะ คือ ปั จจัยภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในคณะกรรมการ ปั ญหา
ภายนอก สาหรับแนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ชุมชนเกาะยาวน้อยต้องสร้างความ
เข้มแข็งขึน้ ในชุมชน การดาเนินงานต่างๆ ต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อมีปัญหา
ต้องพูดคุยทาความเข้าใจกัน และทุกคนต้องยึดมั่นในแนวทางการดาเนินงานตามเจตนารมย์ใน
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนที่ได้ตงั้ ไว้
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
แม็คกี ้ และ ซานโทส (McGehee & Santos, 2004) ได้ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วาทกรรม และการท่องเที่ยวอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
อาสาสมัครมีผลในเชิงบวกต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมหลังการเดินทางที่ตั้งใจไว้และการ
สนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหว มีการพูดคุยถึงผลกระทบและความจาเป็ นในการประสานงานองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้โอกาสในการจัดตั้งเครือข่ายความสัมพันธ์และประสบการณ์การสร้างจิตส านึกทั้งใน
ระหว่าง และหลังจากประสบการณ์การท่องเที่ยวของอาสาสมัคร
ไคลซี่ และ เฮลเพนนี่ (Caissie & Halpenny, 2001) ได้ศึกษาเรื่ อง อาสาสมัครเพื่ อ
ธรรมชาติ : แรงจูงใจในการเข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพ
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ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่สาคัญสาหรับการเข้าร่วมในโครงการพักร้อนเพื่อการอนุรกั ษ์อาสาสมัคร
ประกอบด้วย การแสวงหาความสุข โปรแกรมมี ความน่าสนใจ สถานที่และบริบทตามธรรมชาติ
สถานที่มีประวัติศาสตร์ท่ีน่าจนใจ และการเห็นแก่ประโยชน์ผอู้ ่ืน การศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับทฤษฎี
ส่วนใหญ่ท่มี ีอยู่แล้วเกี่ยวกับอาสาสมัคร แต่อย่างไรก็ตามมีการสารวจสองประเด็นที่ไม่ซา้ กันคือ บริบท
การเป็ นอาสาสมัครตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีโดดเด่น และการเพิ่มมูลค่าให้กับการลาพักร้อนของ
อาสาสมัคร ที่สร้างประโยชน์มากกว่าท่องเที่ยวทั่วไป
โลว์ และ ลี (Lo & Lee, 2011) ได้ศกึ ษาเรื่อง แรงจูงใจและการรับรู ค้ ณ
ุ ค่าของนักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครจากฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมในการ
เดินทางท่องเที่ยวรูปแบบอาสาสมัคร ได้แก่ การได้สมั ผัสกับวัฒนธรรมและการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนใน
ท้องถิ่น การแบ่งปั นประสบการณ์กบั สมาชิกครอบครัวและโอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็ก การมีส่วน
ร่วมทางศาสนา และหลบหนีจากชีวิตประจาวัน การรับรู ค้ ุณค่าของผูเ้ ข้าร่วมการเดินทางท่องเที่ ยว
อาสาสมัคร ได้แก่ การเปลี่ยนมุมมองชีวิต การปรับปรุงความสัมพันธ์ การพัฒนาและการเติบโตส่วน
บุคคล การเปิ ดโลกทัศน์กว้างไกลและรับประสบการณ์ชีวิ ตที่น่าจดจา มีอิทธิพลต่ออาชีพ การศึกษา
และทิศทางชีวิตในอนาคต และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอนาคต
ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเวลา ความสามารถทางการเงิน ปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขภาพ การจัดการ
และขนาดของทัวร์ และชื่อเสียงของบริษัททัวร์
กาลาร์ซ่า อาร์ทีกา้ และซัวร่า (Gallarza, Arteaga, & Saura, 2012) ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณค่า
ของการเป็ นอาสาสมัครในกิจกรรมพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า มิติดา้ นคุณค่า (จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ใจ
คุณค่าทางสังคม การแสดงออก ประสิทธิภาพ และการใช้ความพยายาม) ในการเป็ นอาสาสมัครมี
ประสบการณ์ทางอารมณ์ท่สี งู ถึงแม้ว่ามุมมองของการทาหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่สงู กว่า
การรับรูก้ ็ตาม ซึ่งการสร้างกรอบแนวคิดด้านคุณค่าเป็ นเหมือนการแลกเปลี่ยนที่มีความสอดคล้องกับ
แนวทางในการเป็ นอาสาสมัครที่เป็ นประสบการณ์ในการ "ให้" และ "รับ"
นิค (Nick, 2017) ได้ศกึ ษาเรื่อง การค้นหาตัวเองในขณะที่คน้ พบคนอื่น : มุมมองเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศไทย ผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของอาสาสมัครเป็ นแรงผลักดันจากความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันใน
ขณะที่การรับรู ค้ วามต้องการที่แท้จริงของชุมชน มันกลับทาลายโอกาสของชุมชนนั้นไปพร้อมๆ กัน
เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมขัดขวางโอกาสในการเชื่อมและทาความเข้าใจในระดับลึก
โรเควส, จาคอปสั น และแมคเครรี่ (Roques, Jacobson, & McCleery, 2018)
ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลงานการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการวิจยั ระบบนิเวศและการอนุรกั ษ์
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ในแอฟริกาตอนใต้ ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็ นประโยชน์ในการวิจัยระบบ
นิเวศและการอนุรกั ษ์เป็ นอย่างยิ่ง กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ ขึน้ อยู่
กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่น ความน่าดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง กิจกรรมที่มีในโครงการ
สาหรับนักท่องเที่ยวอาสา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสิ่ง ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี ้การท าความเข้าใจแรงจูงใจของผู้เข้าร่วม และมุมมองของผู้เข้าร่วมอาสาสมัครเป็ น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญ
ลิม ว่อง ไบดิน และมาเรียแพน (Lim, Wong, Bidin, & Mariapan, 2020) ได้ศึกษาเรื่อง
โครงการอาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนมีความเชื่อในเชิงบวกเกี่ยวกับการเป็ นอาสาสมัครในโครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ พฤติกรรม
อาสาสมัครของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืน้ ที่
อนุรกั ษ์และชุมชนท้องถิ่น พวกเขายังมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาส่วนบุคคลผ่านความรู ป้ ระสบการณ์ใหม่
ความมั่นใจในตนเอง และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา ผูป้ กครอง คุณครู
และเพื่อนๆ เป็ นคนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นอาสาสมัคร เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม
อาสาสมัคร และผลตอบแทนไม่ใช่ตวั เงินที่เอือ้ ให้พวกเขามีส่วนร่วม
ชี่ (Qi, 2020) ได้ศึกษาเรื่อง แนวคิดในการเป็ นอาสาสมัครในการท่องเที่ยวในประเทศจีน
ผลการศึกษาพบว่า การเป็ นอาสาสมัครในการท่องเที่ยวในประเทศจีน ประกอบด้วย แนวคิด 3 อย่าง
คือ การเป็ นอาสาสมัครด้วยจิตวิญญาณ การอุทิศตนในการเป็ นอาสาสมัคร การเต็มใจในการท า
กิจกรรมอาสาสมัคร ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการทากิจกรรมอาสาสมัคร การให้เวลา
ทักษะ และนาเอาความรู ม้ าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้บริการผูอ้ ่ืนด้วยการให้เวลาทักษะและ
ความรู ้เป็ นคุณลักษณะส าคัญอย่ างหนึ่ งของการเป็ นอาสาสมัครในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว
เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถทาสาเร็จได้ในเวลาอันสัน้ และการไม่ถ่ายทอดความรูซ้ ่งึ กันและ
กันก็ ถื อเป็ นการพัฒนาที่ ไม่ ย่ ังยื น และแนวคิ ดสุดท้ายคื อการช่ วยเหลื อซึ่งกันและกัน กิ จกรรม
อาสาสมัครในบริบทการท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็ นกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่ า
พฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ตน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย เป็ นวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งใช้
การวิจัยเชิ ง ปริม าณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถาม และใช้การวิจัยเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative Research) คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structured Interview)
โดยมีการกาหนดขัน้ ตอนการการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. วิธีการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในกากับ
ของรัฐ ขนาดใหญ่ ใ นพื ้น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ที่ เ คยท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่ ง แวดล้อ ม การได้ม าซึ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู้วิ จัย ใช้วิ ธี ก ารสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน (Multi - stage
sampling method) มีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ผูว้ ิจัยใช้เกณฑ์ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในกากับของรัฐ ที่มีเขตที่ตงั้ อยู่
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ได้รบั จัดสรรงบดาเนินการ และงบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์และ
สิ่งก่อสร้างปี เดียว ไม่รวมสิ่งก่อสร้างผูกพัน) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้
ไป มี ทั้ ง หมด 10 แห่ ง ประกอบด้ ว ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งเป็ นวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection Sampling) ได้มหาวิทยาลัยที่เป็ นตัวแทนทัง้ หมด 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน
22,287 คน
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
30,170 คน
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน
6,491 คน
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน
5,298 คน
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน
14,060 คน
6. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน
73,007 คน
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รวมทัง้ สิน้
151,313 คน
1.2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มาจากประชากรที่เป็ นนิสิตนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งการหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,
1967) คานวณหาขนาดของตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี ้
โดยใช้สตู ร n
=
N
1+Ne²
=
151,313
1+151,313 (0.05)²
=
399.99 คน
ดังนัน้ จากการคานวณ พบว่าได้ขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยต้องการเก็บข้อมูลในแต่ละมหาวิทยาลัยให้มีจานวนเท่ากัน โดยใช้การสุ่ม
แบบโควตา (Quota sampling) เป็ นมหาวิทยาลัยละ 67 คน รวมทัง้ สิน้ 402 คน มีการได้มาซึ่งกลุม่
ตัว อย่ า งจ านวนดัง กล่า ว ผู้วิ จัย ใช้วิ ธี ก ารสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ ( Accidental Random
sampling) จากนิสิตนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
1.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือ
ในการวิจัย ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม
ชุดนีป้ ระกอบด้วย 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ลักษณะคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice) ประกอบด้วย
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับชัน้ ปี การศึกษา
4) มหาวิทยาลัย
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน ลักษณะคาถามเป็ นแบบมีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple
choice) ประกอบด้วย
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1) จ านวนครั้ง ในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมอาสาสมัค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
2) วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
3) หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4) ลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วม
5) กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่ืนชอบมากที่สดุ
6) ช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
7) ระยะเวลาในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมอาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
8) ผูร้ ว่ มกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
9) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
10) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่คิดว่าคุม้ ค่าและพอใจจะจ่ายในครัง้ ต่อไป
11) ช่ อ งทางการได้รับ ข้อ มู ล กิ จ กรรมอาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจัด การการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้เลือ กตอบ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ ที่ประมาณค่าระดับความคิดเห็นของเยาวชนระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร มากน้อย 5 ระดับ (Likert scale) ประกอบด้วย
1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2) ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
3) ด้านที่พกั แรม
4) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
5) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6) ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
โดย แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ
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ผูว้ ิจัยจึงมีเกณฑ์ในการกาหนดนา้ หนักคะแนนของข้อคาถามแบบมาตรประมาณค่าระดับความ
คิดเห็นมากน้อย 5 ระดับ (Likert scale) โดยมีการกาหนดค่าของคะแนนดังต่อไปนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
คะแนน 5
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
คะแนน 4
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
จากการแบ่งระดับการประเมินเป็ น 5 ระดับ สามารถนามาวิเคราะห์เกณฑ์
เทียบระดับความคิดเห็น (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสมุ า ผลาพรม, 2553) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
2) การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
2.1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ร่า งแบบสอบถาม และน าร่า ง
แบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพื่อสร้างแบบสอบถาม ให้มี
ความตรงตามเนื ้อ หา (Content validity) โดยให้เนื ้อหาครอบคลุม ถึง แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
2.2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ให้ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5 ท่าน พิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามด้วยวิธี ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
ด้ว ยวิ ธี ห าความสอดคล้อ งระหว่ า งรายการกับ วัต ถุ ป ระสงค์ โดยก าหนดเกณฑ์ใ นการตรวจ
พิจารณา ดังนีค้ ือ ถ้ามั่นใจว่ารายการใดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน +1 ถ้ายังไม่
มั่นใจว่ารายการใดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ให้คะแนน 0 ถ้ามั่นใจว่ารายการใดไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1 แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาคานวณหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องระหว่างรายการกับวัต ถุป ระสงค์ (IIOC, Index of item
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objective Congruence) ตามสูตร IIOC = ผลรวมคะแนนของข้อนั้น/จ านวนและน าค่า ดัช นี ท่ี
คานวณได้มาเทียบเกณฑ์ท่ีผูว้ ิจัยได้กาหนดไว้ตงั้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป เพราะถือว่าค่าที่ได้เพียงพอและ
เป็ น ที่ ย อมรับ ทางสถิ ติ ซึ่ง แบบสอบถามได้ค่ า ความตรงเท่ า กับ 0.87 หลัง จากนั้น ด าเนิ น การ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ กลุ่ม ที่ มี คุณ สมบัติ ค ล้า ยกับ กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นกลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยที่ไม่ อยู่ภายใต้กากับของรัฐ และมีพืน้ ที่อยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จานวน 30 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งของแบบสอบถาม ด้ว ยวิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จ รู ป โดยได้ค่าความเที่ย ง
เท่ากับ 0.961 หลังจากนัน้ นามาปรับปรุงด้านสานวนภาษาให้ชดั เจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์
แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม ก่อนนาแบบสอบถามนีไ้ ปใช้ในการวิจยั ต่อไป
1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีการคัดคุณสมบัติจากเยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และยินดีตอบแบบสอบถาม หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลไปวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการทางสถิติต่อไป
1.1.4 การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูบที่ได้จากการเก็บ แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังต่อไปนี ้
1) แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน นาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2) แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ดงั นี ้
2.1) นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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2.2) เปรียบเทีย บความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับ การจัดการการท่ องเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยค่าที (t - test) โดยในการทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั กาหนดไว้ท่รี ะดับ 0.05
2.3) เปรียบเทีย บความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับ การจัดการการท่ องเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมระหว่า งมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุม่ กรณีพบความแตกต่างเป็ น
รายกลุ่ม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least Significant Difference)
โดยในการทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั กาหนดไว้ท่รี ะดับ 0.05
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
1.2.1 ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) ผู้วิ จั ย ได้คั ด เลื อ กมาจากผู้เ ชี่ ย วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่ อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection Sampling) จานวนทัง้ สิน้
12 คนที่เต็มใจตอบแบบสัมภาษณ์ หรือจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว โดยมีการกาหนดคุณสมบัติดงั นี ้
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ในหน่วยงานภาครัฐที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จานวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติ
หน้า ที่ สื่ อ ความหมายประจ าหน่ ว ยพิ ทัก ษ์ อุท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว งก์ ที่ มว. 4 (แม่ เ รวา) และ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ในหน่วยงานภาคเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จานวน 2 คน ได้แก่ Project Assistant Manager
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จากัด และผูจ้ ัดการฝ่ ายอาวุโสชุมชนสัมพันธ์และการจัดการผลกระทบต่อ
สังคม บริษัท โลเคิล อไลค์ จากัด
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จานวน 2 คน ได้แก่ ประธานกลุม่ ใบไม้ และประธานกลุม่ รักษ์เขาใหญ่
4) กลุม่ เยาวชนผูน้ าที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี จ านวน 6 คน ประกอบด้ว ย ประธานชมรมอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานชุมนุมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประธานชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานชมรม
อนุรักษ์ธ รรมชาติและสิ่ ง แวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประธานชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งหัวข้อหลักใน
การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย คือ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ส่วนประสมทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ีวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพื่อร่าง
แบบสัม ภาษณ์ และน าแบบสัม ภาษณ์ไ ปปรึก ษาอาจารย์ท่ี ป รึก ษา อาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาร่ ว ม
ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เ ชี่ ยวชาญที่เ กี่ ย วข้อง เพื่อสร้างแบบสัม ภาษณ์ใ ห้มี ค วามตรงตามเนื ้อ หา
(Content Validity) โดยให้เนือ้ หาครอบคลุมถึ งแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi - Structured
Interview) โดยมีขนั้ ตอนในการนัดหมายและติดต่อประสานงานดังนี ้
1) ติดต่อประสานงานเบือ้ งต้นกับผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิทงั้ 12 ท่าน
เพื่อดาเนินการจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ดาเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมส่งแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
มี โ ครงสร้า งแก่ ผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 12 ท่ า น และด าเนิ น การนัด หมายวัน เวลา และสถานที่ เพื่ อ
ดาเนินการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิจยั
3) ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีนัดหมายไว้ โดยมีการ
อนุญาตบันทึกเสียง หรือถ่ายภาพระหว่างการสัมภาษณ์
โดยผู้วิ จัย เก็ บ ข้อ มูล ระหว่ า งวัน ที่ 16 กุม ภาพัน ธ์ 2564 ถึ ง 3 เมษายน 2564
ทัง้ รูปแบบออนไลน์และไปสัมภาษณ์ยงั สถานที่ทางานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี ้
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1) วั น อั ง คารที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 สั ม ภาษณ์ ป ระธานชมรมอนุ รัก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ประธานชุมนุมอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อ ม มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และประธานชมรมอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
3) วั น เสาร์ท่ี 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 สั ม ภาษณ์ ป ระธานชมรมอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อ ม แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย และ ประธานชมรมอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
4) วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคาแหง สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
5) วัน เสาร์ท่ี 6 มี น าคม 2564 สัม ภาษณ์เ จ้า หน้า ที่ ป่ าไม้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ สื่ อ
ความหมายประจาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) สัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์
6) วั น อาทิ ต ย์ ท่ี 7 มี น าคม 2564 สัม ภาษณ์ Project Assistant Manager
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จากัด สัมภาษณ์ ณ ร้านสตาร์บคั ส์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
7) วันพฤหัส บดีท่ี 11 มี นาคม 2564 สัม ภาษณ์ผู้จัด การฝ่ ายอาวุโสชุ ม ชน
สัมพันธ์และการจัดการผลกระทบต่อสังคม บริษัท โลเคิล อไลค์ จากัด สัมภาษณ์ ณ บริษัท โลเคิล
อไลค์ จากัด
8) วันอังคารที่ 16 มี นาคม 2564 สัมภาษณ์นักวิ ชาการศึกษา ปฏิบัติ หน้าที่
กากับดูแลศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
9) วันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ประธานกลุ่มใบไม้ สัม ภาษณ์
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
10) วั น เสาร์ท่ี 3 เมษายน 2564 สั ม ภาษณ์ ป ระธานกลุ่ ม รัก ษ์ เ ขาใหญ่
สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
1.2.4 การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ใช้การถอด
ความ การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกัน
หรือสอดคล้องกัน และจัดลาดับความสาคัญตามข้อคิดเห็นตามประเด็นที่ทาการศึกษาวิจัย เพื่อ
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สร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชน
ไทยต่อไป
2. วิธีการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทยมีขนั้ ตอนคือ การรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั จากวิธีดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่
ข้อมูลจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการท่ องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และข้อมูลจากแบบ
สัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญ ผู้ท รงคุณ วุฒิ และกลุ่ม เยาวชนผู้น าที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม น ามาร่ า งแนวทางการจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มส าหรับ เยาวชนไทย เพื่ อ ให้ต รงกับ
ความต้องการ และความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ในการวิจยั ขัน้ ที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั เน้นการสร้าง
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
3. วิธีการดาเนินการวิจัยระยะที่ 3 การยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ ยวเชิงอาสาสมัครเพื่ อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย ผูว้ ิจยั ได้กลุม่ ตัวอย่างมาจากประชากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยใช้การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ แบบ
เจาะจง (Purposive Selection Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็ นกลุม่ ที่มีประสบการณ์และ
มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาสาสมัครไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี คือ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนที่มีเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม จานวน
5 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบตั ิหน้าที่สื่อความหมายประจาหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่
มว. 4 (แม่เรวา) Project Assistant Manager และ Sustainable Tour Assistant Manager บริษัท ฟายด์
โฟล์ค จากัด ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสชุมชนสัมพันธ์และการจัดการผลกระทบต่อสังคม บริษัท โลเคิล อไลค์
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จ ากัด และ อาจารย์สาขาวิชาการท่ องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวอาสาสมัคร
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
การท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครเพื่ อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทยว่ ามี ความถู กต้อง
เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative
research) ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi - structured interview) โดยการจดบันทึก
ตามประเด็นหลักในแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สัมภาษณ์ผจู้ ดั การฝ่ ายอาวุโสชุมชนสัมพันธ์
และการจัดการผลกระทบต่อสังคม บริษัท โลเคิล อไลค์ จากัด และ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางโทรศัพท์
2) วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบตั ิหน้าที่ สื่อ
ความหมายประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ วงก์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) สัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์
3) วัน อาทิ ต ย์ท่ี 23 พฤษภาคม 2564 สัม ภาษณ์ Project Assistant Manager
และ Sustainable Tour Assistant Manager บริ ษั ท ฟายด์ โฟล์ค จ ากั ด สัม ภาษณ์ผ่ า นทาง
โทรศัพท์
3.4 การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ใช้การถอดความ
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกันหรือ
สอดคล้องกัน และจัดลาดับความสาคัญตามข้อคิดเห็น ตามประเด็นที่ทาการศึกษาวิจยั เพื่อยืนยัน
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย” ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็ น 3
ระยะ ดังต่อไปนี ้
วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ระยะที่ 1 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การจัด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รของเยาวชนระดับ อุด มศึก ษาในกรุ ง เทพมหานคร แบ่ ง
การศึกษาเป็ น 2 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
ขัน้ ตอนย่อยที่ 1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ขัน้ ตอนย่อยที่ 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม และส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
วิธีการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 2 การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ระยะที่ 3 การยื น ยั น แนวทางการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
ผลการวิ จัย ขั้น ตอนย่ อ ยที่ 1.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถามพฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ข้อ มูล ทั่ว ไปผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาจาก 6
มหาวิทยาลัย จ านวน 402 คน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ า
ร้อยละ (Percentage) เป็ นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 1 - 4
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ตาราง 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
169
233
402

