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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย และเพื่อสรา้งแนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย โดยมีกลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ คือ นิสิตนกัศึกษา
ท่ีเคยเขา้รว่มการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมคัร รวมทัง้สิน้ 402 คน ใชก้ารวิเคราะหค์วามถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t 
- test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผูท้รงคณุวฒุิจากภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานดา้นการอนรุกัษ์ และกลุ่มเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการการท่องเท่ียว
เพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้สิน้ 12 คน ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี มีรายไดเ้ฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน เคยร่วมกิจกรรมอาสาสมคัร 2-3 ครัง้ ในช่วง
กมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม โดยเป็นกิจกรรม 3 วนั 2 คืน เดินทางรว่มกบักลุ่มเพื่อน มีค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมและราคาท่ีจะ
จ่ายในอนาคตไม่เกิน 1,000 บาท รบัขอ้มลูจากโซเชียลมีเดีย ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอยู่ในระดับ
มากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียวส าเร็จรูป ดา้นสิ่งดึงดูดใจ ดา้นท่ีพกัแรม ดา้น
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการการ
ท่องเท่ียวระหว่างเพศพบว่าไม่มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างมหาวิทยาลัยพบว่ามีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
โดยแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทยคือ  ควรออกแบบ
กิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของพื ้นท่ีและนักท่องเท่ียว  เน้นการให้ความรูแ้ละสร้าง
จิตส านึกดา้นการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีระยะเวลาและช่วงเวลาในการจัดการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม เลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ี
โดดเด่น มีความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ มีที่พกัแรมรองรบัในแหล่งท่องเท่ียว เขา้ถึงไดง้่าย สะดวก ปลอดภยั 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบันกัท่องเท่ียว 
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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. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นรายไดห้ลกัอย่างหนึ่งของประเทศไทย และมีแนวโนม้

เติบโตขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งมกัจะเป็นการท่องเที่ยว
แบบกลุ่มขนาดใหญ่ ใชร้ะยะเวลาสัน้ๆ เนน้ความสะดวกสบาย และท าใหเ้จา้ของธุรกิจหรือกิจการ
การท่องเที่ยวมีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยว 
แบบมวลชน (Mass Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างขาดความระมัดระวัง 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชมุชนทอ้งถิ่นในดา้นสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว (สเุนตร 
สุวรรณละออง, 2555) การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจึงไม่ได้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบนัไดม้ากเท่าที่ควร โดยประเทศไทยเริ่มมีความพยายามในการสรา้งสมดุล
ระหว่างการท่องเที่ยว ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ สงัเกตไุดจ้ากรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบนั
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนขา้งมาก มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์และการท่องเที่ยวสีเขียว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2563) อีกทัง้นกัท่องเที่ยวส่วนมากเริ่มหนัมาท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของตนเองมาก
ขึน้ ส่งผลใหธุ้รกิจท่องเที่ยวหลายบริษัทจึงเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวใหเ้ป็นมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะสรา้งประสบการณท์ี่หลากหลาย
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากแนวโน้มมุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ หรือในหลายบริษัทท่องเที่ยวก็ผันตัวมาเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม แต่ใน
บางครัง้การท่องเที่ยวดงักล่าวเป็นเพียงการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึน้ แต่ไม่ได้
ช่วยแกปั้ญหาทรพัยากรที่สญูเสียไปอย่างแทจ้รงิ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร หรือการท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชน ์เป็นเสมือนค าตอบ
ของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของนกัท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิ งอาสาสมัครเ ป็นการท่องเที่ ยวที่ ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ ยวและการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนีเ้ป็นกระแสนิยมในต่างประเทศฝ่ังตะวันตกมา
อย่างเนิ่นนาน และก าลงัมีความนิยมมากขึน้โดยเฉพาะประเทศในฝ่ังทวีปยุโรป จุดเริ่มตน้ของการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของการเป็นอาสาสมคัรสว่นหนึ่งเกิดขึน้จากการไดร้บัผลกระทบทางธรรมชาติ
และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการปะทะทางการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ในประเทศ  
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ผูค้นจ านวนมากจึงออกมาช่วยเหลือกันในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัครเดินทางไปช่วยเหลือ  
ผูป้ระสบเหตตุ่างๆ ยงัต่างแดน ซึ่งในประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเป็นที่นิยมหลงัจาก
เหตกุารณส์ึนามิที่ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่เป็นการรวมตวัทัง้คนไทย และ
ต่างชาติที่เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุสึนามิ ทัง้การบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร น า้ด่ืม 
รวมถึงเป็นอาสาสมคัรในการกูช้ีพ เก็บศพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) และนอกจากนี ้
ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจ านวนมากที่ใชค้วามสามารถทางวิชาชีพของตนเอง ทัง้คุณหมอ พยาบาล 
และนกัวิศวกรรม ในการช่วยเหลือผูค้นในเหตกุารณด์งักลา่ว  

การขยายตัวของการท่องเที่ยวในลักษณะนีเ้ริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษา ที่ใชว้ันหยุด
ยาวในช่วงปิดเทอม ไปใหป้ระโยชนเ์พื่อความสุขของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ไดม้อบความสุขนี ้
ใหก้ับคนอ่ืนในเวลาเดียวกันดว้ย (เครือข่ายจิตอาสา, 2551) โดยผลส ารวจพบว่าวัยรุ่น Gen Z  
ชาวไทยมากกว่าครึ่ง มีความสนใจท างานอาสาสมัครระหว่างท่องเที่ยว และมีจ านวนที่มากเป็น
อนัดบัที่ 4 ของโลก (บีแอลที แบงคอก, 2562) นอกจากนีใ้นหลายวิจยัยงัระบเุก่ียวกบัวยัรุน่ Gen Z 
กลุม่เยาวชนที่มีอายรุะหว่าง 16-24 ปี ที่ก าลงัจะเจรญิเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่และเป็นอนาคตของชาติ 
ว่าพฤติกรรมของวัยรุ่น Gen Z ที่มองว่าการลงทุนกับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่คุม้ค่า และ
พวกเขาพรอ้มออกเดินทางไปส ารวจโลกกวา้งแมจ้ะตอ้งเดินทางโดยล าพงัก็ตาม นอกจากนี ้วยัรุ่น 
Gen Z ยังมีการวางแผนการเงินและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ไดดี้ และเหตุผลหนึ่งที่ส  าคัญ
ที่สุดคือวัยรุ่น Gen Z กลุ่มนีย้ังใหค้วามส าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรอบๆ ตัวดว้ยเช่นกัน 
(แบรนดอิ์นไซต,์ 2562) 

กระแสของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในกลุ่มเยาวชนนั้น เริ่มพัฒนาขึน้มาเรื่อยๆ 
สังเกตุไดช้ัดจากนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งชมรม หรือ
ชุมนุมเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ่านการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร
ต่างๆ มากมาย ทัง้การพานิสิต นักศึกษาไปออกค่ายเพื่อปลูกป่า ท าฝายชะลอน า้ ท าแนวกันไฟ 
หรือแมก้ระทั่งการท ากิจกรรมสื่อความหมายเพื่อสรา้งจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์ใหก้บัเยาวชนไทย 
ผ่านการเรียนรูจ้ากสถานที่จริง ซึ่งการให้ความส าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่น  
Gen Z นี ้ประกอบกับทิศทางของแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560-
2564 ที่เนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนเสริมสรา้งจิตส านึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม มีพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส  าคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2561)  



  3 

ปัจจยันีเ้องที่สง่ผลท าใหผู้ว้ิจยัมีความตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในกลุ่มดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส าคัญในปัจจุบัน สองคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององคก์ารท่องเที่ยวโลกภายใตส้หประชาชาติ (UNWTO) 
ที่ตอ้งการให ้“การท่องเที่ยว” มีความยั่งยืน มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และเป็นภาคส่วนที่ร่วม
สร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคตด้วยนวัตกรรมและไอเดียใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อคนและ
สิ่งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั (SDGmove, 2021) ประกอบกบัที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาติถูกท าลายมากที่สุดอย่างหนึ่ง เช่น การเพิ่ม
ปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่รุกล า้
พื ้นที่ทางธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการที่ รบกวนธรรมชาติและสัตว์ การไม่จ ากัดจ านวน
นกัท่องเที่ยวจนเกินขีดความสามารถในการรองรบัของพืน้ที่สง่ผลใหธ้รรมชาติเสื่อมโทรม เป็นตน้  

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ทัง้การตระหนกัถึงความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ อนัมีผล
มาจากการท่องเที่ยว การพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวใหเ้ป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึน้ รวมถึงความ
นิยมของเยาวชนที่หนัมาใสใ่จดา้นการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ความคู่ไปกบัความสนใจในดา้นการท า
กิจกรรมอาสาสมคัรระหว่างการท่องเที่ยวในกลุม่เยาวชนที่มากขึน้ ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่าการท่องเที่ยว
อาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกบัเยาวชนกลุ่มนี ้
เป็นอย่างยิ่ง และควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของเยาวชนไทย และการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทยในปัจจุบนั เพื่อไดท้ราบถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวที่สอดรบักับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวเยาวชนไทย และ
น ามาสรา้งแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบั
เยาวชนไทย ตามแนวโนม้การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ก าลงัมีความน่าสนใจมากขึน้  อีกทัง้ให้
เพื่อใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนสามารถก าหนดทิศทางที่เหมาะสมสอดคลอ้งในการ
จดัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มในกลุม่เยาวชนต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

2. เพื่อสรา้งแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบัเยาวชนไทย 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ

การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 
2. เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่ งแวดลอ้ม

ส าหรบัเยาวชนไทย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส าหรบัเยาวชนไทย ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตไวด้งันี ้ 

ประชากรทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 ประชากรในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. เยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรฐัขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไดแ้ก่ นิสิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์นักศึกษามหาวิทยาลยั  
ธรรมศาสตร ์นักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง และนิสิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวนทัง้สิน้ 151,313 คน 

2. ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและกลุ่มเยาวชนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. ผูว้ิจยัไดค้ัดเลือกมาจากกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นการสุ่มแบบหลายขัน้ตอนจาก
กลุ่มเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่ เคย
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้สิน้ 402 คน  

2. ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่ เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้สิน้ 12 ท่าน  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นประเภท ดงันี ้ 

1.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 ระดบัชัน้ปีการศกึษา 
1.1.4 มหาวิทยาลยั 
1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

1.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
1.2.1 จ านวนครัง้ในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.3 หน่วยงานที่เขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.4 ลกัษณะกิจกรรมอาสาสมคัรที่เขา้รว่ม 
1.2.5 กิจกรรมอาสาสมคัรที่ชื่นชอบมากที่สดุ 
1.2.6 ช่วงเวลาที่เขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.7 ระยะเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.8 ผูร้ว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.9 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 
1.2.10 ค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครที่คิดว่าคุม้ค่า

และพอใจจะจ่ายในครัง้ต่อไป 
1.2.11 ช่องทางการไดร้บัขอ้มลูกิจกรรมอาสาสมคัร 

2. ตวัแปรตาม 
2.1 การจดัการการท่องเที่ยว  

2.1.1 ดา้นสิ่งดงึดดูใจ  
2.1.2 ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 
2.1.3 ดา้นที่พกัแรม 
2.1.4 ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.1.5 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1.6 ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้หน้ิยามศพัทไ์วด้งันี ้

การจัดการการท่องเที่ยว  หมายถึง กระบวนการในการจัดการท่องเที่ ยว 
เชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มอย่างมีขัน้ตอนและมีเป้าหมายชดัเจน ซึ่งมีองคป์ระกอบ
การจัดการการท่องเที่ยวทัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิ่งดึงดูดใจ ดา้นความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึง ดา้นที่พักแรม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าเร็จรูป นอกจากนี ้ยังต้องมีการวางแผนด้านการตลาดควบคู่กันไปเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นคนหรือพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม หมายถึง การเดินทาง
เพื่อความสนุกสนาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมอาสาสมัคร
เพื่อชุมชน และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทัง้ป่าบกและป่าชายเลน กิจกรรมท าฝายชะลอน า้ 
กิจกรรมสรา้งแนวกันไฟ กิจกรรมท าโป่ง หรือกิจกรรมสื่อความหมายต่างๆ เพื่อปลูกจิตส านึก  
ดา้นการอนรุกัษ ์และพฒันาการมีจิตส านึกสาธารณะในตวัเรา โดยเป็นการท ากิจกรรมที่ไม่หวงัเงิน
หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 

เยาวชนไทย หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรฐัขนาดใหญ่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร (สถาบนัอุดมศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ไป) ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่เขา้ร่วมท ากิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรา้งประโยชนส์ว่นรวมโดยไม่ไดร้บัเงินหรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

ข้อมูลท่ัวไป 
- เพศ      
- อายุ 
- ระดบัชัน้ปีการศึกษา   
- มหาวิทยาลยั 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

- จ านวนครัง้ในการเขา้รว่ม   

- วตัถปุระสงคห์ลกัของการเขา้รว่ม 

- หน่วยงานที่เขา้รว่ม     - ลกัษณะกิจกรรม 

- กิจกรรมที่ชื่นชอบ     - ช่วงเวลาที่เขา้รว่ม 

- ระยะเวลาในการเขา้ร่วม   - ค่าใชจ้่ายในการเขา้รว่ม 

- ค่าใชจ้่ายที่เต็มใจจะจ่ายในครัง้ถดัไป 

- ช่องทางการไดร้บัขอ้มลู 

ที่มา : ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2560) 

การจัดการการท่องเที่ยว  

- ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 

- ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง  

- ดา้นที่พกัแรม  

- ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว  

- ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 

 

ที่มา : บฮูาลิส (Buhalis, 2000) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

- ดา้นคนหรือพนกังาน 

- ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ที่มา : ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2541) 

 

แนวทางการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
ส าหรับเยาวชนไทย 



  8 

บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจยัเรื่อง แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบัเยาวชนไทย ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหัวขอ้
ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 
2. แนวคิดและทฤษฎีจิตอาสา 
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดการท่องเที่ยว 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเยาวชน 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 
1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 

ปรีชา แดงโรจน ์(2544) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การท่องเที่ยว ว่าเป็นกิจกรรมที่มี
เงื่อนไขเก่ียวข้องอยู่ 3 ข้อคือ ต้องมีการออกเดินทาง ต้องมีจุดหมายหรือสถานที่ปลายทางที่
ประสงคจ์ะไปเยี่ยมเยือน และตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง และไดอ้ธิบายจุดมุ่งหมายของ
การเดินทางท่องเที่ยวไวว้่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ การไปอาศัย
อยู่เป็นประจ า แต่เป็นการไปเพื่อวัตถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อสมัผัสวัฒนธรรม เพื่อพักผ่อนในช่วง
วนัหยุด เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อการศึกษาเรียนรู ้เพื่อการเล่นกีฬาและบนัเทิง เพื่อชม
แหล่งเรียนรูท้างประวัติศาสตรแ์ละความสนใจพิเศษ เพื่อท างานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
เพื่อวตัถปุระสงคท์างธุรกิจการคา้ และเพื่อเขา้รว่มประชมุหรือสมัมนา 

ชสูิทธิ์ ชชูาติ (2542) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
ออกจากบา้นที่พักอาศยัอยู่ประจ าเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจใชร้ะยะเวลาสัน้ๆ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ
มิตร หรือวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ ทางดา้นท่องเที่ยว 

นิคม จารุมณี (2535)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  การท่องเที่ ยว หมายถึง  
การเดินทางจากที่หนึ่งที่หมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการทางกายภาพ ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ 
ดา้นวฒันธรรม และดา้นสถานะหรือเกียรติคณุ 
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ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2532) ได้ให้ความหมายของค าว่า การท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมนนัทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยมีการเดินทางจากที่หนึ่งที่
หมายถึงที่อยู่อาศยัไปยงัอีกที่หนึ่งที่ถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดลอ้ม 

วินิจ วีรยางกูร (2532) ไดใ้หค้วามหมายว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบา้นตามปกติ และการเดินทางเพื่อไปยงัสถานที่
อ่ืนๆ  

สรุปไดว้่า การท่องเที่ยว หมายถึง การออกเดินทางจากที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน
ไปยังสถานที่ อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความเต็มใจและพึงพอใจของผูเ้ดินทาง เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้ม หรือเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพและการ
ไปอยู่อาศยั 

1.2 องคป์ระกอบการท่องเที่ยว 
ดิคแมน (Dickman, 1996) ได้น าเสนอถึงองค์ประกอบสถานที่ท่องเที่ยวและ

ผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยว จ าเป็นตอ้งประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบที่ส  าคญั หรือ 5As ไดแ้ก่ 
1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ถือเป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญที่สุดของการ

เดินทางท่องเที่ยว เพราะเป็นจดุดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวออกเดินทางมายงัแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ แหลง่
ท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น า้ตก ภูเขา ทะเล ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์เช่น วดั ปราสาท 
เจดียต่์างๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เรียนรูว้ิถีชีวิตชาวบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตลอดจน
โบราณสถานยคุเก่าแก่ก่อนประวติัศาสตร ์ 

2) ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การมีโครงสรา้ง
พืน้ฐานที่เหมาะสม เช่น สนามบิน รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารรบัจา้ง ระบบการคมนาคม 
บริการดา้นการขนสง่ เช่น การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนสง่ทางน า้ ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกใหน้ักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือแหล่งท่องเที่ยว
ไดอ้ย่างรวดเรว็ สะดวกสบาย และมีความปลอดภยั 

3) การมีที่พกัแรมเพื่อรองรบันกัท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ตอ้งการคา้งคืน 
ซึ่งมีที่พกัหลากหลายรูปแบบ เช่น โรงแรม เกสตเ์ฮา้ส ์บงักะโล โฮมสเตย ์ซึ่งแต่ละประเภทจะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกแตกต่างกันไปในระดับที่ไม่เท่ากัน ไดแ้ก่ ภัตตาคาร สระว่ายน า้ บาร ์ฟิตเน
สเซ็นเตอร ์ซาวน่า หอ้งอบรม สมัมนา รา้นคา้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลใหม้ีราคา
ค่าใชจ้่ายและการบรกิารในระดบัที่ต่างกนั  
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4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Recreation 
Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั เพราะการท่องเที่ยวในปัจจบุนัไม่ใช่แค่
การเดินทางไปชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือทางวฒันธรรมเท่านัน้ แต่ เป็น
โอกาสที่นกัท่องเที่ยวจะได้ท ากิจกรรมต่างๆ ในพืน้ที่ ไดแ้ก่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การด าน า้
ตืน้ การล่องแก่ง การปีนหนา้ผา การพายเรือแคนนู ส่องสตัว ์หรือแมก้ระทั่งการร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนเจา้บา้น เช่น การท าอาหารพืน้ถิ่นในชุมชน การด านา การเก่ียวขา้ว การร่วมพิธีบายศรีสู่
ขวัญ และการเรียนรูศิ้ลปะทอ้งถิ่น เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดจะเป็นการสรา้งประสบการณ์ที่ ดี 
และความประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจ าของนักท่องเที่ยว นอกจากนีก้ิจกรรมดังกล่าวมัก
ก่อใหเ้กิดการสรา้งอาชีพ และกระจายรายไดต่้อชมุชนรอบๆ แหลง่ท่องเที่ยวได ้

5) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) หรือบริการเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่มีให้
นักท่องเที่ยว (Ancillary) เช่น ระบบน า้ปะปา ระบบไฟฟ้า บริการดา้นโรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
รา้นอาหาร คาเฟ่ ไปรษณีย ์ธนาคาร ตูเ้อทีเอ็ม รา้นคา้ รา้นขายของที่ระลึก สถานีบริการน า้มัน 
และหอ้งสขุา (พยอม ธรรมบตุร, 2549) 

นอกจากนี ้บูฮาลิส (Buhalis, 2000) ยังไดอ้ธิบายความหมายองคป์ระกอบทางการ
ท่องเที่ยวท่ีส าคญั 6 ประการ หรือ 6As ไดแ้ก่ 

1) แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมนษุยส์รา้ง สถาปัตยกรรมและการจดักิจกรรมพิเศษ 

2) กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างที่นกัท่องเที่ยวอยู่ในพืน้ที่ 
3) การเดินทางเขา้ถึง (Accessibility) คือ เสน้ทางการเดินทาง ยานพาหนะ และ

สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร 
4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ ที่พกั การจดัเลีย้งและการบริการการ

ท่องเที่ยวต่างๆ 
5) บริการเสริมทางการท่องเที่ยว (Ancillary services) ไดแ้ก่ ธนาคาร โรงพยาบาล 

ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม 
6) โปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป (Available packages) คือ โปรแกรมการ

ท่องเที่ยวท่ีถกูเตรียมโดยคนกลางระหว่างนกัท่องเที่ยวกบัเจา้บา้น  
สรุปไดว้่า องคป์ระกอบการท่องเที่ยว คือองคป์ระกอบในการรองรับนักท่องเที่ยว

ประกอบดว้ย สิ่งดึงดดูใจหรือแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึง ที่พักแรม บริการเสริมทางการท่องเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวก และโปรแกรมการ
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ท่องเที่ยวส าเร็จรูป ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทัง้สิน้ 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก สาเหตุ

ของการท ากิจกรรมอาสาสมคัร มกัจะเกิดขึน้พรอ้มกบัเหตกุารณร์า้ยแรงครัง้ใหญ่ๆ เช่น เหตกุารณ ์
911 ที่ตึก World Trade Center เหตกุารณพ์ายุแคททารีน่าถล่มรฐัหลยุเซียน่า เหตกุารณส์ึนามิใน
แถบเอเชียและแอฟริกา รวมไปถึงวิกฤตการณ์โลกรอ้นที่ก่อผลกระทบรุนแรงขึน้ต่อมนุษยใ์นทุก
พืน้ที่ทั่วโลก (เครือข่ายจิตอาสา, 2551) 

ส าหรบัในประเทศไทยนัน้ การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร เป็นที่นิยมหลงัจากเหตกุารณ์ 
สนึามิที่ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่มีการรวบรวมอาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและ
ต่างชาติ ไปช่วยเหลือผูป้ระสบเหตสุึนามิ และเหตกุารณต่์างๆ เหลา่นีเ้องที่เป็นเหตใุหม้นุษยเ์ราหนั
มาสนใจซึ่งกนัและกนัมากขึน้ และพรอ้มใจที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคม  

1.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีผูใ้หค้  านิยามความหมายของการท่องเที่ยวใน

รูปแบบนีไ้วอ้ย่างหลากหลาย ดงัต่อไปนี ้
แวรร์ิ่ง (Wearing, 2001) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวโดยผ่านการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุการณร์า้ยแรงต่างๆ ในสงัคม 
การช่วยฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม หรือดา้นอ่ืนๆ ทางสงัคม 

บราวน์และมอร์ริสัน (Brown & Morrison, 2003) ได้ให้ความหมายว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร อาจหมายถึง  ภารกิจเล็กน้อย (Mini-mission) ที่มีในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่สรา้งโอกาสการท าประโยชนเ์พื่อผูอ่ื้นทัง้ในชมุชน และสงัคมในช่วงเวลาสัน้ๆ ซึ่งจะเป็น
การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างนกัท่องเที่ยวและชมุชนเจา้ของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ดว้ย 

องคก์รอาสาสมคัรสากล (Voluntourism International, 2009) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับ
กิจกรรมดา้นอาสาสมคัรใหเ้ขา้กบักิจกรรมการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแยกกนัไม่ออก 

พงศธ์วชั  ศรีจ านอง (2553)  ไดใ้หค้วามหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรว่า
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ไดบ้  าเพ็ญสาธารณประโยชนต่์อแหล่งท่องเที่ยว ต่อชุมชน หรือสงัคม
โดยความสมัครใจ ท าใหน้ักท่องเที่ยวเกิดจิตส านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นการท่องเที่ยวใน
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รูปแบบของการพัฒนา มีการเรียนรูไ้ปพรอ้มกับการปฏิบัติและยังได้ท่องเที่ยวไปพรอ้มกับการ
รกัษาธรรมชาติรวมถึงการช่วยเหลือสงัคม 

สรุปไดว้่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การท่องเที่ยวทางเลือกอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สรา้งประสบการณใ์หก้บันกัท่องเที่ยวนกัท่องเที่ยวใหแ้ตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะ
นกัท่องเที่ยวสามารถเลือกท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวและยงัไดบ้ าเพ็ญประโยชนห์รือช่วยเหลือ
สงัคมในสิ่งที่สงัคมตอ้งการ ดว้ยการเสียสละตนเอง 

1.3.2 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
การแบ่งประเภทกิจกรรมประยุกต์มาจากแนวคิดของแฮนอัพส์ ฮอลิเดย์ 

(Handup Holidays, 2012) ซึ่งมีกิจกรรมทัง้หมด 10 กลุม่ดงันี ้
1) กลุม่ประชาสงเคราะห ์เช่น การช่วยดแูลเด็กเล็ก การดแูลสตัวไ์รบ้า้น ดแูล

ผูช้ราภาพ ผูด้แูลอพยพจากต่างแดน บรรเทาสาธารณภัย งานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน งานดา้น
กฎหมาย และการบรจิาคเงิน หรือสิ่งของต่างๆ 

2) กลุม่การสอน เช่น สอนคอมพิวเตอร ์สอนภาษา ศนูยฝึ์กอาชีพ  
3) กลุ่มการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม เช่น ปลูกป่า เก็บขยะ ท าความสะอาด

พืน้ที่ ท าฝาย ท าแนวกนัไฟป่า 
4) กลุม่พฒันาการประกอบอาชีพ เช่น ท าไร ่ท านา การช่วยพฒันาผลิตภณัฑ ์

การจดัการการตลาด ท ารายงานบญัชี สรา้งเว็บไซต ์การหาแหลง่ทนุ 
5) กลุ่มก่อสรา้ง ปรบัปรุง บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสรา้งต่างๆ เช่น พัฒนา

โรงเรียนในพืน้ที่ยากไร ้สรา้งหอ้งสมดุใหน้อ้ง  
6)  กลุ่มพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เช่น  สร้างสรรค์งานศิลปะ อนุรักษ์

ประวติัศาสตร ์พฒันาบคุลิกภาพ  
7) กลุ่มการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น การวิจยัพืชและสตัว ์

การเรียนรูด้แูลสภาพแวดลอ้ม 
8) กลุ่มสาธารณสขุและการแพทย ์เช่น งานสาธารณสขุ แพทยฝึ์กหดังานใน

โรงพยาบาล การดแูลผูป่้วย 
9) กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น การช่วยเก็บขยะในชุมชน ทาสีรัว้ 

ปรบัภมูิทศันร์อบๆ ชมุชน 
10) กลุ่มการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท า

กิจกรรมต่างๆ รว่มกบัคนในชมุชน การท าอาหารรว่มกบัชาวบา้นในชมุชน   
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1.3.3 ระดบัความเขม้ขน้ของการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 
คอลลานนั (Callanan, 2005) ไดแ้บ่งระดบัความเขม้ขน้ของกิจกรรมอาสาสมคัร

ออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1) ระดบัผิวเผิน (Shallow volunteer tourism) คือ การเนน้การท่องเที่ยวเป็น

หลกั ใชเ้วลานอ้ยกว่า 2 สปัดาห ์ไม่ก าหนดทกัษะหรือคณุสมบติัเฉพาะของนกัท่องเที่ยว และมกัไม่
มีการฝึกอบรมก่อนการไปอาสาสมคัร 

2) ระดับปานกลาง (Intermediate volunteer tourism) เป็นกิจกรรมที่เน้น
การส่งเสริมทั้งตัวกิจกรรมเองและโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยว ผูจ้ัดกิจกรรมจะคน้หาผู้ที่มี
ทกัษะ คณุสมบติั ประสบการณท์ั่วๆ ไป ซึ่งอาจเนน้กลุม่เยาวชนซึ่งเป็นกลุม่ที่มีทกัษะฝีมือนอ้ยเนน้
ความส าเรจ็ทางการเงินและการสรา้งสิ่งที่เป็นประโยชนต่์อชมุชนทอ้งถิ่นไปพรอ้มๆ กนั 

3) ระดบัลึกซึง้ (Deep volunteer tourism) เป็นกิจกรรมประเภทที่ตอ้งคน้หา
ผู้ที่มีทักษะและคุณสมบัติเฉพาะ มีการกระตุ้นให้ท ากิจกรรมนานที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีการ
จัดเตรียมอุปกรณห์รือการฝึกฝนอย่างเขม้ขน้ก่อนการปฏิบติัจริง เสน้ทางการท่องเที่ยวได้รบัการ
สง่เสรมิ มีโอกาสในการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจแต่เป็นวตัถปุระสงคร์องจากการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