ร้อยละ
42.0
58.0
100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.0 และเป็ นเพศชาย จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0
ตาราง 2 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
18
19
20
21
22
23
24
รวม

จานวน
46
92
131
62
48
15
8
402

ร้อยละ
11.4
22.9
32.6
15.5
11.9
3.7
2.0
100.0

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 20 ปี จานวน 131 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 32.6 รองลงมามีอายุ 19 ปี จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.9
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ตาราง 3 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกชัน้ ปี การศึกษา
ชั้นปี การศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
รวม

จานวน
63
129
140
70
402

ร้อยละ
15.7
32.1
34.8
17.4
100.0

จากตาราง 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปี ท่ี 3 จานวน 140 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 34.8 รองลงมาศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 2 จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1
ตาราง 4 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 5,000 บาท
36
9.0
5,000 - 10,000 บาท
171
42.5
10,001 - 15,000 บาท
138
34.3
15,001 - 20,000 บาท
41
10.2
20,001 บาทขึน้ ไป
16
4.0
รวม
402
100.0
จากตาราง 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 5,000 -10,000 บาท
ต่อเดือน จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาท
ต่อเดือนจานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3
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2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุม่ เยาวชน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน ผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อ มูล มาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้อ ยละ (Percentage) เป็ น รายข้อ ปรากฏ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตาราง 5 - 15
ตาราง 5 จ านวนและร้อ ยละพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รจ าแนกตามจ านวนครั้ง
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้ แรก
2 - 3 ครัง้
4 - 5 ครัง้
6 ครัง้ ขึน้ ไป
รวม

จานวน
80
142
125
55
402

ร้อยละ
19.9
35.3
31.1
13.7
100.0

จากตาราง 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร 2 - 3 ครัง้ จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 รองลงมาเคยการเข้าร่วมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 4 - 5 ครัง้ จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1
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ตาราง 6 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครจาแนกตามวัตถุประสงค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการศึกษาเรียนรู ้
เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น
เพื่อหลบหนีจากชีวิตประจาวัน
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อทาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
355
220
169
179
166
84
1173

ร้อยละ
30.3
18.8
14.4
15.2
14.1
7.2
100.0

จากตาราง 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 355 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3
รองลงมามีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู ้ จานวน 220 คิดเป็ นร้อยละ 18.8
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ตาราง 7 จ านวนและร้อ ยละพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รจ าแนกตามหน่ ว ยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม*
มหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่
บริษัททัวร์
สถาบันการศึกษาอื่น
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
383
72
112
104
68
739

ร้อยละ
51.8
9.7
15.2
14.1
9.2
100.0

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจ กรรมกับมหาวิทยาลัย
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ จ านวน 383 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 51.8 รองลงมาคื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ
สถาบันการศึกษาอื่น จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2
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ตาราง 8 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจาแนกตามลักษณะกิจกรรม
ที่เคยเข้าร่วม
ลักษณะกิจกรรมทีเ่ คยเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกป่ า
กิจกรรมสร้างฝายชะลอนา้
กิจกรรมทาแนวกันไฟ
กิจกรรมเพาะพันธุส์ ตั ว์/ พืช
กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
กิจกรรมอื่นๆ
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
281
150
135
127
226
45
964

ร้อยละ
29.1
15.6
14.0
13.2
23.4
4.7
100.0

จากตาราง 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ ามากที่สุด
จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือกิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติจานวน
226 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.4
ตาราง 9 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจาแนกตามลักษณะกิจกรรม
ที่ช่ืนชอบ
ลักษณะกิจกรรมทีช่ ื่นชอบ
จานวน
ร้อยละ
กิจกรรมปลูกป่ า
161
40.0
กิจกรรมสร้างฝายชะลอนา้
63
15.7
กิจกรรมทาแนวกันไฟ
20
5.0
กิจกรรมเพาะพันธุส์ ตั ว์/ พืช
20
5.0
กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
121
30.1
กิจกรรมอื่นๆ
17
4.2
รวม
402
100.0
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ช่ืนชอบกิจ กรรมปลูกป่ ามากที่สุด
จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือกิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติจานวน
121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.1
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ตาราง 10 จ านวนและร้อ ยละพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รจ าแนกตามช่ ว งเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
มิถนุ ายน - ตุลาคม
พฤศจิกายน - มกราคม
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
254
147
170
571

ร้อยละ
44.5
25.7
29.8
100.0

จากตาราง 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมจานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8
ตาราง 11 จ านวนและร้อ ยละพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รจ าแนกตามระยะเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม 1 วัน ไม่คา้ งคืน
กิจกรรม 2 วัน ค้าง 1 คืน
กิจกรรม 3 วัน ค้าง 2 คืน
กิจกรรม 4 วัน ค้าง 3 คืนขึน้ ไป
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
99
126
177
162
564

ร้อยละ
17.6
22.3
31.4
28.7
100.0

จากตาราง 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
3 วัน ค้าง 2 คืนจานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือกิจกรรม 4 วัน ค้าง 3 คืนขึน้ ไป
จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7
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ตาราง 12 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจาแนกตามผูร้ ่วมกิจกรรม
ผู้ร่วมกิจกรรม
ด้วยตนเอง
ครอบครัว
กลุม่ เพื่อน
บริษัททัวร์
คณะดูงาน
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
201
109
316
32
26
684

ร้อยละ
29.4
15.9
46.2
4.7
3.8
100.0

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี เข้าร่วมกิจ กรรมกับกลุ่ม เพื่อน
จ านวน 316 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือเข้าร่วมด้วยตนเองจานวน 201 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.4
ตาราง 13 จ านวนและร้อ ยละพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รจ าแนกตามค่ า ใช้จ่ า ย
โดยเฉลี่ยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
ร้อยละ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
175
43.5
ต่ากว่า 1,000 บาท
201
50.0
1,000 - 2,000 บาท
26
6.5
2,001 - 3,000 บาท
0
0
3,001 บาทขึน้ ไป
0
0
รวม
402
100.0
จากตาราง 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่ากว่า 1,000 บาท จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือไม่เสียค่าใช้จ่ าย
จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5
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ตาราง 14 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจาแนกตามค่าใช้จ่ายที่พอใจ
จะจ่ายในครัง้ ต่อไป
่ อใจจะจ่ายในครั้งต่อไป
ค่าใช้จ่ายทีพ
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,000 - 2,000 บาท
2,001 - 3,000 บาท
3,001 - 4,000 บาท
4,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
130
124
87
38
23
402

ร้อยละ
32.3
30.8
21.6
9.6
5.7
100.0

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ราคาค่าใช้จ่ ายที่พ อใจจะจ่ า ย
ในครัง้ ต่อไปต่ากว่า 1,000 บาท จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ 1,000 - 2,000 บาท
จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8
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ตาราง 15 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจาแนกตามช่องทางการรับ
ข้อมูล
ช่องทางการรับข้อมูล
สื่อโซเชียลมีเดีย
รายการโทรทัศน์
หนังสือ
เพื่อนหรือคนรูจ้ กั แนะนา
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ * เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
332
130
121
249
159
47
21
6
1065

ร้อยละ
31.2
12.2
11.4
23.4
14.8
4.4
2.0
0.6
100.0

จากตาราง 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบั ข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน
332 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือได้รบั ข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรูจ้ กั แนะนาจานวน 249 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.4
3. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้ อมเป็ น
รายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 16 - 22
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ตาราง 16 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2. ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
3. ด้านที่พกั แรม
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6. ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
รวม

𝐱̅

S.D.

4.18
4.04
4.06
4.37
3.75
4.27
4.11

0.45
0.55
0.51
0.45
0.64
0.62
0.33

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 16 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มอยู่ใ นระดับ มากทุก รายด้า น ได้แ ก่
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (x̅ = 4.37) ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป (x̅ = 4.27) ด้านสิ่งดึงดูดใจ
( x̅ = 4.18) ด้านที่พักแรม ( x̅ = 4.06) ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ( x̅= 4.04) และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (x̅ = 3.75)
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ตาราง 17 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านสิ่งดึงดูดใจ

𝐱̅

S.D.

1. แหล่งท่องเที่ยวมีทศั นียภาพ วิวทิวทัศน์ท่สี วยงามดึงดูดใจให้
ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
2. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามหลากหลายของทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยว
3. ความมี ช่ื อ เสี ย งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นกิ จ กรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4. แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภัย และมี ม าตรฐานในการ
จัดการที่ดี
รวม

4.22

0.72

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.18

0.72

มาก

4.07

0.88

มาก

4.25

0.78

มาก

4.18

0.45

มาก

จากตาราง 17 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการจัดการที่ดี ( x̅ = 4.25) แหล่งท่องเที่ยว
มีทศั นียภาพ วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามดึงดูดใจให้ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (x̅ = 4.22) แหล่งท่องเที่ยว
มี ค วามหลากหลายของทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ( x̅ = 4.18) และความมี ช่ื อ เสี ย งของแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม (x̅ = 4.07)
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ตาราง 18 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง

𝐱̅

S.D.

1. แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รสามารถเดิ น ทางเข้า ถึ ง
ได้ง่ายและสะดวก
2. เส้น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รมี ค วาม
ปลอดภัย
3. แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รมี ร ถบริก ารสาธารณะที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
4. การเดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครมี ป้าย
บอกทางอย่างชัดเจน
รวม

4.15

0.88

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.21

0.86

มาก

3.65

0.95

มาก

4.19

0.89

มาก

4.04

0.55

มาก

จากตาราง 18 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย (x̅ = 4.21)
การเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รมี ป้ า ยบอกทางอย่ า งชั ด เจน ( x̅ = 4.19)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในการเดินทางเข้าถึง (x̅ = 4.15)
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก (x̅ = 3.65)

64
ตาราง 19 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พกั แรม
่ ักแรม
ด้านทีพ

𝐱̅

S.D.

1. การมีท่ีพกั แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยว
2. ที่พกั แรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
3. ที่พกั แรมมีมาตรฐานและความปลอดภัย
4. ที่พกั แรมมีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
รวม

4.19

0.84

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.08

0.79

มาก

4.13
3.85

0.82
0.87

มาก
มาก

4.06

0.51

มาก

จากตาราง 19 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พักแรม อยู่ในระดับมาก ได้แก่
มี ท่ี พั ก แรมรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รอยู่ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ( x̅ = 4.19) ที่ พั ก แรม
มี ม าตรฐานและความปลอดภัย ( x̅ = 4.13) ที่ พัก แรมมี ค วามสะอาดเพี ย งพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (x̅ = 4.08) และที่พกั แรมมีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (x̅ = 3.85)
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ตาราง 20 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

𝐱̅

S.D.

1. การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มีกิจกรรมให้เลือกทาอย่างหลากหลาย
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมให้นกั ท่องเที่ยวได้
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมต้องเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง
5. ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการทากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับจานวน
นักท่องเที่ยว
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการและมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี
รวม

4.32

0.83

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.47

0.81

มาก

4.53

0.48

มากที่สดุ

4.43

0.78

มาก

4.24

0.85

มาก

4.25

0.77

มาก

4.37

0.45

มาก

จากตาราง 20 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ กิจ กรรมการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม มี ส่วนช่ วยสร้าง
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม (x̅ = 4.53) กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ ง แวดล้อมสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยวได้ (x̅ = 4.47) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมต้องเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง (x̅ = 4.43)
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มมี กิ จ กรรมให้เ ลื อ กท า
อย่างหลากหลาย (x̅ = 4.32) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มี ก ารจั ด การและมี ม าตรฐานการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี ( x̅ = 4.25) และความพร้อ ม
ของอุปกรณ์และสถานที่ในการทากิจ กรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับ
จานวนนักท่องเที่ยว (x̅ = 4.24)
ตาราง 21 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

𝐱̅

S.D.

1. แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้
ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi เพียงพอต่อการใช้งาน
3. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
4. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่
เข้ามาทากิจกรรม
รวม

3.98

0.78

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.17

0.99

มาก

3.65

1.06

มาก

3.23

1.08

ปานกลาง

3.75

0.64

มาก

จากตาราง 21 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ WiFi มีความเพียงพอต่อการใช้งาน (x̅ = 4.17) แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง ( x̅ = 3.98) แหล่ง ท่องเที่ยวมี รา้ น
สะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม (x̅ = 3.65) ยกเว้นแหล่ง
ท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม (x̅ = 3.23) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง
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ตาราง 22 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป

𝐱̅

S.D.

1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและ
สถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือยินดีเข้าร่วมการ
ทากิจกรรมอาสาสมัคร
2. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่
ดึงดูดใจให้เข้าร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์
การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจกรรมอาสาสมัคร
4. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมเหมาะสม
รวม

4.14

0.94

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.32

0.86

มาก

4.35

0.77

มาก

4.27

0.62

มาก

จากตาราง 22 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัค รมี ระยะเวลาในการทากิ จ กรรม
เหมาะสม (x̅ = 4.35) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดงึ ดูดใจให้เข้าร่วม เช่น
การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจ กรรมอาสาสมัค ร
(x̅ = 4.32) และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยว
เลือกซือ้ หรือยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัคร (x̅ = 4.14)
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4. การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ( x̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่าง
เพศ และมหาวิทยาลัย
ผูว้ ิจยั เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่ อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่ างเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยด้วยคาที (t - test)
และระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย ใช้ก ารวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One - way ANOVA)
เพื่ อ วิ เ คราะห์ค วามแตกต่ า งเป็ น รายกลุ่ ม กรณี พ บความแตกต างเป็ น รายกลุ่ ม ผู้วิ จัย ใช้ก าร
วิ เ คราะห์ค วามแตกต่ า งนั้น เป็ น รายคู่ ด้ว ยวิ ธี LSD (Least Significant Difference) โดยในการ
ทดสอบความมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ผู้วิจัยกาหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 ปรากฏผลวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตาราง 23 - 52
4.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเพศ ดัง
ตาราง 23 - 29
ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเพศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2. ด้านความสะดวกในการเดินทาง
เข้าถึง
3. ด้านที่พกั แรม
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6. ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
𝐱̅
S.D. 𝐱̅
S.D.
4.20 0.44 4.16 0.45
4.07 0.56 4.02 0.55

t

p-value

0.73
0.12

0.39
0.72

4.07
4.37
3.75
4.28
4.12

0.69
1.30
1.47
0.00
0.10

0.40
0.25
0.22
0.93
0.74

0.49
0.43
0.60
0.60
0.32

4.05
4.36
3.75
4.25
4.10

0.53
0.46
0.67
0.63
0.34

จากตาราง 23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจ ระหว่างเพศ

ด้านสิ่งดึงดูดใจ
1. แหล่งท่องเที่ยวมีทศั นียภาพ
วิวทิวทัศน์ท่สี วยงามดึงดูดใจให้ไป
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
2. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว
3. ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4. แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
และมีมาตรฐานในการจัดการที่ดี
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
𝐱̅
S.D. 𝐱̅
S.D.
4.22 0.74 4.21 0.71

t

p-value

0.56

0.45

4.18 0.70 4.18

0.74

0.02

0.88

4.15 0.81 4.02

0.92

0.38

0.53

4.26 0.78 4.25

0.78

0.16

0.68

4.20 0.44 4.16

0.45

0.73

0.39

จากตาราง 24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจ ไม่แตกต่างกัน

70
ตาราง 25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็นเกี่ ย วกับ
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นความสะดวก
ในการเดินทางเข้าถึง ระหว่างเพศ
ด้านความสะดวก
ในการเดินทางเข้าถึง
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก
2. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถ
บริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้
สะดวก
4. การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครมีปา้ ยบอกทางอย่าง
ชัดเจน
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
𝐱̅
S.D. 𝐱̅
S.D.
4.22 0.83 4.10 0.92

t

p-value

0.00

0.93

4.28 0.85 4.15

0.87

0.00

0.94

3.62 0.99 3.67

0.91

2.59

0.10

4.18 0.93 4.19

0.85

1.62

0.20

4.07 0.56 4.02

0.55

0.12

0.72

จากตาราง 25 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเดินทาง
เข้าถึง ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 26 การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พกั แรม ระหว่างเพศ

่ ักแรม
ด้านทีพ
1. การมีท่ีพกั แรมรองรับนักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
2. ที่พกั แรมมีความสะอาดเพียงพอใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร
3. ที่พกั แรมมีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย
4. ที่พกั แรมมีสิ่งอานวยความสะดวก
ขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
𝐱̅
S.D. 𝐱̅
S.D.
4.23 0.86 4.17 0.82

t

p-value

2.68

0.10

4.04 0.80 4.12

0.79

0.41

0.51

4.20 0.75 4.09

0.86

1.28

0.25

3.83 0.86 3.87

0.88

0.20

0.65

4.07 0.49 4.05

0.53

0.69

0.40

จากตาราง 26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พกั แรม ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 27 การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครเพื่ อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่ องเที่ ยว
ระหว่างเพศ

ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
1. การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมให้เลือกทา
อย่างหลากหลาย
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมให้
นักท่องเที่ยวได้
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยสร้าง
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาทากิจกรรม
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมต้องเอือ้ ให้
นักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อาสาสมัครอย่างทั่วถึง
5. ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ใน
การทากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดการและมี
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดี
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
S.D.
S.D.
𝐱̅
𝐱̅
4.25 0.87 4.36 0.79

t

p-value

0.70

0.40

4.60

0.64

4.38

0.90

19.21

0.00*

4.54

0.75

4.52

0.74

0.07

0.77

4.46

0.76

4.42

0.79

0.59

0.44

4.21

0.84

4.25

0.86

0.84

0.35

4.21

0.74

4.29

0.79

2.44

0.11

4.37

0.43

4.36

0.46

1.30

0.25

*P<0.05

จากตาราง 27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
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การอนุรักษ์สิ่ ง แวดล้อมสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระหว่าง
เพศ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร และการบริการต่างๆ
อย่างทั่วถึง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า
สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi เพียงพอต่อ
การใช้งาน
3. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้
และร้านอาหารให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
4. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึก
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทา
กิจกรรม
รวม

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
𝐱̅
S.D. 𝐱̅
S.D.
3.93 0.83 4.02 0.75

t

p-value

4.54

0.03*

4.22 0.91 4.12

1.05

2.30

0.13

3.66 1.04 3.64

1.08

0.36

0.54

3.21 1.05 3.25

1.10

1.07

0.30

3.75 0.60 3.75

0.67

1.47

0.22

*P<0.05

จากตาราง 28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงความคิดเห็นในประเด็น แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล
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เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร และการบริก ารต่ า งๆ อย่ า งทั่ว ถึ ง แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ตาราง 29 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
สาเร็จรูป ระหว่างเพศ
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
สาเร็จรู ป

เพศ (n= 402)
ชาย
หญิง
S.D.
𝐱̅ S.D. 𝐱̅
4.18 0.94 4.11 0.94

t

p-value

0.41

0.52

0.88

0.16

0.68

0.76

0.41

0.52

0.63

0.00

0.93

1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความ
น่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่
ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือ
ยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรม
อาสาสมัคร
2. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
4.31 0.82 4.33
อาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดใจให้
เข้าร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิว
ทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล
นอกเหนือจากการทากิจกรรม
อาสาสมัคร
3. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
4.37 0.79 4.34
อาสาสมัครมีระยะเวลาในการทา
กิจกรรมเหมาะสม
รวม
4.28 0.60 4.25

จากตาราง 29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
สาเร็จรูป ไม่แตกต่างกัน
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4.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครเพื่ อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่ างมหาวิทยาลัย
ดังตาราง 30 - 52
ตาราง 30 การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
การจัดการ จุฬาลงกรณ์
การท่องเทีย่ ว
𝐱̅ S.D.
ด้านสิ่งดึงดูดใจ 4.18 0.41
ด้านความ
4.18 0.42
สะดวกในการ
เดินทางเข้าถึง
ด้านที่พกั แรม 4.13 0.43
ด้านกิจกรรม 4.40 0.42
การท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวย 3.72 0.51
ความสะดวก
ด้านโปรแกรม 4.25 0.64
การท่องเที่ยว
สาเร็จรูป
ภาพรวม 4.14 0.21
*p < 0.05

มหาวิทยาลัย
(n=402)
เกษตรศาสตร์

มหิดล

ธรรมศาสตร์

ศรีนครินทรวิโรฒ

รามคาแหง

F

p-value

S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
4.10 0.48 4.23 0.41 4.19 0.42 4.19 0.55 4.19 0.40
3.97 0.64 4.19 0.48 4.07 0.47 3.75 0.74 4.11 0.38

0.57
6.30

0.72
0.00*

3.95 0.56 4.08 0.44 4.13 0.39 3.95 0.76 4.11 0.38
4.23 0.47 4.42 0.46 4.37 0.41 4.33 0.52 4.46 0.39

1.89
2.15

0.94
0.58

3.79 0.71 3.98 0.48 3.89 0.47 3.36 0.91 3.77 0.46

8.36

0.00*

4.17 0.70 4.46 0.52 4.29 0.52 4.01 0.72 4.42 0.48

5.08

0.00*

4.03 0.40 4.23 0.22 4.16 0.19 3.93 0.53 4.18 0.19

7.74

0.00*

𝐱̅

จากตาราง 30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ทัง้ ในภาพรวมและ
รายด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดั บ 0.05 ดังนั้นต้องทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 31 - 33
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.18
3.97
4.19
4.07
3.75
4.11

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.216*
-

มหิดล
-0.003
-0.220*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.115
0.432*
-0.100
0.216*
0.119
0.436*
0.317*
-

รามคาแหง
0.070
-1.455
0.074
-0.044
-0.361*
-

*p < 0.05

จากตาราง 31 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ
คิ ด เห็ น ด้า นความสะดวกในการเดิ น ทางเข้า ถึ ง แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึก ษาอยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่ม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี ความคิดเห็นด้านความ
สะดวกในการเดินทางเข้าถึงแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า น
ความสะดวกในการเดิ นทางเข้า ถึง แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด ลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

77
ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
3.72
3.79
3.98
3.89
3.35
3.77

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
-0.063
-

มหิดล
-0.261*
-0.197
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.171
0.373*
-0.108
0.436*
0.089
0.634*
0.544*

รามคาแหง
-0.052
0.011
0.208
0.119
-0.425*
-

*p < 0.05

จากตาราง 32 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย มี
ความคิ ด เห็ น ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกแตกต่ า งจากผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ค วามคิ ด เห็ น
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
รามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.25
4.17
4.46
4.29
4.01
4.42

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.079
-

มหิดล
-0.213*
-0.293*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.039*
0.243*
-0.119
0.164
0.174
0.457*
0.283*
-

รามคาแหง
-0.169
-0.248*
0.447
-0.129
-0.412*
-

*p < 0.05

จากตาราง 33 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ
คิ ด เห็ น ด้า นโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วส าเร็ จ รู ป แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความคิดเห็นด้านโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วส าเร็ จ รู ป แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า น
โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วส าเร็ จ รู ป แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิด ล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามค าแหง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่ง ดึง ดูดใจ ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (n=402)
ด้านสิ่งดึงดูดใจ
1. แหล่งท่องเที่ยวมี
ทัศนียภาพ ที่สวยงาม
ดึงดูดใจให้ไปท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร
2. แหล่งท่องเที่ยวมี
ความหลากหลายของ
ทรัพยากร
3. ความมีช่อื เสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวในด้าน
กิจกรรมอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
4. แหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยและมี
มาตรฐานในการ
จัดการที่ดี
ภาพรวม
*p < 0.05

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์

มหิดล

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ

F

p-value

𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
4.16 0.66 4.21 0.76 4.28 0.75 4.13 0.64 4.45 0.78 4.07 0.68

2.27

0.05

4.07 0.78 4.13 0.83 4.16 0.64 4.09 0.71 4.39 0.71 4.25 0.61

1.81

0.10

4.16 0.75 4.00 1.01 4.18 0.73 4.28 0.77 3.61 1.08 4.21 0.70

5.46

0.00*

4.33 0.68 4.07 0.89 4.30 0.79 4.28 0.88 4.31 0.70 4.22 0.71

0.98

0.42

4.18 0.41 4.10 0.48 4.23 0.41 4.19 0.42 4.19 0.55 4.19 0.40

0.57

0.72

จากตาราง 34 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ อ ยู่ม หาวิ ท ยาลัย ต่ างกันมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ด้านสิ่ง ดึง ดูดใจ
ในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ยกเว้น เรื่ อ งความมี ช่ื อ เสี ย งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในด้า นกิ จ กรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่ งแวดล้อม ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ดังนัน้ ต้องทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 35
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ตาราง 35 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง ความมีช่อื เสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.16
4.00
4.18
4.28
3.61
4.21

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.164
-

มหิดล
-0.015
-0.179
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.119
0.552*
-0.284
0.388*
-0.104
0.567*
0.672*
-

รามคาแหง
-0.045
-0.209
-0.030
0.075
-0.597*
-

*p < 0.05

จากตาราง 35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ม หาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ
มี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นสิ่ ง ดึ ง ดูด ใจในเรื่ อ งความมี ช่ื อ เสี ย งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในด้า นกิ จ กรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 36 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ด้านความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึง ระหว่างมหาวิทยาลัย

ด้านความสะดวก จุฬาลงกรณ์
ในการเดินทางเข้าถึง
𝐱̅ S.D
.

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครสามารถ
เดินทางเข้าถึงได้ง่าย
และสะดวก
2. เส้นทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครมีความ
ปลอดภัย
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครมีรถ
บริการสาธารณะที่
สามารถเข้าถึงได้
สะดวก
4. การเดินทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครมีป้าย
บอกทางอย่างชัดเจน
ภาพรวม

มหาวิทยาลัย
(n=402)
เกษตรศาสตร์ มหิดล ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ
𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D
.

F

p-value

4.31 0.78 3.93 1.11 4.37 0.83 4.27 0.73 3.82 0.88 4.19 0.80 4.47

0.00*

4.31 0.78 3.97 0.98 4.39 0.75 4.18 0.99 4.01 0.80 4.37 0.75 3.04

0.01*

3.79 0.91 3.88 0.94 3.66 0.93 3.64 0.88 3.36 1.11 3.55 0.84 2.54

0.02*

4.33 0.80 4.10 0.95 4.34 0.91 4.19 0.94 3.82 0.92 4.34 0.68 3.66

0.00*

4.18 0.42 3.97 0.64 4.19 0.48 4.07 0.47 3.75 0.74 4.11 0.38 6.30

0.00*

*p < 0.05

จากตาราง 36 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ อ ยู่ม หาวิ ท ยาลัย ต่ างกันมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวก
ในการเดินทางเข้าถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
มีความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
และการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีปา้ ยบอกทางอย่างชัดเจน ดังนัน้ ต้องทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 37 - 40
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น เรื่อง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.31
3.93
4.37
4.27
3.82
4.19

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.388*
-

มหิดล
-0.060
-0.448*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.045
0.493*
-0.343*
0.104
0.104
0.552*
0.448*
-

รามคาแหง
0.119
-0.269
.0179
0.075
-0.373*
-

*p < 0.05

จากตาราง 37 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มี ความคิดเห็น เรื่องแหล่ง ท่ องเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รสามารถเดิ นทางเข้าถึง ได้ง่ ายและสะดวก
แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รสามารถเดิ น ทางเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและสะดวก แตกต่ า งจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.31
3.97
4.39
4.18
4.01
4.37

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.343*
-

มหิดล
-0.075
-0.418*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.134
0.299*
-0.209
-0.045
0.209
0.373*
0.164
-

รามคาแหง
-0.060
-0.403*
0.015
-0.194
-0.358*
-

*p < 0.05

จากตาราง 38 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มีความคิดเห็นเรื่องเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย แตกต่างจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
รามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึก ษาอยู่ม หาวิท ยาลัย ศรีน ครินทรวิ โรฒ มี ความคิ ดเห็น เรื่ อ ง
เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่
ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 39 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
3.79
3.88
3.66
3.64
3.36
3.55

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
-0.090
-

มหิดล
0.134
0.224
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.149
0.433*
0.239
0.522*
0.015
0.299
0.284
-

รามคาแหง
0.239
0.328*
0.104
0.090
-0.194
-

*p < 0.05

จากตาราง 39 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มี ความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครมี รถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึง ได้สะดวกแตกต่างจากผู้ต อบ
แบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 40 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีปา้ ยบอกทางอย่างชัดเจน
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.33
4.10
4.34
4.19
3.82
4.34

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.224
-

มหิดล
-0.015
-0.239
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.134
0.507*
-0.090
0.284
0.149
0.522*
0.373*
-

รามคาแหง
-0.015
-0.239
0.000
-0.149
-0.522*
-

*p < 0.05

จากตาราง 40 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ม หาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ
มีความคิดเห็นเรื่องการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน
แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 41 การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ ย วกับ
การจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นที่ พัก แรม ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (n=402)
่ ักแรม
ด้านทีพ

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ มหิดล

𝐱̅ S.D. 𝐱̅
1. การมีที่พกั แรมรองรับ 4.39 0.88 4.07
นักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยว
2. ที่พกั แรมมีความ
4.13 0.79 3.90
สะอาดเพียงพอในการ
รองรับนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร
3. ที่พกั แรมมีมาตรฐาน 4.18 0.67 4.06
และความปลอดภัย
4. ที่พกั แรมมีสิ่งอานวย 3.85 0.82 3.78
ความสะดวกขัน้ พืน้
ฐานรองรับนักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร
ภาพรวม
4.13 0.43 3.95
*p < 0.05

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ

รามคาแหง

F p-value

S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
0.84 4.31 0.70 4.34 0.70 3.73 0.99 4.31 0.70

6.42

0.00*

0.97 4.18 0.65 4.09 0.79 4.01 0.86 4.18 0.67

1.28

0.27

0.88 4.07 0.85 4.10 0.94 4.13 0.85 4.24 0.72

0.44

0.81

0.98 3.78 0.88 4.00 0.81 3.96 0.91 3.75 0.82

0.96

0.43

0.56 4.08 0.44 4.13 0.39 3.95 0.76 4.11 0.38

1.89

0.94

จากตาราง 41 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พกั ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการมีท่ีพักแรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ต้องทาการทดสอบความแตกต่ างเป็ น
รายคู่ ดังตารางที่ 42
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ตาราง 42 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง การมีท่ีพกั แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.39
4.07
4.31
4.34
3.73
4.31

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.313*
-

มหิดล
0.075
-0.239
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.045
0.657*
-0.269
0.343*
-0.030
0.582*
0.612*
-

รามคาแหง
0.075
-0.239
0.000
0.030
-0.582*
-

*p < 0.05

จากตาราง 42 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ
คิดเห็นเรื่องการมีท่ีพกั แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว แตกต่างจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องการมี
ที่พกั แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 43 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (n=402)
ด้านกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ มหิดล

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ

F p-value

𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
4.46 0.70 4.10 0.97 4.24 0.95 4.49 0.82 4.27 0.80 4.34 0.64 2.08 0.06

1. การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมี
กิจกรรมให้เลือกทาอย่าง
หลากหลาย
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 4.43 0.92 4.42 0.74 4.64 0.69 4.36 0.93 4.49 0.56 4.48 0.94 0.94 0.44
เชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมได้
3. กิจกรรมการท่องเที่ยว 4.55 0.84 4.33 0.76 4.61 0.79 4.55 0.74 4.43 0.65 4.69 0.63 1.99 0.07
เชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มีส่วนช่วยสร้างจิตสานึก
ด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทา
กิจกรรม
4. กิจกรรมการท่องเที่ยว 4.61 0.71 4.25 0.84 4.55 0.76 4.48 0.74 4.24 0.78 4.46 0.78 2.66 0.02*
เชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้
ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
อาสาสมัครอย่างทั่วถึง
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ตาราง 43 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างมหาวิทยาลัย (ต่อ)
มหาวิทยาลัย (n=402)
ด้านกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ มหิดล

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ

F

p-value

𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
4.22 0.93 4.06 0.93 4.25 0.87 4.18 0.93 4.25 0.74 4.45 0.63 1.47 0.19

5. ความพร้อมของ
อุปกรณ์และสถานที่ใน
การทากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เพียงพอกับจานวน
นักท่องเที่ยว
6. กิจกรรมการท่องเที่ยว 4.16 0.80 4.25 0.84 4.24 0.72 4.16 0.75 4.31 0.80 4.39 0.73 0.83 0.52
เชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มีการจัดการและ
มีมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยทีด่ ี
ภาพรวม
4.40 0.42 4.23 0.47 4.42 0.46 4.37 0.41 4.33 0.52 4.46 0.39 2.15 0.58
*p < 0.05

จากตาราง 43 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัครเพื่ อ การ
อนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มเอื อ้ ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วทุก คนมี ส่ว นร่ว มอย่ า งทั่ว ถึ ง มี ค วามแตกต่ า ง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ต้องทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 44
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ตาราง 44 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.61
4.25
4.55
4.48
4.24
4.46

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.358*
-

มหิดล
0.060
-0.299*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.134
0.373*
-0.224
0.015
0.075
0.313*
0.239
-

รามคาแหง
0.149
-0.209
0.090
0.015
-0.224
-

*p < 0.05

จากตาราง 44 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มเอื อ้ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งทั่ ว ถึ ง แตกต่ า งจากผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี ความคิดเห็นเรื่องกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล มี ความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้ ให้นักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมอย่ าง
ทั่ว ถึ ง แตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 45 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (n=402)
ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
1. แหล่งท่องเที่ยวมี
เจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร และการ
บริการต่างๆ อย่างทั่วถึง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่ง
อานวยความสะดวกใน
พืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า
สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi
เพียงพอต่อการใช้งาน
3. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ น
สะดวกซือ้ และร้านอาหาร
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
4. แหล่งท่องเที่ยวมี
ร้านของที่ระลึกให้บริการ
แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามา
ทากิจกรรม
ภาพรวม

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์

มหิดล

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ

F

p-value

𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
3.90 0.78 4.03 0.75 3.78 0.79 4.09 0.86 4.27 0.68 3.84 0.75 3.73 0.00*