1.4 การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
1.4.1 ความหมายของการอนรุกัษ ์

ชินพัฒน์ ทีสุกะ (2558) ได้ให้ความหมายว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้
ทรพัยากรอย่างฉลาด โดยใชใ้หน้้อยแต่เกิดประโยชนส์ูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้
ยาวนานกว่า และก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด รวมทั้งตอ้งมีการ
กระจายการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไดป้ระโยชน์ ใน
ปัจจุบนัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ ท าใหก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มีความหมายรวมไปถึงการช่วยพฒันาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มไปดว้ย 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2559) ไดใ้หค้วามหมายว่า การอนุรกัษ์ คือ การรูจ้ักใช้
และจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และได้ใช้เป็น
ระยะเวลายาวนานที่สุด แต่ทั้งนีต้อ้งสูญเสียทรพัยากรโดยเปล่าประโยชน์อย่างน้อยที่สุด และ
จะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรโดยทั่วถึงกนั 

อทุยานอนุรกัษ์พืน้ที่สีเขียวในฟลอริดา้ (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า การอนุรกัษ์ 
คือ การใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างรูคิ้ด โดยใชอ้ย่างมีประโยชน ์เกิดผลดีต่อส่วนรวมเป็นระยะ
เวลานานที่สุด การใชท้รพัยากรตอ้งไม่สญูเสียไปโดยใช่เหต ุตอ้งไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
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และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ทั้งนีก้ารใชท้รพัยากรธรรมชาติย่อมเกิดการสูญเสียในระบบนิเวศ  
การจดัการและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติใหเ้พิ่มขึน้ 

สรุปไดว้่า การอนุรกัษ์ หมายถึง การใชท้รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องไม่สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ โดยการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติตอ้งกระจายการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรอย่างทั่วถึง 

1.4.2 ความหมายของสิ่งแวดลอ้ม 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (2539) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อม  

หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตวัเรา มีลกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพ เป็นไดท้ัง้สิ่งที่มนษุยส์รา้ง
ขึน้และสิ่งที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ 

เกษม จนัทรแ์กว้ (2540) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง อะไร
ก็ตามที่สามารถเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติและที่มนุษย์ไดส้รา้งสรรค์ขึน้ ทั้งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ทั้งที่ เกิดประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์ สิ่งที่ เห็นสามารถมองเห็นได้ด้วยตา และ 
ไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา  

พรสวรรค ์ดิษยบุตร (2553) ไดใ้หค้วามหมายว่า สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตวัมนุษยท์ัง้ที่มีและไม่มีชีวิต รวมทัง้ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
เชื่อมโยงถึงกนัได ้เป็นปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ผลจากปัจจยัหนึ่งจะมีส่วนใน
การเสริมสรา้ง กระทบหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่สามารหลีกเลี่ยงได ้สิ่งแวดลอ้มคือวงจรที่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัไปทัง้ระบบ 

สรุปไดว้่า สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ มนุษยท์ั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต รูปธรรมและนามธรรม จึงเป็นไดท้ัง้สิ่งที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยไ์ดท้ าขึน้ ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านีม้ีอิทธิพลเชื่อมโยงถึงกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนใน
การเสรมิสรา้งหรือท าลายอีกสว่นหนึ่ง 
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1.4.3 ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
มนุษยเ์รามีความสมัพันธ์กับทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มอย่างใกลช้ิด  

ในฐานะที่มนุษย์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติ (สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ, 2539) 
แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

1) เป็นแหลง่ที่มาของวตัถดิุบ และผลิตผล 
2) เป็นที่รองรบักิจกรรมต่างๆ ของมนษุย ์และช่วยเกือ้กลูใหช้ีวิตด ารงอยู่ได ้
3) เป็นแหลง่รองรบัของเสีย และของ เหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบรโิภค 
4) ใหค้วามรื่นรมยแ์ก่จิตใจของมนษุย ์เช่น ความงามของทิวทศัน ์ภมูิประเทศ  

ดงันัน้ บรกิารต่างๆ ที่มนษุยเ์ราไดร้บัจากทรพัยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
เป็นสิ่งที่ช่วยมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่รอด และสามารถพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ใหดี้ขึน้ได้  
แต่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของการรูจ้ักใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด 
(Wise Use) และมีการจดัการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม โดยจะตอ้งค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรบั (Carrying Capacity) เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติไดอ้ย่าง
ยั่ งยืน  (Sustainable Utilization)  เพราะหากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งตักตวงใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติที่มากเกินไปและขาดความระมัดระวัง ก็จะก่อใหเ้กิดความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่สะทอ้นกลบัมาสง่ผลกระทบ
ต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนษุยใ์นที่สดุ 

สมชาย เลีย้งพรพรรณ (2559) กล่าวว่า ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อมนษุยเ์ป็นอย่างมาก โดยสามารถสรุปได ้7 ขอ้ดงันี ้ 

1) เป็นปัจจัย 4 ที่เป็นพืน้ฐานการด ารงชีพของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค 

2) เป็นวตัถดิุบหรือปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ 
3) เป็นวสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนเครื่องอ านวย

ความสะดวกสบายนานาชนิด 
4) เป็นแหลง่เชือ้เพลิง และพลงังาน 
5) เป็นแหลง่ทรพัยากรการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
6) เป็นแหลง่ทางการศกึษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และศิลปวฒันธรรม 
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7) เป็นปัจจยัในการรกัษาดลุแห่งธรรมชาติใหค้งอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อจะได้
เอือ้อ านวยประโยชนต่์อมนุษยต์ลอดไป 

1.4.4 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรพัยากรการท่องเที่ยว 
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มี ต่อ แหล่งท่องเที่ยว 

จ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการต่างๆ ใหส้ามารถรองรบัและมีความสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
มาตรการการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบทางลบที่มีต่อทรพัยากรการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ มาตรการ
ดา้นการวางแผน ดา้นการจัดการ ดา้นการควบคุม และดา้นการส่งเสริม (วรรณา ศิลปอาชา, 
2545) ดงันี ้

1) มาตรการในการวางแผน ประกอบดว้ย 3 แนวทางหลกัดงันี ้
1.1) การศกึษาวิจยั เพื่อวางแผนการป้องกนั และการแกไ้ขผลกระทบที่มี

ต่อทรพัยากรการท่องเที่ยวตัง้แต่การส ารวจเบือ้งตน้ การศึกษาเบือ้งตน้ การจดัท าแผนหลกั และ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยใหค้วามส าคัญกับสิ่งแวดลอ้ม ระบุถึงสภาพปัญหา  
ในปัจจบุนั การรกัษาคณุภาพทรพัยากรการท่องเที่ยวของแหลง่ท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ที่ 

1.2) การจัดท าคู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเทศต่างๆ เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท วดั ถ า้ น า้ตก เนินเขา อ่างเก็บน า้ และชายทะเล การจดัท าคู่มือพฒันาลกัษณะ
นี ้จดัขึน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการและไม่ขดัต่อ
สภาพแวดลอ้ม 

1.3) การก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ เป็นมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่ส  าคญัอย่างยิ่ง เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง
กับการพัฒนา และการขยายตัวของการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการของเสีย หรือการควบคุม
มลพิษที่เกิดขึน้จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การก าหนดเขตผงัเมืองรวม การก าหนดเขตผงั
เมืองเฉพาะ 

1.4) การศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวของพืน้ที่
ท่องเที่ยว เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถในการรองรบัของพืน้ที่ต่อการรองรบันักท่องเที่ยว และ  
การพฒันาการท่องเที่ยว อนัจะเป็นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาทางดา้นสภาพแวดลอ้มดว้ย 

1.5) การก าหนดเขตควบคุมอาคาร เป็นการก าหนดบริเวณที่ห้ามท า 
การก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอ้าคารในบางชนิด บางประเภท เช่น ก าหนดความสูง 
และประเภทอาคารต่างๆ ที่จะสามารถก่อสรา้งไดบ้รเิวณชายฝ่ัง 
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2) มาตรการในการจดัการ ประกอบดว้ยแนวทาง ดงันี ้
2.1) การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว เป็นการจดัสรรงบในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวใน
ดา้นการพฒันาสาธารณปูโภค พฒันาภมูิทศัน ์พฒันาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่ท่องเที่ยว  

2.2) การพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยการจดัใหม้ีการฝึกอบรม  
การบรรยายใหค้วามรูใ้นเรื่องต่างๆ การปลูกจิตส านึกทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ 
ข้าราชการ ผู้มีอาชีพเก่ียวกับการท่องเที่ยวในวงการต่างๆ โดยเน้นและการรณรงค์ด้าน  
การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม อบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว เป็นตน้ 

2.3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากปัญหาที่
เกิดขึน้จากการท่องเที่ยว และผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมีหลายลักษณะ มีความ
ซบัซอ้น และรุนแรงแตกต่างกันไป ซึ่งการป้องกันและแกไ้ขปัญหาดังกล่าวไม่สามารถท าไดด้ว้ย
หน่วยงานเพียงหน่วยเดียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจ าเป็นตอ้งประสานความรว่มมือกนั
กบัหน่วยงานทกุฝ่าย เพื่อลดภาวะดงักลา่ว 

3) มาตรการดา้นการควบคมุ ประกอบดว้ยแนวทาง ดงันี ้
3.1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในเชิงปริมาณ

และคณุภาพในแต่ละพืน้ที่ โดยอาศยัวิธีการ ประสบการณ์ ความรู ้การศึกษาอย่างลึกซึง้ เพื่อหา
แนวทางการควบคมุและปรบัปรุงคณุภาพสิ่งแวดลอ้มใหดี้มากขึน้ 

3.2)  การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เป็นการวิ เคราะห์และ
ประเมินผลโครงการพฒันาว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบอย่างไรบา้งต่อสิ่งแวดลอ้ม 
นอกจากนี ้ยังอาจใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย ระดับ
วางแผนที่ เ รี ยกว่ าการประ เมิ นสภาพแวดล้อม เชิ งกลยุทธ์  (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจระดับนโยบาย ว่าควรด าเนินการตามโครงการ
หรือไม่อย่างไร เพื่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

3.3) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นการก าหนด
ปริมาณ หรือความเขม้ขน้สูงสุดระดับหนึ่งที่จะยอมใหม้ีสารหรือพลังงานที่อาจก่อใหเ้กิดภาวะ
มลพิษ โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย ์สตัว์ และพืช รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กิดการท าลายความสงบของ
สาธารณชน 

3.4) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้ออกจากอาคารประเภทต่างๆ 
ทัง้นีเ้พื่อเป็นการควบคุมการปล่อยน า้เสียออกจากอาคารประเภทต่างๆ ลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ 
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หรือปลอ่ยสูส่ิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบโดยตรงต่อแหลง่ท่องเที่ยว โดยคณุภาพน า้เสียที่
ก าหนดขึน้อยู่กบัขนาดและประเภทของอาคาร เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เป็นตน้ 

3.5) มาตรการทางกฎหมาย ถือเป็นแนวทางการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบที่มี ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส  าคัญ การใช้มาตรการทางกฎหมาย ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ขึน้อยู่กับความความเข้มงวด และความทันสมัย การด าเนินการให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมายของผูท้ี่มีหนา้ที่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกัน 
และแกไ้ขผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรการท่องเที่ยวมีมากมายดงัที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

4) มาตรการดา้นการสง่เสรมิ ประกอบดว้ยแนวทาง ดงันี ้
4.1) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยอาศยัสื่อมวลชนสาขาต่างๆทัง้รายการวิทย ุโทรทศัน ์เว็บไซต ์หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
เช่น อนุสาร อสท. เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการจัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือจากเยาวชน ประชาชนเจ้าของถิ่น และผู้ประกอบอาชีพที่
เก่ียวข้อง ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว เช่น 
โครงการภูเก็ตสวยงามด้วยความร่วมมือที่จังหวัดภูเก็ต โครงการรักอุ้มผาง รกัษาธรรมชาติที่
จงัหวดัตาก เป็นตน้ 

4.2) การจดัตัง้มลูนิธิพิทกัษส์ิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยว ททท. หรือการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว หรือ พ.ส.พ. 
(Foundation for Protection of Environment and Tourism) ขึ ้นเมื่อกลางปี พ.ศ.2535 โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจกรรมอันเนื่องดว้ยการพิทักษ์สิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรการท่องเที่ยว
ของไทย ในดา้นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้ง การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและ
มรดกทางการท่องเที่ยว ตลอดจนรว่มมือกบัองคก์รการกศุลอ่ืนๆ ด าเนินกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน ์และมีบทบาทต่อสิ่งแวดลอ้มในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสมัพนัธใ์นเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เช่น ด าน า้ เก็บขยะใตท้ะเลพทัยา ณ บริเวณหาด
ตาแหวน เกาะลา้น เผยแพร่รณรงคแ์ก่เยาวชน ประชาชน  นกัท่องเที่ยว และผูป้ระกอบการทั่วไป
ในพืน้ที่ต่างๆใหเ้กิดความเขา้ใจ และส านึกที่ถูกตอ้งในเรื่องของการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มกับการ
ท่องเที่ยว 

4.3) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางที่ส  าคัญที่สามารถก่อใหเ้กิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ด้วยความรูส้ึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน 
ก่อใหเ้กิดความรกั ความหวงแหนทรพัยากรเหล่านัน้ โดยคนในชุมชนตอ้งมีการพัฒนาตนเองให้
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เป็นศูนยก์ลางเชื่อมโยงระหว่างองคก์รต่างๆ ทั้งของภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชนเอง เช่น ให้
ความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน เช่น ที่พกัแรม ภตัตาคาร 
การน าเสนอลกูคา้ดา้นศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ ที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยว เป็นตน้ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีจิตอาสา 

2.1 ความหมายของจิตอาสา  
ธิดาชนก วงศพ์ิทกัษ์ (2556) ไดใ้หค้วามหมายว่า จิตอาสา หมายถึง การท ากิจกรรม

ที่แสดงออกถึงความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา สิ่งของ เงินทอง  
เพื่อสาธารณประโยชน ์รวมถึงสิ่งที่เคยกระท ามาแลว้ และก าลงัจะเขา้ร่วมต่อไปในอนาคต หรือมี
จิตใจที่มีความสุขเมื่อไดท้ าความดี ไดช้่วยเหลือผูอ่ื้นและคนในสังคม เพื่อใหผู้อ่ื้นไดม้ีความสุข
อย่างแท้จริงด้วยความสมัครใจ และไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน การร่วมกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน ์การมีส  านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกันช่วยแกไ้ขปัญหาสงัคม
โดยเป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่ภาระหนา้ที่ หรืองานที่ตอ้งรบัผิดชอบ 

ประวิตร พิสทุธิโสภณ (2554)ไดใ้หค้วามหมายว่า จิตอาสา หมายถึง ผูท้ี่มีจิตใจเป็น
ผูใ้ห ้ใหเ้งิน ใหส้ิ่งของ ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย แรงสติปัญญา ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่
ตนเองมี แมก้ระทั่งเวลาเพื่อเป็นผูใ้หก้บัสว่นรวม 

ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552) ไดใ้หค้วามหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตที่พรอ้มจะให ้
หรือเสียสละเวลา แรงกาย และแรงสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

สรุปได้ว่า จิตอาสา คือ การเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อใหผู้อ่ื้นมีความสุขดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือวัตถุ
สิ่งของที่มีมลูค่าแทนเงิน  

2.2 คณุลกัษณะของบุคคลที่มีจิตอาสา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ไดอ้ธิบายถึงคุณลักษณะของ

บคุคลที่มีจิตอาสา ประกอบดว้ย 
1) เป็นผูท้ี่รูจ้ักและเขา้ใจตนเองเป็นอย่างดี คือ เป็นผูท้ี่รูจ้ักอารมณข์องตนเอง

สามารถรบัรูถ้ึงความรูส้ึกที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลาได้ว่าตนเองรูส้ึกอย่างไร และสามารถรับรู ้
ความรูส้ึกต่างๆ ของตนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาไดดี้ รวมทัง้สามารถจดัการกับสภาวะ
อารมณต่์างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การระงบัอารมณข์องตนเองรวมถึงการขจดัความวิตกกังวล
ของตวัเองออกไปได ้และสามารถสรา้งแรงจงูใจไดด้ว้ยตนเอง เป็นผูท้ี่เห็นและรูจ้กัคณุค่าในตนเอง 



  20 

ซึ่งหมายถึงการมีความสามารถในการมองและใชช้ีวิตอย่างเขา้ใจ รูค้ณุค่าของตนว่าขึน้อยู่กบัสิ่งใด
โดยใหค้ณุค่าที่ภายในจิตใจมากกว่าการวดัคณุค่าภายนอก หรือที่รูปรา่งหนา้ตา ทรพัยส์ินเงินทอง 
การมีการศกึษา ความสามารถ หรือการมีอ านาจ 

2) เป็นผูท้ี่รูจ้กัและเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี คือ ผูท้ี่รูจ้กัและเขา้ใจ
ตัวเองได้ดีย่อมมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผู้อ่ืนได้ดีเช่นกัน ความสามารถในการ เข้าใจและรับรู ้ถึง
ความรูส้ึกของผูอ่ื้นไดดี้มีความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถปรบัสภาพอารมณข์องตนเองให้
เป็นไปตามสถานการณ ์และความตอ้งการของบคุคลอ่ืนไดเ้พื่อเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี 

3) เป็นผูท้ี่รูจ้กัและเขา้ใจสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆ ไดเ้ป็นอย่าง
ดี ผูท้ี่รูจ้กัเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นไดดี้จะสามารถปรบัตวัตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง
ไปไดส้ามารถที่จะควบคุมและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดี ไม่เป็นผูท้ี่มี
อารมณแ์ปรปรวนตามสถานการณ ์

ธิดาชนก วงศพ์ิทกัษ ์(2556) กลา่วว่า ลกัษณะของผูม้ีจิตอาสา คือ เป็นผูท้ี่มีการอทุิศ
ตนใหก้บัสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน และไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัหนา้การงานที่ตอ้งท า แต่เป็นการท า
ดว้ยความสมัครใจ ไม่เป็นผูเ้ฉยเมยต่อการช่วยเหลือผูอ่ื้น คิดถึงผลประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ตนเองเสมอ มีการบริจาคใหแ้ก่คนที่ดอ้ยโอกาสและสงัคมที่ขาดแคลน ดว้ยแรงกายแรงใจ และ
ก าลงัทรพัย ์เป็นผูร้เิริ่มในการสรา้งสรรคก์ิจกรรมที่สามารถพฒันาชมุชนและสงัคมได ้โดยทัง้หมดที่
กลา่วมานี ้ตอ้งมีจิตใจอนับรสิทุธิ์ท่ีจะท าความดีเพื่อผูอ่ื้นอยู่เบือ้งหลงั 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตอาสา คือผู้ที่มีความพรอ้มที่จะสละเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือสงัคมหรือผูท้ี่ดอ้ยกว่าเสมอ คณุลกัษณะที่ส  าคญัของ
อาสาสมคัรมี 3 ประการ คือ ท างานดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่ดว้ยการถกูบงัคบั หรือเป็นเพราะหนา้ที่ 
เป็นงานเพื่อประโยชนแ์ก่สังคม โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเป็นจ านวนเงิน และวัตถุสิ่งของที่มี
มลูค่าแทนเงิน 

2.3 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมจิตอาสา  
วิรตัน ์ค าศรีจนัทร ์(2544) กล่าวว่า การมีจิตอาสาสามารถเกิดจากปัจจัยทางสงัคม 

และปัจจัยส่วนบุคคลตัวอย่างเช่น ก่อนการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตจะมีลักษณะเฉพาะ
บุคคลซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการอบรมสั่ งสอนของครอบครัว สถาบันการศึกษาเดิม และ
กระบวนการทางสงัคมที่เคยอยู่อาศยั แต่เมื่อเขา้รบัการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยั การมีปฏิสมัพนัธก์บัอาจารย์ เพื่อน และสงัคมใหม่ๆ ลว้นมีผลต่อความเชื่อ การรบัรู ้
ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของนิสิตโดยแสดงออกมาทางการด าเนินชีวิต โครงสรา้ง
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ของมหาวิทยาลยัในแต่ละแห่งแตกต่างกันตามปรชัญา วิสยัทัศน ์วัตถุประสงค ์พันธกิจ ลกัษณะ
การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และนโยบายขององค์กรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและ
พฤติกรรมของบคุคล 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550) กล่าวว่า จิตสาธารณะ จิตส านึกสาธารณะ หรือ
จิตส านึกของคนในสงัคมว่า เป็นสิ่งที่อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก
ดงันี ้

1) ปัจจยัภายนอก หมายถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางสมัพนัธภาพของคน
ในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึง้กว่าแค่ภาวะทางกายภาพ แต่เป็นภาวะที่ได้การอบรม ขัดเกลา และ
สะสมอยู่ในส่วนของการรบัรู ้ครัง้ละเล็กครัง้ละน้อย ท าใหเ้กิดจิตส านึกที่มีรูปแบบที่หลากหลาย 
ภาวะแวดลอ้มทางสงัคมจะเริ่มตัง้แต่ระดับครอบครวั พ่อแม่ พี่นอ้ง ญาติ เพื่อนฝูง บุคคลทั่วไป 
จนถึงระดบัองคก์ร วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา กฎหมาย รวมทัง้ภาวะแวดลอ้ม 

2) ปัจจัยภายใน หมายถึงส านึกที่ เกิดขึ ้นจากภายในตัวบุคคล ทั้งการคิด  
การวิเคราะห ์การพิจารณาสิ่งต่างๆ และตดัสินคณุค่า ความดี ซึ่งสง่ผลต่อการปฏิบติั และการเลือก
ปฏิบติัทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตัวตนใหเ้ป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู ้จาก
การคิด จากการมองเห็น จากการเรียนรู ้และน ามาพิจารณาเพื่อตดัสินใจว่าตอ้งการสรา้งจิตส านึก
แบบใด ก็จะมีการฝึกฝนและสะสมจิตส านึกเหลา่นัน้  

สรุปไดว้่า ปัจจยัที่ท าใหเ้กิดการมีพฤติกรรมจิตอาสา เกิดจาก 2 ปัจจยัหลกัประกอบกนั 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การรบัรู ้การคิดวิเคราะหด์ว้ยตนเอง การเห็นคุณค่าในพฤติกรรมของ
ตนเอง และปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ การมีครอบครวั เพื่อน สงัคม ที่เป็นเหมือนตน้แบบส าคัญดา้น  
จิตอาสา 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2538) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมินผลลพัธ ์และการใชจ้่าย ในสินคา้และ
บริการ โดยมีความคาดหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ หรืออาจหมายถึง
กระบวนการในการตัดสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมินผล การใช ้
การแสวงหา และการใชจ้่าย ที่เก่ียวกบัสินคา้และบรกิาร 



  22 

ดารา ทีปะปาล (2542) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าหมายถึง 
บุคคลใดๆ ที่มีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมอันเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นผูซ้ือ้สินคา้และบริการ
ใดๆ ก็ไดท้ี่ไม่จ ากัดรา้นคา้และบริษัท เพื่อน าไปบริโภคหรืออุปโภคส าหรับตนเองและครวัเรือน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผู้ที่มีความตอ้งการ ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท้ี่มีอ  านาจซือ้ มีพฤติกรรมการซือ้ 
และมีพฤติกรรมการบรโิภค 

ศุภร เสรีรตัน ์(2544) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไวว้่าเป็น
การกระท าต่างๆ เก่ียวข้องกับการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอย  
ในการบริการหรือสินคา้ต่างๆ รวมทัง้กระบวนการในการตัดสินใจที่เกิดขึน้ทัง้ก่อน ระหว่าง และ
หลงัการกระท าดงักลา่วดว้ย 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท า หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่มนุษย์
แสดงออกมาภายนอกที่สามารถสงัเกตเห็นได ้เช่น การเดิน การพดู รวมทัง้ปฏิกิริยาที่อยู่ภายในที่
ไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้เช่น การคิด ความสนใจ ความชอบ  

3.2 ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
สรุีรตัน ์เตชาทวีวรรณ (2545) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว (Tourist 

Behavior) หมายถึง ลกัษณะการแสดงออก การกระท าของนกัท่องเที่ยวนัน้ๆ ที่แสดงออกมาตัง้แต่
การตัดสินใจท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยว และหลังการท่องเที่ยว การศึกษาถึงพฤติกรรม
นกัท่องเที่ยวก็เพื่อวตัถุประสงคใ์นเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนและพฒันาดา้นบริการการท่องเที่ยว
การประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในแต่ละช่วงของฤดูกาล การวางแผนและ
ป้องกันการเกิดปัญหา การวางแผนและพัฒนาดา้นเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร และการ
วางแผนและพฒันาดา้นการตลาด 

รุจยา ค าพรรณ์ (2546) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง  
การกระท า หรือกิริยาต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ที่ เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหไ้ดร้บัความพึงพอใจ โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวยงั
สถานที่นัน้ๆ 

สรุปไดว้่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท า หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่บุคคล
แสดงออกมาภายนอกที่สามารถสงัเกตเห็นได ้เพื่อสนองความตอ้งการในการท่องเที่ยวของตนเอง 
โดยเป็นพฤติกรรมที่ปรากฎทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการท่องเที่ยว 
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3.3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค 
การวิเคราะหล์กัษณะของตลาด ธุรกิจจะตอ้งทราบว่าตลาดคือใคร มีพฤติกรรมการ

ซือ้และการใชอ้ย่างไร เพื่อสามารถวางแผนส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรม
และความตอ้งการของตลาด ซึ่งหลกัการดงักล่าวก็คือการตัง้ ค าถาม 6 Ws 1H ที่ใชพ้ิจารณาหลกั
เก่ียวกับตลาดต่างๆ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่ตอ้งการทราบตามหลกัการ 7Os (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 
2544) ไดแ้ก่ 

1) ใครคือผู้บริโภค (Who) ซึ่งค าถามนี ้น ามาซึ่งค าตอบว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (Occupant) เช่น นกัท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ หรือนกัท่องเที่ยวกลุม่
ไมซ ์

2) ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้อะไร (What) เป็นค าถามเพื่อใหท้ราบความตอ้งการที่
แทจ้ริงของนกัท่องเที่ยวว่าสิ่งที่เขาตอ้งการซือ้คืออะไร (Object) เช่น ตอ้งการมาจับจ่ายซือ้สินคา้ 
หรือ แสวงหาสถานที่ที่มีความสงบ สวยงามของธรรมชาติ 

3) ท าไมผู้บริโภคจึงเลือกซือ้ (Why) เป็นลักษณะค าถามที่ต้องการทราบ
เหตุผลที่แทจ้ริง (Objectives) ในการตัดสินใจซือ้ของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมาสงขลา
เพราะมีสินคา้ราคาถกู มีอาหารอรอ่ย คณุภาพดี หรือมีแหลง่ท่องเที่ยวท่ีสวยงาม 

4) ใครที่มีส่วนร่วมหรือมีผลในการตัดสินใจในการซือ้ (Whom) เป็นค าถาม
เพื่อใหท้ราบถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของลูกคา้ (Organization) เช่น การแนะน า
ของบรษิัทน าเที่ยว หรือ ครอบครวั เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการท าโปรแกรมทางการโฆษณา 

5) ผูบ้รโิภคจะซือ้สินคา้เมื่อใด (When) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการ
ซือ้สินคา้และบริการของลกูคา้ (Occasion) เพื่อเตรียมการผลิตใหเ้พียงพอตอ้งความตอ้งการ และ
เตรียมแผนการสง่เสรมิการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น นกัท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละชาตินิยม
มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนใดบา้ง หรือมาในช่วงเทศกาลใดมากเป็นพิเศษ 

6) ผูบ้ริโภคซือ้ที่ใดหรือผูบ้ริโภคอยู่ที่ใด (Where) เป็นค าถามเพื่อใหท้ราบถึง
แหล่งที่ลกูคา้สะดวกหรือนิยมที่จะไปซือ้ เพื่อจะไดน้ าไปบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือ
บรกิารที่เหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละกลุม่ เช่น ซือ้ผ่านบรษิัทน าเที่ยว หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

7) ผูบ้ริโภคซือ้อย่างไร (How) หรือมีเงื่อนไขอะไรในการตัดสินใจซือ้ เพื่อให้
ทราบถึงลกัษณะการซือ้ของลกูคา้ (Operation) ว่ามีขัน้ตอนในการซือ้อย่างไร มีความรูส้ึกอย่างไร
จากการซือ้การใชผ้ลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมีการหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  
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จากแหล่งใด ติดต่อสถานที่พักแรมอย่างไร มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดภายหลังการมา
ท่องเที่ยว  

3.4 ลกัษณะการตดัสินใจซือ้ของนกัท่องเที่ยว 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกสินคา้และบรกิาร
อยู่เสมอ โดยที่ผูบ้รโิภคจะเลือกซือ้บรกิารหรือสินคา้นัน้ๆ ตามการประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่ไดร้บั และ
ขอ้จ ากัดของบุคคลตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการตัดสินใจซือ้ถือเป็นกระบวนการที่ส  าคัญ
อยา่งหนึ่งที่อยู่ภายใตจ้ิตใจของผูบ้รโิภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ศภุลกัษณ ์องัครางกูร (2552) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซือ้ของนกัท่องเที่ยวจะ
มีขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่  1 การกระตุ้นหรือการรับรู ้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem 
recognition) เมื่อผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความตอ้งการของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการตระหนักถึงความ
ตอ้งการซือ้มี 2 ลกัษณะ คือ การถูกกระตุน้จากปัจจัยภายใน เช่น เกิดจากประสบการณใ์นอดีต
ความตอ้งการต่างๆ หรืออัตลกัษณส์่วนบุคคล และการถูกกระตุน้จากปัจจยัภายนอก โดยบุคคล
หรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น สื่อ โฆษณา ค าบอกเลา่จากเพื่อนหรือคนรูจ้กั 

ขัน้ที่ 2 การคน้หาขอ้มลู (Information search) เป็นสิ่งที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการเมื่อ
เกิดความไม่มั่นใจในขอ้มลูที่มีอยู่ หรือตอ้งการทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งปรมิาณขอ้มลูที่
นกัท่องเที่ยวตอ้งการเสาะหาเพิ่มเติมขึน้อยู่กบัความกระตือรือรน้ของนกัท่องเที่ยว ปรมิาณขอ้มลูที่
มีอยู่เดิม ความพงึพอใจในการหาขอ้มลูและขอ้มลูที่ไดร้บั ซึ่งแหลง่ในการหาขอ้มลูคือ 

1) การคน้หาขอ้มลูภายใน (Internal search) ซึ่งเกิดจากการระลึกความทรง
จ าจากประสบการณก์ารท่องเที่ยวท่ีผ่านมาในอดีต 

2) การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External source) จากบุคคลรอบข้าง 
(Personal source) ไดแ้ก่ เพื่อน ครอบครวั หรือคนรูจ้ัก จากสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา การจัดแสดง
ต่างๆ พนักงานขาย จากสื่อสาธารณะ เช่น การวิจารณ์บทความแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
บทความเก่ียวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัและจากแหล่งประสบการณ ์ไดแ้ก่ 
ประสบการณต์รงในการท่องเที่ยวนัน้  

ขัน้ที่ 3 การประเมินตวัเลือก (Evaluation of alternatives) โดยเป็นพฤติกรรมการ
ประเมินความสนใจในลกัษณะและคณุสมบติัของสินคา้และบริการนัน้ๆ ซึ่งจะมีปัจจยัต่างๆ เขา้มา
ส่งผลต่อการประเมินดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ การรบัรู ้ทัศนคติ เป็นตน้ ผ่านการพิจารณา
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คุณสมบติัต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท ตราสินคา้ ความรวดเร็วของการบริการ สถานที่พักที่มีบรรยายกาศดี 
จากนัน้จึงน ามาเปรียบเทียบล าดบัความส าคญัของคณุสมบติัต่างๆ และน ามาประเมินทางเลือก 

ขัน้ที่ 4 การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) โดยนกัท่องเที่ยวจะมีการตดัสินใจ
ซือ้โดยพิจารณาจากขอ้มลูต่างๆ ที่คน้หาได ้ซึ่งเกิดเป็นความตอ้งการซือ้ โดยทศันคติของผูใ้กลช้ิด
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการซือ้จะส่งผลต่อความตอ้งการซือ้ของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงความ
ตอ้งการซือ้ของตัวนักท่องเที่ยวเอง แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซือ้อาจไม่ตรงกับความตอ้งการ
ซือ้เสมอไป หากมีปัจจัยแทรกซ้อนระหว่างความตั้งใจซือ้กับการซือ้จริง เช่น ข่าวไม่สงบทาง
การเมือง ข่าวภยัพิบติัทางธรรมชาติของประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ข่าวโรคระบาดต่างๆ ความ
ไม่พอใจในรูปแบบการขายสินคา้หรือบริการของผูข้าย ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้ของผูซ้ือ้เปลี่ยนแปลง
ได ้(จิระวฒัน ์อนวุิชชานนท,์ 2554) 

ขั้นที่  5 พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post purchase behavior) เป็นการประเมิน
ความรูส้ึกหลงัจากการบริการ โดยนกัท่องเที่ยวจะประเมินจากสิ่งที่คาดหวงัและสิ่งที่นกัท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์จากการรับบริการนั้น โดยหากประสบการณ์ที่ได้รับมากกว่าที่คาดหวังไว้
นกัท่องเที่ยวก็จะมีความพึงพอใจมากขึน้ หากประสบการณท์ี่ไดร้บัเท่ากับที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง
นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจกับการบริการนั้น แต่หากได้รับประสบการณ์น้อยกว่าที่คาดหวัง
นักท่องเที่ยวจะไม่พึงพอใจและอาจเกิดการบอกต่อในลักษณะปากต่อปาก รวมถึงส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวในภายหลงั ซึ่งสิ่งที่มาก าหนดความคาดหวงัไดแ้ก่ สื่อ ค าแนะน าต่างๆ 
ดังนั้นความพอใจจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ซ  า้ ความจงรกัภักดีต่อบริษัทหรือชื่อเสียงของ
บรษิัท 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดการท่องเที่ยว 

4.1 ความหมายของการตลาดการท่องเที่ยว 
จิระวฒัน ์อนุวิชชานนท ์(2554) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การตลาด (Marketing) 

หมายถึง ศาสตรห์นึ่งในการแสวงหา เพิ่มจ านวนผูบ้รโิภค และรกัษาจ านวนผูบ้ริโภคที่จะสรา้งก าไร
ใหแ้ก่การประกอบธุรกิจนัน้ๆ ประกอบดว้ย การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย การแสวงหาผูบ้ริโภค 
การเพิ่มจ านวนและการรกัษาจ านวนผูบ้ริโภคผ่านการสื่อสารและการโฆษณาถึงคณุค่าที่ผูบ้ริโภค
จะได้รับ ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาดอ่ืนๆ (Kotler, Bowen, & Makens, 2010; Kotler & 
Keller, 2009) เป็นระบบการท าธุรกิจที่เกิดขึน้เพื่อวางแผนการตลาด ก าหนดราคาขาย ส่งเสริม
การตลาด และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
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ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีขั้นตอนในการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน  
การบรหิาร การก าหนดราคา และการสง่เสรมิการตลาดอ่ืนๆ 

4.2 สว่นประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการบรกิาร 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจ

บริการ (Service  Mix) ของคอทเลอร ์ไวว้่าเป็น องคป์ระกอบต่างๆ ที่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการ
บริหารธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนประสม
ทางการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการมี 7 ประการ หรือที่เราเรียกว่า 7Ps ซึ่งในการบริหาร
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการจะตอ้งประสมประสานหรือบูรณาการเครื่องมือเหล่านีเ้ขา้
ด้วยกัน ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันทั้งในด้านการตลาด (Marketing) การปฏิบัติการ 
(Operation) และทรพัยากรมนุษย ์(Human resources) ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของ
ธุรกิจ มเีครื่องมือตามล าดบั ดงันี ้

4.2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง บรกิารและสินคา้ต่างๆ ที่ใหบ้รกิารไดอ้ย่าง
ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑจ์ึงประกอบดว้ยทุกส่วนประกอบของการ
บรกิารท่ีสามารถสรา้งคณุค่าใหก้ับผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง สถานที่
พัก อาหาร ผู้น าเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการท่องเที่ยวด้วย 
โดยทั่ วไปผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก (Core product)  และบริการเสริม 
(Supplementary Service) ซึ่งก็คือผลประโยชน์หลกัของโรงแรม นั่นคือหอ้งพักส าหรบัเป็นที่พัก
แรม และบรกิารเสรมิ ซึ่งก็คือผลประโยชนเ์พิ่มเติมที่ผูบ้ริโภคจะไดร้บัจากการใชบ้รกิารของโรงแรม 
เช่น หอ้งออกก าลงักาย บริการส่งอาหารถึงหอ้ง รายการบนัเทิงอ่ืนๆ เป็นตน้ ซึ่งสิ่งที่เป็นบริการ
เสริมนีเ้องที่จะช่วยสรา้งความแตกต่างและขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันใหก้ับธุรกิจ นอกจากนีใ้น
การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ เราสามารถแบ่งสินคา้และบริการไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
สินคา้ที่เป็นทรพัยากรทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา ทะเล น า้ตก สัตว ์พรรณไม ้และสินคา้ที่เป็น
ทรพัยากรที่มนษุยส์รา้งขึน้ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุพิพิธภณัฑ ์รา้นอาหาร เป็นตน้ 

4.2.2 ราคา (Price) หมายถึงผลประโยชนห์รือคณุค่าของสินคา้และบริการในรูป
ของตวัเงิน หรือสิ่งที่ตอ้งจ่ายส าหรบัการแลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการ แต่ในทศันะของธุรกิจ ราคา
จะเป็นตัวก าหนดรายได ้ซึ่งรายไดส้่วนนีจ้ะใชท้ดแทนตน้ทุนในการจัดหาสินคา้และบริการ และ
สรา้งก าไรวิธีการตัง้ราคามีหลายแบบ นอกเหนือจากการตัง้ราคาขายโดยค านวณจากตน้ทุนที่ใช้
ในการผลิต ผูใ้หบ้ริการสามารถตัง้ราคาตามอุปสงคข์องตลาด หรือตัง้ราคาโดยใชคู้่แข่งขันเป็น
เกณฑ์ ราคาของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจะแตกต่างจากราคาของสินค้าทั่วไป  
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โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นการตัง้ราคาขายเพื่อแสดงภาพลกัษณข์ององคก์รและคณุค่าของสินคา้และ
บริการในสายตาหรือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ดังนัน้ราคาของสินคา้และบริการที่เก่ียวกบัการ
ท่องเที่ยวจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าราคาของสินค้าทั่วไป 
อย่างไรก็ตามยงัมีผูบ้ริโภคอีกจ านวนหนึ่งที่ตัดสินใจซือ้โดยใชร้าคาเป็นหลกั โดยไม่คาดหวังที่จะ
ไดร้บัการบรกิารท่ีดีนกั 

4.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง โครงสรา้งของ
ช่องทางที่ช่วยขนส่งสินคา้ใหถ้ึงมือผูบ้ริโภคอย่างครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งประกอบดว้ย
องคก์รต่างๆ ในระบบการท่องเที่ยวทั้งภาคเอกชนและภาครฐั เช่น บริษัทน าเที่ยว บริษัทขนส่ง  
สายการบิน 

4.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสารและออกแบบ
สิ่งจงูใจส าหรบัการบรกิาร เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความสนใจ ตระหนกัรู ้และเกิดพฤติกรรมการ
ซือ้ โดยใชส้ื่อต่างๆ ที่สามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดดี้ที่สดุและเร็วที่สดุ เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย 

4.2.5 คนหรือพนกังาน (People) คนในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบดว้ย
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ และพนักงานบริการหรือผูท้ี่ท  างานในองคก์รที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริการ
ทางการท่องเที่ยว และการบริการเป็นอุตสาหกรรมที่ตอ้งอาศัยแรงงานคนหรือพนักงาน เพื่อส่ง
มอบคุณภาพการบริการใหก้ับลกูคา้ ซึ่งพนักงานบริการถือเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จอีกดา้นหนึ่งที่
ส  าคัญ ดังนัน้ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และจูงใจพนักงานที่
เก่ียวขอ้งทัง้หมด ทัง้พนกังานที่ใหบ้รกิารผูบ้รโิภคโดยตรงและพนกังานแผนกอ่ืนๆ  

4.2.6 กระบวนการ (Process) กระบวนการจะระบุถึงขัน้ตอนในการปฏิบติังาน
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ลูกคา้มักจะตอ้งเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการผลิตและวิธีการในการส่งมอบบริการ เช่น ตัวของนักท่องเที่ยวจะตอ้งอยู่ร่วมด้วย
ตลอดการเดินทางท่องเที่ยว มิเช่นนัน้แลว้การเดินทางก็จะไม่เกิดขึน้ 

4.2.7 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง รูปแบบ
หรือสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใน
สภาพแวดลอ้มของการใหบ้ริการซึ่งมีผลต่อประสบการณ์การบริการของลูกคา้ เช่น การตกแต่ง
ส านกังาน เครื่องแบบของพนักงาน รูปแบบของอาคาร เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความ
สะดวก แสงไฟ เสียงดนตรี ซึ่งการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพจะแสดงถึงภาพลักษณ์และ
คณุภาพการบรกิารของบรษิัท และสง่ผลต่อความประทบัใจของลกูคา้ 
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สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางและสถานที่จัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด คนหรือพนักงาน กระบวนการ และ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซึ่งองคป์ระกอบทัง้หมดนีม้ีส่วนช่วยในการจัดการการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเยาวชน 

5.1 ความหมายของเยาวชน 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ไดใ้หค้วามหมายว่า เยาวชน หมายถึง ผูท้ี่มีอายุ

ตัง้แต่ 18 - 24 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2563) ไดใ้หค้วามหมายว่า เยาวชน หมายถึง 

บคุคลซึ่งมีอายตุัง้แต่ 18 ปีบรบิรูณ ์ถึง 25 ปีบรบิรูณ ์
องคก์ารสหประชาชาติ (อา้งถึงใน สภุกัดิ ์อนกุลู, 2539)  ไดใ้หค้วามหมายว่า เยาวชน 

หมายถึง คนในวยัหนุ่มสาว คือ ผูม้ีอายรุะหว่าง 15-25 ปี 
สรุปไดว้่า เยาวชน หมายถึง บคุคลซึ่งมีอายตุัง้แต่ 18 ปีบรบิรูณ ์ถึง 25 ปีบรบิรูณ ์

5.2 การพฒันาเยาวชนไทย 
การที่เยาวชนจะพัฒนาเป็นผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่าง

ยั่งยืน ตอ้งมีทิศทางการพฒันาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง สขุภาพแข็งแรงดี มีความสขุ และมี
ความคิดสรา้งสรรคส์มวยั (วยัใสรว่มพฒันาชาติไทย, 2550) ซึ่งมีแนวทางดงันี ้ 

5.2.1 แนวทางการมีความมั่นคงทางครอบครวัและจิตใจ 
1) ส่งเสริมการสรา้งความสัมพันธ์ใหเ้กิดความรักใคร่ ความเขา้ใจอันดีต่อกัน  

การใหโ้อกาสซึ่งกนัและกนั และเห็นความส าคญัของสมาชิกภายในครอบครวั 
2) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มก่อนการมี

ครอบครวัและการวางแผนครอบครวัที่ดี 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได ้ของคนใน

ครอบครวัใหม้ีความมั่นคง และมีรูปแบบการใชช้ีวิตที่พอเพียง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เป็น

แบบอย่างที่ดีซึ่งกนัและกนั และมเีวลาใหแ้ก่ครอบครวัเสมอ 
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5) ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งเครือข่ายเด็กและครอบครวั เช่น ส่งเสริมใหเ้กิด
ศนูยพ์ฒันาครอบครวัในการพฒันาเด็กและเยาวชน และมีการเชื่อมโยงองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและชุมชนมีการบูรณา
การท างานการก าหนดนโยบายและงบประมาณ ไปสูก่ารสนบัสนนุในการสรา้งครอบครวัใหม้ีความ
เขม้แข็ง 

7) สง่เสรมิการใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนในเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชน 
8) สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กิดกระบวนการท างานดา้นเด็กและเยาวชนใหย้ั่งยืน

พรอ้มทัง้ผลกัดนัใหเ้กิดธรรมนญูครอบครวั ใหเ้กิดกองทนุที่เกิดจากการสนบัสนุนของ อปท. ชมุชน
และภาครฐั 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนในพืน้ที่ชุมชน
พรอ้มทัง้สนบัสนนุการจดัตัง้องคก์รเด็กและเยาวชนในชมุชน 

10) ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าคณุธรรมจริยธรรมตามหลกัศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น มาประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต 

11) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใหเ้หมาะสม
ตามพฒันาการ 

12) สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.2.2 แนวทางการมีสขุภาพกาย สขุภาพจิตที่แข็งแรง 
1) ส่งเสริมสนบัสนุนและดา้นโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคใหเ้หมาะสม

กบัวยั 
2) สง่เสรมิและสนบัสนนุการปฏิบติัตนที่อยู่ในหลกัศาสนา มีคณุธรรม รวมถึงการ

ยอมรบัความแพ-้ชนะ และมีน า้ใจ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัย สภาพแวดลอ้มที่ช่วยเสริมสรา้ง สุขภาพกาย 

สขุภาพจิตที่ดี 
4) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรูด้า้นพฒันาการตามช่วงวัยของเด็กและเยาวชน 

ทัง้ดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ ์ดา้นกีฬานนัทนาการ และดา้นการต่อตา้นยาเสพติด 
5) สง่เสรมิและพฒันาความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ ์
6) สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัความปลอดภยัอย่างเหมาะสม 
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7) ส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของครอบครวั ในการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็ก
และเยาวชนอย่างเหมาะสม 

5.2.3 แนวทางการเป็นคนดี 
1) สง่เสรมิการน าหลกัศาสนามายดึถือปฏิบติัในการใชช้ีวิต 
2) พัฒนาพื ้นที่การเรียนรู้ ส  าหรับเก็บอนุสรณ์ความดีของบุคคลต้นแบบใน

ทอ้งถิ่น เพื่อใหเ้กิดบนัทกึเป็นตวัอย่างที่ดีใหก้บัเด็กและเยาวชน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งเครือข่ายคนดีและมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บรูณาการขององคก์รต่างๆ ในพืน้ที่ชมุชน 
4) ส่งเสริม พัฒนา และประชาสมัพันธ์สื่อต่างๆ เพื่อสรา้งจิตส านึกและรณรงค์

การเป็นพลเมืองดี 
6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตที่ช่วยสรา้งภูมิคุ้มกันใหแ้ก่เด็กและ

เยาวชน 
5.2.4 แนวทางการเป็นคนที่สรา้งสรรค ์

1) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้ีทักษะในการคิดวิเคราะห ์การมีเหตุและ
ผล การใชจ้ิตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์และการคิดนอกกรอบ  

2) สง่เสรมิสนบัสนนุใหม้ีพืน้ที่และโอกาสในการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์
3) สง่เสรมิสนบัสนนุพฒันาศนูยเ์รียนรูช้มุชมส าหรบัเด็กและเยาวชน 
4) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรคแ์ละพัฒนา

สื่อการสอนอย่างสรา้งสรรค ์
5) สง่เสรมิประชาธิปไตยในครอบครวั โรงเรียน ชมุชน 
6) สง่เสรมิและพฒันาผูน้  าเด็กและเยาวชนในการเป็นแกนน าเยาวชนสรา้งสรรค ์
7) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารยอมรบั ความคิด การท า การแสดงออกของเด็ก

และเยาวชนอย่างเหมาะสม 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครวัใหม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

รว่มกนั 
9) สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาทางเลือกส าหรบัเด็กและเยาวชน 

5.3 แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 
แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ไดร้บัความเห็นชอบ

ในหลกัการจากคณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 
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2560 จากนั้นได้น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาและมีมติเห็นควรใหค้วามเห็นขอบในหลกัการร่างแผน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 และ
คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัในหลกัการ เมื่อวนัที่ 16 ตลุาคม 2561 ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษยเ์สนอซึ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบบันี ้
จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ส่งเสริมการคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้เป็น
แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานใหบ้รรลตุามวิสยัทศันท์ี่ก าหนดต่อไป 

แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนยทุธศาสตร์
ที่จดัท าขึน้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาเด็กและเยาวชน โดยยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2580 รวมทัง้ไดบู้รณาการนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มุ่งเน้นใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลางในการพัฒนา เพื่อการยกระดับคุณภาพทุน
มนุษยข์องประเทศ โดยพัฒนาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวัย ใหเ้ติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมใหค้นไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานที่ดีทางสงัคม เป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม มีสขุภาวะ  
ที่ดี มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จ  าเป็นต่อความต้องการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การ
เตรียมความพรอ้มของก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
ตลอดจนการยกระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการ  
พฒันาชมุชนและสงัคม 

ดังนั้น ทิศทางของแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-
2564 คือเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ดา้นสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ สงัคม อารมณ ์และสติปัญญา มีทกัษะการเรียนรูท้ี่สอดรบักับศตวรรษที่ 21 รวมทัง้มีความ
เป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในฐานะภาคีที่ มีพลัง ใน
กระบวนการพัฒนาสงัคม ซึ่งเป็นคุณสมบติัที่ส  าคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลงัส าคญั
ของประเทศชาติในอนาคต 

5.3.1 ยุทธศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับการท ากิจกรรมอาสาสมัคร และการมีจิตส านึก
สาธารณะ คือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ 
ที่ 3.2 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในฐานะผูข้ับเคลื่อนและดูแลชุมชนและสังคม  



  32 

ซึ่งเกิดจากการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดนมีมาตรการคือ สนับสนุนเด็กและเยาวชนใน
และนอกระบบการศึกษาให้รวมกลุ่ม และท างานพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ดงันี ้ 

1) สนบัสนุน ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนใหม้ีบทบาท
และกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสงัคมในทุกระดับอย่างสม ่า เสมอ
และต่อเนื่องตัง้แต่ระดบัการรว่มคิด รว่มออกแบบกิจกรรม รว่มด าเนินการ รว่มติดตามผล ไปจนถึง
การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจทางนโยบายต่อการพฒันาสงัคมในลกัษณะการเป็นหุน้ส่วน 

2) ส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนต่อการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และปัจจัยเสี่ยง อาทิ เหลา้ บุหรี่ สารเสพติด การพนัน 
การติดเกม และการตกเป็นเหยื่อการคา้มนษุย ์อาชญากรรม การลอ่ลวง การเขา้สูต่ลาดแรงงานใน
รูปแบบที่เลวรา้ยและไม่เหมาะสม 

3) ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันาชมุชนและสงัคม 

4) ส่งเสริม สนับสนุน และขยายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาค
สงัคมภาคเศรษฐกิจและภาควิชาการเพื่อก าหนดแนวทางการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและ
เยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (คณะกรรมการส่งเสริมการ
พฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2561)  

5.4 เยาวชนระดบัอดุมศึกษาขนาดใหญ่ในก ากบัของรฐัในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐขนาดใหญ่ เพื่อเป็น

ขอบเขตดา้นพืน้ที่ โดยคดัเลือกมาจากเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2552) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

มหาวิทยาลยั/สถาบนัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาที่ไดร้บั
จัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสรา้งปีเดียว ไม่รวมสิ่งก่อสรา้งผูกพัน)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ไป มีจ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
จุ ฬ า ล ง ก รณ์มห า วิ ทย าลัย  มห า วิ ท ย าลั ย เ กษต รศาสต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย ข อนแก่ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์โดย
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรฐัขนาดใหญ่ ที่มีพืน้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทัง้สิน้ 6 
แห่ง ประกอบดว้ย 
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5.4.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนิสิตทั้งสิ ้น 22,287 คน ที่ศึกษาในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์  
คณะรฐัศาสตร ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์คณะครุศาสตร ์
คณะนิเทศศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์คณะสัตวแพทยศาสตร ์คณะทันต
แพทยศาสตร ์คณะนิติศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา และส านกัวิชาทรพัยากรการเกษตร ซึ่งเป็นนิสิตผู้หญิง
จ านวน 13,206 คน และ นิสิตผูช้ายจ านวน 9,081 คน   

5.4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มีนิสิตทั้งสิน้ 30,162 คน ที่ศึกษาในพื ้นที่
กรุงเทพ มหานคร หรือวิทยาเขตบางเขน ประกอบดว้ยคณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐ ศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์วิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร ์คณะสิ่งแวดลอ้ม นิสิตขา้มมหาวิทยาลยั และนิสติโครงการสหวิทยาการ 

5.4.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มีนักศึกษาทั้งสิน้ 5,298 คน ที่ศึกษาในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เขตท่าพระจนัทร ์ประกอบดว้ย คณะศิลปศาสตร ์คณะนิติศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลยันวตักรรม วิทยาลยัสหวิทยาการ และวิทยาลยันานาชาติปรีดี 
พนมยงค ์ซึ่งเป็นนิสิตผูห้ญิงจ านวน 3,548 คน และ นิสิตผูช้ายจ านวน 1,750 คน   

5.4.4 มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาทั้งสิ ้น  6,491 คน ที่ศึกษาในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิปดี คณะวิทยาศาสตร ์และคณะ
แพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล  

5.4.5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีนักศึกษาทั้งสิน้ 73,007 คน ที่ศึกษาในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย คณะนิติศาสตร ์คณะสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร ์คณะ
ศกึษาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะบรหิารธุรกิจ คณะรฐัศาสตร ์และคณะพฒันาทรพัยากร 

5.4.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนิสิตทั้งสิน้ 14,060 คน ที่ศึกษาในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์
คณะศึกษาศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะทันต
แพทยศาสตร ์วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคม ส านักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 
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คณะเศรษฐศาสตร ์คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สงัคม วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วิทยาลยันานาชาติเพื่อศกึษาความยั่งยืน 

ซึ่ ง จ านวนนิสิ ต /นักศึ กษา  จากทุกมหาวิทยาลัยที่ ศึ กษาอยู่ ใ น เขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทัง้สิน้ 151,313 คน  

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

จากการศึกษาค้นควา้ มีผลงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ซึ่งปรากฏดงันี ้

6.1 งานวิจยัในประเทศย 
ศกลวรรณ พาเรือง (2540) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ของนิสิตนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์
องคป์ระกอบจากปัจจัยการใชเ้วลาว่าง 16 กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
พบว่าสามารถจัดได้ 2 องค์ประกอบ คือ กิจกรรมที่ต้องลงมือกระท า (Active Activity) และ
กิจกรรมที่ไม่ตอ้งลงมือกระท า (Passive Activity) ซึ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร ์มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ของนิสิตนักศึกษา คือ ตัวแปรชัน้ปี  สาขาวิชา  ภูมิล  าเนา 
และบุคคลที่พักอาศัยด้วย กิจกรรมที่ต้องลงมือกระท า (Active Activity)มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ พฤติกรรมการรบัสื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และมีความรูใ้นประเด็นการท่องเที่ยว
เชิงอนรุกัษ ์ไม่พบความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ 