4.36 0.86 3.90 1.18 4.46 0.78 4.34 0.78 3.54 1.11 4.40 0.83 10.25 0.00*

3.60 0.83 3.85 1.14 4.04 0.80 3.84 0.89 2.85 1.36 3.70 0.85 11.62 0.00*

3.06 0.98 3.39 1.10 3.67 1.00 3.33 0.92 2.76 1.41 3.18 0.77 5.81 0.00*

3.72 0.51 3.79 0.71 3.98 0.48 3.89 0.47 3.36 0.91 3.77 0.46 8.36 0.00*

*p < 0.05

จากตาราง 45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ อ ยู่ม หาวิ ท ยาลัย ต่ างกันมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่
คอยให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร และการบริ ก ารต่ า งๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi เพียงพอ
ต่อการใช้งาน แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทา
กิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม ดังนัน้
ต้องทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 46 - 49
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ตาราง 46 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและการบริการ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
3.90
4.03
3.78
4.09
4.27
3.84

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
-0.134
-

มหิดล
0.119
0.254
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.194
-0.373*
-0.060
-0.239
-0.313*
-0.493*
-0.179
-

รามคาแหง
0.060
0.194
-0.060
0.254
0.433*
-

*p < 0.05

จากตาราง 46 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความคิดเห็น
เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร และการบริการต่างๆ
อย่ า งทั่ วถึ ง แตกต่ า งจากผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 47 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi
มีความเพียงพอต่อการใช้งาน
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.36
3.90
4.46
4.34
3.54
4.40

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.463*
-

มหิดล
-0.104
-0.567*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.015
0.821*
-0.448*
0.358*
0.119
-0.925*
0.806*
-

รามคาแหง
-0.045
-0.507*
0.060
-0.060
-0.866*
-

*p < 0.05

จากตาราง 47 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่ง อานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศัพ ท์ Wi-Fi มี ค วามเพี ย งพอต่ อ การใช้ง านอาสาสมัค ร และการบริก ารต่ า งๆ อย่ า งทั่ว ถึ ง
แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ม หาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มี ความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi มีความเพียงพอ
ต่อการใช้ง านอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่า งทั่วถึง แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi มีความเพียงพอ
ต่อการใช้งานอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง แตกต่างจาก ผูต้ อบแบบสอบถามที่
ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 48 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
3.60
3.85
4.04
3.84
2.85
3.70

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
-0.254
-

มหิดล
-0.448*
-0.194
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.239
0.746*
0.015
1.000*
0.209
1.194*
0.985*
-

รามคาแหง
-0.104
0.149
0.343*
0.134
-0.851*
-

*p < 0.05

จากตาราง 48 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ
คิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทา
กิจกรรมแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมี
ร้านสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมแตกต่างจากผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหารให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมแตกต่างจาก
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 49 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
3.06
3.39
3.67
3.33
2.76
3.18

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
-0.328
-

มหิดล
-0.612*
-0.284
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.269
0.299
0.060
0.627*
0.343
0.910*
0.567*
-

รามคาแหง
-0.119
0.209
0.493*
0.149
-0.418*
-

*p < 0.05

จากตาราง 49 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ
คิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมแตกต่าง
จากผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมี
ร้านของที่ระลึกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ร ้า นของที่ร ะลึก ให้บ ริก ารแก่ นักท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาท ากิ จ กรรมแตกต่ า งจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 50 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
สาเร็จรูป ระหว่างมหาวิทยาลัย

ด้านโปรแกรมการ
ท่องเทีย่ วสาเร็จรู ป

มหาวิทยาลัย
(n=402)
จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ มหิดล

𝐱̅ S.D. 𝐱̅
1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมี 4.22 0.98 4.13
ความน่าสนใจของกิจกรรม
และสถานที่ ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือ
ยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรม
อาสาสมัคร
2. โปรแกรมการท่องเที่ยว 4.30 0.88 4.01
เชิงอาสาสมัครมีกิจกรรม
อื่นที่ดงึ ดูดใจให้เข้าร่วม
เช่น การเล่นนา้ ตก การชม
วิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล
นอกเหนือจากการทา
กิจกรรมอาสาสมัคร
3. โปรแกรมการท่องเที่ยว 4.24 0.98 4.37
เชิงอาสาสมัครมีระยะเวลา
ในการทากิจกรรม
เหมาะสม
ภาพรวม
4.25 0.64 4.17

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทร- รามคาแหง
วิโรฒ

F

S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D. 𝐱̅ S.D.
0.99 4.42 0.74 4.10 0.78 3.60 1.16 4.34 0.68 6.83

p-value
0.00*

1.03 4.49 0.74 4.45 0.74 4.19 0.89 4.48 0.74 3.35 0.00*

0.75 4.49 0.74 4.33 0.74 4.24 0.72 4.45 0.63 1.24

0.28

0.70 4.46 0.52 4.29 0.52 4.01 0.72 4.42 0.48 5.08

0.00*

*p < 0.05

จากตาราง 50 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วส าเร็จ รู ป แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 ได้แ ก่ โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิ จกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือยินดีเข้าร่วม
การทากิจกรรมอาสาสมัคร และโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดใจให้
เข้าร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจ กรรม
อาสาสมัคร ดังนัน้ ต้องทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ดังตารางที่ 51 - 52
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ตาราง 51 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือก
ซือ้ หรือยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.22
4.13
4.42
4.10
3.60
4.34

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.090
-

มหิดล
-0.194
-0.284
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
0.119
0.627*
0.030
0.537*
0.313*
0.821*
0.507*
-

รามคาแหง
-0.119
-0.209
0.075
-0.239
-0.746*
-

*p < 0.05

จากตาราง 51 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความคิดเห็น
เรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้
หรื อ ยิ น ดี เ ข้า ร่ ว มการท ากิ จ กรรมอาสาสมั ค รแตกต่ า งจากผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึก ษาอยู่ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒมี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือ
ยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัครแตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 52 การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ความคิ ด เห็ น
เรื่อง โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดใจให้เข้าร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก
การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจกรรมอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
เกษตรศาสตร์
มหิดล
ธรรมศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
รามคาแหง

x̅
4.30
4.01
4.49
4.45
4.19
4.48

จุฬาลงกรณ์
-

เกษตรศาสตร์
0.284
-

มหิดล
-0.194
-0.478*
-

ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
-0.149
0.104
-0.433*
-0.179
0.045
0.299*
0.254
-