กฤตยา ทัพวงษ์ (2552)ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมอาสาของนิสิตแปรผนัตามอายุ จ านวนสมาชิกใน
ครวัเรือนที่ท ากิจกรรมอาสา จ านวนเพื่อนที่ท ากิจกรรมอาสา การสนบัสนุนทางสงัคม ชัน้ปีที่ศึกษา 
สถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน และภมูิล  าเนานอกเขตเทศบาล อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งผล
การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุพบว่า ตัวแปรทั้ง 16 ตัวสามารถใช้อธิบายความแปรผันของ
พฤติกรรมอาสาไดร้อ้ยละ 9.6 ที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการวิเคราะหถ์ดถอยพหุแบบ
ขัน้ตอน พบว่า ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมสามารถอธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมอาสาไดดี้
ที่สุด คือ รอ้ยละ 4.0 รองลงไปคือ ตัวแปรจ านวนสมาชิกในครวัเรือนที่ท ากิจกรรมอาสา ชั้นปีที่
ศกึษา จ านวนเพื่อนที่ท ากิจกรรมอาสา และประเภทของสถาบนัอดุมศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มอ านาจ
การอธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมอาสา ตามล าดบั ส่วนตวัแปรเพศ อายุ ล  าดบัที่การเป็นบุตร 
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สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย จ านวนเวลาว่างต่อสปัดาห ์เงินใชจ้่ายที่ไดร้บัต่อเดือน ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครวั สถานภาพสมรสของมารดาบิดา ภมูิล  าเนาเดิม และจ านวนปีที่อยู่ใกรุงเทพมหานคร 
ไม่ไดเ้พิ่มอ านาจการอธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมอาสา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พงศธ์วัช  ศรีจ านอง (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นกัท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที่ยวในกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ทัง้ 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรมสรา้งแนวกนัไฟ  
กิจกรรมปลกูป่าชายเลน และกิจกรรมอาสาสรา้งบา้นดิน มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
และไดร้บัความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมากเช่นกัน ในระดบัความคาดหวงัที่ค่อนขา้งมาก เพราะนกัท่องเที่ยวที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ไดร้บัรูข้อ้มลูเบือ้งตน้ก่อนแลว้จึงไดต้ดัสินใจเขา้รว่ม ท าใหเ้กิดความคาดหวงัที่ค่อนขา้งมากในการ
ไดม้าท ากิจกรรมในระดับความพึงพอใจที่ค่อนขา้งมาก เพราะกิจกรรมที่ไดเ้ขา้ร่วมนัน้ ไดจ้ดัตาม
แผนที่วางไว ้ไดท้ ากิจกรรมอย่างที่คาดหวังไวก้่อนมารวมถึงมีการบริการที่ดี ไดร้บัการเอาใจใส่  
มีความเป็นกนัเองและอธัยาศยัอนัดีของบุคลากรที่จดักิจกรรม  

กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง การวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเที่ยว
เชิงบ าเพ็ญประโยชน์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชนใ์นเขตภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มที่ดี โดยพบผูจ้ัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชนใ์นเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือ 34 องคก์ร รองลงมาอยู่ใน
จงัหวดัเชียงราย 7 องคก์ร และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 6 องคก์ร โดยปัจจยัที่สง่ผลใหเ้กิดการท่องเที่ยว
เชิงบ าเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบน คือ ด้านบุคลากรในการให้บริการ (People)  
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญ
ประโยชน ์(Product) ดา้นราคา (Price) และดา้นการมีเครือข่ายความรว่มมือ (Partnership) 

พิมพธิ์รา อินทร (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางพฒันาการจดัการแหลง่ท่องเที่ยวศนูย์
ศึกษาธรรมชาติและอนุรกัษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นกัท่องเที่ยวทัง้เพศหญิงและเพศชายมีจ านวนเท่ากนั มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีภูมิล  าเนาส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
นกัศึกษา มีความตอ้งการสนบัสนุนการท่องเที่ยวที่คนทอ้งถิ่นจะไดร้บัประโยชน ์ตอ้งการใหม้ีการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการดา้นต่างๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ เช่น การบริการน าเที่ยว การสื่อ
ความหมาย และมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นป่าชายเลนและเจา้หนา้ที่จากภาครฐัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลนมี
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ความต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และควรปลูกฝังให้
นกัท่องเที่ยวมีจิตส านึกในการอนรุกัษฟ้ื์นฟูป่าชายเลน รวมทัง้มีการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
รองรบันกัท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางพฒันาการจดัการแหล่งท่องเที่ยวศนูยศ์ึกษาธรรมชาติและอนุรกัษ์
ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ที่ไดจ้ากการวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลกัในพืน้ที่ ควรจัดท าแผนงาน และนโยบายดา้นการท่องเที่ยวในพืน้ที่อย่างชัดเจน 
รวมทัง้โครงการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความเป็นไปไดม้ากขึน้ และสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความจ าเป็นและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว  ความตอ้งการของ
คนในชมุชน ดแูลปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพืน้ที่ 

กนกพร สุทธิสัณหกุล (2557)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับการท า
พฤติกรรมอาสาและพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างนิสิตรอ้ยละ 96.8 ท าพฤติกรรมอาสา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามลกัษณะปัจจยัทางสงัคม พบว่า นิสิตทัง้เพศหญิงและเพศชาย
มีพฤติกรรมอาสาไม่แตกต่างกนั นิสิตที่ศึกษาในระดับชัน้ปีที่ 2 และ 3 มีพฤติกรรมอาสามากกว่า
ชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์กับกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ มีพฤติกรรมอาสามากกว่านิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  

ศิริรตัน ์เสนชู (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการองคก์รการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร มูลนิธิไลออ้นบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการจัดการมี
ทัง้หมด 3 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัการน าเขา้ กระบวนการ และผลการด าเนินงาน โดยปัจจยัน าเขา้ 
(Input) หมายถึง งบประมาณเงินทุน เจา้หนา้ที่หรือบุคลากร แผนทางการตลาด และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และอปุกรณต่์างๆ กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางแผนในการด าเนินงาน 
การอ านวยการ การควบคมุงาน และผลการด าเนินงาน (Output) คือการแสดงใหเ้ห็นการพัฒนา
ของชุมชนพืน้เมือง การพัฒนาตัวเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร และการพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ ในดา้นอาสาสมคัร ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้สอดคลอ้งและเป็นไปตามเปา้หมายของมลูนิธิ 
และเชื่อมโยงมายังผลจากการด าเนินงานที่มีต่อชุมชนเมืองบาหลี และปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร คือ 5 ปัจจัย ดังนี ้ ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม 
การตลาดการท่องเที่ยว ดา้นเศรษฐกิจ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในกิจกรรม โดยปัจจัยเหล่านีช้่วย
ส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไวข้ององคก์ร คือ การพัฒนาศักยภาพของ
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บคุลากร การพฒันาตวัเองของอาสาสมคัร และการพฒันารูปแบบกิจกรรมอาสาสมคัร และผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลต่อการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเมืองบาหลี  

วิชชุตา ใหเ้จริญ (2546) ไดศ้ึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตยเ์พื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม กรณีศกึษา : ชมุชนเกาะยาวนอ้ย จงัหวดัพงังา ผลการศกึษาพบว่า ชมุชนเกาะ
ยาวนอ้ยมีกระบวนการจดัการท่องเที่ยวอยู่ 4 ประการ ไดแ้ก่ กระบวนการวางแผน กระบวนการจดั
สายงาน กระบวนการด าเนินงาน และกระบวนการควบคมุการด าเนินงาน ซึ่งยดึหลกัการส าคญัอยู่ 
3 ประการคือ ตอ้งมีการคดัสรรนกัท่องเที่ยวที่จะเขา้มาร่วมกิจกรรมโฮมสเตย ์ท ากิจกรรมท่องเที่ยว
โดยไม่มุ่งหวังรายไดเ้ป็นหลกัแต่สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยผสานการ
ประกอบอาชีพ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวใหเ้ป็นเรื่องเดียวกัน ประการ
สดุทา้ยคือ ตอ้งมีการกระจายรายไดจ้ากการท่องเที่ยวอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการ
จดัการดงักลา่วสามารถกระตุน้และสรา้งจิตส านึกแก่นกัท่องเที่ยวและคนในชมุชนใหห้นัมาร่วมมือ
กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนตามแนวทางของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน  
โดยชุมชนเกาะยาวนอ้ยมีปัจจัยเอือ้ที่ท าใหเ้กิดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตยอ์ยู่ 6 ประการ ไดแ้ก่  
ทุนทางบุคคล ทุนทางสงัคม ทุนทางทรพัยากรธรรมชาติ ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนภายนอก ดา้นปัญหาที่เกิดขึน้ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบโฮมสเตยข์องชุมชนเกาะยาว
นอ้ย มี 2 ลกัษณะ คือ ปัจจยัภายใน ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานภายในคณะกรรมการ ปัญหา
ภายนอก ส าหรบัแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ชุมชนเกาะยาวนอ้ยตอ้งสรา้งความ
เขม้แข็งขึน้ในชุมชน การด าเนินงานต่างๆ ตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เมื่อมีปัญหา
ตอ้งพูดคุยท าความเข้าใจกัน และทุกคนตอ้งยึดมั่นในแนวทางการด าเนินงานตามเจตนารมยใ์น
การจดักิจกรรมท่องเที่ยวของชมุชนที่ไดต้ัง้ไว ้

6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
แม็คกี ้และ ซานโทส (McGehee & Santos, 2004) ไดศ้ึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม วาทกรรม และการท่องเที่ยวอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
อาสาสมัครมีผลในเชิงบวกต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมหลังการเดินทางที่ตั้งใจไวแ้ละการ
สนบัสนนุกิจกรรมการเคลื่อนไหว มีการพดูคยุถึงผลกระทบและความจ าเป็นในการประสานงานองคก์ร
ต่างๆ เพื่อใหโ้อกาสในการจัดตั้งเครือข่ายความสัมพันธ์และประสบการณ์การสรา้งจิตส านึกทั้งใน
ระหว่าง และหลงัจากประสบการณก์ารท่องเที่ยวของอาสาสมคัร 

ไคลซี่ และ เฮลเพนนี่  (Caissie & Halpenny, 2001) ได้ศึกษาเรื่อง อาสาสมัครเพื่อ
ธรรมชาติ: แรงจูงใจในการเข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
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ผลการศกึษาพบว่า แรงจงูใจที่ส  าคญัส าหรบัการเขา้ร่วมในโครงการพกัรอ้นเพื่อการอนุรกัษ์อาสาสมัคร
ประกอบด้วย การแสวงหาความสุข  โปรแกรมมีความน่าสนใจ สถานที่และบริบทตามธรรมชาติ 
สถานที่มีประวติัศาสตรท์ี่น่าจนใจ  และการเห็นแก่ประโยชนผ์ูอ่ื้น การศึกษาครัง้นีส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี
สว่นใหญ่ที่มีอยู่แลว้เก่ียวกบัอาสาสมคัร แต่อย่างไรก็ตามมีการส ารวจสองประเด็นที่ไม่ซ  า้กนัคือ บริบท
การเป็นอาสาสมัครตามธรรมชาติของมนุษยท์ี่โดดเด่น และการเพิ่มมูลค่าใหก้ับการลาพักรอ้นของ
อาสาสมคัร ที่สรา้งประโยชนม์ากกว่าท่องเที่ยวทั่วไป  

โลว ์และ ลี (Lo & Lee, 2011) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจและการรบัรูค้ณุค่าของนกัท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรจากฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
เดินทางท่องเที่ยวรูปแบบอาสาสมัคร ไดแ้ก่ การไดส้มัผสักบัวฒันธรรมและการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนใน
ทอ้งถิ่น การแบ่งปันประสบการณก์บัสมาชิกครอบครวัและโอกาสทางการศึกษาส าหรบัเด็ก การมีส่วน
ร่วมทางศาสนา และหลบหนีจากชีวิตประจ าวัน การรบัรูคุ้ณค่าของผูเ้ขา้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว
อาสาสมคัร ไดแ้ก่ การเปลี่ยนมุมมองชีวิต การปรบัปรุงความสมัพันธ ์ การพฒันาและการเติบโตส่วน
บุคคล การเปิดโลกทัศนก์วา้งไกลและรบัประสบการณช์ีวิตที่น่าจดจ า มีอิทธิพลต่ออาชีพ การศึกษา
และทิศทางชีวิตในอนาคต และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในอนาคต 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเวลา ความสามารถทางการเงิน ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและสขุภาพ การจดัการ
และขนาดของทวัร ์และชื่อเสียงของบริษัททวัร ์

กาลารซ์่า อารท์ีกา้ และซวัรา่ (Gallarza, Arteaga, & Saura, 2012) ไดศ้กึษาเรื่อง คณุค่า
ของการเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า มิติดา้นคณุค่า (จิตวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ใจ 
คุณค่าทางสังคม การแสดงออก ประสิทธิภาพ และการใชค้วามพยายาม) ในการเป็นอาสาสมัครมี
ประสบการณท์างอารมณท์ี่สงู ถึงแมว้่ามมุมองของการท าหนา้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความคาดหวงัที่สงูกว่า
การรบัรูก้็ตาม ซึ่งการสรา้งกรอบแนวคิดดา้นคุณค่าเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนที่มีความสอดคลอ้งกับ
แนวทางในการเป็นอาสาสมคัรที่เป็นประสบการณใ์นการ "ให"้ และ "รบั" 

นิค (Nick, 2017) ไดศ้กึษาเรื่อง การคน้หาตวัเองในขณะที่คน้พบคนอ่ืน : มมุมองเก่ียวกบั
การท่องเที่ยวอาสาสมคัรในประเทศไทย ผลการศึกษาครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าประสบการณก์ารท่องเที่ยว
ของอาสาสมคัรเป็นแรงผลกัดนัจากความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง แต่ในขณะเดียวกันใน
ขณะที่การรบัรูค้วามตอ้งการที่แทจ้ริงของชุมชน มันกลบัท าลายโอกาสของชุมชนนั้นไปพรอ้มๆ กัน 
เนื่องจากความแตกต่างทางวฒันธรรมขดัขวางโอกาสในการเชื่อมและท าความเขา้ใจในระดบัลึก 

โรเควส , จาคอปสัน และแมคเครรี่  (Roques, Jacobson, & McCleery, 2018)  
ไดศ้ึกษาเรื่อง การประเมินผลงานการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการวิจยัระบบนิเวศและการอนุรกัษ์
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ในแอฟริกาตอนใต ้ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นประโยชนใ์นการวิจัยระบบ
นิเวศและการอนุรกัษ์เป็นอย่างยิ่ง กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ ขึน้อยู่
กับองคป์ระกอบหลายอย่างเช่น ความน่าดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง กิจกรรมที่มีในโครงการ
ส าหรบันักท่องเที่ยวอาสา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี ้การท าความเข้าใจแรงจูงใจของผู้เข้าร่วม และมุมมองของผู้เข้าร่วมอาสาสมัครเป็น
จดุเริ่มตน้ที่ส  าคญั 

ลิม ว่อง ไบดิน และมาเรียแพน (Lim, Wong, Bidin, & Mariapan, 2020) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
โครงการอาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนมีความเชื่อในเชิงบวกเก่ียวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติ พฤติกรรม
อาสาสมัครของพวกเขาไดร้ับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืน้ที่
อนุรกัษ์และชุมชนทอ้งถิ่น พวกเขายังมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาส่วนบุคคลผ่านความรูป้ระสบการณ์ใหม่ 
ความมั่นใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับเพื่อนและครอบครวัของพวกเขา ผูป้กครอง คุณครู
และเพื่อนๆ เป็นคนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นอาสาสมัคร เวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร และผลตอบแทนไม่ใช่ตวัเงินที่เอือ้ใหพ้วกเขามีส่วนร่วม 

ชี่ (Qi, 2020) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวคิดในการเป็นอาสาสมคัรในการท่องเที่ยวในประเทศจีน 
ผลการศึกษาพบว่า การเป็นอาสาสมัครในการท่องเที่ยวในประเทศจีน ประกอบดว้ย แนวคิด 3 อย่าง 
คือ การเป็นอาสาสมัครด้วยจิตวิญญาณ การอุทิศตนในการเป็นอาสาสมัคร การเต็มใจในการท า
กิจกรรมอาสาสมัคร ความเสียสละ และความรบัผิดชอบในการท ากิจกรรมอาสาสมัคร การใหเ้วลา 
ทักษะ และน าเอาความรูม้าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การใหบ้ริการผูอ่ื้นด้วยการใหเ้วลาทักษะและ
ความรู้เป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของการเป็นอาสาสมัครในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถท าส าเรจ็ไดใ้นเวลาอนัสัน้ และการไม่ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและ
กันก็ถือเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่ งยืน และแนวคิดสุดท้ายคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรม
อาสาสมัครในบริบทการท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า
พฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชนต์น 

 



  40 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย เป็นวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ แบบสอบถาม และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) คือ แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi – Structured Interview) 
โดยมีการก าหนดขัน้ตอนการการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปนี ้

 
1. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การจัดการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมของเยาวชนไทย 

1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 
1.1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1) ประชากรที่ศึกษาครัง้นีเ้ป็นเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐขนาดใหญ่ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ เคยท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage 
sampling method) มีรายละเอียดดงันี ้

1.1) ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ ์มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ในก ากับของรฐัที่มีเขตที่ตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัที่ไดร้บัจัดสรรงบด าเนินการ และงบลงทุน (ครุภณัฑแ์ละ
สิ่งก่อสรา้งปีเดียว ไม่รวมสิ่งก่อสรา้งผูกพนั) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มากกว่า 1,000 ลา้นบาทขึน้
ไป มีทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร ์(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งเป็นวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection Sampling) ไดม้หาวิทยาลยัที่เป็นตวัแทนทัง้หมด 6 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 

1. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  จ านวน  22,287  คน 
2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จ านวน   30,170  คน 
3. มหาวิทยาลยัมหิดล   จ านวน  6,491  คน 
4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ จ านวน   5,298  คน 
5. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  จ านวน   14,060  คน 
6. มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน   73,007  คน 
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รวมทัง้สิน้        151,313 คน 
1.2) กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาครัง้นีไ้ดม้าจากประชากรที่เป็นนิสิตนกัศึกษาที่เขา้

รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร ซึ่งการหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างไดจ้ากสตูรของทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 
1967) ค านวณหาขนาดของตวัอย่างที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ดงันี ้

โดยใชส้ตูร n  =     N  
1+Ne² 

=  151,313 
                1+151,313 (0.05)² 

= 399.99 คน 
ดงันัน้จากการค านวณ พบว่าไดข้นาดของตวัอย่างเท่ากบั 400 คน ซึ่งในการ

ศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยตอ้งการเก็บขอ้มูลในแต่ละมหาวิทยาลยัใหม้ีจ านวนเท่ากัน โดยใชก้ารสุ่ม
แบบโควตา (Quota sampling) เป็นมหาวิทยาลยัละ 67 คน รวมทัง้สิน้ 402 คน มีการไดม้าซึ่งกลุม่
ตัวอย่างจ านวนดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
sampling) จากนิสิตนกัศกึษาที่เคยเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัร 

1.1.2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
1) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการวิจัย ซึ่งไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถาม 
ชดุนีป้ระกอบดว้ย 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป ลกัษณะค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบ
ใหเ้ลือก (Multiple Choice) ประกอบดว้ย 

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดบัชัน้ปีการศกึษา 
4) มหาวิทยาลยั 
5) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่  2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในกลุ่มเยาวชน ลักษณะค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple 
choice) ประกอบดว้ย  
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1) จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

2) วตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

3) หน่วยงานที่เขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  
4) ลกัษณะกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่เขา้รว่ม 
5) กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่ชื่นชอบมากที่สดุ 
6) ช่วงเวลาที่เขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
7) ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 
8) ผูร้ว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
9) ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม 
10) ค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ

อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่คิดว่าคุม้ค่าและพอใจจะจ่ายในครัง้ต่อไป 
11) ช่องทางการได้รับข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 
ตอนที่  3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ ที่ประมาณค่าระดับความคิดเห็นของเยาวชนระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร มากนอ้ย 5 ระดบั (Likert scale) ประกอบดว้ย 

1) ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 
2) ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 
3) ดา้นที่พกัแรม 
4) ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
5) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
6) ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 

โดย แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 



  43 

ผูว้ิจัยจึงมีเกณฑใ์นการก าหนดน า้หนักคะแนนของขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่าระดับความ
คิดเห็นมากนอ้ย 5 ระดบั (Likert scale) โดยมีการก าหนดค่าของคะแนนดงัต่อไปนี ้

คะแนน   ระดบัความคิดเห็น 
คะแนน 5  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
คะแนน 4  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นมาก 
คะแนน 3  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนน 1   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ 

จากการแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ สามารถน ามาวิเคราะหเ์กณฑ์
เทียบระดบัความคิดเห็น (ยทุธ ไกยวรรณ ์และกสุมุา ผลาพรม, 2553) ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ย   ระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ 

2) การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปนี ้
2.1) ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับแนวทางการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่า งแบบสอบถาม และน าร่าง
แบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษา และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมเพื่อสรา้งแบบสอบถาม ใหม้ี
ความตรงตามเนื ้อหา (Content validity) โดยให้เนื ้อหาครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

2.2) น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้ง
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามดว้ยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา  
ด้วยวิธีหาความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์ โดยก าหนดเกณฑ์ในการตรวจ
พิจารณา ดงันีคื้อ ถา้มั่นใจว่ารายการใดมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ใหค้ะแนน +1 ถา้ยงัไม่
มั่นใจว่ารายการใดมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ ใหค้ะแนน 0 ถา้มั่นใจว่ารายการใดไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ใหค้ะแนน -1 แลว้น าผลคะแนนที่ไดจ้ากผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ชี่ยวชาญ
มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์ ( IIOC, Index of item 
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objective Congruence) ตามสูตร IIOC = ผลรวมคะแนนของข้อนั้น/จ านวนและน าค่าดัชนีที่
ค  านวณไดม้าเทียบเกณฑท์ี่ผูว้ิจัยไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป เพราะถือว่าค่าที่ไดเ้พียงพอและ
เป็นที่ยอมรับทางสถิติ ซึ่งแบบสอบถามได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.87 หลังจากนั้นด าเนินการ
ปรบัปรุงใหม้ีความสมบรูณก์่อนน าไปทดลองใช ้

2.3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ภายใตก้ ากับของรฐั และมีพืน้ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 30 คน  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป โดยได้ค่าความเที่ยง
เท่ากบั 0.961 หลงัจากนัน้น ามาปรบัปรุงดา้นส านวนภาษาใหช้ดัเจน ตลอดจนรูปแบบการจดัพิมพ์
แบบสอบถามเพื่อใหเ้หมาะสม ก่อนน าแบบสอบถามนีไ้ปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

1.1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถาม

ในรูปแบบออนไลน ์โดยใช ้Google Form ระหว่างวนัที่ 5 มกราคม 2564 ถึง 24 กุมภาพนัธ ์2564 
โดยมีการคัดคณุสมบติัจากเยาวชนที่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และยินดีตอบแบบสอบถาม หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัน าขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการทางสถิติต่อไป  

1.1.4 การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูบที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหห์าค่าสถิติโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป ดงัต่อไปนี ้ 
1) แบบสอบถามตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ

แบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมคัรในกลุ่มเยาวชน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี และการหาค่ารอ้ยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2) แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหด์งันี ้

2.1) น าขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  



  45 

2.2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มระหว่างเพศ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ดว้ยค่าที (t - test) โดยในการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 

2.3) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มระหว่างมหาวิทยาลยั ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) เพื่อวิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายกลุม่ กรณีพบความแตกต่างเป็น
รายกลุ่ม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
โดยในการทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 

1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ ์
1.2.1 ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 

ประชากรที่ใชใ้นการสมัภาษณ ์คือ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุิ และกลุ่มเยาวชนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผูท้รงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 
12 คนที่เต็มใจตอบแบบสมัภาษณ ์หรือจนกว่าขอ้มลูจะอ่ิมตวั โดยมีการก าหนดคณุสมบติัดงันี ้ 

1) ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ในหน่วยงานภาครฐัที่ท างานเก่ียวขอ้งกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ป่าไมป้ฏิบัติ
หน้าที่สื่อความหมายประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่  มว. 4 (แม่เรวา) และ
นกัวิชาการศกึษา ปฏิบติัหนา้ที่ก ากบัดแูลศนูยน์ิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

2) ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ Project Assistant Manager 
บริษัท ฟายด ์โฟลค์ จ ากัด และผูจ้ัดการฝ่ายอาวุโสชุมชนสัมพันธ์และการจัดการผลกระทบต่อ
สงัคม บรษิัท โลเคิล อไลค ์จ ากดั  

3) ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ ที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ประธานกลุม่ใบไม ้และประธานกลุม่รกัษเ์ขาใหญ่  

4) กลุม่เยาวชนผูน้  าที่มีประสบการณเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ประธานชมรมอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประธานชมุนมุอนรุกัษธ์รรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประธานชมรมอนุรกัษ์ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์ประธานชมรมอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล ประธานชมรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประธานชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.2.2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
1) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ ์(Interview) ซึ่งหัวขอ้หลกัใน

การสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย คือ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ส่วนประสมทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   

2) การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปนี ้
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีม้ีวิธีการสรา้งและการหาคณุภาพของเครื่องมือ

โดยผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร เพื่อร่าง
แบบสัมภาษณ์ และน าแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เพื่อสรา้งแบบสัมภาษณ์ให้มีความตรงตามเนื ้อหา 
(Content Validity) โดยใหเ้นือ้หาครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

1.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi - Structured 

Interview) โดยมีขัน้ตอนในการนดัหมายและติดต่อประสานงานดงันี ้ 
1) ติดต่อประสานงานเบือ้งตน้กับผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทัง้ 12 ท่าน 

เพื่อด าเนินการจัดท าหนงัสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย ออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2) ด าเนินการส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห ์พรอ้มส่งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่ง
มีโครงสร้างแก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 12 ท่าน และด าเนินการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่  เพื่อ
ด าเนินการสมัภาษณเ์ก็บขอ้มลูวิจยั  

3) ด าเนินการสมัภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมายไว ้โดยมีการ
อนญุาตบนัทกึเสียง หรือถ่ายภาพระหว่างการสมัภาษณ ์ 

โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 3 เมษายน 2564  
ทัง้รูปแบบออนไลนแ์ละไปสมัภาษณย์งัสถานที่ท างานของผูใ้หส้มัภาษณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
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1) วันอังคารที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ประธานชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ สมัภาษณ ์ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2) วนัศกุรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 สมัภาษณป์ระธานชุมนุมอนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล สมัภาษณผ์่านทางโทรศพัท ์ 

3) วันเสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์  2564 สัมภาษณ์ประธานชมรมอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สมัภาษณผ์่านทางโทรศพัท ์ 

4) วันอาทิตยท์ี่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สมัภาษณช์มรมอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัรามค าแหง สมัภาษณผ์่านทางโทรศพัท ์

5) วันเสารท์ี่  6 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่สื่อ
ความหมายประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) สัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศพัท ์ 

6) วันอาทิตย์ที่  7 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ Project Assistant Manager 
บรษิัท ฟายด ์โฟลค์ จ ากดั สมัภาษณ ์ณ รา้นสตารบ์คัส ์สาขาเซ็นทรลัเวิลด์  

7) วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสชุมชน
สมัพนัธแ์ละการจดัการผลกระทบต่อสงัคม บริษัท โลเคิล อไลค ์จ ากดั สมัภาษณ ์ณ บริษัท โลเคิล 
อไลค ์จ ากดั  

8) วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ก ากบัดแูลศนูยน์ิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ สมัภาษณ ์ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  

9) วนัพฤหสับดีที่ 25 มีนาคม 2564 สมัภาษณป์ระธานกลุ่มใบไม ้สมัภาษณ์
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  

10) วันเสาร์ที่  3 เมษายน 2564 สัมภาษณ์ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ 
สมัภาษณผ์่านทางโทรศพัท ์  

1.2.4 การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นความคิดเห็น ผูว้ิจยัใชก้ารถอด

ความ การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) โดยวิเคราะหค์วามคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกัน
หรือสอดคลอ้งกนั และจดัล าดับความส าคญัตามขอ้คิดเห็นตามประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัย เพื่อ
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สรา้งแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชน
ไทยต่อไป 

 
2. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย 

การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส าหรบัเยาวชนไทยมีขัน้ตอนคือ การรวบรวมขอ้มลูที่ไดร้บัจากวิธีด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาที่เขา้ร่วมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และขอ้มลูจากแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเยาวชนผู้น าที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น ามาร่างแนวทางการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย เพื่อให้ตรงกับ  
ความตอ้งการ และความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยั ในการวิจยัขัน้ที่ 2 นี ้ผูว้ิจยัเนน้การสรา้ง
แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่3 การยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย 

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ

อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย คือ ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุิ และกลุ่มเยาวชนที่เก่ียวขอ้งกับ
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) ที่ใชใ้นการยืนยนัแนวทางการจดัการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย ผูว้ิจยัไดก้ลุม่ตวัอย่างมาจากประชากรที่
มีความเก่ียวขอ้งกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยใชก้ารเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคัญแบบ
เจาะจง (Purposive Selection Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกคือ เป็นกลุม่ที่มีประสบการณแ์ละ
มีความเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมอาสาสมคัรไม่นอ้ยกว่า 3 ปี คือ กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้ภาครฐั
และเอกชนที่มีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม จ านวน 
5 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ป่าไมป้ฏิบติัหนา้ที่สื่อความหมายประจ าหน่วยพิทกัษ์อทุยานแห่งชาติแม่วงก ์ที่ 
มว. 4 (แม่เรวา) Project Assistant Manager และ Sustainable Tour Assistant Manager บรษิัท ฟายด ์
โฟลค์ จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสชุมชนสมัพนัธแ์ละการจดัการผลกระทบต่อสงัคม บรษิัท โลเคิล อไลค ์
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จ ากัด และ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ซึ่งเป็นผูม้ีประสบการณด์า้นการท่องเที่ยวอาสาสมคัร 

3.2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทยว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสม ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ผูว้ิจยัท าการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi - structured interview) โดยการจดบนัทึก
ตามประเด็นหลกัในแบบสมัภาษณ ์เก็บขอ้มูลระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด
ดงันี ้

1) วนัองัคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สมัภาษณผ์ูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสชมุชนสมัพนัธ์
และการจดัการผลกระทบต่อสงัคม บรษิัท โลเคิล อไลค ์จ ากดั และ อาจารยส์าขาวิชาการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ่านทางโทรศพัท ์ 

2) วนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ป่าไมป้ฏิบติัหน้าที่สื่อ
ความหมายประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) สัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศพัท ์ 

3) วันอาทิตย์ที่  23 พฤษภาคม 2564 สัมภาษณ์ Project Assistant Manager 
และ  Sustainable Tour Assistant Manager บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จ ากัด  สัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศพัท ์ 

3.4 การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นความคิดเห็น ผูว้ิจยัใชก้ารถอดความ 

การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) โดยวิเคราะหค์วามคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกันหรือ
สอดคลอ้งกนั และจดัล าดบัความส าคญัตามขอ้คิดเห็นตามประเด็นที่ท าการศึกษาวิจยั เพื่อยืนยนั
แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย” ผู้วิจัยไดท้ าการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที่  1 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  แบ่ง
การศกึษาเป็น 2 ขัน้ตอนย่อย ไดแ้ก ่ 

ขัน้ตอนย่อยที่ 1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ขัน้ตอนย่อยที่ 1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม และส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะที่ 2 การร่างแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร
เพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที่  3 การยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

 
ผลการวิจัยระยะที ่1 ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมของเยาวชนไทย 

ผลการวิจัยขั้นตอนย่อยที่  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวและความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

1. ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนิสิตนักศึกษาจาก 6 

มหาวิทยาลัย จ านวน 402 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่า 
รอ้ยละ (Percentage) เป็นรายขอ้ ปรากฏผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 1 - 4 
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ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 169 42.0 
หญิง 233 58.0 
รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 58.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.0 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

46 
92 
131 
62 
48 
15 
8 

11.4 
22.9 
32.6 
15.5 
11.9 
3.7 
2.0 

รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 20 ปี จ านวน 131 คน  

คิดเป็น รอ้ยละ 32.6 รองลงมามีอาย ุ19 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.9  
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ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกชัน้ปีการศกึษา 

ชั้นปีการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ชัน้ปีที่ 1 
ชัน้ปีที่ 2 
ชัน้ปีที่ 3 
ชัน้ปีที่ 4 

63 
129 
140 
70 

15.7 
32.1 
34.8 
17.4 

รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จ านวน 140 คน  

คิดเป็น รอ้ยละ 34.8 รองลงมาศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.1  
 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทขึน้ไป 

36 
171 
138 
41 
16 

9.0 
42.5 
34.3 
10.2 
4.0 

รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ย 5,000 -10,000 บาท 

ต่อเดือน จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.5 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาท  
ต่อเดือนจ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.3    
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2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรในกลุม่เยาวชน 
ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน ผูว้ิจยัไดน้ า

ข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นรายข้อ ปรากฏ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 5 - 15  

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามจ านวนครั้ง 
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ครัง้แรก 

2 - 3 ครัง้ 
4 - 5 ครัง้ 

6 ครัง้ขึน้ไป 

80 
142 
125 
55 

19.9 
35.3 
31.1 
13.7 

รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัคร 2 - 3 ครัง้ จ านวน 142 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.3 รองลงมาเคยการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 4 - 5 ครัง้ จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.1 
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ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
ในการเขา้รว่มกิจกรรม 

วัตถุประสงคห์ลักของการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
เพื่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อการศกึษาเรียนรู ้
เพื่อสมัผสัวฒันธรรมกบัคนในทอ้งถิ่น 
เพื่อหลบหนีจากชีวิตประจ าวนั 
เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 
เพื่อท าตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

355 
220 
169 
179 
166 
84 

30.3 
18.8 
14.4 
15.2 
14.1 
7.2 

รวม 1173 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลกัของการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 355 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 
รองลงมามีวตัถปุระสงคเ์พื่อการศกึษาเรียนรู ้จ านวน 220 คิดเป็นรอ้ยละ 18.8  
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ตาราง 7 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามหน่วยงาน 
ที่เขา้รว่มกิจกรรม 

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม* จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลยัที่ก าลงัศกึษาอยู่ 

บรษิัททวัร ์
สถาบนัการศกึษาอ่ืน 
หน่วยงานภาครฐั 

หน่วยงานภาคเอกชน 

383 
72 
112 
104 
68 

51.8 
9.7 
15.2 
14.1 
9.2 

รวม 739 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
ที่ก าลังศึกษาอยู่  จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถาบนัการศกึษาอ่ืน จ านวน 112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.2    
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามลกัษณะกิจกรรม 
ที่เคยเขา้รว่ม 

ลักษณะกิจกรรมทีเ่คยเข้าร่วม จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรมปลกูป่า 

กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน า้ 
กิจกรรมท าแนวกนัไฟ 

กิจกรรมเพาะพนัธุส์ตัว/์ พืช 
กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ 

กิจกรรมอื่นๆ 

281 
150 
135 
127 
226 
45 

29.1 
15.6 
14.0 
13.2 
23.4 
4.7 

รวม 964 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมปลกูป่ามากที่สุด 
จ านวน 281 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.1 รองลงมาคือกิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติจ านวน 
226 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.4  

ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามลกัษณะกิจกรรม 
ที่ชื่นชอบ 

ลักษณะกิจกรรมทีช่ื่นชอบ จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรมปลกูป่า 

กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน า้ 
กิจกรรมท าแนวกนัไฟ 

กิจกรรมเพาะพนัธุส์ตัว/์ พืช 
กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ 

กิจกรรมอื่นๆ 

161 
63 
20 
20 
121 
17 

40.0 
15.7 
5.0 
5.0 
30.1 
4.2 

รวม 402 100.0 

จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมปลูกป่ามากที่สุด 
จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมาคือกิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติจ านวน 
121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.1  
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ตาราง 10 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามช่วงเวลา  
ในการเขา้รว่มกิจกรรม 

ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
กมุภาพนัธ ์- พฤษภาคม 
มิถนุายน - ตลุาคม 

พฤศจิกายน - มกราคม 

254 
147 
170 

44.5 
25.7 
29.8 

รวม 571 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เขา้รว่มกิจกรรมช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-
พฤษภาคมจ านวน 254 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.5 รองลงมาคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
จ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.8    

ตาราง 11 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามระยะเวลา 
ในการเขา้รว่มกิจกรรม 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรม 1 วนั ไม่คา้งคืน 
กิจกรรม 2 วนั คา้ง 1 คืน 
กิจกรรม 3 วนั คา้ง 2 คืน 

กิจกรรม 4 วนั คา้ง 3 คืนขึน้ไป 

99 
126 
177 
162 

17.6 
22.3 
31.4 
28.7 

รวม 564 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3 วนั คา้ง 2 คืนจ านวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.4 รองลงมาคือกิจกรรม 4 วนั คา้ง 3 คืนขึน้ไป
จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.7 
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ตาราง 12 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรจ าแนกตามผูร้่วมกิจกรรม 

ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ดว้ยตนเอง 
ครอบครวั 
กลุม่เพื่อน 
บรษิัททวัร ์
คณะดงูาน 

201 
109 
316 
32 
26 

29.4 
15.9 
46.2 
4.7 
3.8 

รวม 684 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน 
จ านวน 316 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมาคือเข้าร่วมด้วยตนเองจ านวน 201 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 29.4    

ตาราง 13 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามค่าใช้จ่าย  
โดยเฉลี่ยในการเขา้รว่มกิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เสียค่าใชจ้่าย 
ต ่ากว่า 1,000 บาท 
1,000 - 2,000 บาท 
2,001 - 3,000 บาท 
3,001 บาทขึน้ไป 

175 
201 
26 
0 
0 

43.5 
50.0 
6.5 
0 
0 

รวม 402 100.0 

จากตาราง 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาคือไม่เสียค่าใชจ้่าย
จ านวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.5    
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ตาราง 14 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรจ าแนกตามค่าใชจ้่ายที่พอใจ
จะจ่ายในครัง้ต่อไป 

ค่าใช้จ่ายทีพ่อใจจะจ่ายในคร้ังต่อไป จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 1,000 บาท 
1,000 - 2,000 บาท 
2,001 - 3,000 บาท 
3,001 - 4,000 บาท 
4,001 บาทขึน้ไป 

130 
124 
87 
38 
23 

32.3 
30.8 
21.6 
9.6 
5.7 

รวม 402 100.0 

 
จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีราคาค่าใช้จ่ายที่พอใจจะจ่าย 

ในครัง้ต่อไปต ่ากว่า 1,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 รองลงมาคือ 1,000 - 2,000 บาท 
จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.8  
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ตาราง 15 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจ าแนกตามช่องทางการรบั
ขอ้มลู 

ช่องทางการรับข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สื่อโซเชียลมีเดีย 
รายการโทรทศัน ์

หนงัสือ 
เพื่อนหรือคนรูจ้กัแนะน า 

มหาวิทยาลยั 
หน่วยงานภาครฐั 

หน่วยงานภาคเอกชน 
อ่ืนๆ 

332 
130 
121 
249 
159 
47 
21 
6 

31.2 
12.2 
11.4 
23.4 
14.8 
4.4 
2.0 
0.6 

รวม 1065 100.0 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่รบัขอ้มลูทางสื่อโซเชียลมีเดีย จ านวน 
332 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.2 รองลงมาคือไดร้บัขอ้มลูจากเพื่อนหรือคนรูจ้กัแนะน าจ านวน 249 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.4   

 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 
ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ

การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูมาวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเป็น
รายขอ้ ปรากฏผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตารางที่ 16 - 22 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

�̅� S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 4.18 0.45 มาก 
2. ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 4.04 0.55 มาก 
3. ดา้นที่พกัแรม 4.06 0.51 มาก 
4. ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 4.37 0.45 มาก 
5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 3.75 0.64 มาก 
6. ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 4.27 0.62 มาก 

รวม 4.11 0.33 มาก 

 
จากตาราง 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากทุกรายด้าน ได้แก่  
ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว (x̅ = 4.37) ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป (x̅ = 4.27) ดา้นสิ่งดึงดดูใจ 
(x̅ = 4.18) ด้านที่พักแรม (x̅ = 4.06) ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง (x̅= 4.04) และ 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (x̅ = 3.75) 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. แหลง่ท่องเที่ยวมีทศันียภาพ วิวทิวทศันท์ี่สวยงามดงึดดูใจให้
ไปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

4.22 0.72 มาก 

2. แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

4.18 0.72 มาก 

3.  ความมีชื่ อ เสียงของแหล่งท่อง เที่ ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

4.07 0.88 มาก 

4. แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการ
จดัการท่ีดี 

4.25 0.78 มาก 

รวม 4.18 0.45 มาก 

 
 จากตาราง 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการจัดการที่ดี ( x̅ = 4.25) แหล่งท่องเที่ยว 
มีทศันียภาพ วิวทิวทศันท์ี่สวยงามดึงดดูใจใหไ้ปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร (x̅ = 4.22) แหล่งท่องเที่ยว
มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ( x̅ = 4.18) และความมีชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวในดา้นกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม (x̅ = 4.07)  
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 

ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเดินทางเข้าถึง 
ไดง้่ายและสะดวก 

4.15 0.88 มาก 

2. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความ
ปลอดภยั 

4.21 0.86 มาก 

3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 

3.65 0.95 มาก 

4. การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีป้าย
บอกทางอย่างชดัเจน 

4.19 0.89 มาก 

รวม 4.04 0.55 มาก 

 
จากตาราง 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัย  (x̅ = 4.21)  
การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน  (x̅ = 4.19)  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง  (x̅ = 4.15) 
และแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถบรกิารสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก (x̅ = 3.65)  
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พกัแรม 

ด้านทีพั่กแรม �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. การมีที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรอยู่ใน
แหลง่ท่องเที่ยว 

4.19 0.84 มาก 

2. ที่พกัแรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรบั
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

4.08 0.79 มาก 

3. ที่พกัแรมมีมาตรฐานและความปลอดภยั 4.13 0.82 มาก 
4. ที่พกัแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบั
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

3.85 0.87 มาก 

รวม 4.06 0.51 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นที่พักแรม อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่  
มีที่พักแรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  (x̅ = 4.19) ที่พักแรม 
มีมาตรฐานและความปลอดภัย  (x̅  = 4.13) ที่พักแรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรับ
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (x̅ = 4.08) และที่พกัแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบั
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร (x̅ = 3.85)  
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม
มีกิจกรรมใหเ้ลือกท าอย่างหลากหลาย 

4.32 0.83 มาก 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มสามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใหน้กัท่องเที่ยวได ้

4.47 0.81 มาก 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม มีส่วนช่วยสรา้งจิตส านึกดา้นการอนรุกัษใ์หก้บั
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

4.53 0.48 มากที่สดุ 

4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มตอ้งเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทกุคนมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมอาสาสมคัรอย่างทั่วถึง 

4.43 0.78 มาก 

5. ความพรอ้มของอปุกรณแ์ละสถานที่ในการท ากิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มเพียงพอกบัจ านวน
นกัท่องเที่ยว 

4.24 0.85 มาก 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม มีการจดัการและมีมาตรฐานการรกัษาความ
ปลอดภยัที่ดี 

4.25 0.77 มาก 

รวม 4.37 0.45 มาก 

 
จากตาราง 20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยสรา้ง
จิตส านึกดา้นการอนุรกัษใ์ห้กบันกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม (x̅ = 4.53) กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสรา้งความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มใหน้ักท่องเที่ยวได้ (x̅ = 4.47) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
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สิ่งแวดลอ้มตอ้งเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรอย่างทั่วถึง  (x̅ = 4.43) 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมมีกิจกรรมให้เลือกท า  
อย่างหลากหลาย (x̅ = 4.32) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
มีการจัดการและมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ ดี  ( x̅ = 4.25)  และความพร้อม 
ของอุปกรณ์และสถานที่ในการท ากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับ
จ านวนนกัท่องเที่ยว (x̅ = 4.24)  

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. แหลง่ท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง 

3.98 0.78 มาก 

2. แหลง่ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ 
ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi เพียงพอต่อการใชง้าน  

4.17 0.99 มาก 

3. แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้รกิารแก่
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

3.65 1.06 มาก 

4. แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลกึใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวท่ี
เขา้มาท ากิจกรรม 

3.23 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.64 มาก 

 
จากตาราง 21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก ไดแ้ก่ แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-
Fi มีความเพียงพอต่อการใชง้าน (x̅ = 4.17) แหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง  (x̅  = 3.98) แหล่งท่องเที่ยวมีรา้น
สะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม  (x̅ = 3.65) ยกเวน้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลกึใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท ากิจกรรม (x̅ = 3.23) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 

ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและ
สถานที่ ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือยินดีเขา้รว่มการ
ท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

4.14 0.94 มาก 

2. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรมอ่ืนที่
ดงึดดูใจใหเ้ขา้ร่วม เช่น การเลน่น า้ตก การชมวิวทิวทศัน ์
การเลน่น า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

4.32 0.86 มาก 

4. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมเหมาะสม 

4.35 0.77 มาก 

รวม 4.27 0.62 มาก 

 
จากตาราง 22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป  
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีระยะเวลาในการท ากิจกรรม
เหมาะสม (x̅ = 4.35) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรมอื่นที่ดงึดดูใจใหเ้ขา้ร่วม เช่น 
การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมัคร   
(x̅ = 4.32) และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยว
เลือกซือ้หรือยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรมอาสาสมคัร (x̅ = 4.14)  
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4.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( x̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ระหว่าง 
เพศ และมหาวิทยาลยั 

ผูว้ิจยัเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่ อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ระหว่างเพศ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ยดว้ยค าที (t - test)  
และระหว่างมหาวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยในการ
ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ปรากฏผลวิเคราะห์ข้อมูลดัง
ตาราง 23 - 52 

4.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ระหว่างเพศ ดงั
ตาราง 23 - 29 
ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ระหว่างเพศ 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

เพศ (n= 402) 
t p-value ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 4.20 0.44 4.16 0.45 0.73 0.39 
2. ดา้นความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึง 

4.07 0.56 4.02 0.55 0.12 0.72 

3. ดา้นที่พกัแรม 4.07 0.49 4.05 0.53 0.69 0.40 
4. ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 4.37 0.43 4.36 0.46 1.30 0.25 
5. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 3.75 0.60 3.75 0.67 1.47 0.22 
6. ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 4.28 0.60 4.25 0.63 0.00 0.93 

รวม 4.12 0.32 4.10 0.34 0.10 0.74 

จากตาราง 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 



  69 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ระหว่างเพศ 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ 
เพศ (n= 402) 

t p-value ชาย หญิง 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. แหลง่ท่องเที่ยวมีทศันียภาพ  
วิวทิวทศันท์ี่สวยงามดงึดดูใจใหไ้ป
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

4.22 0.74 4.21 0.71 0.56 0.45 

2. แหลง่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
ของทรพัยากรการท่องเที่ยว 

4.18 0.70 4.18 0.74 0.02 0.88 

3. ความมีชื่อเสียงของแหลง่ท่องเที่ยว
ในดา้นกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

4.15 0.81 4.02 0.92 0.38 0.53 

4. แหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยั
และมีมาตรฐานในการจดัการที่ดี 

4.26 0.78 4.25 0.78 0.16 0.68 

รวม 4.20 0.44 4.16 0.45 0.73 0.39 

 
จากตาราง 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งดงึดดูใจ ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  ด้านความสะดวก 
ในการเดินทางเขา้ถึง ระหว่างเพศ 

ด้านความสะดวก 
ในการเดินทางเข้าถึง 

เพศ (n= 402) 
t p-value ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร
สามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่ายและ
สะดวก 

4.22 0.83 4.10 0.92 0.00 0.93 

2. เสน้ทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว 
เชิงอาสาสมคัรมีความปลอดภยั 

4.28 0.85 4.15 0.87 0.00 0.94 

3. แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถ
บรกิารสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงได้
สะดวก 

3.62 0.99 3.67 0.91 2.59 0.10 

4. การเดินทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว 
เชิงอาสาสมคัรมีปา้ยบอกทางอย่าง
ชดัเจน 

4.18 0.93 4.19 0.85 1.62 0.20 

รวม 4.07 0.56 4.02 0.55 0.12 0.72 

 
จากตาราง 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึง ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พกัแรม ระหว่างเพศ 

ด้านทีพั่กแรม 
เพศ (n= 402) 

t p-value ชาย หญิง 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การมีที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรอยู่ในแหลง่ท่องเที่ยว 

4.23 0.86 4.17 0.82 2.68 0.10 

2. ที่พกัแรมมีความสะอาดเพียงพอใน
การรองรบันกัท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร 

4.04 0.80 4.12 0.79 0.41 0.51 

3. ที่พกัแรมมีมาตรฐานและความ
ปลอดภยั 

4.20 0.75 4.09 0.86 1.28 0.25 

4. ที่พกัแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ขัน้พืน้ฐานรองรบันกัท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร 

3.83 0.86 3.87 0.88 0.20 0.65 

รวม 4.07 0.49 4.05 0.53 0.69 0.40 

 
จากตาราง 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พกัแรม ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ระหว่างเพศ 

ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 

เพศ (n= 402) 

t p-value ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การท่องเที่ยวเชงิอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มมกีิจกรรมใหเ้ลือกท า
อย่างหลากหลาย 

4.25 0.87 4.36 0.79 0.70 0.40 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มสามารถสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มให้
นกัท่องเที่ยวได ้

4.60 0.64 4.38 0.90 19.21 0.00* 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนช่วยสรา้ง
จิตส านึกดา้นการอนรุกัษ์ใหก้บันกัท่องเที่ยว
ที่เขา้มาท ากิจกรรม 

4.54 0.75 4.52 0.74 0.07 0.77 

4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มตอ้งเอือ้ให้
นกัท่องเที่ยวทกุคนมีส่วนรว่มในกิจกรรม
อาสาสมคัรอยา่งทั่วถงึ 

4.46 0.76 4.42 0.79 0.59 0.44 

5. ความพรอ้มของอปุกรณแ์ละสถานท่ีใน
การท ากิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเที่ยว 

4.21 0.84 4.25 0.86 0.84 0.35 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัการและมี
มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัที่ดี 

4.21 0.74 4.29 0.79 2.44 0.11 

รวม 4.37 0.43 4.36 0.46 1.30 0.25 

*P<0.05 

จากตาราง 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียงความคิดเห็นในประเด็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ระหว่าง
เพศ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพศ (n= 402) 

t p-value ชาย หญิง 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. แหลง่ท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร และการบริการต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

3.93 0.83 4.02 0.75 4.54 0.03* 

2. แหลง่ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า 
สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi เพียงพอต่อ
การใชง้าน  

4.22 0.91 4.12 1.05 2.30 0.13 

3. แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้
และรา้นอาหารใหบ้รกิารแก่
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

3.66 1.04 3.64 1.08 0.36 0.54 

4. แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลกึ
ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท า
กิจกรรม 

3.21 1.05 3.25 1.10 1.07 0.30 

รวม 3.75 0.60 3.75 0.67 1.47 0.22 

*P<0.05 

จากตาราง 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงความคิดเห็นในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้้อมูล



  74 

เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 29 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส าเรจ็รูป ระหว่างเพศ 

ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส าเร็จรูป 

เพศ (n= 402) 
t p-value ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความ
น่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ 
ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือ
ยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร 

4.18 0.94 4.11 0.94 0.41 0.52 

2. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรมีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดดูใจให้
เขา้รว่ม เช่น การเลน่น า้ตก การชมวิว
ทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล 
นอกเหนือจากการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร 

4.31 0.82 4.33 0.88 0.16 0.68 

3. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรมีระยะเวลาในการท า
กิจกรรมเหมาะสม 

4.37 0.79 4.34 0.76 0.41 0.52 

รวม 4.28 0.60 4.25 0.63 0.00 0.93 

จากตาราง 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยว

ส าเรจ็รูป ไม่แตกต่างกนั 
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4.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย  
ดงัตาราง 30 - 52 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ระหว่างมหาวิทยาลยั 

ความคิดเหน็
เก่ียวกับ 

การจัดการ 
การท่องเทีย่ว 

มหาวิทยาลัย 
(n=402)   

จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

รามค าแหง 
F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

0.57 0.72 ดา้นสิ่งดงึดดูใจ 4.18 0.41 4.10 0.48 4.23 0.41 4.19 0.42 4.19 0.55 4.19 0.40 

ดา้นความ
สะดวกในการ
เดินทางเขา้ถึง 

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* 

ดา้นที่พกัแรม 4.13 0.43 3.95 0.56 4.08 0.44 4.13 0.39 3.95 0.76 4.11 0.38 1.89 0.94 

ดา้นกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

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 

ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

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* 

ดา้นโปรแกรม
การท่องเที่ยว
ส าเรจ็รูป 

4.25 0.64 4.17 0.70 4.46 0.52 4.29 0.52 4.01 0.72 4.42 0.48 5.08 0.00* 

ภาพรวม 4.14 0.21 4.03 0.40 4.23 0.22 4.16 0.19 3.93 0.53 4.18 0.19 7.74 0.00* 

*p < 0.05  

จากตาราง 30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในภาพรวมและ  
รายดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นตอ้งท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 31 - 33 
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับความคิดเห็น  
ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.18 - 0.216* -0.003 0.115 0.432* 0.070 
เกษตรศาสตร ์ 3.97  - -0.220* -0.100 0.216* -1.455 
มหิดล 4.19   - 0.119 0.436* 0.074 
ธรรมศาสตร ์ 4.07    - 0.317* -0.044 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.75     - -0.361* 
รามค าแหง 4.11      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 31 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยมีความ
คิดเห็นด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีความคิดเห็นด้านความ
สะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นด้าน 
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 3.72 - -0.063 -0.261* -0.171 0.373* -0.052 
เกษตรศาสตร ์ 3.79  - -0.197 -0.108 0.436* 0.011 
มหิดล 3.98   - 0.089 0.634* 0.208 
ธรรมศาสตร ์ 3.89    - 0.544* 0.119 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.35      -0.425* 
รามค าแหง 3.77      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี 
ความคิดเห็นด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัมหิดล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒมีความคิดเห็น 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลัย
รามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.25 - 0.079 -0.213* -0.039* 0.243* -0.169 
เกษตรศาสตร ์ 4.17  - -0.293* -0.119 0.164 -0.248* 
มหิดล 4.46   - 0.174 0.457* 0.447 
ธรรมศาสตร ์ 4.29    - 0.283* -0.129 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.01     - -0.412* 
รามค าแหง 4.42      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัมีความ
คิดเห็นด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูปแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรม์ีความคิดเห็นดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าเร็จรูปแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นด้าน
โปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูปแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ และมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  



  79 

ตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านสิ่งดึงดูดใจ ระหว่าง
มหาวิทยาลยั 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ 

มหาวิทยาลัย (n=402) 
จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 

วิโรฒ 
รามค าแหง 

F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. แหล่งท่องเที่ยวมี
ทศันียภาพ ที่สวยงาม
ดงึดดูใจใหไ้ปท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัร 

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 

2. แหล่งท่องเที่ยวมี
ความหลากหลายของ
ทรพัยากร 

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 

3. ความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวในดา้น
กิจกรรมอาสาสมคัร
เพ่ือการอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

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. แหล่งท่องเที่ยวมี
ความปลอดภยัและมี
มาตรฐานในการ
จดัการที่ด ี

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 

ภาพรวม 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 

*p < 0.05  

จากตาราง 34 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 35 
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ตาราง 35 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง ความมีชื่อเสียงของแหลง่ท่องเที่ยวในดา้นกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.16 - 0.164 -0.015 -0.119 0.552* -0.045 
เกษตรศาสตร ์ 4.00  - -0.179 -0.284 0.388* -0.209 
มหิดล 4.18   - -0.104 0.567* -0.030 
ธรรมศาสตร ์ 4.28    - 0.672* 0.075 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.61     - -0.597* 
รามค าแหง 4.21      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีความคิดเห็นด้านสิ่งดึงดูดใจในเรื่องความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 36 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดา้นความสะดวกในการ
เดินทางเขา้ถึง ระหว่างมหาวิทยาลยั 

ด้านความสะดวก 
ในการเดินทางเข้าถึง 

มหาวิทยาลัย 
(n=402) 

จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

รามค าแหง 
F p-value 

�̅� S.D
. 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D
. 