รามคาแหง
-0.179
-0.463*
0.015
-0.030
-0.284
-

*p < 0.05

จากตาราง 52 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มี ความคิดเห็น เรื่องโปรแกรมการท่ องเที่ย วเชิ ง อาสาสมัค รมี กิจ กรรมอื่ นที่ ดึง ดูดใจให้เข้า ร่ว ม
เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจกรรมอาสาสมัคร
แตกต่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ศึ ก ษาอยู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ค วามคิ ด เห็ น
เรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดใจให้เข้า ร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก
การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจกรรมอาสาสมัครแตกต่างจากผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ศกึ ษาอยู่ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ผลการวิ จัย ขั้น ตอนย่ อ ยที่ 1.2 การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์เ กี่ ย วกั บ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม และส่วนประสมทางการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ผลการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ในหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัคร จ านวน 2 คน ภาคเอกชนเกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร
จานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 2 คน และ
กลุ่ม เยาวชนผู้นาที่มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดกิจ กรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
จ านวน 6 คน รวมทั้ง สิ น้ 12 คน โดยผู้วิ จัย ใช้ก ารถอดความ การวิ เ คราะห์เ นื ้อ หา (Content
Analysis) และวิ เ คราะห์ค วามคิ ด เห็ น ในประเด็ นที่ เ หมื อ นกัน หรื อ สอดคล้อ งกัน และน าเสนอ
ผลการวิจยั ในรูปแบบความเรียง ดังนี ้
1. การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่เข้ามาทา
กิจกรรมส่วนใหญ่ นิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า หรือหน่วยพิทกั ษ์พนั ธุพ์ ืชและสัตว์ โดยสิ่งดึงดูดใจที่ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
คือ ความมีเอกลักษณ์ของพืน้ ที่ ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมที่มีในแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะพิจารณาจากความหลากหลาย ความท้าทาย และการได้พักผ่อน
หย่อนใจ
หน่ ว ยงานภาคเอกชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมั ค รส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ค วบคู่ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
โดยนักท่องเที่ยวจะชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวให้น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู ้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความปลอดภัย ค่อนข้างมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวมาบ้างแล้ว ใน
การเลือกแหล่งท่องเที่ยวผูจ้ ัดการท่องเที่ยวก็จะคานึงถึงลักษณะกิจ กรรมที่เหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ด้วย เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมัครจะต้องพิจารณาจากความต้องการของคนใน
พืน้ ที่เป็ นหลัก ว่าต้องการกิจกรรมอาสาสมัครในลักษณะใด ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
พืน้ ที่มากที่สดุ
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีทศั นียภาพที่
สวยงามจะได้รับ ความสนใจจากนัก ท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุด รองลงมาคื อ แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วต้อ งมี
ความปลอดภัย เนื่องจากการจัดกิจ กรรมอาสาสมัครของหน่วยงานเป็ นการจัดให้กับเด็กและ
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เยาวชน ซึ่งผูป้ กครองส่วนใหญ่จะมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ จึงต้องเลือก
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือด้านมาตรฐานความปลอดภัย หลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวประเภทนา้ ตกหรือ
ทะเล ที่คาดว่าอาจเกิดอันตรายกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเลือกไป
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นหลัก โดยไม่ได้ม่งุ เน้นถึงความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
หรือความหลากหลายของทรัพยากรมากนัก เพียงแต่ตอ้ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง
แท้จริง เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้สมั ผัสธรรมชาติและตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติท่ีมี
ต่อมนุษย์ โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วย
1.2 ด้านความสะดวกในการเดินทางเดินทางเข้าถึง
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ไี ม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ และไม่ค่อยมีบริการสาธารณะเข้าถึงมาก
นัก ทาให้ผจู้ ดั การท่องเที่ยวต้องเช่ารถเพื่อเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว โดยผูจ้ ดั การท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวจะคานึงถึงเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยเป็ นหลัก
จากหน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ในการนานักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็ นการเช่ารถตูใ้ ห้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องเป็ นรถตูท้ ่ีมี ค วาม
ชานาญในพืน้ ที่นนั้ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหลงทาง แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึง มีปา้ ยบอกทางต่างๆ อย่างชัดเจน และมีท่จี อดรถรองรับอย่างเพียงพอและปลอดภัย
หน่วยงานด้า นการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า ในการนานักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว ต้องมีเส้นทางให้รถสามารถเข้าถึงได้ เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องมี
อุปกรณ์ในการทากิจกรรมที่ตอ้ งนาเข้าไปในพืน้ ที่ดว้ ย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางโดยรถตูห้ รือ
รถยนต์เป็ นหลัก เนื่องจากรถที่มีขนาดใหญ่กว่านี ้ เช่น รถมินิบสั หรือรถบัส จะมีขอ้ จากัดในการ
เดินทางค่อนข้างสูง อาจจะไม่สามารถเข้าถึงพืน้ ที่ท่ตี อ้ งการได้
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การเดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการเลือกทากิจกรรมยัง สถานที่
นัน้ ๆ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลัยจัดทา
ขึ น้ ด้ว ยตัว เอง ท าให้ต้อ งมี อุป กรณ์ จานวนมาก รวมถึ ง ผู้เ ข้าร่ว มโครงการจ านวนมากเช่ นกัน
จึงจาเป็ นต้องมีเส้นทางรถที่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนีค้ วรมี ป้ายบอกทาง จุดสังเกต และระบบ
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GPS ที่ระบุการเดินทางเข้าถึงพืน้ ที่ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่ได้อยู่ติดถนนสายหลัก ทา
ให้เดินทางเข้าถึงยาก หากไม่มีปา้ ยบอกทางหรือจุดสังเกตอาจทาให้หลงทางได้
1.3 ด้านที่พกั แรม
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า การมีท่ีพกั แรมรองรับในแหล่งท่องเที่ยว
เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผจู้ ดั การท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้ง่ายขึน้ เนื่องจาก
ช่วยลดขัน้ ตอนในการจัดการ โดยในการเลือกที่พกั แรมนัน้ จะต้องพิจารณาจากความสะอาดและ
ความปลอดภัยของที่พกั เป็ นหลัก แต่ในด้านของสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นปั จจัยที่เราควบคุมได้
ยาก ด้วยลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่จะอยู่กลางป่ า กลางเขาที่ไม่ได้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมายนัก
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า การมีท่ีพักแรมรองรับนักท่องเที่ยว
เป็ นเรื่องที่จาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมัครบางครัง้ ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 วัน
โดยลักษณะของที่พกั มักเป็ นโฮมสเตย์ชมุ ชน หรือบ้านพักตามอุทยานที่ตอ้ งมีมาตรฐานด้านความ
สะอาดและปลอดภัยเป็ นหลัก พร้อมทัง้ มีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยว
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า การจั ดการด้านที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวกลุม่ นีไ้ ม่ย่งุ ยากมากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะมี
ความเข้าใจเบือ้ งต้นอยู่แล้วว่าอาจไม่ได้พกั แรมในระดับที่ดีมากนัก แต่ทงั้ นีผ้ จู้ ดั กิจกรรมก็จะเลือก
ที่ พั ก ที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี ค วามสะอาดให้กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลัก และสิ่ ง ส าคั ญ ที่
นอกเหนือจากนัน้ คือการแจ้งรูปแบบการพักแรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ทราบก่อน เพื่อนักท่องเที่ยวจะ
ได้จดั เตรียมของใช้สว่ นตัวที่เราไม่มีให้บริการมาล่วงหน้า เช่น ถุงนอน หรือผ้าห่ม เป็ นต้น
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การจัดการด้านที่พกั แรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ ไ ม่ ได้จัดเพียงวันเดียวต้องมีการค้างคืนอย่างน้อย 2 คืน ซึ่ง การจัดกิจ กรรมของนิสิต
นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ต้อ งการที่ พัก ที่ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกมากนัก จะเน้น เรื่ อ งความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก เพราะกิจกรรมที่จดั ส่วนใหญ่จะจัดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งใกล้
กับที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ดังนั้นที่พักแรมจะต้องเป็ นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ประจาแหล่งท่องเที่ยว
แนะนาว่ามีความปลอดภัย
1.4 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า สิ่งที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวทั่วไปหันมาสนใจ
การท่องเที่ยวอาสาสมัคร คือกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวจะได้ทาระหว่างการท่องเที่ยว ที่หาไม่ได้ในการ
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ท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งกิจกรรมถือเป็ นประเด็นสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ผูจ้ ดั การ
ท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง และที่สาคัญกิจกรรม
นัน้ ต้องเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ อย่างแท้จริง
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ผูจ้ ดั กิจกรรมต้องออกแบบกิจกรรม
ให้ตรงกับความต้องการของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว โดยมีการประเมินผลกระทบทัง้ เชิง
บวกและลบ ทัง้ ก่อนและหลังการทากิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้การทากิจกรรมในแต่ละครัง้
เกิดผลกระทบเชิงลบหรือสร้างความเสียหายให้กบั ทรัพยากรในพืน้ ที่นนั้
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
กิจ กรรมในการท่องเที่ย วนั้นถื อเป็ นสิ่ง ที่ส าคัญที่สุด นอกจากเป็ นสิ่ง ดึง ดูด ใจให้นักท่ องเที่ ย ว
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวในครัง้ นีแ้ ล้ว กิจกรรมในโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่ วยสร้าง
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี ซึ่งหลักในการจัดกิจกรรม
อาสาสมัครแต่ละครัง้ คือ ต้องมีการถามความต้องการของพืน้ ที่ และมีการประเมินก่อนว่าสิ่งที่
ได้รบั จากกิจกรรมนัน้ เกิดประโยชน์กบั พืน้ ที่นนั้ อย่างแท้จริงหรือไม่
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า กิจกรรมเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ จากทัง้ 6 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว เนื่องจากถ้ากิจกรรมไม่
น่าสนใจก็จะไม่สามารถดึงดูดนิสิตนักศึกษามาร่วมโครงการได้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มนิสิต
นักศึกษาจัดขึน้ เป็ นกิจกรรมประเภทสื่อความหมาย การเรียนรู ้ สัมผัส และใกล้ชิดกับธรรมชาติ
โดยนิสิ ตนักศึก ษาผู้จัด โครงการเป็ นผู้ดาเนินกิจ กรรมเองภายใต้ก ารดูแลความปลอดภัย ของ
เจ้าหน้าที่ประจาแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือกิจกรรมอาสาสมัครในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะขึน้ อยู่
กับแหล่งท่องเที่ยวในขณะนัน้ ว่าต้องการให้ผรู้ ่วมโครงการทากิจกรรมลักษณะใด โดยส่วนใหญ่จะ
เป็ นการปลูกป่ า ทาฝายชะลอนา้ สร้างแนวกันไฟ เก็บใบไม้แห้ง ซึ่งผูจ้ ดั กิจกรรมจะให้ความสาคัญ
กับการมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และการตระหนักถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติจากการได้สมั ผัสพืน้ ที่จริงควบคู่ไปด้วย รวมไปถึงด้านการมีอุปกรณ์ในการทากิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 1.5 ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า ในการจัดการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความ
สะดวกนัน้ เป็ นสิ่งที่เราไม่สามารถกาหนดได้ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีบริบทที่ต่างกันไป แต่ทุก
ครั้ง ในการจัดการท่องเที่ยวก็จ ะต้องมี การจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพืน้ ฐานรองรับ
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นักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการให้บริการข้อมูลต่างๆ ก็เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทราบถึงกฎ
ระเบียบต่างๆ ในระหว่างการทากิจกรรมด้วย
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกมาทากิจกรรม
อาสาสมัคร ทัง้ ในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีความชื่น
ชอบกิจกรรมที่ผจญภัย ชอบความสมบุกสมบัน และมีความเข้าใจในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกที่
มีอย่างจากัดตามลักษณะพืน้ ที่ แต่สิ่งสาคัญคือผูจ้ ดั การท่องเที่ยวต้องแจ้งแก่นักท่องเที่ยวก่อนว่า
แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปนั้น มีสิ่งอานวยความสะดวกใดรองรับอยู่บา้ ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
จัดเตรียมสิ่ง อานวยความสะดวกส่วนตัวไปเอง นอกจากนีน้ ักท่องเที่ยวยังมีความต้องการเรื่อง
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และสัญญาณโทรศัพท์สาหรับการติดต่อสื่อสารการรับรู ้ขอ้ มูล
ต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยว
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า สิ่งอานวยความสะดวกไม่ได้
เป็ นปั จจัยหลักในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ขึน้ อยู่กับ
นักท่องเที่ยวว่าจะยอมรับได้มากเพียงใด ซึ่งปกติแหล่งท่องเที่ยวก็จะมี สิ่งอานวยความสะดวกขัน้
พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า และนา้ อุปโภค พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า องค์ประกอบด้านนีเ้ ป็ นด้านที่ ผูจ้ ดั โครงการให้ความสาคัญน้อยที่สุด เนื่องจากการมาเข้าร่วม
โครงการอาสาสมัคร ผูเ้ ข้าร่วมโครงการก็จะทราบเป็ นพืน้ ฐานอยู่แล้วว่าสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ค่อนข้างน้อย แม้กระทั่งห้องนา้ หรือระบบไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นผูท้ ่ีเข้าร่วมโครงการจ ะต้อง
ทราบและยอมรับข้อจากัดนีก้ ่อนมาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนีผ้ ูจ้ ัดโครงการจะมีการจัดการด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานให้ดีท่ีสดุ ตามบริบทของพืน้ ที่ เช่น การดูแลความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัย และการตัง้ จุดปฐมพยาบาลให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1.6 ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรูป
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า ในระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ควรจะมี กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ท าให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจด้ว ย การออกแบบโปรแกรม
อาสาสมัครที่มีกิจกรรมอาสามากเกินไป จะทาให้นกั ท่องเที่ยวรูส้ ึกเบื่อหน่ายและไม่ประทับใจใน
การมาท่องเที่ยว อีกทัง้ การออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับความต้องการในช่วงเวลา
นัน้ ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว
สาเร็จรูปนัน้ ต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น ถ้าเป็ นกลุม่ เยาวชนที่อยู่ในช่วงเปิ ด
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ภาคเรียน ระยะเวลาในการจัดไม่ควรยาวนานเกิน 3 วัน และออกแบบให้นกั ท่องเที่ยวมีตวั เลือกที่
หลากหลาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว และเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ มี ความคิดเห็นว่า การออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวบางครัง้ ก็ขึน้ อยู่กบั บริบทของพืน้ ที่ดว้ ย ว่าต้องการให้กลุ่มอาสาสมัครเข้าไปทากิจกรรม
ใด ช่วงเวลาใด ซึ่งในการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวจะต้องออกแบบให้มีความน่าสนใจ เพื่อ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเยาวชนให้เข้าร่วม โดยต้องมีกิจกรรมที่สร้างความสนุ กสนานอยู่ในโปรแกรม
ด้วย ไม่ใช่การทากิจกรรมอาสาสมัครเพียงอย่างเดียว
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการทาโปรแกรมจะคานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดโครงการ ซึ่งต้องไม่ชนกับช่วงสอบ
และวันที่มีการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องขาดเรียน ในส่วนของระยะเวลาในการ
จัดการท่องเที่ยว เป็ นช่ วงเปิ ดภาคเรียนจะมี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน ช่ วงปิ ดภาคเรียนจะมี
ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันขึน้ ไป โดยปกติแล้วระยะเวลาในการทากิจกรรมจะขึน้ อยู่กับรู ปแบบ
กิ จ กรรมที่ ท า เช่ น กิ จ กรรมที่ มี ลัก ษณะบรรยาย หรื อ อบรมควรใช้เ วลาไม่ เ กิ น 1 ชั่ว โมงครึ่ง
เพื่อไม่ให้ผทู้ ่เี ข้าร่วมโครงการรูส้ ึกเบื่อหน่าย ส่วนกิจกรรมสื่อความหมายหรือกิจกรรมอาสาสมัครที่
ต้องทาต่อเนื่อง เช่น ทาฝ่ ายชะลอนา้ ทาโป่ ง ปลูกป่ า จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อกิจกรรม เพื่อ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวรู ส้ ึกเหน็ดเหนื่อยจนเกินไป รวมถึงการออกแบบโปรแกรมแต่ละครัง้ จะต้องมี
กิจกรรมอื่นๆ ให้เข้าร่วมด้วย เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล เพราะเป็ นสิ่ง
หนึ่งที่กระตุน้ ความสนใจให้นิสิตนักศึกษาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ง่ายยิ่งขึน้
2. ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม
2.1 ด้านสินค้าและบริการ
หน่ ว ยงานภาครัฐ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า สิ น ค้า และบริ ก ารที่ ท างภาครัฐ ให้
ความสาคัญในการพัฒนาคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยพัฒ นาให้มี ความหลากหลายของทรัพ ยากร รวมไปถึง ความมี ม าตรฐานและมี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะหากแหล่ง ท่องเที่ยวมี ความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและต่างชาติเข้ามาทากิจกรรมยังแหล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมทัง้ สร้างชื่อเสียงให้กบั แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที่ยวที่
เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้
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หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า สินค้าและบริการที่ทางภาคเอกชน
ให้ความสาคัญ คือการออกแบบกิจกรรมให้เกิ ดประโยชน์ต่อแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการ
สารวจผลกระทบต่างๆ ของกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ และกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้วย โดยกิจกรรมนัน้ จะต้องสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และความประทับใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มี ความคิดเห็นว่า สินค้าและบริการที่สาคัญใน
การท่ อ งเที่ ย วอาสาสมัค รคื อ การให้ค วามรู ้ด้า นการอนุ รัก ษ์ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นกิ จ กรรมที่
สอดแทรกความรูต้ ่างๆ ที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติได้
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า สินค้าและบริการที่สาคัญคือกิจกรรมอาสาสมัครที่สามารถสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ผ่านกิจกรรมบรรยายให้ความรู ้ กิจกรรมสื่อความหมายที่ไ ด้
สัม ผัส ธรรมชาติใ นสถานที่จ ริง หรือกิจ กรรมอาสาสมัครที่ทาให้ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตระหนักถึง
ปั ญหาที่เกิดขึน้ จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม โดยรู ปแบบโครงการจะมีทงั้ ระยะสัน้ ในช่วง
เปิ ดภาดเรียน และโครงการระยะยาวในช่วงปิ ดภาคเรียน
2.2 ด้านราคา
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า การกาหนดราคาจะต้องคานึงถึงต้นทุน
ของนักท่องเที่ยวด้วย โดยมีการกาหนดราคาที่ไม่สงู จนเกินไป เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทุกกลุม่ สามารถ
เข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง ในส่วนต้นทุนของผูจ้ ัดโครงการต้องมีการประสานความร่วมมือต่างๆ โดย
ปกติ แ ล้ว จะได้รับ การสนับ สนุน จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและได้รับ ความร่ ว มมื อ จากแหล่ ง
ท่องเที่ยว หรือสปอนเซอร์ ทาให้มีตน้ ทุนที่ถกู ลง
หน่ ว ยงานภาคเอกชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การก าหนดราคาขายให้ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนเข้าถึงได้เ ป็ นสิ่ง ที่ท้าทาย โดยปกติจะมี ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 1,000 2,000 บาท ซึ่งจะขึน้ อยู่กับต้นทุนของสิ่งอานวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวต้องการในโปรแกรม
ด้วย เช่ น หากนักท่องเที่ยวต้องการพัก ในโรงแรมที่มี ม าตรฐานที่สูง กว่า ก็จ ะต้องมี ค่าใช้จ่ า ย
เพิ่มเติม โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะคานึงถึงความคุม้ ค่าในราคาที่จ่ายไป ควบคู่ไปกับจานวนวัน
จานวนกิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ มี ความคิดเห็นว่า การจัดกิจ กรรมให้เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ทางองค์กรจะไม่เก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางองค์กรจะได้รบั การสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชนอยู่แล้ว แต่หากเป็ นการจัดโปรแกรมให้นกั ท่องเที่ยวทั่วไปที่มีศกั ยภาพ
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มากขึน้ และต้องการกิจกรรมมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ก็จะมีการเก็บค่าเข้าร่วมการ
ท่องเที่ยว โดยมีราคาเฉลี่ย 1,500 - 4,000 บาท ซึ่งขึน้ อยู่กบั จานวนวัน จานวนกิจกรรม รูปแบบสิ่ง
อานวยความสะดวกที่มีในโครงการ
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การจัดโครงการของนิสิ ตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จะได้งบประมาณสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไม่เก็บค่าเข้า
ร่วมจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในขณะเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มี การเก็บค่าเข้าร่วมเพิ่ม เติม จาก
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รบั จัด การสรรจากมหาวิทยาลัย ไม่เพียงพอในการ
ดาเนินโครงการ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมาณ 150-1,000 บาทต่อการเข้าร่วมโครงการ
1 ครัง้ ซึ่งเป็ นราคาที่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
2.3 ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวที่รองรับการจัดกิจกรรม
อาสาสมัค ร จะมี ช่ อ งทางการจองผ่ า นระบบออนไลน์ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เป็ น Website ของอุท ยาน
แห่งชาติ โดยสามารถจองและชาระเงินผ่านทางออนไลน์ได้สะดวกและปลอดภัย
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ปั จจุบนั สถานที่จดั จาหน่ายเน้นการ
ใช้ช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก โดยเฉพาะ Facebook Instagram Website จะได้ผลตอบรับดีท่ีสุด
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวลักษณะนี ้ เป็ นกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มวัยทางาน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อในรู ปแบบออนไลน์เป็ นหลักทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากที่สุด อีกทั้งการจัดจาหน่ายและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ยังเป็ น
ช่องทางที่มีตน้ ทุนลงกว่าช่องทางอื่นๆ และเป็ นการลงทุนที่คมุ้ ค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด รองลงมาคือการออกบูธ ตามงานท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ช่องทางนีจ้ ะมีตน้ ทุนในการตัง้ บูธ ค่อนข้างสูง และไม่ได้ผลตอบรับมาก
เท่าที่ควร
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า ผูท้ ่ีมาซือ้ โปรแกรมอาสาสมัคร
ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานองค์ก รต่ า งๆ ที่ ต้อ งการท ากิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility) หรือองค์กรทางการศึกษาที่ตอ้ งการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้เยาวชน ซึ่งจะติดต่อ
เข้ามาที่หน่วยงานโดยตรง แต่ก็มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ดว้ ย เนื่องจากเป็ น
ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
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เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า โครงการของนิสิ ตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย เป็ นโครงการที่ไม่ไ ด้จัดขึน้ ในเชิงธุ รกิจ หรือ
การค้าขายเพื่อสร้างกาไร แต่เป็ นการจัดขึน้ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั ผูส้ นใจเข้าร่วม
โครงการ โดยช่ องทางการประชาสัม พันธ์และการสมัค รเข้าร่วมโครงการเน้น ไปทางช่ องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook page Instagram เพจต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย หรือการสมัครเข้าร่วม
โครงการด้วยตนเอง ณ ที่ทาการของชมรมในมหาวิทยาลัย
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
หน่ ว ยงานภาครัฐ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การส่ง เสริม การตลาดส่ว นใหญ่ จ ะ
ส่ง เสริม การท่องเที่ยวเป็ นหมู่ค ณะ โดยจะมี การจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่ วงวันหยุด ยาวตาม
เทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่จะเน้นการลดราคาให้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็ นหมู่คณะหรือมาเป็ นองค์กร เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่วม
การท่องเที่ยวอาสาสมัครมากขึ น้ โดยเน้นการโฆษณาถึงประสบการณ์ท่ีนกั ท่องเที่ยวจะได้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงประโยชน์จากกิจกรรมสูแ่ หล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ด้วย
หน่ ว ยงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเป็ นที่รูจ้ กั ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มคนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
สนใจได้รูจ้ กั และเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาสมัครกับหน่วยงาน
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ตามสถานที่
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่จัดขึน้ นัน้ ก็จะมี เงื่อนไขและข้อแลกเปลี่ยนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีเงื่อนไขเรื่องการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย
ด้วย ซึ่งเป็ นกิจกรรมกึ่งบังคับเพื่อจบหลักสูตร การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่ ง แวดล้อ มจึ ง เป็ น เหมื อ นการเก็ บ ชั่ ว โมงจิ ต อาสาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไปด้ว ย และส าหรับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็จะมีขอ้ แลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไป เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจบ
โครงการก็จะได้รบั ประกาศนียบัตร ยืนยันว่าเราได้ร่วมโครงการจริงเพื่อ ใช้เป็ นผลงานในการเข้า
ร่วมกิจกรรม หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ มอบเสือ้ โครงการเป็ นของที่ระลึกในการเข้าร่วม
โครงการ
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2.5 ด้านคนหรือพนักงาน
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่จัดการท่องเที่ยวต้องมีความ
เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว และสามารถให้ความรู ใ้ นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ และสามารถ
สร้างความประทับใจให้นกั ท่องเที่ยวได้
หน่ ว ยงานภาคเอกชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจัด กิ จ กรรมอาสาสมัค รมี
องค์ประกอบที่มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป บุคลากรในองค์กรนอกจากจะต้องมีความเข้าใจในด้าน
การจัดการท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร และความรูด้ า้ น
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพราทุ กครัง้ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครผูจ้ ัดการ
ท่องเที่ยวจะต้องประเมินผลกระทบ และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ อย่างยั่งยืน
ก่อนพานักท่องเที่ยวไปทากิจกรรม
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า คนที่จดั กิจกรรมการท่องเที่ยว
ต้องมีทักษะในการนากิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้
คนที่จัดกิจกรรมต้องสามารถประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการทากิจ กรรม
อาสาสมัคร เพราะกิจกรรมบางประเภทอาจส่งผลในระยะยาวกับพืน้ ที่ท่ีไปเยือน การประเมินผล
กระทบจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก เช่น การสร้างฝายในฤดูนา้ หลาก ไม่ใช่ทุกพืน้ ที่ท่ีมีความจาเป็ น
จะต้องสร้างฝายชะลอนา้ เนื่องจากฤดูนา้ หลากของพืน้ ที่นนั้ มีระยะเวลาสัน้ จึ งไม่ได้ส่งผลให้เกิด
อุทกภัยในพืน้ ที่ และการสร้างฝายนัน้ อาจทาให้ชุมชนใกล้เคียงกับแหล่งนา้ ไม่มีนา้ เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค หากเรายังยืนยันที่จะนานักท่องเที่ยวอาสาสมัครไปทากิจกรรมดังกล่าวอาจเกิด
ประโยชน์ในระยะสัน้ แต่สง่ ผลร้ายในระยะยาวกับชุมชนนัน้ ๆ ได้
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการดาเนินโครงการของนิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาผูจ้ ัดโครงการส่วน
ใหญ่มาจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการและชื่นชอบในกิจกรรมขององค์กร และได้ตดั สินใจเข้ามาร่วม
เป็ นผูจ้ ัดโครงการด้วย ซึ่งการเข้ามาเป็ นผูจ้ ัดโครงการนั้นไม่มีขอ้ ผูกมัดขึน้ อยู่กับความสมัครใจ
ส่วนใหญ่แล้วคณะทางานขององค์กรนิสิตทัง้ 6 มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีความรูค้ วามสามารถในการ
จัดการท่องเที่ยวหรือ การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง แต่ความรู ค้ วามสามารถในด้านนีจ้ ะค่ อยๆ
พัฒนาผ่านการทางานร่วมกันในองค์กร เป็ นระบบพี่สอนน้อง โดยถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจทัง้
ในด้านการจัดโครงการ ด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ด้านกิจกรรมจิตอาสา และเทคนิคการนาเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ให้สมาชิกใหม่ได้รบั ทราบเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
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2.6 ด้านกระบวนการ
หน่วยงานภาครัฐ มี ความคิดเห็นว่า กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว
อาสาสมัคร มีรายละเอียดที่ม ากกว่าการจัดการท่องเที่ยวทั่วไป สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการส ารวจ
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ จากกิจกรรม ซึ่งต้องมีการวางแผนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เข้าใจลักษณะ
พืน้ ที่และสอบถามความต้องการของคนในพืน้ ที่ดว้ ย
หน่ ว ยงานภาคเอกชน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค ร
โดยเฉพาะในกลุ่ม เยาวชน ส่วนใหญ่ มี ความต้องการกระบวนการในการบริการอย่ างรวดเร็ว
โดยเฉพาะด้านการรับรูข้ อ้ มูลต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว หรือกระบวนการซือ้ หรือจองโปรแกรม
ต้องไม่ย่งุ ยากซับซ้อน สามารถดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ทงั้ หมด
หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการที่สาคัญในการจัด
กิ จ กรรมอาสาสมัค ร คื อ การวางแผนกิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในโครงการให้มี ค วามหลากหลาย
น่าสนใจ ทาให้นกั ท่องเที่ยวรูส้ กึ ประทับใจ ควบคู่ไปกับการให้ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า โครงการที่นิสิตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เป็ นโครงการภายใต้การกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการแตกต่างจากการจัดการท่องเที่ยวของบริษัทเอกชนทั่วไปคือ ทัง้ เรื่อง
งบประมาณ เรื่องการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนเข้าร่วมโครงการ โดยกระบวนการต่างๆ
เหล่านี ้ ผูจ้ ดั โครงการจะให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์มากที่สดุ เพื่อให้มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
มากเพียงพอในการจัดกิจกรรม และในส่วนของผูเ้ ข้าร่วมโครงการคาดหวังกับการได้รบั ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างละเอียด เพื่อการเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยว
2.7 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
หน่ ว ยงานภาครัฐ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า สภาพแวดล้อ มโดยรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวควรมี การจัดการที่ดีมี ม าตรฐาน ทั้ง ความสะอาด ความปลอดภัย และมี การพัฒ นา
อย่างสม่าเสมอ
หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทั้งทะเลและป่ าไม้ จากการจัดการท่องเที่ยวพบว่าการได้ไปสัม ผัสธรรมชาติช่วยลดความรู ส้ ึก
เหนื่อยล้าจากการเรียนและการทางานได้ และทาให้รูส้ ึกสดชื่นพร้อมกลับเข้าสู่โหมดการเรียนและ
การทางานอีกครัง้
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หน่วยงานด้านการอนุรกั ษ์ มีความคิดเห็นว่า ปั จจัยสาคัญในการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวในการทากิจ กรรมอาสาสมัครให้กับเยาวชนควรคานึง เรื่ องของความปลอดภัย ของ
สถานที่เป็ นสาคัญ เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้
เยาวชนผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการชื่นชอบเป็ นอย่างยิ่งคือการได้ไปแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ทาให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้สมั ผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง การได้สดู อากาศสดชื่น และการ
ได้พาตัวเองออกจากพืน้ ที่แออัดที่มีแต่มลภาวะ
ผลการวิจัยระยะที่ 2 การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
การวิจัยในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการนาข้อมูลในระยะที่ 1 ทัง้ 2 ขัน้ ตอนย่อย มาวิเคราะห์ สรุ ป
และดาเนินการร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับ เยาวชนไทย และน าร่ า งไปให้อ าจารย์ท่ี ป รึก ษา อาจารย์ท่ี ป รึก ษาร่ ว ม พิ จ ารณาให้
คาแนะนาและปรับให้มี ความเหมาะสมมากที่สุด ก่อนนาไปให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิ ท่ี
ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ยืนยันแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
โดยการสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย ผูว้ ิจยั ได้นาเอาองค์ประกอบการท่องเที่ยวทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านที่พกั แรม ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป (Buhalis, 2000) มาเป็ นหลักในการสร้างแนว
ทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็ น 6 ประเด็น
หลักเรียงตามความสาคัญ ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ 1.1 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรจัดการให้มีเจ้าหน้าที่หรือทีมงานคอยให้ความรูส้ อดแทรกระหว่างการทากิจกรรม
ทัง้ ความรูใ้ นด้านวิธีการต่างๆ ในการทากิจกรรมอาสาสมัคร ลักษณะกายภาพของพืน้ ที่ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ป่า ประโยชน์จากการทากิจกรรม และความสาคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมตระหนักในคุณค่าของการอนุรกั ษ์
อย่างแท้จริง
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แนวทางที่ 1.2 ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมควร
การออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดในพืน้ ที่
และนักท่องเที่ยวเพื่อให้กิจกรรมนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควร
ตรวจสอบผลกระทบในเบือ้ งต้นทัง้ ก่อนและหลังการทากิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไม่มี
ความเหมาะสมกับพืน้ ที่และส่งผลกระทบทางลบต่อพืน้ ที่ในระยะยาวได้
แนวทางที่ 1.3 ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ทัง้ ในด้านอุปกรณ์ในการทากิจกรรมที่มีเพียงพอ และพืน้ ที่ใน
การทากิจ กรรมที่กว้างขวางเพี ยงพอต่อจ านวนนัก ท่องเที่ ยว หากนักท่องเที่ยวไม่ สามารถท า
กิจกรรมได้ในครัง้ เดียวกันได้ทงั้ หมด
ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่ วสาเร็จรู ป
แนวทางที่ 2.1 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควรให้ความสาคัญกับการออกแบบโปรแกรม
การท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน ซึ่งให้ความสาคัญกับระยะเวลาที่
ไม่นานจนเกินไป โดยระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ ากที่สุดคือประมาณ 3 วัน 2
คืน และช่วงเวลาสาหรับการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา
นอกจากช่วงปิ ดเทอมนักท่องเที่ยวเยาวชนก็จะนิยมท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
แนวทางที่ 2.2 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวต้องศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัด
จาหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลของกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้แก่
ช่ อ งทางออนไลน์ Website สื่ อ โซเชี ย ล Facebook Instagram นอกจากนี ้ค วรจัด การส่ ง เสริม
การตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรับ การท่ องเที่ ยวเป็ นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของเยาวชนในปั จจุบันมักจะนิยมท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และผู้จัดการท่องเที่ยวควร
กาหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวในระดับที่เยาวชนสามารถจับต้องได้ เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ยังไม่มีรายได้หลัก เป็ นของตัวเอง ดังนัน้ การตัง้ ราคาใน
การเข้าร่วมการท่องเที่ยวไม่ควรตัง้ ราคาที่สงู มากเกินไป ซึ่งจากการสารวจพบว่านักท่องเที่ยวกลุม่
เยาวชนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมครัง้ ละไม่เกิน 1,000
บาท และคานึงถึงความคุม้ ค่าและหลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผจู้ ดั การ
ท่องเที่ยวต้องออกแบบประสบการณ์ให้มีความหลากหลาย และมีการผสานความร่วมมือกับหลาย
ฝ่ าย เพื่อจัดการท่องเที่ยวสาหรับเยาวชนในราคาที่ย่อมเยาได้
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ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจ
แนวทางที่ 3.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นหลัก ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเน้นไปที่ชุมชนที่มีจุดเด่นในการอนุรกั ษ์พันธุ์ พืชและสัตว์ทอ้ งถิ่น โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะค านึ ง ถึ ง พื ้น ที่ ท่ี มี เ อกลัก ษณ์ น่ า เข้า ไปศึก ษาเรี ย นรู ้เ ป็ น หลัก นอกจากนี ้ผู้จัด การ
ท่องเที่ยวจะต้องให้ความสาคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย
่ ักแรม
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านทีพ
แนวทางที่ 4.1 การจัดการด้านที่พักสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนมี 2 รู ปแบบหลักได้แก่ ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเอง เช่น
บ้านพักอุทยาน ลางกางเต็นท์ ซึ่งส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวและผูจ้ ดั การท่องเที่ยวจะนิยมเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี ท่ีพักรอบรับ เนื่องจากลดการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทาง
ระหว่างสถานที่ รู ปแบบที่ 2 คือที่พักด้านนอกแหล่งท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ชุมชน สิ่งที่ ผูจ้ ัดการ
ท่องเที่ยวควรคานึงถึงเป็ นลาดับแรกคือความสะอาดและความปลอดภัยของที่พกั หากต้องพักแรม
ในรูปแบบที่ตอ้ งกางเต็นท์พกั อาศัยในป่ าก็ควรเลือกสถานที่อย่างเหมาะสม เป็ นสถานที่ท่เี จ้าหน้าที่
ประจาแหล่งท่องเที่ยวจัดไว้ให้ และมีการจัดการเรื่องขยะที่ดี เนื่องจากขยะเหล่านีอ้ าจส่งกลิ่นทา
ให้ มด แมลง หรือสัตว์ป่าอื่นๆ เข้ามายังที่พักของเราได้ นอกจากนี ้ ยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ความปลอดภัยระหว่างการพักแรมด้วย
ประเด็นที่ 5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
แนวทางที่ 5.1 นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถเช่า ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึง แหล่ง ท่องเที่ยว ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรพัฒ นาเส้นทางที่ ร ถยนต์
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนีม้ ีสมั ภาระค่อนข้างมาก ทัง้
สัมภาระของนักท่องเที่ยวเองและอุปกรณ์ในการทากิจกรรม หากไม่ มีเส้นทางให้รถเข้าถึงอาจเกิด
ความลาบาก และผูจ้ ัดการท่องเที่ยวก็จะเลี่ยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ นอกจากนี ้
แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่ง ไม่ ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ ดัง นั้น ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรพัฒนาป้ายบอกทางต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีความชัดเจน ประกอบกับพัฒ นา
เส้นทางให้มีความปลอดภัย เช่น มีแสงส่องสว่าง มีป้ายแจ้งเตือนจุดอันตรายต่างๆ อย่างทั่วถึง
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นอกจากนีภ้ าครัฐและเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวควรเพิ่ม การจัดการด้านสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
ให้กบั นักท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 6 การจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
แนวทางที่ 6.1 ภาครัฐหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
สิ่งอานวยความสะดวกในขัน้ พืน้ ฐานอย่างครบถ้วน เช่น ระบบนา้ อุปโภค บริโภค ระบบไฟฟ้า ทัง้
แสงไฟส่องสว่าง และไฟฟ้าสาหรับชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยระยะที่ 3 การยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
การวิจัยในขั้นตอนนีเ้ ป็ นการนาร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร
เพื่ อ การอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มส าหรับ เยาวชนไทย ไปให้ผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่ี ทางาน
เกี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค ร และด้า นการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม จ านวน 5 ท่ า น
พิจารณาคุณภาพ ความเหมาะสม และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยมีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยผูว้ ิจยั ใช้การถอดความและวิเคราะห์ความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ประเด็นหลัก ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ในการออกแบบกิจกรรมอาสาสมัคร
ควรเพิ่มเรื่องการสอบถามความต้องการจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในพื ้นที่ทงั้ หมด เช่น เจ้าของพืน้ ที่
คนในชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว นักลงทุนในพืน้ ที่ และนักท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจ ควรเพิ่มเติมเรื่องการจากัดจานวนนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และขยายความถึงการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้
มากขึน้ เช่น การพัฒนาองค์ความรู ส้ ่ชู ุมชน การป้องกันความขัดแย้งในชุมชน การรับวัฒนธรรม
จากนักท่องเที่ยวมากเกินไป เป็ นต้น
ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป ในประเด็นของระยะเวลา
และช่ วงเวลาการจัดกิจ กรรมอาสาสมัคร ไม่ ควรจากัดช่ วงเวลาให้สั้นจนเกินไป เพื่อให้ผู้ท่ีนา
แนวทางดังกล่าวไปใช้ได้มีตวั เลือกที่หลากหลายมากขึน้
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ควรเพิ่มเรื่องการดูแลความ
ปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวให้มากขึน้
ประเด็นที่ 5 ควรปรับแนวทางให้ครอบคลุมทุกประเด็นในองค์ประกอบการท่องเที่ยว และ
เรียงลาดับความสาคัญให้ชดั เจนในประเด็นย่อย
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ผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้ง 5 ท่านมาปรับ ปรุ ง แนวทางให้มี ค วาม
สมบูรณ์มากขึน้ โดยแบ่งเป็ น 6 ประเด็นหลักเรียงตามความสาคัญดังนี ้
แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ยวเชิ ง อาสาสมั ครเพื่ อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
ประเด็นที่ 1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ 1.1 ควรออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของพืน้ ที่และนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมต้องไม่ยากจนเกินไป เน้นการให้ความรูแ้ ละสร้าง
จิ ต ส านึ ก ด้า นการอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ง นัก ท่ อ งเที่ ย วเพศชายจะให้ค วามส าคัญ ในประเด็น
ดังกล่าวมากกว่าเพศหญิง
แนวทางที่ 1.2 ควรจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
เพียงพอต่อความต้องการ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนได้มีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรมอย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 1.3 ควรมีการตรวจสอบผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบจากการ
ทากิจกรรมการท่องเที่ยวทัง้ ก่อนและหลังการทากิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสม
กับพืน้ ที่และส่งผลกระทบทางลบต่อพืน้ ที่ในระยะยาว
ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่ วสาเร็จรู ป
แนวทางที่ 2.1 ควรออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสัน้ ประมาณ 3 วัน 2 คืน
และอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เนื่องจากเป็ น
ช่วงที่เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สดุ และเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา
แนวทางที่ 2.2 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เนื่องจากเป็ นช่ องทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนเข้าถึงได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการตลาด โดยการจัดทาโปรโมชั่นสาหรับการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรม
การท่ องเที่ ยวลักษณะนี ้ของเยาวชนนิ ยมท่ องเที่ ยวกับกลุ่มเพื่ อน และมี การก าหนดราคาของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวบ
ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจ
แนวทางที่ 3.1 ควรพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้มี ค วามโดดเด่ น และมี ค วาม
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พัฒนาจุดชมวิว หรือการมีศนู ย์ศึกษาเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ เพื่อ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู ้ และเข้ามาทากิจกรรม
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แนวทางที่ 3.2 ควรพัฒ นาการจัด การแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วให้มี ม าตรฐานมากขึน้
ทั้ง ในด้า นความปลอดภัย และความสะอาดของพื ้น ที่ เพื่ อ สร้า งความเชื่ อ มั่น และดึง ดูด ใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังพืน้ ที่นนั้ ๆ ได้
แนวทางที่ 2.3 ควรมี การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
(Carrying Capacity) เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทาง
ธรรมชาติให้เสื่อมโทรมลงและยากต่อการฟื ้ นฟูได้ นอกจากนีค้ วรมีการกาหนดพืน้ ที่สาหรับการทา
กิจกรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากสถานที่ทากิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ป่า หากนักท่องเที่ยวเข้าไปใน
เขตที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอาจเกิดอันตรายต่อตัวนักท่องเที่ยวเองได้
แนวทางที่ 3.4 ควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุรกั ษ์
และการจัดการการท่องเที่ยวให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่อ งเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อ
ลดปั ญ หาที่จ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ทั้ง ปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากร ความขัดแย้ง เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น
่ ักแรม
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านทีพ
แนวทางที่ 4.1 ควรเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท่ี พั ก แรมรองรับ เพื่ อ ลดการ
เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทางระหว่างสถานที่พกั แรมและสถานที่ทากิจกรรม
แนวทางที่ 4.2 ควรเลือกที่พกั แรมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานให้บริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ระบบนา้ ระบบไฟฟ้า และมีมาตรฐานด้านความสะอาด
ประเด็นที่ 5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
แนวทางที่ 5.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครควรมีเส้นทางการเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก มี ป้ า ยบอกทางที่ ชั ด เจน มี ม าตรฐาน และมี ไ ฟส่ อ งสว่ า ง เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5.2 แหล่ง ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครควรมี ท่ีจ อดรถที่เพียงพอ และ
ปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยว
โดยรถยนต์สว่ นตัวและรถเช่า
ประเด็นที่ 6 การจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
แนวทางที่ 6.1 ควรพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขึน้ พืน้ ฐานในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทัง้ ระบบนา้ อุปโภค
บริโภค ระบบไฟฟ้า ทัง้ แสงไฟส่องสว่าง และไฟฟ้าสาหรับชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
แนวทางที่ 6.2 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทากิจกรรม และ
การบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวเพศหญิงให้ความสาคัญในประเด็นดังกล่าว
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มากกว่าเพศชาย รวมไปถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดความรู ต้ ่า งๆ
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้
แนวทางที่ 6.3 ควรมี ก ารดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ความปลอดภัยระหว่างการพักแรม และความปลอดภัยระหว่างการทากิจกรรม
โดยมีจุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นสาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่ วยหรือประสบอุบตั ิเหตุจาก
การทากิจกรรม และผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควรสารวจสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย” ผูว้ ิจยั ได้สรุปผลการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยขั้นตอนย่อยที่ 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุ ปผลการวิจัยได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ระดับชัน้ ปี การศึกษาปี ท่ี
3 จานวน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือน
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ คยท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
สิ่ ง แวดล้อ ม 2-3 ครั้ง โดยส่ ว นใหญ่ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็ นหลัก เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ลักษณะกิจกรรมที่
เข้าร่วมและชื่นชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมปลูกป่ า (ป่ าบกและป่ าชายเลน) โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยเป็ นกิจกรรม 3 วัน 2 คืน และเดินทางร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมและราคาที่มีความเต็มใจจะจ่ายในอนาคตไม่เกิน 1,000
บาท มีการรับรูข้ อ้ มูลการประชาสัมพันธ์จากสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website Facebook Instagram
และ Twitter
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก
ได้แ ก่ แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภัย และมี ม าตรฐานในการจัด การที่ ดี แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วมี
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ทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามดึงดูดใจให้ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความ
ปลอดภั ย การเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รมี ป้ า ยบอกทางอย่ า งชั ด เจน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในการเดินทางเข้าถึง และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ด้านที่พกั แรม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พักแรมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ มีท่ีพกั
แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครอยู่ในแหล่ง ท่องเที่ ยว ที่พักแรมมี ม าตรฐานและความ
ปลอดภัย ที่พกั แรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และที่พกั แรม
มีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยสร้าง
จิ ต ส านึ ก ด้า นการอนุรัก ษ์ใ ห้กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาท ากิ จ กรรม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มสามารถสร้า งความรู ้ ความเข้า ใจด้า นการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ต้องเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมให้เลือกทาอย่างหลากหลาย กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมีการจัดการและมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี และมีความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการทากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ การ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศัพท์ Wi-Fi มีความเพียงพอต่อการใช้งาน แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซื อ้ และ
ร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม ยกเว้นแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึก
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวสาเร็จรูปอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมเหมาะสม โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดงึ ดูดใจให้เข้าร่วม เช่น
การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทากิจกรรมอาสาสมัคร และ
โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือ
ยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัคร
ผลการวิ เ คราะห์ก ารเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การการ
ท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเพศ และมหาวิทยาลัย
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมไม่
แตกต่ า งกัน แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า นพบว่ า ด้า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว เรื่ อ งกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรูค้ วามเข้ าใจด้านการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยวได้ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่
คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง ที่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัย
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ทัง้ ในภาพรวมและรายด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และ
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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จากการวิ จั ย ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ 1.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และส่วน
ประสมทางการตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สรุ ปผลการวิจัยได้ดังนี้
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งดึงดูดใจ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่ งแวดล้อมคือแหล่งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติ และรองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากจะคานึงถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น พืชพรรณที่
เป็ นจุดเด่นของพืน้ ที่ สัตว์ป่าที่สามารถหาชมได้ในพืน้ ที่ รองลงมาคือความสวยงามของทัศนียภาพ
โดยรวม และความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะการเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถยนต์สว่ นตัว และการเช่ารถไปเป็ นหมู่คณะ โดยไม่ได้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะมากนัก ซึ่งในการเดินทางแต่ละครัง้ นักท่องเที่ยวและผูจ้ ัดการท่องเที่ยวจะคานึง ถึง
ความปลอดภัยของเส้นทาง ทัง้ ไฟส่องสว่าง จุดสังเกตุ ป้ายบอกทาง และสถานที่จอดรถ
ด้านที่พัก แรม การมี ท่ีพักแรมรองรับ ในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นปั จ จัยหนึ่งที่ทาให้
ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้ง่ ายขึน้ เนื่องจากช่วยลดขัน้ ตอนในการ
จัดการ โดยในการเลือกที่พักแรมนัน้ จะต้องพิจารณาจากความสะอาดและความปลอดภัยของที่
พักเป็ นหลัก รวมถึงการมีสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยว และสิ่งสาคัญ
นอกเหนือจากนัน้ คือการแจ้งรูปแบบการพักแรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ท ราบก่อน เพื่อนักท่องเที่ยวจะ
ได้จดั เตรียมของใช้สว่ นตัวที่เราไม่มีให้บริการมาล่วงหน้า เช่น ถุงนอน หรือผ้าห่ม
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมถือเป็ นประเด็นสาคัญในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เ ข้าร่วมอย่าง
ทั่วถึง และกิจกรรมนั้นต้องเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่าง
แท้จ ริง โดยมี การประเมิ นผลกระทบทั้งเชิง บวกและลบ ทั้ง ก่อนและหลัง การทากิจ กรรมอย่าง
ละเอียด เพื่อไม่ให้การทากิจกรรมในแต่ละครัง้ เกิดผลกระทบเชิงลบหรือสร้างความเสียหายให้กับ
ทรัพ ยากรในพืน้ ที่นั้น โดยระหว่างการทากิจ กรรมควรมี เจ้าหน้าที่ คอยให้ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม และการตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการได้สมั ผัสพืน้ ที่จ ริง
ควบคู่ไปด้วย รวมไปถึงการมี อุปกรณ์ในการทากิจ กรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผูเ้ ข้ า ร่วม
โครงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในการจัดการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวกนั้น
เป็ นสิ่งที่เราไม่สามารถกาหนดได้ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีบริบทที่ แตกต่างกัน ซึ่งปกติแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จะมีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า และนา้ พร้อม
รองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่สิ่งสาคัญคือผูจ้ ัดการท่องเที่ยวต้องแจ้งนักท่องเที่ยวก่อนว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะไปมีสิ่งอานวยความสะดวกใดรองรับบ้าง เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้จดั เตรียมสิ่งอานวย
ความสะดวกส่วนตัวไปเอง นอกจากนีน้ กั ท่ องเที่ยวยังมีความต้องการเรื่องความสะอาดของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว และสัญ ญาณโทรศัพ ท์ส าหรับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การรับ รู ้ข้อ มูล ต่ างๆ ระหว่ า งการ
ท่องเที่ยว
ด้า นโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วส าเร็จ รู ป การออกแบบโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว
อาสาสมัครนัน้ ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวจะต้องออกแบบให้มีความสมดุลกันระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ และการทากิจกรรมอาสาสมัคร โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น ถ้าเป็ นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในช่วงเปิ ดภาคเรียน ระยะเวลาในการจัดไม่ควรยาวนานเกิน 3 วัน
และออกแบบให้นกั ท่องเที่ยวมีตวั เลือกที่หลากหลาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
และเพื่อตอบโจทย์ทกุ ความต้องการของนักท่องเที่ยว
ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม
ด้านสินค้าและบริการ การจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว มีการออกแบบ
กิจกรรมให้เ กิดประโยชน์ต่อแหล่ งท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน และการให้ความรู ด้ ้านการอนุรักษ์แก่
นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ
ด้านราคา การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่ จะต้องจัดโปรแกรมให้มี
ราคาย่อมเยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่มีรายได้นีส้ ามารถจับต้องได้ และรู ส้ ึกถึง
ความคุม้ ค่าในการลงทุนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทัง้ ยังมีการประสานความร่วมมือต่างๆ และได้รบั การ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องงบประมาณในการจัดทาให้มีตน้ ทุนที่ถูกลง เพื่อดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวเยาวชน
ด้านช่องทางและสถานที่จัดจาหน่าย ปั จจุบนั การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมั คร
เน้นการใช้ช่องทางออนไลน์เป็ นหลัก โดยเฉพาะ Facebook Instagram Website โดยได้ผลตอบ
รับดีท่ีสุดอีกทัง้ การจัดจาหน่ายและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ยังเป็ นช่องทางที่มีตน้ ทุน ลง
กว่าช่องทางอื่นๆ และเป็ นการลงทุนที่คมุ้ ค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือการ
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ออกบูธตามงานท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึน้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่
ช่องทางนีจ้ ะมีตน้ ทุนในการตัง้ บูธค่อนข้างสูง และไม่ได้ผลตอบรับมากเท่าที่ควร
ด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่จะส่งเสริม
การท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ
รวมไปถึงการลดราคาให้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็ นหมู่คณะหรือมาเป็ นองค์กร เพื่อกระตุน้ และ
จูงใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่วมการท่องเที่ยวอาสาสมัครมากขึน้ โดยเน้นการโฆษณาถึงประสบการณ์
ที่นกั ท่องเที่ยวจะได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงประโยชน์จากกิจกรรมสูแ่ หล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ
ด้านคนหรือพนักงาน การจัดกิจกรรมอาสาสมัครมีองค์ประกอบที่มากกว่าการ
ท่องเที่ยวทั่วไป โดยบุคลากรที่จัดการท่องเที่ยวต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการท่ องเที่ยว และ
สามารถถ่ายทอดความรู ใ้ นแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้ รวมไปถึงเป็ นผูม้ ี ความรู ค้ วามเข้าใจด้านการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัครเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านกระบวนการ การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัครมีรายละเอียดที่มากกว่าการ
จัด การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบอื่ น ในด้า นของนัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ม เยาวชนส่ว นใหญ่ มี ค วามต้อ งการ
กระบวนการในการบริก ารอย่ า งรวดเร็ว โดยเฉพาะด้า นการรับ รู ้ข้อ มูล ต่ า งๆ ในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมตัวและตัดสินใจในการเข้าร่วมการท่องเที่ยว รวมไปถึงกระบวนการซือ้ หรือ
จองโปรแกรมต้องไม่ย่งุ ยาก ซับซ้อน สามารถดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ทงั้ หมด
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สดุ เนื่องจากช่วยลดความรูส้ ึกเหนื่อยล้าจากการทากิจกรรมได้
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการมาท่องเที่ยวยัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็ นเหมือน
การชาร์ตพลังชีวิตให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตประจาวันได้ต่อไป
แนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ยวเชิ ง อาสาสมั ครเพื่ อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
ประเด็นที่ 1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ 1.1 ควรออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้อ งการของพื ้น ที่ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เน้น การให้ค วามรู ้แ ละสร้า งจิ ต ส านึ ก ด้า นการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1.2 ควรจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
เพียงพอต่อความต้องการ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
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แนวทางที่ 1.3 ควรมีการตรวจสอบผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบจากการ
ทากิจกรรมการท่องเที่ยวทัง้ ก่อนการทากิจกรรมและหลังการทากิจกรรม
ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่ วสาเร็จรู ป
แนวทางที่ 2.1 ควรออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้นประมาณ และอยู่
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
แนวทางที่ 2.2 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด โดยการจัดทาโปรโมชั่นสาหรับการท่องเที่ยวเป็ นหมู่
คณะ และมี การกาหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะและสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจ
แนวทางที่ 3.1 ควรพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้มี ค วามโดดเด่ น และมี ค วาม
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 3.2 ควรพัฒ นาการจัด การแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วให้มี ม าตรฐานมากขึน้
ทัง้ ด้านความปลอดภัยและความสะอาดของพืน้ ที่
แนวทางที่ 3.3 ควรมี การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
(Carrying Capacity) และควรมีการกาหนดพืน้ ที่สาหรับการทากิจกรรมอย่างชัดเจน
แนวทางที่ 3.4 ควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านการอนุรกั ษ์
และการจัดการการท่องเที่ยวให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง
่ ักแรม
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านทีพ
แนวทางที่ 4.1 ควรเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท่ี พั ก แรมรองรับ เพื่ อ ลดการ
เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทางระหว่างสถานที่พกั แรมและสถานที่ทากิจกรรม
แนวทางที่ 4.2 ควรเลือกที่พกั แรมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานให้บริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ระบบนา้ ระบบไฟฟ้า และมีมาตรฐานด้านความสะอาด
ประเด็นที่ 5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
แนวทางที่ 5.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครควรมีเส้นทางการเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก มี ป้ า ยบอกทางที่ ชั ด เจน มี ม าตรฐาน และมี ไ ฟส่ อ งสว่ า ง เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5.2 แหล่ง ท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครควรมี ท่ีจ อดรถที่เพียงพอ และ
ปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว
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ประเด็นที่ 6 การจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
แนวทางที่ 6.1 ควรพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขึน้ พืน้ ฐานในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 6.2 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทากิจกรรม และ
การบริการต่างๆ ในแหล่ง ท่องเที่ยว รวมไปถึง ควรมี การพัฒ นาศักยภาพบุค ลากรให้ส ามารถ
ถ่ายทอดความรูต้ ่างๆ ให้กบั นักท่องเที่ยวได้
แนวทางที่ 6.3 ควรมี ก ารดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ความปลอดภัยระหว่างการพักแรม และความปลอดภัยระหว่างการทากิจกรรม
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาแนวทางการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ อ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย มีประเด็นที่นามาอภิปรายไว้ดงั นี ้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปี ท่ี 3 ซึ่ง ผู้วิจัยมี ความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่กาลัง ศึกษาในช่ วงชั้นปี ท่ี 3
ถือเป็ นช่วงเวลาที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม และจัดการเวลาในการเรียนระดับ
มหาวิ ท ยาลัย ได้เ ป็ น อย่ า งดี ท าให้มี โ อกาสและเวลาว่ า งในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้มากกว่าชัน้ ปี อ่ืนๆ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 4 ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงของการ
เตรียมตัวสาหรับการทางานในชีวิตจริง จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร สุทธิสณ
ั หกุล (2557) ที่พบว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 2
และ 3 มีพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสามากกว่าชัน้ ปี 4
นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 5,000 - 10,000 บาท ซึ่ง ผู้วิ จัย มี
ความเห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่ยงั เป็ นนักศึกษาที่ได้รบั เงินจากผูป้ กครอง และยังไม่ได้ทางานประจา
จึงมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชนพัฒน์ ช่วยครุฑ (2563) ที่พบว่า
เยาวชนมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน
นักท่องเที่ยวเคยท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อม 2 - 3 ครั้ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็ นหลัก โดยนิยมกิจกรรมปลูก
ป่ ากับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่มากที่สุด ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนจะมี
ความใส่ใจเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อมมากขึน้ อาจเป็ นเพราะเยาวชนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึง ข้อมูล

125
เกี่ยวกับการทาลายสิ่งแวดล้อมและได้รบั การปลูกฝังให้เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
จึ ง ทาให้ตระหนักและมี ความสนใจเข้าร่วมกิจ กรรมการท่ องเที่ย วเชิ ง อาสาสมัค รเพื่ ออนุรัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มมากขึ น้ สอดคล้อ งกับ ผลการส ารวจของเว็ บ ไซต์บุ๊ ก กิ ้ง
ดอทคอมที่พบว่า นักท่องเที่ยว Gen Z (คนที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ) เป็ นกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องสัง คม
และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ โดยตัง้ ใจที่จะเป็ น นักท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์
มีความต้องการที่จะ “ให้กลับคืน” สูช่ มุ ชนที่ไปเยือน (บีแอลที แบงคอก, 2562)
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดย
เป็ นกิจกรรม 3 วัน 2 คืน และเดินทางร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็ นหลัก ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่าลักษณะ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของกลุม่ เยาวชนมักเดินทางพร้อมกับกลุม่ เพื่อน เนื่องจากเป็ นกลุ่มคน
วัยเดียวกัน ที่มีทศั นคติหรือความชอบในรูปแบบการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทาให้สามารถร่วม
กิจกรรมอาสาสมัครที่อาจมีความท้าทายหรือการผจญภัยได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัชนันท์ เปลี่ยนดี (2542) ที่พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนิสิตนักศึกษา นิยมเดินทางโดยการ
ไปกันเองกับกลุม่ เพื่อน โดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน
โดยการท่องเที่ยวแต่ละครัง้ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนจะมีงบประมาณไม่เกิน
1,000 บาท ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวเยาวชนมีงบประมาณในการท่องเที่ยวอย่างจากัด
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหารายได้ดว้ ยตนเอง โดยรายได้จะมาจากผูป้ กครองเป็ นหลัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุ เ นตร วิเศษสิง ห์ (2551) ที่พ บว่าเยาวชนมี ง บประมาณในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครัง้ ต่ากว่า 1,000 บาท เนื่องจากส่วนใหญ่ยงั เป็ นนักศึกษาที่ยงั ไม่มีรายได้เป็ นของ
ตัวเอง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีร้ บั รู ข้ อ้ มูลการประชาสัมพันธ์จากสื่อโซเชียลมีเดีย มากที่สุด ซึ่ง
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าช่องทางออนไลน์เป็ นช่องทางหลักที่นกั ท่องเที่ยวเยาวชนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว และเป็ น ช่ อ งทางที่ มี อั ต ราการใช้ง านที่ เ พิ่ ม มากขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ที่พบว่า
ปั จจุบนั เยาวชนไทยส่วนมากมีสมาร์ทโฟนใช้ และมีอตั ราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ กว่าเดิม 1
เท่า โดยในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเป็ นร้อยละ 91.4 โดยมีสดั ส่วนที่สงู ที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากร
ในกลุ่ม อายุ อ่ื น โดยนิ ย มใช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เพื่ อ รับ ข้อ มูล การประชาสัม พัน ธ์ ต่ า งๆ
มากที่สดุ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
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การจั ด การการท่ อ งเที่ ยวเชิ งอาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ
เยาวชนไทย
ด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งดึงดูดใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก
ได้แ ก่ แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภัย และมี ม าตรฐานในการจัด การที่ ดี แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วมี
ทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามดึงดูดใจให้ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความสวยงาม
มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดี มี จะช่วยดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ยังส่งผลถึง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสานักมาตรฐานและกากับ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (2558) ที่กล่าวว่าปั จจัยด้านความปลอดภัยเป็ นสิ่งที่มี ผลต่อ การ
ตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และส่ ง ผลถึ ง ความพึ ง พอใจระหว่ า งและหลัง การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยว ทัง้ ยังสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ท่ีพบว่า การจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว
เยาวชนควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี และหลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวที่
คาดว่าอาจเกิดอันตรายกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึง อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมี ความ
ปลอดภั ย การเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รมี ป้ า ยบ อกทางอย่ า งชั ด เจน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในการเดินทางเข้าถึง และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็น
ว่าเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความปลอดภัย มีไฟส่องสว่างเพียงพอ มีจุดสังเกตที่ชัดเจน
มีป้ายบอกทางและมีป้ายจราจรที่มีมาตรฐาน จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ในการเดินทาง
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้ ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอมราวดี ไชโย (2561) ที่พบว่าการติดตัง้ เสา
ไฟเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอและครอบคลุมเส้นทางการเข้า -ออกพืน้ ที่ท่องเที่ยว สามารถช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ ร ถที่ สัญ จรไปมา และช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่น ใจด้า นความปลอด ภั ย แก่
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เดินทางในช่วงเวลากลางคืนได้
ด้านที่พกั แรม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านที่พกั แรม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีท่ีพกั
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แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัค รอยู่ในแหล่ง ท่องเที่ ยว ที่พักแรมมี ม าตรฐานและความ
ปลอดภัย ที่พกั แรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และที่พกั แรม
มีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า
การมีท่ีพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ จะช่วยอานวยความสะดวกสบายให้ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายสัมภาระในระหว่าง
การท ากิ จ กรรม โดยถ้า ที่ พัก นั้น มี ค วามสะอาด ปลอดภัย และมี ม าตรฐาน ก็ จ ะช่ ว ยดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้นิยมเดินทางท่องเที่ยวและเลือกพักแรมยังสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพลากร แก้วทิพย์ (2562) ที่พบว่าปั จจัยด้านที่พกั แรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญ กับความสะอาดของที่ พัก เป็ นหลัก ทั้ง ยัง สอดคล้องกับผลการสัม ภาษณ์ท่ี พ บว่ า
นักท่องเที่ยวใหญ่ ให้ความส าคัญกับมาตรฐานด้านความสะอาดและการักษาความปลอดภัย
ระหว่างการพักแรมมากที่สดุ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีส่วนช่วยสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อ มให้นักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ต้องเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครให้เลือกทาอย่างหลากหลาย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีการจัดการและ
มี ม าตรฐานการรัก ษาความปลอดภัยที่ ดี และความพร้อมของอุป กรณ์แ ละสถานที่ ในการท า
กิจกรรมอาสาสมัครเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าในการจัดกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ควรเน้นการสร้างจิตสานึก การให้ความรู ้ ความเข้าใจด้าน
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ทัง้ ยังทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธาวี ว่องกิจ เกศิรนิ ทร์ แก้วสุวรรณ์ และ
คณะ (2559) ที่ พ บว่ า ปั จ จัย ที่ ค วรน ามาพิ จ ารณาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อาสาสมัครในประเทศไทย คือ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้มีความ
หลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ ฝ่ ายนักท่องเที่ยวและชุมชนที่เข้าร่วมการทากิจกรรม และ
ยั ง สอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ของ เรย์ม อนด์ และฮอลล์ (Raymond & Hall, 2008) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ าย
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ว่าเป็ นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและความ
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สมัครใจไปทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะ
ช่วยสนับสนุนให้ทงั้ นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและชุมชนท้องถิ่นได้รบั ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ าย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แหล่ง ท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่ เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศัพท์ Wi-Fi มีความเพียงพอต่อการใช้งาน แหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซื อ้ และ
ร้านอาหารให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม ยกเว้นในแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึก
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผูว้ ิจยั มีความ
คิ ด เห็ น ว่ า สิ่ ง อ านวยความสะดวกในพื ้น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น น ้า ไฟฟ้ า สัญ ญาณอิ น เตอร์เ น็ ต
มีความสาคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการทากิจกรรมในพืน้ ที่ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่องสัญญาณ
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต มากกว่านักท่องเที่ยวในวัยอื่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและการรับส่ง
ข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจยั ของจีณัสมา ศรีหิรญ
ั และคณะ (2563) ที่พบว่า ปั จจัยด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ นักท่ องเที่ย ว Gen Z คานึง ถึง คือ การอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี เช่ น
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการรับและส่งต่อข้อมูลต่างๆ
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ด้านโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวสาเร็จรูปอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมเหมาะสม โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอื่นที่ดงึ ดูดใจให้เข้าร่วม เช่น
การเล่นนา้ ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของ
กิจกรรมและสถานที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่ง
ผูว้ ิจัยมีความคิดเห็นว่าในการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายทั้ง กิ จ กรรมอาสาสมั ค รและกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วตามความสนใจพิ เ ศษ เพื่ อ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้รู ้สึ ก ผ่ อ นคลาย และไม่ เ หนื่ อ ยจากการท ากิ จ กรรมอาสาสมั ค รมากเกิ น ไป
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของใบเฟิ ร์น วงษ์บัวงาม และคณะ (2563) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร คือการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ในพืน้ ที่ท่องเที่ยวที่ ตนเองได้ไปเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกันระยะเวลาในการทา
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กิจกรรมก็ควรมีความเหมาะสมกับความต้องการของกลุม่ นักท่องเที่ยวเยาวชน ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีเวลา
ในการท่องเที่ยวที่จากัด เพราะยังอยู่ในวัยเรียน จึงทาให้มีระยะเวลาการท่องเที่ยวที่สนั้ ลง
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การการ
ท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเพศและมหาวิทยาลัย
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่ ง แวดล้อมระหว่างเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิ ง มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกด้า นไม่
แตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ผลการวิ จัย ของ จารุ เ นตร วิ เ ศษสิ ง ห์ (2551) ที่ พ บว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามเยาวชนไทยเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่ง
ธรรมชาติ โดยรวมมี ความคิดเห็นไม่ แ ตกต่างกัน ซึ่ง ผู้วิจัยมี ความคิ ดเห็นว่าการท่ องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมัครเป็ นการสร้างประโยชน์แก่สงั คมและเป็ นพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมกับเยาวชนทุก
เพศทุกวัย จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัย ต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ทัง้ ใน
ภาพรวมและรายด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้าน
โปรแกรมการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็น
ว่า นิสิ ตนักศึกษาแต่ล ะมหาวิทยาลัย เคยสัม ผัสการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งลักษณะโปรแกรมการท่องเที่ยว การเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นในด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ อุ่นจิตร (2552) ที่พบว่า
นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ท่ อ งเที่ ย วแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการ
สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลัย ที่พบว่านิสิตแต่ละมหาวิทยาลัยมีความเห็นในด้าน
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง และด้านสิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างกัน
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3. ข้อเสนอแนะ
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี ้
3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้
1) ควรพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครให้มีความแตกต่างหลากหลาย และ
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ทัง้ ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาในการจัดการท่องเที่ยว และ
ด้านราคา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ให้
มากขึ น้ เพื่ อ ให้ก ลุ่ม เยาวชนเข้า ถึ ง ข้อ มูล และได้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ปลูก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า น
การอนุรกั ษ์ผ่านกิจกรรมอาสาสมัครได้
2) ควรมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมัค รอย่ า งมี ส่ว นร่ว มกับ
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการทางานร่ วมกันในชุมชน เพื่อสร้างความรู ้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) ควรมี การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มี ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านต่างๆ รวมไปถึงความสามารถทางด้านภาษา และการให้บริการให้มี
มาตรฐาน และควรมีการสร้างเครือข่ายบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ
4) ควรมีการจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยพัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมากขึน้
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การ
บริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน (อพท.) ควรให้ความส าคัญ ในการ
ออกแบบกิจกรรมอาสาสมัครอย่างหลากหลาย สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมากขึน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนีส้ ามารถ
การกระตุน้ เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
2) ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยว และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ควรมีการสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้ และควรมี
หน่วยงานที่ดแู ลเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพืน้ ที่ต่างๆ โดยตรง รวมถึงให้ความสาคัญกับ
การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้กบั คนในพืน้ ที่