  

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรสามารถ
เดินทางเขา้ถึงไดง้่าย
และสะดวก 

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* 

2. เสน้ทางเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรมีความ
ปลอดภยั 

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. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรมีรถ
บริการสาธารณะที่
สามารถเขา้ถึงได้
สะดวก 

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. การเดินทางเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรมีป้าย
บอกทางอย่างชดัเจน 

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* 

ภาพรวม 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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  ดา้นความสะดวก 
ในการเดินทางเขา้ถึงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก เสน้ทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
มีความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงได้สะดวก 
และการเดินทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีปา้ยบอกทางอย่างชดัเจน ดงันัน้ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 37 - 40 
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลยั กับความคิดเห็น เรื่อง
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.31 - 0.388* -0.060 0.045 0.493* 0.119 
เกษตรศาสตร ์ 3.93  - -0.448* -0.343* 0.104 -0.269 
มหิดล 4.37   - 0.104 0.552* .0179 
ธรรมศาสตร ์ 4.27    - 0.448* 0.075 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.82     - -0.373* 
รามค าแหง 4.19      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 37 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล และ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกแตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง เสน้ทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีความปลอดภยั 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.31 - 0.343* -0.075 0.134 0.299* -0.060 
เกษตรศาสตร ์ 3.97  - -0.418* -0.209 -0.045 -0.403* 
มหิดล 4.39   - 0.209 0.373* 0.015 
ธรรมศาสตร ์ 4.18    - 0.164 -0.194 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.01     - -0.358* 
รามค าแหง 4.37      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 38 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มีความคิดเห็นเรื่องเสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความปลอดภัยแตกต่างจาก
ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยั
รามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่อง
เสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีความปลอดภยัแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่
ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรามค าแหง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 39 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถบรกิารสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 3.79 - -0.090 0.134 0.149 0.433* 0.239 
เกษตรศาสตร ์ 3.88  - 0.224 0.239 0.522* 0.328* 
มหิดล 3.66   - 0.015 0.299 0.104 
ธรรมศาสตร ์ 3.64    - 0.284 0.090 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.36     - -0.194 
รามค าแหง 3.55      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 39 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถบรกิารสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกแตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 40 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง การเดินทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีปา้ยบอกทางอย่างชดัเจน 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.33 - 0.224 -0.015 0.134 0.507* -0.015 
เกษตรศาสตร ์ 4.10  - -0.239 -0.090 0.284 -0.239 
มหิดล 4.34   - 0.149 0.522* 0.000 
ธรรมศาสตร ์ 4.19    - 0.373* -0.149 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.82     - -0.522* 
รามค าแหง 4.34      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มีความคิดเห็นเรื่องการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน
แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 41 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านที่พักแรม ระหว่าง
มหาวิทยาลยั 

ด้านทีพ่ักแรม 

มหาวิทยาลัย (n=402) 
จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 

วิโรฒ 
รามค าแหง 

F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. การมีที่พกัแรมรองรบั 
นกัท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรอยู่ใน 
แหล่งท่องเที่ยว 

4.39 0.88 4.07 0.84 4.31 0.70 4.34 0.70 3.73 0.99 4.31 0.70 6.42 0.00* 

2. ที่พกัแรมมีความ
สะอาดเพียงพอในการ
รองรบันกัท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร 

4.13 0.79 3.90 0.97 4.18 0.65 4.09 0.79 4.01 0.86 4.18 0.67 1.28 0.27 

3. ที่พกัแรมมีมาตรฐาน
และความปลอดภยั 

4.18 0.67 4.06 0.88 4.07 0.85 4.10 0.94 4.13 0.85 4.24 0.72 0.44 0.81 

4. ที่พกัแรมมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกขัน้พืน้
ฐานรองรบันกัท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัร 

3.85 0.82 3.78 0.98 3.78 0.88 4.00 0.81 3.96 0.91 3.75 0.82 0.96 0.43 

ภาพรวม 4.13 0.43 3.95 0.56 4.08 0.44 4.13 0.39 3.95 0.76 4.11 0.38 1.89 0.94 

*p < 0.05  

จากตาราง 41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พกั ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้เรื่องการมีที่พักแรมรองรบันักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดงัตารางที่ 42 
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ตาราง 42 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง การมีที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรอยู่ในแหลง่ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.39 - 0.313* 0.075 0.045 0.657* 0.075 
เกษตรศาสตร ์ 4.07  - -0.239 -0.269 0.343* -0.239 
มหิดล 4.31   - -0.030 0.582* 0.000 
ธรรมศาสตร ์ 4.34    - 0.612* 0.030 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.73     - -0.582* 
รามค าแหง 4.31      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัมีความ
คิดเห็นเรื่องการมีที่พกัแรมรองรบันักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว แตกต่างจาก
ผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องการมี
ที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรอยู่ในแหลง่ท่องเที่ยว แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถาม
ที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 43 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ระหว่างมหาวิทยาลยั 

ด้านกิจกรรม 
การท่องเทีย่ว 

มหาวิทยาลัย  (n=402) 
จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 

วิโรฒ 
รามค าแหง 

F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มมี
กิจกรรมใหเ้ลือกท าอย่าง
หลากหลาย 

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 

2. กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
สามารถสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มได ้

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 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
มีส่วนช่วยสรา้งจิตส านึก
ดา้นการอนรุกัษ์ใหก้บั
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท า
กิจกรรม 

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 

4. กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มเอือ้
ใหน้กัท่องเที่ยวทกุคนมี
ส่วนรว่มในกิจกรรม
อาสาสมคัรอย่างทั่วถึง 

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* 
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ตาราง 43 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ระหว่างมหาวิทยาลยั (ต่อ) 

ด้านกิจกรรม 
การท่องเทีย่ว 

มหาวิทยาลัย  (n=402) 
จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 

วิโรฒ 
รามค าแหง 

F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
5. ความพรอ้มของ
อปุกรณแ์ละสถานที่ใน
การท ากิจกรรม
อาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
เพียงพอกบัจ านวน
นกัท่องเที่ยว 

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 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพ่ือการ
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
มีการจดัการและ 
มีมาตรฐานการรกัษา
ความปลอดภยัทีด่ ี

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 

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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  ดา้นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้เรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้ให้นักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงมีความแตกต่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 44 
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ตาราง 44 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนมี
สว่นรว่มอย่างทั่วถึง 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.61 - 0.358* 0.060 0.134 0.373* 0.149 
เกษตรศาสตร ์ 4.25  - -0.299* -0.224 0.015 -0.209 
มหิดล 4.55   - 0.075 0.313* 0.090 
ธรรมศาสตร ์ 4.48    - 0.239 0.015 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.24     - -0.224 
รามค าแหง 4.46      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 44 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอือ้ให้
นักท่องเที่ ยวทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่ วถึง แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มีความคิดเห็นเรื่องกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนรว่มอย่าง
ทั่วถึง แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มเอือ้ใหน้ักท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่ วถึง แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 45 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ระหว่าง
มหาวิทยาลยั 

ด้านส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

มหาวิทยาลัย (n=402) 
จุฬาลงกรณ ์ เกษตร-

ศาสตร ์
มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทร- 

วิโรฒ 
รามค าแหง 

F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. แหล่งท่องเที่ยวมี
เจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลู 
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร และการ
บริการต่างๆ อย่างทั่วถึง 

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* 

2. แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
พืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า 
สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi 
เพียงพอต่อการใชง้าน  

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. แหล่งท่องเที่ยวมีรา้น
สะดวกซือ้และรา้นอาหาร
ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยว 

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* 

4. แหล่งท่องเที่ยวมี 
รา้นของที่ระลกึใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มา
ท ากิจกรรม 

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* 

ภาพรวม 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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่
คอยให้ข้อมูลเ ก่ียวกับการท่องเที่ ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่ วถึง   
แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi เพียงพอ
ต่อการใชง้าน แหล่งท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท า
กิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลึกใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม ดงันัน้
ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 46 - 49 
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ตาราง 46 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หน้าที่คอยใหข้อ้มูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและการบริการ
ต่างๆ อย่างทั่วถงึ 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 3.90 - -0.134 0.119 -0.194 -0.373* 0.060 
เกษตรศาสตร ์ 4.03  - 0.254 -0.060 -0.239 0.194 
มหิดล 3.78   - -0.313* -0.493* -0.060 
ธรรมศาสตร ์ 4.09    - -0.179 0.254 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.27     - 0.433* 
รามค าแหง 3.84      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็น  
เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และการบริการ
ต่างๆ อย่างทั่วถึง แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหลง่
ท่องเที่ยวมีเจา้หน้าที่คอยให้ขอ้มูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ 
อย่ า งทั่ วถึ ง แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึ กษาอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 47 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท ์Wi-Fi  
มีความเพียงพอต่อการใชง้าน 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.36 - 0.463* -0.104 0.015 0.821* -0.045 
เกษตรศาสตร ์ 3.90  - -0.567* -0.448* 0.358* -0.507* 
มหิดล 4.46   - 0.119 -0.925* 0.060 
ธรรมศาสตร ์ 4.34    - 0.806* -0.060 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.54     - -0.866* 
รามค าแหง 4.40      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 47 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศัพท์ Wi-Fi มีความเพียงพอต่อการใช้งานอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง  
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi มีความเพียงพอ
ต่อการใช้งานอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหลง่
ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi มีความเพียงพอ
ต่อการใชง้านอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึงแตกต่างจาก ผูต้อบแบบสอบถามที่
ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 48 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 3.60 - -0.254 -0.448* -0.239 0.746* -0.104 
เกษตรศาสตร ์ 3.85  - -0.194 0.015 1.000* 0.149 
มหิดล 4.04   - 0.209 1.194* 0.343* 
ธรรมศาสตร ์ 3.84    - 0.985* 0.134 
ศรีนครินทรวิโรฒ 2.85     - -0.851* 
รามค าแหง 3.70      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัมีความ
คิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท า
กิจกรรมแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมี
รา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรมแตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเรื่องแหลง่
ท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหารใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท ากิจกรรมแตกต่างจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 49 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับความคิดเห็น  
เรื่อง แหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลกึใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท ากิจกรรม 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 3.06 - -0.328 -0.612* -0.269 0.299 -0.119 
เกษตรศาสตร ์ 3.39  - -0.284 0.060 0.627* 0.209 
มหิดล 3.67   - 0.343 0.910* 0.493* 
ธรรมศาสตร ์ 3.33    - 0.567* 0.149 
ศรีนครินทรวิโรฒ 2.76     - -0.418* 
รามค าแหง 3.18      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัมีความ
คิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลึกใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรมแตกต่าง
จากผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมี
รา้นของที่ระลึกใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรมแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่
ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมีร้านของที่ระลึกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท ากิจกรรมแตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

  



  96 

ตาราง 50 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส าเรจ็รูป ระหว่างมหาวิทยาลยั 

ด้านโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วส าเร็จรูป 

มหาวิทยาลัย 
(n=402) 

จุฬาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

รามค าแหง 
F p-value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. โปรแกรมการท่องเที่ยวมี
ความน่าสนใจของกิจกรรม
และสถานที่ ดงึดดูให้
นกัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือ
ยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร 

 4.22 0.98 4.13 0.99 4.42 0.74 4.10 0.78 3.60 1.16 4.34 0.68 6.83 0.00* 

2. โปรแกรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรม
อ่ืนที่ดงึดดูใจใหเ้ขา้รว่ม 
เช่น การเล่นน า้ตก การชม
วิวทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล 
นอกเหนือจากการท า
กิจกรรมอาสาสมคัร 

4.30 0.88 4.01 1.03 4.49 0.74 4.45 0.74 4.19 0.89 4.48 0.74 3.35 0.00* 

3. โปรแกรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรมีระยะเวลา
ในการท ากิจกรรม
เหมาะสม 

4.24 0.98 4.37 0.75 4.49 0.74 4.33 0.74 4.24 0.72 4.45 0.63 1.24 0.28 

ภาพรวม 4.25 0.64 4.17 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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ศกึษาอยู่มหาวิทยาลยัต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าเร็จรูป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือยินดีเขา้ร่วม
การท ากิจกรรมอาสาสมัคร และโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดใจให้
เขา้ร่วม เช่น การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทัศน ์การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร ดงันัน้ตอ้งท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัตารางที่ 51 - 52 
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ตาราง 51 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับความคิดเห็น  
เรื่อง โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือก
ซือ้หรือยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.22 - 0.090 -0.194 0.119 0.627* -0.119 
เกษตรศาสตร ์ 4.13  - -0.284 0.030 0.537* -0.209 
มหิดล 4.42   - 0.313* 0.821* 0.075 
ธรรมศาสตร ์ 4.10    - 0.507* -0.239 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3.60     - -0.746* 
รามค าแหง 4.34      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็น 
เรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้
หรือยินดีเข้าร่วมการท ากิจกรรมอาสาสมัครแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นเรื่อง
โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือ
ยินดีเขา้ร่วมการท ากิจกรรมอาสาสมัครแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 52 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับความคิดเห็น  
เรื่อง โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดใจใหเ้ขา้ร่วม เช่น การเล่นน า้ตก 
การชมวิวทิวทศัน ์การเลน่น า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

มหาวิทยาลยั x̅ จฬุาลงกรณ ์ เกษตรศาสตร ์ มหิดล ธรรมศาสตร ์ ศรีนครินทรวิโรฒ รามค าแหง 
จฬุาลงกรณ ์ 4.30 - 0.284 -0.194 -0.149 0.104 -0.179 
เกษตรศาสตร ์ 4.01  - -0.478* -0.433* -0.179 -0.463* 
มหิดล 4.49   - 0.045 0.299* 0.015 
ธรรมศาสตร ์ 4.45    - 0.254 -0.030 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.19     - -0.284 
รามค าแหง 4.48      - 

*p < 0.05  

จากตาราง 52 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มีความคิดเห็นเรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดใจให้เข้าร่วม  
เช่น การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมคัร
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ มีความ คิดเห็น  
เรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดใจใหเ้ขา้ร่วม เช่น การเล่นน า้ตก 
การชมวิวทิวทัศน ์การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมคัรแตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามที่ศกึษาอยู่ มหาวิทยาลยัมหิดล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ผลการวิจัยขั้นตอนย่อยที่  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และสว่นประสมทางการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ผลการสมัภาษณ ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุิ ในหน่วยงานภาครฐั ที่เก่ียวขอ้งกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จ านวน 2 คน ภาคเอกชนเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
จ านวน 2 คน ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุิที่เก่ียวขอ้งกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม จ านวน 2 คน และ
กลุ่มเยาวชนผู้น าที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 6 คน รวมทั้งสิน้ 12 คน โดยผู้วิจัยใช้การถอดความ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
Analysis) และวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน และน าเสนอ
ผลการวิจยัในรูปแบบความเรียง ดงันี ้

1. การจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
1.1 ดา้นสิ่งดงึดดูใจ  

หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่เขา้มาท า
กิจกรรมส่วนใหญ่ นิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป่์า หรือหน่วยพิทกัษ์พนัธุพ์ืชและสตัว ์โดยสิ่งดึงดดูใจที่ส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยว
คือ ความมีเอกลกัษณข์องพืน้ที่ ความสวยงามของทรพัยากรธรรมชาติ และกิจกรรมที่มีในแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะพิจารณาจากความหลากหลาย ความทา้ทาย และการไดพ้ักผ่อน
หย่อนใจ 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครส่วนใหญ่จะจัดในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติควบคู่กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
โดยนกัท่องเที่ยวจะชื่นชอบแหลง่ท่องเที่ยวท่ีมีเรื่องราวใหน้่าเขา้ไปศกึษาเรียนรู ้เป็นแหลง่ท่องเที่ยว
ที่มีความปลอดภยั ค่อนขา้งมีมาตรฐาน และมีประสบการณใ์นการจดัการท่องเที่ยวมาบา้งแลว้ ใน
การเลือกแหล่งท่องเที่ยวผูจ้ัดการท่องเที่ยวก็จะค านึงถึงลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้ๆ ดว้ย เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมัครจะตอ้งพิจารณาจากความตอ้งการของคนใน
พืน้ที่เป็นหลัก ว่าตอ้งการกิจกรรมอาสาสมัครในลกัษณะใด ที่จะสามารถสรา้งประโยชนใ์หก้ับ
พืน้ที่มากที่สดุ 

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ ์มีความคิดเห็นว่า แหลง่ท่องเที่ยวที่มีทศันียภาพที่
สวยงามจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวต้องมี  
ความปลอดภัย เนื่องจากการจัดกิจกรรมอาสาสมัครของหน่วยงานเป็นการจัดให้กับเด็กและ
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เยาวชน ซึ่งผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้จึงตอ้งเลือก
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อดา้นมาตรฐานความปลอดภัย หลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวประเภทน า้ตกหรือ
ทะเล ที่คาดว่าอาจเกิดอนัตรายกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการได ้

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม สว่นใหญ่จะเลือกไป
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลกั โดยไม่ไดมุ้่งเนน้ถึงความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 
หรือความหลากหลายของทรพัยากรมากนัก เพียงแต่ตอ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง
แทจ้ริง เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการได้สมัผสัธรรมชาติและตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติที่มี
ต่อมนษุย ์โดยแหลง่ท่องเที่ยวตอ้งมีความปลอดภยัในการรองรบันกัท่องเที่ยวดว้ย 

1.2 ดา้นความสะดวกในการเดินทางเดินทางเขา้ถึง 
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรส่วนใหญ่

เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ไดอ้ยู่ติดถนนใหญ่ และไม่ค่อยมีบริการสาธารณะเขา้ถึงมาก
นกั ท าใหผู้จ้ดัการท่องเที่ยวตอ้งเช่ารถเพื่อเดินทางเขา้มายงัแหลง่ท่องเที่ยว โดยผูจ้ดัการท่องเที่ยว
และนกัท่องเที่ยวจะค านึงถึงเสน้ทางที่สะดวกและปลอดภยัเป็นหลกั 

จากหน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ในการน านักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ารถตูใ้ห้กับนักท่องเที่ยว โดยตอ้งเป็นรถตูท้ี่มีความ
ช านาญในพืน้ที่นัน้ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการหลงทาง แหลง่ท่องเที่ยวจะตอ้งมีความสะดวกในการ
เดินทางเขา้ถึง มีปา้ยบอกทางต่างๆ อย่างชดัเจน และมีที่จอดรถรองรบัอย่างเพียงพอและปลอดภยั 

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า ในการน านักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว ตอ้งมีเสน้ทางใหร้ถสามารถเขา้ถึงได ้เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวแลว้ ยังตอ้งมี
อปุกรณใ์นการท ากิจกรรมที่ตอ้งน าเขา้ไปในพืน้ที่ดว้ย ซึ่งส่วนใหญ่จะใชก้ารเดินทางโดยรถตูห้รือ
รถยนตเ์ป็นหลกั เนื่องจากรถที่มีขนาดใหญ่กว่านี ้เช่น รถมินิบสั หรือรถบสั จะมีขอ้จ ากัดในการ
เดินทางค่อนขา้งสงู อาจจะไม่สามารถเขา้ถึงพืน้ที่ที่ตอ้งการได ้

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวไดง้่ายเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกท ากิจกรรมยังสถานที่
นัน้ๆ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลยัจัดท า
ขึน้ด้วยตัวเอง ท าให้ต้องมีอุปกรณ์จ านวนมาก รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากเช่นกัน  
จึงจ าเป็นตอ้งมีเสน้ทางรถที่สามารถเขา้ถึงได ้นอกจากนีค้วรมีป้ายบอกทาง จุดสงัเกต และระบบ 
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GPS ที่ระบุการเดินทางเขา้ถึงพืน้ที่ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่ไดอ้ยู่ติดถนนสายหลกัท า
ใหเ้ดินทางเขา้ถึงยาก หากไม่มีปา้ยบอกทางหรือจดุสงัเกตอาจท าใหห้ลงทางได ้

1.3 ดา้นที่พกัแรม 
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า การมีที่พกัแรมรองรบัในแหล่งท่องเที่ยว

เป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าใหผู้จ้ดัการท่องเที่ยวตดัสินใจเลือกไปยงัแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ไดง้่ายขึน้ เนื่องจาก
ช่วยลดขัน้ตอนในการจัดการ โดยในการเลือกที่พกัแรมนัน้จะตอ้งพิจารณาจากความสะอาดและ
ความปลอดภยัของที่พกัเป็นหลกั แต่ในดา้นของสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัที่เราควบคุมได้
ยาก ดว้ยลกัษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรส่วนใหญ่จะอยู่กลางป่า กลางเขาที่ไม่ไดม้ีสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากมายนกั  

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า การมีที่พักแรมรองรบันักท่องเที่ยว
เป็นเรื่องที่จ  าเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมคัรบางครัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า 1 วนั 
โดยลกัษณะของที่พกัมกัเป็นโฮมสเตยช์มุชน หรือบา้นพกัตามอทุยานที่ตอ้งมีมาตรฐานดา้นความ
สะอาดและปลอดภยัเป็นหลกั พรอ้มทัง้มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบันกัท่องเที่ยว 

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า การจัดการดา้นที่พักแรมของ
นกัท่องเที่ยวกลุม่นีไ้ม่ยุ่งยากมากนกั เนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรจะมี
ความเขา้ใจเบือ้งตน้อยู่แลว้ว่าอาจไม่ไดพ้กัแรมในระดบัที่ดีมากนกั แต่ทัง้นีผู้จ้ดักิจกรรมก็จะเลือก
ที่พักที่มีความปลอดภัย และมีความสะอาดให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และสิ่งส าคัญที่
นอกเหนือจากนัน้คือการแจง้รูปแบบการพกัแรมใหน้กัท่องเที่ยวไดท้ราบก่อน เพื่อนกัท่องเที่ยวจะ
ไดจ้ดัเตรียมของใชส้ว่นตวัที่เราไม่มีใหบ้รกิารมาลว่งหนา้ เช่น ถงุนอน หรือผา้ห่ม เป็นตน้ 

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การจดัการดา้นที่พกัแรมมีความส าคญัอย่างยิ่งในการจดักิจกรรมอาสาสมคัร เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเพียงวันเดียวต้องมีการค้างคืนอย่างน้อย 2 คืน ซึ่งการจัดกิจกรรมของนิสิต
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่พักที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากนัก จะเน้นเรื่องความ
ปลอดภยัเป็นหลกั เพราะกิจกรรมที่จดัส่วนใหญ่จะจัดขึน้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งใกล้
กับที่อยู่อาศัยของสัตวป่์า ดังนั้นที่พักแรมจะตอ้งเป็นบริเวณที่เจา้หน้าที่ประจ าแหล่งท่องเที่ยว
แนะน าว่ามีความปลอดภยั  

1.4 ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า สิ่งที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วไปหนัมาสนใจ

การท่องเที่ยวอาสาสมคัร คือกิจกรรมที่นกัท่องเที่ยวจะไดท้ าระหว่างการท่องเที่ยว ที่หาไม่ไดใ้นการ
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ท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งกิจกรรมถือเป็นประเด็นส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ผูจ้ดัการ
ท่องเที่ยวควรจดักิจกรรมที่หลากหลายใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ร่วมอย่างทั่วถึง และที่ส  าคญักิจกรรม
นัน้ตอ้งเกิดประโยชนแ์ละตรงกบัความตอ้งการของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้อย่างแทจ้รงิ 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ผูจ้ดักิจกรรมตอ้งออกแบบกิจกรรม
ใหต้รงกับความตอ้งการของแหล่งท่องเที่ยวและนกัท่องเที่ยว โดยมีการประเมินผลกระทบทัง้เชิง
บวกและลบ ทัง้ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อไม่ใหก้ารท ากิจกรรมในแต่ละครัง้
เกิดผลกระทบเชิงลบหรือสรา้งความเสียหายใหก้บัทรพัยากรในพืน้ที่นัน้  

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
กิจกรรมในการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่สุด นอกจากเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวในครัง้นีแ้ล้ว กิจกรรมในโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง
จิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติใหก้ับนักท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งหลักในการจัดกิจกรรม
อาสาสมัครแต่ละครัง้คือ ตอ้งมีการถามความตอ้งการของพืน้ที่ และมีการประเมินก่อนว่าสิ่งที่
ไดร้บัจากกิจกรรมนัน้เกิดประโยชนก์บัพืน้ที่นัน้อย่างแทจ้รงิหรือไม่ 

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า กิจกรรมเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุจากทัง้ 6 องคป์ระกอบของการท่องเที่ยว เนื่องจากถา้กิจกรรมไม่
น่าสนใจก็จะไม่สามารถดึงดูดนิสิตนักศึกษามาร่วมโครงการได ้ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่กลุ่มนิสิต
นักศึกษาจัดขึน้เป็นกิจกรรมประเภทสื่อความหมาย การเรียนรู ้สมัผัส และใกลช้ิดกับธรรมชาติ  
โดยนิสิตนักศึกษาผู้จัดโครงการเป็นผู้ด  าเนินกิจกรรมเองภายใต้การดูแลความปลอดภัยของ
เจา้หนา้ที่ประจ าแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือกิจกรรมอาสาสมคัรในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะขึน้อยู่
กบัแหล่งท่องเที่ยวในขณะนัน้ว่าตอ้งการให้ผูร้่วมโครงการท ากิจกรรมลกัษณะใด โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการปลกูป่า ท าฝายชะลอน า้ สรา้งแนวกนัไฟ เก็บใบไมแ้หง้ ซึ่งผูจ้ดักิจกรรมจะใหค้วามส าคญั
กับการมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับกิจกรรม และการตระหนักถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติจากการไดส้มัผัสพืน้ที่จริงควบคู่ไปดว้ย รวมไปถึงดา้นการมีอุปกรณใ์นการท ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง1.5 ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า ในการจดัการท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความ
สะดวกนัน้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถก าหนดได ้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีบริบทที่ต่างกนัไป แต่ทุก
ครั้งในการจัดการท่องเที่ยวก็จะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐานรองรบั
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นกัท่องเที่ยวใหไ้ดม้ากที่สุด รวมไปถึงการใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ ก็เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวทราบถึงกฎ 
ระเบียบต่างๆ ในระหว่างการท ากิจกรรมดว้ย 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกมาท ากิจกรรม
อาสาสมัคร ทัง้ในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความชื่น
ชอบกิจกรรมที่ผจญภยั ชอบความสมบุกสมบนั และมีความเขา้ใจในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกที่
มีอย่างจ ากดัตามลกัษณะพืน้ที่ แต่สิ่งส าคญัคือผูจ้ดัการท่องเที่ยวตอ้งแจง้แก่นักท่องเที่ยวก่อนว่า
แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปนั้นมีสิ่งอ านวยความสะดวกใดรองรบัอยู่บา้ง เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวได้
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนตัวไปเอง นอกจากนีน้ักท่องเที่ยวยังมีความตอ้งการเรื่อง
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และสญัญาณโทรศัพทส์  าหรบัการติดต่อสื่อสารการรบัรู ้ขอ้มูล
ต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยว 

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า สิ่งอ านวยความสะดวกไม่ได้
เป็นปัจจัยหลกัในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได ้ขึน้อยู่กับ
นกัท่องเที่ยวว่าจะยอมรบัไดม้ากเพียงใด ซึ่งปกติแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้
พืน้ฐานรองรบันกัท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า และน า้อปุโภค พรอ้มรองรบันกัท่องเที่ยวอยู่แลว้  

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า องคป์ระกอบดา้นนีเ้ป็นดา้นที่ผูจ้ดัโครงการใหค้วามส าคัญนอ้ยที่สุด เนื่องจากการมาเขา้ร่วม
โครงการอาสาสมัคร ผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็จะทราบเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ค่อนขา้งน้อย แมก้ระทั่งหอ้งน า้ หรือระบบไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นผูท้ี่เขา้ร่วมโครงการจะตอ้ง
ทราบและยอมรบัขอ้จ ากัดนีก้่อนมาเขา้ร่วมโครงการ ทั้งนีผู้จ้ัดโครงการจะมีการจัดการดา้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานใหดี้ที่สดุตามบริบทของพืน้ที่ เช่น การดแูลความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว การดแูลความปลอดภยั และการตัง้จดุปฐมพยาบาลใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการ  

1.6 ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเรจ็รูป 
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า ในระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร

ควรจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจด้วย การออกแบบโปรแกรม
อาสาสมคัรที่มีกิจกรรมอาสามากเกินไป จะท าใหน้กัท่องเที่ยวรูส้ึกเบื่อหน่ายและไม่ประทับใจใน
การมาท่องเที่ยว อีกทัง้การออกแบบโปรแกรมต่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งกับความตอ้งการในช่วงเวลา
นัน้ของแหลง่ท่องเที่ยวดว้ย 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส าเรจ็รูปนัน้ตอ้งมีระยะเวลาที่เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย เช่น ถา้เป็นกลุม่เยาวชนที่อยู่ในช่วงเปิด
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ภาคเรียน ระยะเวลาในการจดัไม่ควรยาวนานเกิน 3 วนั และออกแบบใหน้กัท่องเที่ยวมีตวัเลือกที่
หลากหลาย เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว และเพื่อตอบโจทยท์ุกความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยว  

หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ มีความคิดเห็นว่า การออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวบางครัง้ก็ขึน้อยู่กบับริบทของพืน้ที่ดว้ย ว่าตอ้งการใหก้ลุ่มอาสาสมัครเขา้ไปท ากิจกรรม
ใด ช่วงเวลาใด ซึ่งในการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวจะตอ้งออกแบบใหม้ีความน่าสนใจ เพื่อ
ดึงดดูใจนกัท่องเที่ยวเยาวชนใหเ้ขา้ร่วม โดยตอ้งมีกิจกรรมที่สรา้งความสนุกสนานอยู่ในโปรแกรม
ดว้ย ไม่ใช่การท ากิจกรรมอาสาสมคัรเพียงอย่างเดียว  