131
3) ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ า
ควรมีสว่ นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวทุก
รู ปแบบที่จะเข้ามาในอนาคต และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู ต้ ่างๆ ที่ทันสมัย และการสื่อ
ความหมายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ และตระหนักถึง ความส าคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั
4) ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม และกรมการ
ท่องเที่ยว ควรปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบการจัดการเส้นทางคมนาคมให้สะดวก
แก่การเข้าถึงและเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
5) ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ
สถานศึกษาทั้งในกากับของรัฐและเอกชน ควรสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมมากขึน้ นอกจากจะเป็ นการการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงความสาคัญของ
ธรรมชาติ ท่ี มี ต่ อ มนุ ษ ย์แ ล้ว ยัง ช่ ว ยให้เ ยาวชนไทยรุ่ น ใหม่ ไ ด้รู ้จัก การมี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
มีจิตอาสาที่จะทาเพื่อสังคมและโลกใบนีต้ ่อไป
3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเพิ่มการศึกษาในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยว
อาสาสมัครเพื่อ การอนุรักษ์สิ่ ง แวดล้อม เช่ น กลุ่ม นิสิตนักศึกษาในมหาวิท ยาลัยเอกชน หรือ
มหาวิทยาลัยรอบนอกกรุ งเทพมหานคร กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายที่มีศักยภาพการใช้
สินค้าและบริการที่สงู ขึน้ หรือกลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติท่สี นใจการท่องเที่ยวอาสาสมัคร
2) ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครกับ ปั จจั ย
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ รายได้ อาชีพ รวมไปถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
3) ควรเพิ่ มการศึ กษาการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครในรู ปแบบอื่ นๆ เช่ น
การท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครเพื่ อการพัฒนาชุมชนและสังคม การท่ องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัครเพื่ อ
การศึกษา เป็ นต้น
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒผิ ู้ตรวจเครื่องมือการวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา รองคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จานงชอบ
หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและอาจารย์
ประจาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร. อัญชัญ ตัณฑเทศ
อาจารย์ประจาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล
อาจารย์ประจาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์ ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์
อาจารย์ประจาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชุดที่ ………………

แบบสอบถาม
“แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย”
ถึงท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิ ทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย เพื่อนาผลที่ได้ไปสร้างแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยผู้ วิจัยจึงขอ
ความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุม่ เยาวชน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่ อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง โดยทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใน
กรณีท่ตี อบอื่นๆ โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหลัง (โปรดระบุ)
1.1 เพศ
1. ชาย
1. หญิง
1.2 อายุ
1. อายุ 18 ปี
2. อายุ 19 ปี
3. อายุ 20 ปี
4. อายุ 21 ปี
5. อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
1.3 ระดับชัน้ ปี การศึกษา
1. ชัน้ ปี ท่ี 1
2. ชัน้ ปี ท่ี 2
3. ชัน้ ปี ท่ี 3
4. ชัน้ ปี ท่ี 4
5. อื่นๆ (โปรดระบุ.....................................)
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1.4 มหาวิทยาลัยที่ท่านกาลังศึกษา
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 5,000 บาท
 2. 5,000 - 10,000 บาท
 3. 10,001 - 15,000 บาท
 4. 15,001 - 20,000 บาท
 5. 20,001 บาทขึน้ ไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน
คาชีแ้ จง : ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง โดยทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใน
กรณีท่ตี อบอื่นๆ โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหลัง (โปรดระบุ)
2.1 ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของท่าน
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 1. ครัง้ แรก
 2. 2 - 3 ครัง้
 3. 4 - 5 ครัง้
 4. 6 ครัง้ ขึน้ ไป
2.2 วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของท่าน
 1. เพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อการศึกษาเรียนรู ้
 3. เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในท้องถิ่น
 4. เพื่อหลบหนีจากชีวิตประจาวัน
 5. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
 6. เพื่อทาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................
2.3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานใด
 1. มหาวิทยาลัยที่ท่านกาลังศึกษาอยู่  2. บริษัททัวร์
 3. สถาบันการศึกษา
 4. หน่วยงานภาครัฐ
 5. หน่วยงานภาคเอกชน
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

152
2.4 กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่ท่านเคยเข้าร่วมมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
 1. กิจกรรมปลูกป่ า (ป่ าบก/ ป่ าชายเลน)
 2. กิจกรรมสร้างฝายชะลอนา้
 3. กิจกรรมทาแนวกันไฟ
 4. กิจกรรมเพาะพันธุส์ ตั ว์/ พืช
 5. กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
 6. กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................
2.5 กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่ท่านชื่นชอบมากที่สดุ
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 1. กิจกรรมปลูกป่ า (ป่ าบก/ ป่ าชายเลน)
 2. กิจกรรมสร้างฝายชะลอนา้
 3. กิจกรรมทาแนวกันไฟ
 4. กิจกรรมเพาะพันธุส์ ตั ว์/ พืช
 5. กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
 6. กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................
2.6 ช่วงเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
 1. กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
 2. มิถนุ ายน – ตุลาคม
 3. พฤศจิกายน – มกราคม
2.7 ระยะเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
 1. กิจกรรม 1 วัน ไม่คา้ งคืน
 2. กิจกรรม 2 วัน ค้าง 1 คืน
 3. กิจกรรม 3 วัน ค้าง 2 คืน
 4. กิจกรรม 4 วัน ค้าง 3 คืนขึน้ ไป
2.8 ผูร้ ว่ มกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
 1. ด้วยตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. กลุม่ เพื่อน
 4. บริษัททัวร์
 5. คณะดูงาน
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)...............
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2.9 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของท่าน
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ต่ากว่า 1,000 บาท
 3. 1,000 - 2,000 บาท
 4. 2,001 - 3,000 บาท
 5. 3,001 บาทขึน้ ไป
2.10 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่ท่าน
คิดว่าคุม้ ค่าและพอใจจะจ่ายในครัง้ ต่อไป (ตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 1. ต่ากว่า 1,000 บาท
 2. 1,000 - 2,000 บาท
 3. 2,001 - 3,000 บาท
 4. 3,001 - 4,000 บาท
 5. 4,001 บาทขึน้ ไป
2.11 ท่านได้รบั ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมจากที่ใด
 1. สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website Facebook Instagram Twitter
 2. รายการโทรทัศน์ เช่น รายการเนวิเกเตอร์ รายการสมุดโคจร รายการเซย์ไฮ
รายการคาราวานสาราญใจ เที่ยวไปในชุมชน
 3. หนังสือ เช่น หนังสือนาเที่ยวต่างๆ นิตยสารด้านการท่องเที่ยว
 4. เพื่อนหรือคนรูจ้ กั แนะนา
 5. มหาวิทยาลัย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 6. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
 7. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัททัวร์ หน่วยงานด้านกิจกรรม
อาสาสมัคร
 8. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็นเกี่ ยวกับ การจั ดการการท่ องเที่ยวเชิ งอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรง ตามความจริงมากทีส่ ดุ
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
อาสาสมัคร
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านสิ่งดึงดูดใจ
1. แหล่งท่องเที่ยวมีทศั นียภาพ วิวทิวทัศน์
ที่สวยงามดึงดูดใจให้ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
2. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายของทรัพยากร
การท่องเที่ยว
3. ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4. แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานใน
การจัดการที่ดี
ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเดินทาง
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
6. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
มีความปลอดภัย
7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะ
ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
8. การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมี
ป้ายบอกทางอย่างชัดเจน
่ ักแรม
ด้านทีพ
9. การมีท่ีพกั แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยว
10. ที่พกั แรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
อาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
่ ักแรม (ต่อ)
ด้านทีพ
11. ที่พกั แรมมีมาตรฐานและความปลอดภัย
12. ที่พกั แรมมีสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้
ฐานรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
13. การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมให้เลือกทาอย่างหลากหลาย
14. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมให้นกั ท่องเที่ยวได้
15. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีสว่ นช่วยสร้างจิตสานึกด้านการ
อนุรกั ษ์ให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
16. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมต้องเอือ้ ให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง
17. ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการทา
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว
18. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดการและมีมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ในแหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
อาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (ต่อ)
20. ในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกในพืน้ ที่
เช่น นา้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi เพียงพอต่อ
การใช้งาน
21. ในแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นสะดวกซือ้ และร้านอาหาร
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
22. ในแหล่งท่องเที่ยวมีรา้ นของที่ระลึกให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรม
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวสาเร็จรู ป
23. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของ
กิจกรรมและสถานที่ ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเลือกซือ้ หรือ
ยินดีเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสาสมัคร
24. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรม
อื่นที่ดงึ ดูดใจให้เข้าร่วม เช่น การเล่นนา้ ตก การชมวิว
ทิวทัศน์ การเล่นนา้ ทะเล นอกเหนือจากการทา
กิจกรรมอาสาสมัคร
25. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีระยะเวลา
ในการทากิจกรรมเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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แบบสัมภาษณ์
“แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย”
ถึงท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย และนาผลที่ได้ไปสร้างแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย ผู้วิจัยจึ ง
ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบสัมภาษณ์ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – สกุล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ……………….…………………………………………….……
1.2 อายุ …………………………………………………………………………………….……
1.3 บริ ษั ท ………………………………………………………………………………………
1.4 ตาแหน่ง (ตาแหน่งของท่านเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร/กิจกรรมอาสาสมัคร
อย่างไร) ……………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1 ท่านมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
2.1.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
2.1.2 ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และป้ายบอก
ทางต่างๆ
2.1.3 ด้านที่ พักแรม เช่ น มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยของที่พัก ราคา และ
การบริการต่างๆ ของที่พกั
2.1.4 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ความน่าสนใจของกิจกรรม ความหลากหลายของ
กิจกรรม และความปลอดภัยในการทากิจกรรม
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2.1.5 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริการด้านโรงพยาบาล
บริการร้านอาหาร บริการร้านขายของที่ระลึก และบริการด้านสถานีนา้ มัน
2.1.6 ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่หลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยว
ความน่าสนใจของโปรแกรมการท่องเที่ยว และความเหมาะสมของระยะเวลาในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3.1 ท่านมีการจัดการส่วนประสมทางการตลาดของท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างไร
3.1.1 ด้านสินค้าและบริการ
- ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
- โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
- การบริการต่างๆ ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
3.1.2 ด้านราคา
- ราคาขายของโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว/กิ จ กรรมอาสาสมัค รเพื่อ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- ราคาที่นกั ท่องเที่ยวเต็มใจที่จะจ่ายในการท่องเที่ยวครัง้ ต่อไป
3.1.3 ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย
- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
- ช่องทางในการจัดจาหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
3.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
- รู ปแบบการส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
3.1.5 ด้านคนหรือพนักงาน
- การบริก ารของผู้ด าเนิ น การจัด การท่ อ งเที่ ย ว/กิ จ กรรมอาสาสมัค รเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
- ความเชี่ยวชาญของผูด้ าเนินการจัดการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
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3.1.6 ด้านกระบวนการ
- กระบวนการต่างๆ ในการจัดการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
3.1.7 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่ อการ
อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในรูบแบบใดที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องพบเจอ
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แบบยืนยัน
แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
*******************************************************************************************
เรียน ท่านผูท้ รงคุณวุฒิ
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
เยาวชนไทย เป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย และเพื่อสร้างแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง อาสาสมั ครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
เยาวชนไทย สร้างขึน้ โดยการวิเ คราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมจากกลุ่มเยาวชนจานวน 402 คน ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่เป็ นผูน้ าในการจัดกิจกรรมอาสาสมั ครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
จ านวน 6 คน และจากการสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการท่ อ งเที่ ย วอาสาสมั ค รทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรกั ษ์ จานวน 6 คน
ในการนี ้ จึงใครขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิทุกท่านประเมินผลการวิจยั ฉบับนี ้ และ
แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ งแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทยต่อไป
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................
หน่วยงาน...............................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไขเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
ประเด็นที่ 1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ 1.1 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรจัดการให้มีเจ้าหน้าที่หรือทีมงานคอยให้ความรูส้ อดแทรกระหว่างการทากิจกรรม
ทัง้ ความรูใ้ นด้านวิธีการต่างๆ ในการทากิจกรรมอาสาสมัคร ลักษณะกายภาพของพืน้ ที่ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ป่า รวมไปถึง ประโยชน์จ ากการทากิจ กรรมในครั้ง นี ้ และความส าคัญของการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมตระหนักใน
คุณค่าของการอนุรกั ษ์อย่างแท้จริง
แนวทางที่ 1.2 ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมควร
การออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดในพืน้ ที่
และนักท่องเที่ยวเพื่อให้กิจกรรมนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควร
ตรวจสอบผลกระทบในเบือ้ งต้นทั้งก่ อนการทากิจ กรรมและหลังการทากิจ กรรม เนื่องจากบาง
กิจกรรมอาจไม่มีความเหมาะสมกับพืน้ ที่และส่งผลกระทบทางลบต่อพืน้ ที่ในระยะยาวได้
แนวทางที่ 1.3 ผูจ้ ดั การท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ทัง้ ในด้านอุปกรณ์ในการทากิจกรรมที่มีเพียงพอ และพืน้ ที่ใน
การทากิจ กรรมที่กว้างขวางเพี ยงพอต่อจ านวนนัก ท่องเที่ ยว หากนักท่องเที่ยวไม่ สามารถท า
กิจกรรมได้ในครัง้ เดียวกันได้ทงั้ หมด
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่ วสาเร็จรู ป
แนวทางที่ 2.1 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวควรให้ความสาคัญกับการออกแบบโปรแกรม
การท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน ซึ่งให้ความสาคัญกับระยะเวลาที่
ไม่นานจนเกินไป โดยระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ ากที่สุดคือประมาณ 3 วัน 2
คืน และช่วงเวลาสาหรับการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา
นอกจากช่วงปิ ดเทอมนักท่องเที่ยวเยาวชนก็จะนิยมท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
แนวทางที่ 3.2 ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวต้องศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัด
จาหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลของกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้แก่
ช่ อ งทางออนไลน์ Website สื่ อ โซเชี ย ล Facebook Instagram นอกจากนี ้ค วรจัด การส่ ง เสริม
การตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรับ การท่ องเที่ ยวเป็ นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของเยาวชนในปั จจุบนั มักจะนิยมท่องเที่ยวกับกลุม่ เพื่อน นอกจากนีผ้ จู้ ดั การท่องเที่ยวควร
กาหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวในระดับที่เยาวชนสามารถจับต้องได้ เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ยังไม่มีรายได้หลัก เป็ นของตัวเอง ดังนัน้ การตัง้ ราคาใน
การเข้าร่วมการท่องเที่ยวไม่ควรตัง้ ราคาที่สงู มากเกินไปจนนักท่องเที่ยวกลุม่ นีไ้ ม่สามารถเข้าถึงได้
จากการสารวจพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มครั้ง ละไม่ เ กิ น 1,000 บาท และค านึ ง ถึ ง ความคุ้ม ค่ า และหลากหลายของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผูจ้ ัดการท่องเที่ยวต้องออกแบบประสบการณ์ให้มี ความ
หลากหลาย และมีการผสานความร่วมมือกับหลายฝ่ าย เพื่อจัดการท่องเที่ยวสาหรับเยาวชนใน
ราคาที่ย่อมเยาได้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านแหล่งท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ 3.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมท่ องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นหลัก ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเน้นไปที่ชุมชนที่มีจุดเด่นในการอนุรกั ษ์พันธุพ์ ืชและสัตว์ทอ้ งถิ่น โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะค านึ ง ถึ ง พื ้น ที่ ท่ี มี เ อกลัก ษณ์ น่ า เข้า ไปศึก ษาเรี ย นรู ้เ ป็ น หลัก นอกจากนี ้ผู้จั ด การ
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ท่องเที่ยวจะต้องให้ความสาคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
่ ัก
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านทีพ
แนวทางที่ 4.1 การจัดการด้านที่พักสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนมี 2 รู ปแบบหลักได้แก่ ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเอง เช่น
บ้านพักอุทยาน ลางกางเต็นท์ ซึ่งส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวและผูจ้ ดั การท่องเที่ยวจะนิยมเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี ท่ีพักรอบรับ เนื่องจากลดการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทาง
ระหว่างสถานที่ รู ปแบบที่ 2 คือที่พักด้านนอกแหล่งท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ชุมชน สิ่งที่ ผูจ้ ัดการ
ท่องเที่ยวควรคานึงถึงเป็ นลาดับแรกคือความสะอาดและความปลอดภัยของที่พกั หากต้องพักแรม
ในรูปแบบที่ตอ้ งกางเต็นท์พกั อาศัยในป่ าก็ควรเลือกสถานที่อย่างเหมาะสม เป็ นสถานที่ท่เี จ้าหน้าที่
ประจาแหล่งท่องเที่ยวจัดไว้ให้ และมีการจัดการเรื่องขยะที่ดี เนื่องจากขยะเหล่านีอ้ าจส่งกลิ่นทา
ให้ มด แมลง หรือสัตว์ป่าอื่นๆ เข้ามายังที่พักของเราได้ นอกจากนีย้ ังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ความปลอดภัยระหว่างการพักแรมด้วย
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
แนวทางที่ 5.1 นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้ อมส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถเช่า ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาเส้นทางที่รถยนต์สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนีม้ ีสัมภาระค่อนข้างมาก ทัง้ สัมภาระของ
นักท่องเที่ยวเองและอุปกรณ์ในการทากิจกรรม หากไม่มีเส้นทางให้รถเข้าถึงอาจเกิดความลาบาก
และผูจ้ ดั การท่องเที่ยวก็เลี่ยนที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้ นอกจากนีแ้ หล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติบางแห่งไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ ดังนัน้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนา
ป้ายบอกทางต่ างๆ ให้มี ม าตรฐานและมี ค วามชัด เจน ประกอบกับพัฒ นาเส้นทางให้มี ค วาม
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ปลอดภัย เช่น มีแสงส่องสว่าง มีปา้ ยแจ้งเตือนจุดอันตรายต่างๆ อย่างทั่วถึง นอกจากนีภ้ าครัฐและ
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวควรเพิ่มการจัดการด้านสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอให้กบั นักท่องเที่ยว
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 6 การจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
แนวทางที่ 6.1 ภาครัฐหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
สิ่งอานวยความสะดวกในขัน้ พืน้ ฐานอย่างครบถ้วน เช่น ระบบนา้ อุปโภค บริโภค ระบบไฟฟ้า ทัง้
แสงไฟส่องสว่าง และไฟฟ้าสาหรับชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนไทย
 ยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
 ไม่ยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
สาหรับเยาวชนไทย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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