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการท าโปรแกรมจะค านึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจดัโครงการ ซึ่งตอ้งไม่ชนกบัช่วงสอบ
และวนัที่มีการเรียนการสอนที่ท าใหผู้ ้เขา้ร่วมโครงการตอ้งขาดเรียน ในส่วนของระยะเวลาในการ
จัดการท่องเที่ยว เป็นช่วงเปิดภาคเรียนจะมีระยะเวลาประมาณ 3 วัน ช่วงปิดภาคเรียนจะมี
ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัขึน้ไป โดยปกติแลว้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมจะขึน้อยู่กับรูปแบบ
กิจกรรมที่ท า เช่น กิจกรรมที่มีลักษณะบรรยาย หรืออบรมควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่ วโมงครึ่ง  
เพื่อไม่ใหผู้ท้ี่เขา้ร่วมโครงการรูส้ึกเบื่อหน่าย สว่นกิจกรรมสื่อความหมายหรือกิจกรรมอาสาสมัครที่
ตอ้งท าต่อเนื่อง เช่น ท าฝ่ายชะลอน า้ ท าโป่ง ปลกูป่า จะใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อกิจกรรม เพื่อ
ไม่ใหน้ักท่องเที่ยวรูส้ึกเหน็ดเหนื่อยจนเกินไป รวมถึงการออกแบบโปรแกรมแต่ละครัง้จะตอ้งมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ใหเ้ขา้ร่วมดว้ย เช่น การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล เพราะเป็นสิ่ง
หนึ่งที่กระตุน้ความสนใจใหน้ิสิตนกัศกึษาตดัสินใจเขา้รว่มโครงการไดง้่ายยิ่งขึน้ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2.1 ดา้นสินคา้และบรกิาร 
หน่วยงานภาครัฐ  มีความคิดเห็นว่า  สินค้าและบริการที่ทางภาครัฐให้

ความส าคญัในการพฒันาคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยพัฒนาให้มีความหลากหลายของทรัพยากร รวมไปถึงความมีมาตรฐานและมี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะหากแหล่งท่องเที่ยวมีความพรอ้มในการรองรบั
นักท่องเที่ยว ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติเขา้มาท ากิจกรรมยังแหล่ง
ท่องเที่ยว พรอ้มทัง้สรา้งชื่อเสียงใหก้บัแหล่งท่องเที่ยว และสรา้งความประทบัใจใหน้กัท่องเที่ยวที่
เขา้มายงัแหลง่ท่องเที่ยวได ้



  105 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า สินคา้และบริการที่ทางภาคเอกชน
ใหค้วามส าคัญคือการออกแบบกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการ
ส ารวจผลกระทบต่างๆ ของกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ และกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของนกัท่องเที่ยวดว้ย โดยกิจกรรมนัน้จะตอ้งสรา้งประสบการณท์ี่แปลกใหม่และความประทับใจ
ใหก้บันกัท่องเที่ยวได ้

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า สินคา้และบริการที่ส  าคัญใน
การท่องเที่ยวอาสาสมัครคือ การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมที่
สอดแทรกความรูต่้างๆ ที่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวตระหนกัถึงความส าคญัในการอนุรกัษธ์รรมชาติได ้

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า สินคา้และบรกิารที่ส  าคญัคือกิจกรรมอาสาสมคัรที่สามารถสรา้งจิตส านึกดา้นการอนรุกัษ์ใหก้บั
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได ้ผ่านกิจกรรมบรรยายให้ความรู ้กิจกรรมสื่อความหมายที่ได้
สัมผัสธรรมชาติในสถานที่จริง หรือกิจกรรมอาสาสมัครที่ท าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึน้จากทรพัยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม โดยรูปแบบโครงการจะมีทัง้ระยะสัน้ในช่วง
เปิดภาดเรียน และโครงการระยะยาวในช่วงปิดภาคเรียน 

2.2 ดา้นราคา 
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า การก าหนดราคาจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุน

ของนกัท่องเที่ยวดว้ย โดยมีการก าหนดราคาที่ไม่สงูจนเกินไป เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวทุกกลุม่สามารถ
เขา้ร่วมไดอ้ย่างทั่วถึง ในส่วนตน้ทุนของผูจ้ัดโครงการตอ้งมีการประสานความร่วมมือต่างๆ โดย
ปกติแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องและได้รับความร่วมมือจากแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือสปอนเซอร ์ท าใหม้ีตน้ทนุที่ถกูลง 

หน่วยงานภาคเอกชน  มีความคิดเห็นว่า การก าหนดราคาขายให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนเข้าถึงไดเ้ป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยปกติจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 
2,000 บาท ซึ่งจะขึน้อยู่กับตน้ทุนของสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวตอ้งการในโปรแกรม
ด้วย เช่น หากนักท่องเที่ยวต้องการพักในโรงแรมที่มีมาตรฐานที่สูงกว่า ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม โดยนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะค านึงถึงความคุม้ค่าในราคาที่จ่ายไป ควบคู่ไปกบัจ านวนวนั 
จ านวนกิจกรรม และแหลง่ท่องเที่ยวท่ีเขา้รว่ม  

หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ทางองคก์รจะไม่เก็บค่าเขา้ร่วมกิจกรรม โดยทางองคก์รจะไดร้บัการสนับสนุน
จากภาครฐัและภาคเอกชนอยู่แลว้ แต่หากเป็นการจดัโปรแกรมใหน้กัท่องเที่ยวทั่วไปที่มีศกัยภาพ
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มากขึน้ และตอ้งการกิจกรรมมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ก็จะมีการเก็บค่าเขา้ร่วมการ
ท่องเที่ยว โดยมีราคาเฉลี่ย 1,500 - 4,000 บาท ซึ่งขึน้อยู่กบัจ านวนวนั จ านวนกิจกรรม รูปแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มีในโครงการ  

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า การจัดโครงการของนิสิตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จะไดง้บประมาณสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลยัอยู่แลว้ โดยมี มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่ไม่เก็บค่าเขา้
ร่วมจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ในขณะเดียวกนั จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการเก็บค่าเข้าร่วมเพิ่มเติมจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ไดร้บัจัดการสรรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในการ
ด าเนินโครงการ โดยค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 150-1,000 บาทต่อการเขา้ร่วมโครงการ 
1 ครัง้ ซึ่งเป็นราคาที่นิสิตนกัศกึษาสว่นใหญ่เต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเขา้รว่มโครงการ 

2.3 ดา้นช่องทางและสถานที่จดัจ าหน่าย  
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวที่รองรบัการจัดกิจกรรม

อาสาสมัคร จะมีช่องทางการจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น  Website ของอุทยาน
แห่งชาติ โดยสามารถจองและช าระเงินผ่านทางออนไลนไ์ดส้ะดวกและปลอดภยั  

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบนัสถานที่จดัจ าหน่ายเนน้การ
ใชช้่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั โดยเฉพาะ Facebook Instagram Website จะไดผ้ลตอบรบัดีที่สุด 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวลกัษณะนี ้เป็นกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใชส้ื่อในรูปแบบออนไลนเ์ป็นหลักท าใหน้ักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายมากที่สุด อีกทั้งการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลนย์ังเป็น
ช่องทางที่มีตน้ทุนลงกว่าช่องทางอ่ืนๆ และเป็นการลงทุนที่คุม้ค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด รองลงมาคือการออกบูธตามงานท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางภาครฐัและภาคเอกชนจัดขึน้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ช่องทางนีจ้ะมีตน้ทุนในการตัง้บูธค่อนขา้งสูง และไม่ไดผ้ลตอบรบัมาก
เท่าที่ควร  

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า ผูท้ี่มาซือ้โปรแกรมอาสาสมัคร
ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ต้องการท ากิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) หรือองคก์รทางการศึกษาที่ตอ้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาใหเ้ยาวชน ซึ่งจะติดต่อ
เขา้มาที่หน่วยงานโดยตรง แต่ก็มีช่องทางการประชาสมัพันธผ์่านทางออนไลนด์ว้ย เนื่องจากเป็น
ช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่ายและสะดวกรวดเรว็  
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เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า โครงการของนิสิตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ไม่ไดจ้ัดขึน้ในเชิงธุรกิจ หรือ
การคา้ขายเพื่อสรา้งก าไร แต่เป็นการจดัขึน้เพื่อสรา้งจิตส านึกดา้นการอนรุกัษใ์หก้บัผูส้นใจเขา้ร่วม
โครงการ โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสมัครเข้าร่วมโครงการเน้นไปทางช่องทาง
ออนไลน ์เช่น Facebook page Instagram เพจต่างๆ ของทางมหาวิทยาลยั หรือการสมคัรเขา้ร่วม
โครงการดว้ยตนเอง ณ ที่ท าการของชมรมในมหาวิทยาลยั 

2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่จะ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงวันหยุดยาวตาม
เทศกาลต่างๆ เพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาท่องเที่ยว  

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่จะเนน้การลดราคาใหก้ับ
กลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นองคก์ร เพื่อกระตุน้และจูงใจใหน้กัท่องเที่ยวเขา้รว่ม
การท่องเที่ยวอาสาสมคัรมากขึน้ โดยเนน้การโฆษณาถึงประสบการณท์ี่นกัท่องเที่ยวจะไดร้บัจาก
การเขา้รว่มกิจกรรม รวมถึงประโยชนจ์ากกิจกรรมสูแ่หลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ ดว้ย 

หน่วยงานด้านการอนุรักษ์  มีความคิดเห็นว่ า  หน่ วยงานเน้นการ
ประชาสมัพนัธใ์หห้น่วยงานเป็นที่รูจ้กัผ่านช่องทางออนไลน ์เพื่อใหก้ลุ่มคนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่
สนใจไดรู้จ้กัและเขา้รว่มท ากิจกรรมอาสาสมคัรกบัหน่วยงาน 

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ส่วนใหญ่มีการประชาสมัพันธ์โครงการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนต์ามสถานที่
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลยั โดยกิจกรรมที่จัดขึน้นัน้ก็จะมีเงื่อนไขและขอ้แลกเปลี่ยนในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลยัจะแตกต่างกนัออกไป เช่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะมีเงื่อนไขเรื่องการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลยั
ดว้ย ซึ่งเป็นกิจกรรมกึ่งบังคับเพื่อจบหลักสูตร การเขา้ร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเหมือนการเก็บชั่ วโมงจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาไปด้วย และส าหรับ
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ก็จะมีขอ้แลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไป เช่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์หลงัจบ
โครงการก็จะไดร้บัประกาศนียบตัร ยืนยันว่าเราไดร้่วมโครงการจริงเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเขา้
ร่วมกิจกรรม หรือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ที่มอบเสือ้โครงการเป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วม
โครงการ 
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2.5 ดา้นคนหรือพนกังาน  
หน่วยงานภาครฐั มีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่จัดการท่องเที่ยวตอ้งมีความ

เชี่ยวชาญในดา้นการท่องเที่ยว และสามารถใหค้วามรูใ้นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได ้และสามารถ
สรา้งความประทบัใจใหน้กัท่องเที่ยวได ้

หน่วยงานภาคเอกชน  มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมอาสาสมัครมี
องคป์ระกอบที่มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป บคุลากรในองคก์รนอกจากจะตอ้งมีความเขา้ใจในดา้น
การจดัการท่องเที่ยวแลว้ ยงัตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมอาสาสมคัร และความรูด้า้น
การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปดว้ย เพราทุกครัง้ที่มีการจดัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรผูจ้ัดการ
ท่องเที่ยวจะตอ้งประเมินผลกระทบ และประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ อย่างยั่งยืน
ก่อนพานกัท่องเที่ยวไปท ากิจกรรม  

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า คนที่จดักิจกรรมการท่องเที่ยว
ตอ้งมีทักษะในการน ากิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได ้เพื่อใหก้ารท่องเที่ยวเกิดประโยชนส์ูงสดุต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้
คนที่จัดกิจกรรมต้องสามารถประเมินผลกระทบในดา้นต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการท ากิจกรรม
อาสาสมคัร เพราะกิจกรรมบางประเภทอาจส่งผลในระยะยาวกับพืน้ที่ที่ไปเยือน การประเมินผล
กระทบจึงเป็นเรื่องที่ส  าคัญมาก เช่น การสรา้งฝายในฤดูน า้หลาก ไม่ใช่ทุกพืน้ที่ที่มีความจ าเป็น
จะตอ้งสรา้งฝายชะลอน า้ เนื่องจากฤดูน า้หลากของพืน้ที่นัน้มีระยะเวลาสัน้ จึ งไม่ไดส้่งผลใหเ้กิด
อุทกภัยในพืน้ที่ และการสรา้งฝายนัน้อาจท าใหชุ้มชนใกลเ้คียงกับแหล่งน า้ไม่มีน า้ เพื่อใชใ้นการ
อุปโภคบริโภค หากเรายังยืนยันที่จะน านักท่องเที่ยวอาสาสมัครไปท ากิจกรรมดังกล่าวอาจเกิด
ประโยชนใ์นระยะสัน้ แต่สง่ผลรา้ยในระยะยาวกบัชมุชนนัน้ๆ ได ้  

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในการด าเนินโครงการของนิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลยั นิสิตนักศึกษาผูจ้ัดโครงการส่วน
ใหญ่มาจากการที่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและชื่นชอบในกิจกรรมขององคก์ร และไดต้ดัสินใจเขา้มาร่วม
เป็นผูจ้ัดโครงการดว้ย ซึ่งการเขา้มาเป็นผูจ้ัดโครงการนั้นไม่มีขอ้ผูกมัดขึน้อยู่กับความสมัครใจ 
ส่วนใหญ่แลว้คณะท างานขององคก์รนิสิตทัง้ 6 มหาวิทยาลยั ไม่ไดม้ีความรูค้วามสามารถในการ
จัดการท่องเที่ยวหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง แต่ความรูค้วามสามารถในดา้นนีจ้ะค่อยๆ 
พฒันาผ่านการท างานร่วมกนัในองคก์ร เป็นระบบพี่สอนนอ้ง โดยถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจทัง้
ในดา้นการจดัโครงการ ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติ ดา้นกิจกรรมจิตอาสา และเทคนิคการน าเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ใหส้มาชิกใหม่ไดร้บัทราบเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 
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2.6 ดา้นกระบวนการ  
หน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว

อาสาสมัคร มีรายละเอียดที่มากกว่าการจัดการท่องเที่ยวทั่วไป สิ่งที่เพิ่มเขา้มาคือการส ารวจ
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึน้จากกิจกรรม ซึ่งตอ้งมีการวางแผนโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เขา้ใจลักษณะ
พืน้ที่และสอบถามความตอ้งการของคนในพืน้ที่ดว้ย  

หน่วยงานภาคเอกชน  มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่มีความต้องการกระบวนการในการบริการอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะดา้นการรบัรูข้อ้มลูต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว หรือกระบวนการซือ้หรือจองโปรแกรม
ตอ้งไม่ยุ่งยากซบัซอ้น สามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ัง้หมด  

หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า กระบวนการที่ส  าคญัในการจดั
กิจกรรมอาสาสมัคร คือการวางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในโครงการให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ ท าใหน้กัท่องเที่ยวรูส้กึประทบัใจ ควบคู่ไปกบัการใหค้วามรูด้า้นการอนรุกัษ ์  

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า โครงการที่นิสิตนักศึกษาทั้ง 6 มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เป็นโครงการภายใตก้ารก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งมีกระบวนการแตกต่างจากการจดัการท่องเที่ยวของบริษัทเอกชนทั่วไปคือ ทัง้เรื่อง
งบประมาณ เรื่องการประชาสัมพันธ์ การรบัสมัครคนเขา้ร่วมโครงการ โดยกระบวนการต่างๆ 
เหล่านี ้ผูจ้ดัโครงการจะใหค้วามส าคญักบัการประชาสมัพนัธม์ากที่สดุ เพื่อใหม้ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มากเพียงพอในการจัดกิจกรรม และในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคาดหวังกับการได้รบัข้อมูล
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวอย่างละเอียด เพื่อการเตรียมพรอ้มในการท่องเที่ยว  

2.7 ดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 
หน่วยงานภาครัฐ  มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมโดยรวมของแหล่ง

ท่องเที่ยวควรมีการจัดการที่ดีมีมาตรฐาน ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย และมีการพัฒนา 
อย่างสม ่าเสมอ 

หน่วยงานภาคเอกชน มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ดึงดดู
นกัท่องเที่ยว และสรา้งความประทบัใจแก่นกัท่องเที่ยวมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทั้งทะเลและป่าไม ้จากการจัดการท่องเที่ยวพบว่าการไดไ้ปสัมผัสธรรมชาติช่วยลดความรูส้ึก
เหนื่อยลา้จากการเรียนและการท างานได ้และท าใหรู้ส้ึกสดชื่นพรอ้มกลบัเขา้สู่โหมดการเรียนและ
การท างานอีกครัง้ 
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หน่วยงานดา้นการอนุรกัษ์ มีความคิดเห็นว่า ปัจจยัส าคญัในการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมอาสาสมัครให้กับเยาวชนควรค านึงเรื่องของความปลอดภัยของ
สถานที่เป็นส าคญั เพื่อลดการเกิดอนัตรายต่อเยาวชนที่เขา้รว่มโครงการได ้ 

เยาวชนผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร มีความคิดเห็น
ว่า ในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งคือการไดไ้ปแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีท าใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดส้มัผสัธรรมชาติอย่างแทจ้รงิ การไดส้ดูอากาศสดชื่น และการ
ไดพ้าตวัเองออกจากพืน้ที่แออดัที่มีแต่มลภาวะ 

 
ผลการวิจัยระยะที ่2 การร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการ
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย  

การวิจัยในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าขอ้มูลในระยะที่ 1 ทัง้ 2 ขัน้ตอนย่อย มาวิเคราะห ์สรุป
และด าเนินการร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
ส าหรับเยาวชนไทย และน าร่างไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  พิจารณาให้
ค าแนะน าและปรับใหม้ีความเหมาะสมมากที่สุด ก่อนน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่
ท างานเก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ยืนยันแนวทางการ
จดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

โดยการสรา้งแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบัเยาวชนไทย ผูว้ิจยัไดน้ าเอาองคป์ระกอบการท่องเที่ยวทัง้ 6 ดา้น คือ ดา้นสิ่งดึงดดูใจ ดา้น
ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว ดา้นที่พกัแรม ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก และดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป (Buhalis, 2000) มาเป็นหลกัในการสรา้งแนว
ทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 6 ประเด็น
หลกัเรียงตามความส าคญั ดงันี ้

ประเด็นที ่1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
แนวทางที่ 1.1 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ควรจดัการใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือทีมงานคอยใหค้วามรูส้อดแทรกระหว่างการท ากิจกรรม 
ทัง้ความรูใ้นดา้นวิธีการต่างๆ ในการท ากิจกรรมอาสาสมคัร ลกัษณะกายภาพของพืน้ที่ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สตัวป่์า ประโยชน์จากการท ากิจกรรม และความส าคัญของการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มต่อชุมชน และสงัคม เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวที่เขา้ร่วมตระหนักในคุณค่าของการอนุรกัษ์
อย่างแทจ้รงิ  
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แนวทางที่ 1.2 ผูจ้ดัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มควร
การออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมดในพืน้ที่
และนักท่องเที่ยวเพื่อใหก้ิจกรรมนั้นเกิดประโยชนส์ูงสุด ในขณะเดียวกันผูจ้ัดการท่องเที่ยวควร
ตรวจสอบผลกระทบในเบือ้งตน้ทัง้ก่อนและหลงัการท ากิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไม่มี
ความเหมาะสมกบัพืน้ที่และสง่ผลกระทบทางลบต่อพืน้ที่ในระยะยาวได ้

แนวทางที่ 1.3 ผูจ้ดัการท่องเที่ยวควรเตรียมความพรอ้มในการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มอย่างทั่วถึง ทัง้ในดา้นอปุกรณใ์นการท ากิจกรรมที่มีเพียงพอ และพืน้ที่ใน
การท ากิจกรรมที่กว้างขวางเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถท า
กิจกรรมไดใ้นครัง้เดียวกนัไดท้ัง้หมด  

ประเด็นที ่2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่วส าเร็จรูป 
แนวทางที่ 2.1 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวควรใหค้วามส าคัญกับการออกแบบโปรแกรม

การท่องเที่ยวอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มของเยาวชน ซึ่งใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาที่
ไม่นานจนเกินไป โดยระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ากที่สุดคือประมาณ 3 วัน 2 
คืน และช่วงเวลาส าหรบัการท่องเที่ยวอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มของนกัท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชนระดบัอดุมศึกษา 
นอกจากช่วงปิดเทอมนกัท่องเที่ยวเยาวชนก็จะนิยมท่องเที่ยวช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

แนวทางที่ 2.2 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวตอ้งศึกษาช่องทางการประชาสมัพันธ์และจัด
จ าหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวตอ้งสอดคลอ้งกบัช่องทางการรบัรูข้อ้มลูของกลุ่มเยาวชน ซึ่งไดแ้ก่ 
ช่องทางออนไลน์ Website สื่อโซเชียล Facebook Instagram นอกจากนี ้ควรจัดการส่งเสริม
การตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรับการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของเยาวชนในปัจจุบันมักจะนิยมท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และผู้จัดการท่องเที่ยวควร
ก าหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวในระดับที่เยาวชนสามารถจับต้องได้ เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีรายไดห้ลกัเป็นของตัวเอง ดังนัน้การตัง้ราคาใน
การเขา้ร่วมการท่องเที่ยวไม่ควรตัง้ราคาที่สงูมากเกินไป ซึ่งจากการส ารวจพบว่านกัท่องเที่ยวกลุม่
เยาวชนมีค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มครัง้ละไม่เกิน 1,000 
บาท และค านึงถึงความคุม้ค่าและหลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยวดว้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูจ้ดัการ
ท่องเที่ยวตอ้งออกแบบประสบการณใ์หม้ีความหลากหลาย และมีการผสานความรว่มมือกบัหลาย
ฝ่าย เพื่อจดัการท่องเที่ยวส าหรบัเยาวชนในราคาที่ย่อมเยาได ้ 
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ประเด็นที ่3 การจัดการด้านส่ิงดึงดูดใจ 
แนวทางที่  3.1 การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลัก ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์า หรือศูนยศ์ึกษาพันธุ์สัตวป่์าต่างๆ รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเนน้ไปที่ชุมชนที่มีจุดเด่นในการอนุรกัษ์พันธุ์พืชและสตัวท์อ้งถิ่น โดยนกัท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะค านึงถึงพื ้นที่ที่มีเอกลักษณ์ น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้เป็นหลัก นอกจากนี ้ผู ้จัดการ
ท่องเที่ยวจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความสะอาด ปลอดภยั และมาตรฐานการจดัการที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวดว้ย 

ประเด็นที ่4 การจัดการด้านทีพั่กแรม 
แนวทางที่ 4.1 การจดัการดา้นที่พักส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ

การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนมี 2 รูปแบบหลักไดแ้ก่ ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเอง เช่น 
บา้นพกัอทุยาน ลางกางเต็นท ์ซึ่งส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวและผูจ้ดัการท่องเที่ยวจะนิยมเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีที่พักรอบรับ เนื่องจากลดการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทาง
ระหว่างสถานที่ รูปแบบที่ 2 คือที่พักดา้นนอกแหล่งท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตยช์ุมชน สิ่งที่ผูจ้ัดการ
ท่องเที่ยวควรค านึงถึงเป็นล าดบัแรกคือความสะอาดและความปลอดภยัของที่พกั หากตอ้งพกัแรม
ในรูปแบบที่ตอ้งกางเต็นทพ์กัอาศยัในป่าก็ควรเลือกสถานที่อย่างเหมาะสม เป็นสถานที่ที่เจา้หนา้ที่
ประจ าแหล่งท่องเที่ยวจัดไวใ้ห ้และมีการจดัการเรื่องขยะที่ดี เนื่องจากขยะเหล่านีอ้าจส่งกลิ่นท า
ให ้มด แมลง หรือสัตวป่์าอ่ืนๆ เขา้มายังที่พักของเราได ้นอกจากนี ้ยังตอ้งมีเจา้หน้าที่คอยดูแล
ความปลอดภยัระหว่างการพกัแรมดว้ย  

ประเด็นที ่5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง 
แนวทางที่ 5.1 นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มส่วนใหญ่ 

มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนตส์่วนตัว และรถเช่า ดังนัน้เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพัฒนาเส้นทางที่รถยนต์
สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวได ้เนื่องจากการท่องเที่ยวในลกัษณะนีม้ีสมัภาระค่อนขา้งมาก ทัง้
สมัภาระของนกัท่องเที่ยวเองและอปุกรณใ์นการท ากิจกรรม หากไม่มีเสน้ทางใหร้ถเขา้ถึงอาจเกิด
ความล าบาก และผูจ้ัดการท่องเที่ยวก็จะเลี่ยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได ้นอกจากนี ้
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่งไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งควรพัฒนาป้ายบอกทางต่างๆ ใหม้ีมาตรฐานและมีความชัดเจน ประกอบกับพัฒนา
เสน้ทางใหม้ีความปลอดภัย เช่น มีแสงส่องสว่าง มีป้ายแจง้เตือนจุดอันตรายต่างๆ อย่างทั่วถึง 
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นอกจากนีภ้าครฐัและเจา้ของแหลง่ท่องเที่ยวควรเพิ่มการจดัการดา้นสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
ใหก้บันกัท่องเที่ยว 

ประเด็นที ่6 การจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
แนวทางที่ 6.1 ภาครฐัหรือเจา้ของแหลง่ท่องเที่ยวควรพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหม้ี

สิ่งอ านวยความสะดวกในขัน้พืน้ฐานอย่างครบถว้น เช่น ระบบน า้อปุโภค บริโภค ระบบไฟฟ้า ทัง้
แสงไฟส่องสว่าง และไฟฟ้าส าหรบัชารต์อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสต่์างๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

  
ผลการวิจัยระยะที ่3 การยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย  

การวิจัยในขั้นตอนนีเ้ป็นการน าร่างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร  
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างาน
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาคุณภาพ ความเหมาะสม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหแ้นวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรบัเยาวชนไทยมีความครบถ้วนและ
สมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยผูว้ิจยัใชก้ารถอดความและวิเคราะหค์วามคิดเห็น ออกเป็น 5 ประเด็นหลกั ดงันี ้

ประเด็นที่ 1 การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว ในการออกแบบกิจกรรมอาสาสมัคร
ควรเพิ่มเรื่องการสอบถามความตอ้งการจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในพื ้นที่ทัง้หมด เช่น เจา้ของพืน้ที่ 
คนในชมุชนโดยรอบแหลง่ท่องเที่ยว นกัลงทนุในพืน้ที่ และนกัท่องเที่ยว  

ประเด็นที่ 2 การจดัการดา้นสิ่งดึงดูดใจ ควรเพิ่มเติมเรื่องการจ ากดัจ านวนนกัท่องเที่ยว
ในแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และขยายความถึงการจดัการท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนให้
มากขึน้ เช่น การพัฒนาองคค์วามรูสู้่ชุมชน การป้องกันความขัดแยง้ในชุมชน การรบัวัฒนธรรม
จากนกัท่องเที่ยวมากเกินไป เป็นตน้ 

ประเด็นที่ 3 การจดัการดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป ในประเด็นของระยะเวลา
และช่วงเวลาการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ไม่ควรจ ากัดช่วงเวลาให้สั้นจนเกินไป เพื่อให้ผู ้ที่น า
แนวทางดงักลา่วไปใชไ้ดม้ีตวัเลือกที่หลากหลายมากขึน้ 

ประเด็นที่ 4 การจัดการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ควรเพิ่มเรื่องการดูแลความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเที่ยวใหม้ากขึน้ 

ประเด็นที่ 5 ควรปรบัแนวทางใหค้รอบคลมุทุกประเด็นในองคป์ระกอบการท่องเที่ยว และ
เรียงล าดบัความส าคญัใหช้ดัเจนในประเด็นย่อย 
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ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมาปรับปรุงแนวทางให้มีความ
สมบรูณม์ากขึน้ โดยแบ่งเป็น 6 ประเด็นหลกัเรียงตามความส าคญัดงันี ้

 
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับเยาวชนไทย 
ประเด็นที ่1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 

แนวทางที่ 1.1 ควรออกแบบกิจกรรมใหม้ีความหลากหลายสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของพืน้ที่และนกัท่องเที่ยว โดยกิจกรรมตอ้งไม่ยากจนเกินไป เนน้การใหค้วามรูแ้ละสรา้ง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวเพศชายจะให้ความส าคัญในประเด็น
ดงักลา่วมากกว่าเพศหญิง 

แนวทางที่ 1.2 ควรจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ และอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนไดม้ีสว่นร่วมใน
การท ากิจกรรมอย่างทั่วถึง 

แนวทางที่ 1.3 ควรมีการตรวจสอบผลกระทบทางดา้นบวกและดา้นลบจากการ
ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวทัง้ก่อนและหลงัการท ากิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสม
กบัพืน้ที่และสง่ผลกระทบทางลบต่อพืน้ที่ในระยะยาว 

ประเด็นที ่2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่วส าเร็จรูป 
แนวทางที่ 2.1 ควรออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสัน้ประมาณ 3 วนั 2 คืน 

และอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์ - พฤษภาคม หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เนื่องจากเป็น
ช่วงที่เยาวชนเขา้รว่มกิจกรรมมากท่ีสดุ และเป็นช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชนระดบัอดุมศึกษา 

แนวทางที่ 2.2 ควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
ออนไลน ์เนื่องจากเป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนเขา้ถึงไดม้ากที่สุด ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรบัการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรม
การท่องเที่ยวลักษณะนี ้ของเยาวชนนิยมท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และมีการก าหนดราคาของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวบ 

ประเด็นที ่3 การจัดการด้านส่ิงดึงดูดใจ 
แนวทางที่  3.1 ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น และมีความ

หลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ เช่น พฒันาจุดชมวิว หรือการมีศนูยศ์ึกษาเรียนรูใ้นพืน้ที่ เพื่อ
ดงึดดูใจนกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาเรียนรู ้และเขา้มาท ากิจกรรม  
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แนวทางที่  3.2 ควรพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานมากขึน้  
ทั้งในด้านความปลอดภัยและความสะอาดของพื ้นที่  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดใจให้
นกัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวยงัพืน้ที่นัน้ๆ ได ้

แนวทางที่ 2.3 ควรมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) เนื่องจากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อทรพัยากรทาง
ธรรมชาติใหเ้สื่อมโทรมลงและยากต่อการฟ้ืนฟไูด ้นอกจากนีค้วรมีการก าหนดพืน้ที่ส  าหรบัการท า
กิจกรรมอย่างชดัเจน เนื่องจากสถานที่ท ากิจกรรมสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ป่า หากนกัท่องเที่ยวเขา้ไปใน
เขตที่อยู่อาศยัของสตัวป่์าอาจเกิดอนัตรายต่อตวันกัท่องเที่ยวเองได ้

แนวทางที่ 3.4 ควรใหค้วามส าคญักับการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดา้นการอนุรกัษ์ 
และการจดัการการท่องเที่ยวใหก้ับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนใกลเ้คียง เพื่อ
ลดปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ความขัดแย้งเรื่อง
ผลประโยชน ์วิถีชีวิตวฒันธรรมของชมุชนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นตน้ 

ประเด็นที ่4 การจัดการด้านทีพั่กแรม 
แนวทางที่  4.1 ควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีที่พักแรมรองรับ เพื่อลดการ

เคลื่อนยา้ยนกัท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทางระหว่างสถานที่พกัแรมและสถานที่ท ากิจกรรม  
แนวทางที่ 4.2 ควรเลือกที่พกัแรมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานใหบ้ริการ

นกัท่องเที่ยว เช่น ระบบน า้ ระบบไฟฟ้า และมีมาตรฐานดา้นความสะอาด  
ประเด็นที ่5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง 

แนวทางที่ 5.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรควรมีเสน้ทางการเขา้ถึงไดง้่ายและ
สะดวก มีป้ายบอกทางที่ ชัดเจน มีมาตรฐาน และมีไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 5.2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครควรมีที่จอดรถที่เพียงพอ และ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเที่ยว เนื่องจากนกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรสว่นใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยว
โดยรถยนตส์ว่นตวัและรถเช่า  

ประเด็นที ่6 การจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
แนวทางที่ 6.1 ควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขึน้พืน้ฐานในแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอาสาสมคัรใหม้ีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเที่ยว ทัง้ระบบน า้อุปโภค 
บรโิภค ระบบไฟฟ้า ทัง้แสงไฟสอ่งสว่าง และไฟฟ้าส าหรบัชารต์อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสต่์างๆ  

แนวทางที่ 6.2 ควรมีเจา้หนา้ที่คอยดูแล ใหข้อ้มูลเก่ียวกับการท ากิจกรรม และ
การบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวเพศหญิงใหค้วามส าคัญในประเด็นดังกล่าว
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มากกว่าเพศชาย รวมไปถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหส้ามารถถ่ายทอดความรูต่้างๆ 
ใหก้บันกัท่องเที่ยวได ้ 

แนวทางที่  6.3 ควรมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ความปลอดภัยระหว่างการพักแรม และความปลอดภัยระหว่างการท ากิจกรรม 
โดยมีจุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบัการรองรบันกัท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุจาก
การท ากิจกรรม และผูจ้ัดการท่องเที่ยวควรส ารวจสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกลเ้คียง เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างรวดเรว็ 
  



  117 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย” ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้  

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยขั้นตอนย่อยที ่1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

จัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 ปี ระดบัชัน้ปีการศึกษาปีที่ 
3 จ านวน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือน  

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 2-3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเป็นหลกั เขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับมหาวิทยาลยัที่ศึกษาอยู่ ลกัษณะกิจกรรมที่
เขา้ร่วมและชื่นชอบมากที่สุดคือ กิจกรรมปลูกป่า (ป่าบกและป่าชายเลน) โดยเขา้ร่วมกิจกรรม
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธถ์ึงเดือนพฤษภาคม โดยเป็นกิจกรรม 3 วนั 2 คืน และเดินทางร่วมกบักลุ่ม
เพื่อน มีค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมกิจกรรมและราคาที่มีความเต็มใจจะจ่ายในอนาคตไม่เกิน 1,000 
บาท มีการรบัรูข้อ้มลูการประชาสมัพนัธจ์ากสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website Facebook Instagram 
และ Twitter  

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ดา้นสิ่งดงึดดูใจ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งดึงดูดใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการจัดการที่ ดี แหล่งท่องเที่ยวมี
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ทัศนียภาพ วิวทิวทัศนท์ี่สวยงามดึงดูดใจใหไ้ปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายของทรพัยากรการท่องเที่ยว และความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในดา้นกิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  

ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นความสะดวกใน
การเดินทางเขา้ถึงอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ เสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความ
ปลอดภัย การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถบรกิารสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก  

ดา้นที่พกัแรม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พักแรมอยู่ ในระดับมาก ไดแ้ก่ มีที่พกั
แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  ที่พักแรมมีมาตรฐานและความ
ปลอดภยั ที่พกัแรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และที่พกัแรม
มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร  

ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมีส่วนช่วยสรา้ง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาท ากิจกรรม  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มใหน้ักท่องเที่ยวได ้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
ตอ้งเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างทั่วถึง  กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมีกิจกรรมใหเ้ลือกท าอย่างหลากหลาย กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมีการจัดการและมีมาตรฐานการรกัษาความ
ปลอดภัยที่ดี และมีความพรอ้มของอุปกรณ์และสถานที่ในการท ากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มเพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเที่ยว 

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก ไดแ้ก่ แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศพัท ์Wi-Fi มีความเพียงพอต่อการใชง้าน แหลง่ท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการ
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ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และ
รา้นอาหารใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม ยกเวน้แหล่งท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลึก
ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท ากิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าเรจ็รูปอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมเหมาะสม โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรมอ่ืนที่ดงึดดูใจใหเ้ขา้รว่ม เช่น 
การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทัศน ์การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท ากิจกรรมอาสาสมัคร และ
โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของกิจกรรมและสถานที่ดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือ
ยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรมอาสาสมคัร  

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมระหว่างเพศ และมหาวิทยาลัย 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มระหว่างเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว เรื่องกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มสามารถสรา้งความรูค้วามเข้าใจดา้นการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มใหน้ักท่องเที่ยวได ้และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีเจา้หน้าที่
คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรและการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง ที่ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มระหว่างมหาวิทยาลัย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลยั
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
ทัง้ในภาพรวมและรายดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยว แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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จากการวิจัยขั้นตอนย่อยที่ 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม และส่วน
ประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

การจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
ดา้นสิ่งดึงดูดใจ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อ

การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และรองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากจะค านึงถึงเอกลกัษณข์องแหล่งท่องเที่ยว เช่น พืชพรรณที่
เป็นจดุเด่นของพืน้ที่ สตัวป่์าที่สามารถหาชมไดใ้นพืน้ที่ รองลงมาคือความสวยงามของทศันียภาพ
โดยรวม และความปลอดภยัของแหลง่ท่องเที่ยว 

ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะการเดินทางไป
ยงัแหลง่ท่องเที่ยวดว้ยรถยนตส์ว่นตวั และการเช่ารถไปเป็นหมู่คณะ โดยไม่ไดใ้ชบ้รกิารระบบขนส่ง
สาธารณะมากนัก ซึ่งในการเดินทางแต่ละครัง้ นักท่องเที่ยวและผูจ้ัดการท่องเที่ยวจะค านึงถึง
ความปลอดภยัของเสน้ทาง ทัง้ไฟสอ่งสว่าง จดุสงัเกต ุปา้ยบอกทาง และสถานที่จอดรถ 

ด้านที่พักแรม การมีที่พักแรมรองรับในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผูจ้ดัการท่องเที่ยวตดัสินใจเลือกไปยงัแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ไดง้่ายขึน้ เนื่องจากช่วยลดขัน้ตอนในการ
จัดการ โดยในการเลือกที่พักแรมนัน้จะตอ้งพิจารณาจากความสะอาดและความปลอดภัยของที่
พักเป็นหลัก รวมถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพืน้ฐานรองรบันักท่องเที่ยว และสิ่งส าคัญ
นอกเหนือจากนัน้คือการแจง้รูปแบบการพกัแรมใหน้กัท่องเที่ยวไดท้ราบก่อน เพื่อนกัท่องเที่ยวจะ
ไดจ้ดัเตรียมของใชส้ว่นตวัที่เราไม่มีใหบ้รกิารมาลว่งหนา้ เช่น ถงุนอน หรือผา้ห่ม 

ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมถือเป็นประเด็นส าคญัในการจดัการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร ผูจ้ัดการท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ร่วมอย่าง
ทั่วถึง และกิจกรรมนั้นตอ้งเกิดประโยชนแ์ละตรงกับความตอ้งการของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่าง
แท้จริง โดยมีการประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ทั้งก่อนและหลังการท ากิจกรรมอย่าง
ละเอียด เพื่อไม่ใหก้ารท ากิจกรรมในแต่ละครัง้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือสรา้งความเสียหายใหก้ับ
ทรัพยากรในพืน้ที่นั้น โดยระหว่างการท ากิจกรรมควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกิจกรรม และการตระหนักถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติจากการไดส้มัผัสพืน้ที่จริง
ควบคู่ไปด้วย รวมไปถึงการมีอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อใหผู้เ้ข้าร่วม
โครงการมีสว่นรว่มในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 



  121 

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดการท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น 
เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถก าหนดได ้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีบริบทที่ แตกต่างกัน ซึ่งปกติแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบันักท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า และน า้ พรอ้ม
รองรบันักท่องเที่ยวอยู่แลว้ แต่สิ่งส าคัญคือผูจ้ัดการท่องเที่ยวตอ้งแจง้นักท่องเที่ยวก่อนว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะไปมีสิ่งอ านวยความสะดวกใดรองรบับา้ง เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดจ้ดัเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกส่วนตวัไปเอง นอกจากนีน้กัท่องเที่ยวยงัมีความตอ้งการเรื่องความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว และสัญญาณโทรศัพท์ส  าหรับการติดต่อสื่อสาร  การรับรู ้ข้อมูลต่างๆ ระหว่างการ
ท่องเที่ยว 

ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว
อาสาสมคัรนัน้ผูจ้ดัการท่องเที่ยวจะตอ้งออกแบบใหม้ีความสมดลุกนัระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ และการท ากิจกรรมอาสาสมัคร โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ถา้เป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน ระยะเวลาในการจัดไม่ควรยาวนานเกิน 3 วัน 
และออกแบบใหน้กัท่องเที่ยวมีตวัเลือกที่หลากหลาย เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว 
และเพื่อตอบโจทยท์กุความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ดา้นสินคา้และบริการ การจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกับ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการรองรบันักท่องเที่ยว  มีการออกแบบ
กิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใหค้วามรูด้้านการอนุรักษ์แก่
นกัท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ดา้นราคา การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่จะต้องจัดโปรแกรมให้มี
ราคาย่อมเยา เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่มีรายได้นีส้ามารถจับตอ้งได ้และรูส้ึกถึง
ความคุม้ค่าในการลงทุนเขา้ร่วมกิจกรรม อีกทัง้ยงัมีการประสานความร่วมมือต่างๆ และไดร้บัการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ในเรื่องงบประมาณในการจดัท าใหม้ีตน้ทุนที่ถูกลง เพื่อดึงดดู
ใจนกัท่องเที่ยวเยาวชน 

ดา้นช่องทางและสถานที่จัดจ าหน่าย ปัจจุบนัการจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัคร
เนน้การใชช้่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั โดยเฉพาะ Facebook Instagram Website โดยไดผ้ลตอบ
รบัดีที่สุดอีกทัง้การจัดจ าหน่ายและการประชาสมัพันธ์ทางออนไลนย์ังเป็นช่องทางที่มีตน้ทุนลง
กว่าช่องทางอ่ืนๆ และเป็นการลงทุนที่คุม้ค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือการ



  122 

ออกบูธตามงานท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทางภาครฐัและภาคเอกชนจัดขึน้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่
ช่องทางนีจ้ะมีตน้ทนุในการตัง้บธูค่อนขา้งสงู และไม่ไดผ้ลตอบรบัมากเท่าที่ควร  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด การจดัการท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่จะส่งเสริม
การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยจะมีการจดัโปรโมชั่นลดราคาในช่วงวนัหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ 
รวมไปถึงการลดราคาใหก้บักลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นองคก์ร เพื่อกระตุน้และ
จงูใจใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ร่วมการท่องเที่ยวอาสาสมคัรมากขึน้ โดยเน้นการโฆษณาถึงประสบการณ์
ที่นกัท่องเที่ยวจะไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม รวมถึงประโยชนจ์ากกิจกรรมสูแ่หลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ 

ดา้นคนหรือพนักงาน การจัดกิจกรรมอาสาสมัครมีองคป์ระกอบที่มากกว่าการ
ท่องเที่ยวทั่วไป โดยบุคลากรที่จัดการท่องเที่ยวตอ้งมีความเชี่ยวชาญในดา้นการท่องเที่ยว และ
สามารถถ่ายทอดความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ได ้รวมไปถึงเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวที่เขา้ร่วมการท ากิจกรรมอาสาสมคัรเขา้ใจ
และตระหนกัถึงความส าคญัของการอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ดา้นกระบวนการ การจัดการท่องเที่ยวอาสาสมัครมีรายละเอียดที่มากกว่าการ
จัดการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ในด้านของนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่มีความต้องการ
กระบวนการในการบริการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการรับรู ้ข้อมูลต่างๆ ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมตัวและตัดสินใจในการเขา้ร่วมการท่องเที่ยว รวมไปถึงกระบวนการซือ้หรือ
จองโปรแกรมตอ้งไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น สามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ัง้หมด 

ดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สดุ เนื่องจากช่วยลดความรูส้ึกเหนื่อยลา้จากการท ากิจกรรมได ้
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าการมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นเหมือน
การชารต์พลงัชีวิตใหพ้รอ้มกลบัมาใชช้ีวิตประจ าวนัไดต่้อไป 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับเยาวชนไทย 

ประเด็นที ่1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
แนวทางที่ 1.1 ควรออกแบบกิจกรรมใหม้ีความหลากหลายสอดคลอ้งกับความ

ต้องการของพื ้นที่และนักท่องเที่ยว เน้นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

แนวทางที่ 1.2 ควรจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ และอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้าน  
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แนวทางที่ 1.3 ควรมีการตรวจสอบผลกระทบทางดา้นบวกและดา้นลบจากการ
ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวทัง้ก่อนการท ากิจกรรมและหลงัการท ากิจกรรม  

ประเด็นที ่2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่วส าเร็จรูป 
แนวทางที่ 2.1 ควรออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้นประมาณ และอยู่

ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์- พฤษภาคม หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  
แนวทางที่ 2.2 ควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง

ออนไลน ์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรบัการท่องเที่ยวเป็นหมู่
คณะ และมีการก าหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะและสมสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว  

ประเด็นที ่3 การจัดการด้านส่ิงดึงดูดใจ 
แนวทางที่  3.1 ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น และมีความ

หลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ  
แนวทางที่  3.2 ควรพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานมากขึน้  

ทัง้ดา้นความปลอดภยัและความสะอาดของพืน้ที่ 
แนวทางที่ 3.3 ควรมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

(Carrying Capacity) และควรมีการก าหนดพืน้ที่ส  าหรบัการท ากิจกรรมอย่างชดัเจน  
แนวทางที่ 3.4 ควรใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดา้นการอนุรกัษ์ 

และการจดัการการท่องเที่ยวใหก้บัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในแหลง่ท่องเที่ยวและชมุชนใกลเ้คียง  
ประเด็นที ่4 การจัดการด้านทีพ่ักแรม 

แนวทางที่  4.1 ควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีที่พักแรมรองรับ เพื่อลดการ
เคลื่อนยา้ยนกัท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทางระหว่างสถานที่พกัแรมและสถานที่ท ากิจกรรม  

แนวทางที่ 4.2 ควรเลือกที่พกัแรมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานใหบ้ริการ
นกัท่องเที่ยว เช่น ระบบน า้ ระบบไฟฟ้า และมีมาตรฐานดา้นความสะอาด  

ประเด็นที ่5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง 
แนวทางที่ 5.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรควรมีเสน้ทางการเขา้ถึงไดง้่ายและ

สะดวก มีป้ายบอกทางที่ ชัดเจน มีมาตรฐาน และมีไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 5.2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครควรมีที่จอดรถที่เพียงพอ และ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเที่ยว  
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ประเด็นที ่6 การจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
แนวทางที่ 6.1 ควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขึน้พืน้ฐานในแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอาสาสมคัรใหม้ีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 6.2 ควรมีเจา้หนา้ที่คอยดูแล ใหข้อ้มูลเก่ียวกับการท ากิจกรรม และ

การบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
ถ่ายทอดความรูต่้างๆ ใหก้บันกัท่องเที่ยวได ้ 

แนวทางที่  6.3 ควรมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ความปลอดภยัระหว่างการพกัแรม และความปลอดภยัระหว่างการท ากิจกรรม 

 
2. อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายไวด้งันี ้

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่ก าลังศึกษาในช่วงชั้นปีที่  3  
ถือเป็นช่วงเวลาที่สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคม สภาพแวดลอ้ม และจดัการเวลาในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี  ท าให้มีโอกาสและเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยัไดม้ากกว่าชัน้ปีอ่ืนๆ โดยเฉพาะนิสิตนกัศึกษาในชัน้ปีที่ 4 ซึ่งมกัจะอยู่ในช่วงของการ
เตรียมตัวส าหรบัการท างานในชีวิตจริง จึงไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกนกพร สุทธิสณัหกุล (2557) ที่พบว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 
และ 3 มีพฤติกรรมในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสามากกว่าชัน้ปี 4  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าเยาวชนสว่นใหญ่ยงัเป็นนกัศึกษาที่ไดร้บัเงินจากผูป้กครอง และยงัไม่ไดท้ างานประจ า 
จึงมรีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชนพฒัน ์ช่วยครุฑ (2563) ที่พบว่า
เยาวชนมรีายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน  

พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน 
นักท่องเที่ยวเคยท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 - 3 ครั้ง  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นหลกั โดยนิยมกิจกรรมปลกู
ป่ากับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่มากที่สุด ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนจะมี
ความใส่ใจเรื่องสังคม สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ อาจเป็นเพราะเยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขา้ถึงข้อมูล
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เก่ียวกบัการท าลายสิ่งแวดลอ้มและไดร้บัการปลกูฝังใหเ้ห็นถึงความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ 
จึงท าให้ตระหนักและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึน้ สอดคล้องกับผลการส ารวจของเว็บไซต์บุ๊กกิ ้ง
ดอทคอมที่พบว่า นักท่องเที่ยว Gen Z (คนที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี) เป็นกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องสงัคม
และสิ่งแวดลอ้มมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ โดยตัง้ใจที่จะเป็นนกัท่องเที่ยวที่มีจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์  
มีความตอ้งการที่จะ “ใหก้ลบัคืน” สูช่มุชนที่ไปเยือน (บีแอลที แบงคอก, 2562) 

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพนัธถ์ึงเดือนพฤษภาคม โดย
เป็นกิจกรรม 3 วัน 2 คืน และเดินทางร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นหลกั ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าลกัษณะ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรของกลุม่เยาวชนมกัเดินทางพรอ้มกบักลุม่เพื่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มคน
วยัเดียวกนั ที่มีทศันคติหรือความชอบในรูปแบบการท่องเที่ยวที่คลา้ยคลงึกนั ซึ่งท าใหส้ามารถร่วม
กิจกรรมอาสาสมคัรที่อาจมีความทา้ทายหรือการผจญภยัไดอ้ย่างเต็มที่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชชันนัท ์เปลี่ยนดี (2542) ที่พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนิสิตนกัศึกษา นิยมเดินทางโดยการ
ไปกนัเองกบักลุม่เพื่อน โดยใชเ้วลาประมาณ 3 วนั  

โดยการท่องเที่ยวแต่ละครัง้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนจะมีงบประมาณไม่เกิน 
1,000 บาท ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่านกัท่องเที่ยวเยาวชนมีงบประมาณในการท่องเที่ยวอย่างจ ากดั 
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหารายไดด้ว้ยตนเอง โดยรายไดจ้ะมาจากผูป้กครองเป็นหลกั 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุเนตร วิเศษสิงห์ (2551) ที่พบว่าเยาวชนมีงบประมาณในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครัง้ต ่ากว่า 1,000 บาท เนื่องจากส่วนใหญ่ยงัเป็นนกัศึกษาที่ยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของ
ตวัเอง  

นักท่องเที่ยวกลุ่มนีร้บัรูข้อ้มูลการประชาสมัพันธ์จากสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด ซึ่ง
ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าช่องทางออนไลนเ์ป็นช่องทางหลกัที่นกัท่องเที่ยวเยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขา้ถึง
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นช่องทางที่มีอัตราการใช้งานที่ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรือน ที่พบว่า 
ปัจจุบนัเยาวชนไทยสว่นมากมสีมารท์โฟนใช ้และมีอตัราการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพิ่มมากขึน้กว่าเดิม 1 
เท่า โดยในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเป็นรอ้ยละ 91.4 โดยมีสดัสว่นที่สงูที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัประชากร
ในกลุ่มอายุอ่ืน โดยนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
มากที่สดุ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมส าหรับ
เยาวชนไทย 

ดา้นสิ่งดงึดดูใจ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งดึงดูดใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการจัดการที่ ดี แหล่งท่องเที่ยวมี
ทัศนียภาพ วิวทิวทัศนท์ี่สวยงามดึงดูดใจใหไ้ปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายของทรพัยากรการท่องเที่ยว และความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในดา้นกิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม  
มีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัที่ดี มี จะช่วยดึงดดูใจใหน้กัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ยงัส่งผลถึง
ภาพลกัษณท์ี่ดีของแหล่งท่องเที่ยวอีกดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกัมาตรฐานและก ากบั
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (2558) ที่กล่าวว่าปัจจัยดา้นความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และส่งผลถึงความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ทัง้ยังสอดคลอ้งกับผลสมัภาษณท์ี่พบว่าการจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว
เยาวชนควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีการรกัษาความปลอดภัยที่ดี และหลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวที่
คาดว่าอาจเกิดอนัตรายกบัผูเ้ขา้รว่มโครงการได ้

ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นความสะดวกใน
การเดินทางเขา้ถึง อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ เสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความ
ปลอดภัย การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีรถบริการสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
ว่าเสน้ทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีไฟส่องสว่างเพียงพอ มีจุดสงัเกตที่ชัดเจน  
มีป้ายบอกทางและมีป้ายจราจรที่มีมาตรฐาน จะช่วยส่งเสริมใหน้ักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยสรา้งความมั่นใจดา้นความปลอดภัยในการเดินทาง
ใหก้บันกัท่องเที่ยวได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอมราวดี ไชโย (2561) ที่พบว่าการติดตัง้เสา
ไฟเพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอและครอบคลุมเสน้ทางการเขา้ -ออกพืน้ที่ท่องเที่ยว สามารถช่วย
อ านวยความสะดวกแก่รถที่สัญจรไปมา และช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่
นกัท่องเที่ยวอาสาสมคัรที่เดินทางในช่วงเวลากลางคืนได ้

ดา้นที่พกัแรม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นที่พกัแรม อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีที่พกั
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แรมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักแรมมีมาตรฐานและความ
ปลอดภยั ที่พกัแรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และที่พกัแรม
มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานรองรบันักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า
การมีที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวนัน้จะช่วยอ านวยความสะดวกสบายใหผู้จ้ัดการท่องเที่ยวและ
นกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง หรือเคลื่อนยา้ยสมัภาระในระหว่าง
การท ากิจกรรม โดยถ้าที่พักนั้นมีความสะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ก็จะช่วยดึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหน้ิยมเดินทางท่องเที่ยวและเลือกพกัแรมยงัสถานที่ท่องเที่ยวไดอี้กดว้ย ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพลากร แกว้ทิพย ์(2562) ที่พบว่าปัจจยัดา้นที่พกัแรม นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับความสะอาดของที่พักเป็นหลัก ทั้งยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวใหญ่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานด้านความสะอาดและการกัษาความปลอดภัย
ระหว่างการพกัแรมมากที่สดุ 

ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีส่วนช่วยสรา้งจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์
ใหก้บันกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรสามารถสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มใหน้ักท่องเที่ยวได ้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร
ตอ้งเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทุกคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรอย่างทั่วถึง มกีิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรใหเ้ลือกท าอย่างหลากหลาย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีการจดัการและ
มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดี และความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการท า
กิจกรรมอาสาสมคัรเพียงพอกับจ านวนนกัท่องเที่ยว ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าในการจัดกิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ควรเนน้การสรา้งจิตส านึก การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดา้น
การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสม หลากหลาย 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ทัง้ยงัท าใหเ้กิดประโยชนต่์อ
แหลง่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธาวี ว่องกิจ เกศิรนิทร ์แกว้สวุรรณ ์และ
คณะ (2559) ที่พบว่าปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัรในประเทศไทย คือ การพฒันารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรใหม้ีความ
หลากหลายและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทัง้ฝ่ายนกัท่องเที่ยวและชมุชนที่เขา้รว่มการท ากิจกรรม และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เรย์มอนด์ และฮอลล์ (Raymond & Hall, 2008) ที่ ได้อธิบาย
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและความ
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สมคัรใจไปท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจะ
ช่วยสนบัสนนุใหท้ัง้นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรและชมุชนทอ้งถิ่นไดร้บัประโยชนท์ัง้สองฝ่าย 

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณ
โทรศพัท ์Wi-Fi มีความเพียงพอต่อการใชง้าน แหลง่ท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และการบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง แหล่งท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และ
รา้นอาหารใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม ยกเวน้ในแหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลึก
ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในพื ้นที่ท่องเที่ยว เช่น น ้า ไฟฟ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
มีความส าคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการท ากิจกรรมในพืน้ที่ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกในเรื่องสญัญาณ
โทรศพัทแ์ละอินเทอรเ์น็ต มากกว่านกัท่องเที่ยวในวยัอ่ืน เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสารและการรบัส่ง
ขอ้มลู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจีณัสมา ศรีหิรญั และคณะ (2563) ที่พบว่า ปัจจยัดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่นักท่องเที่ยว Gen Z ค านึงถึงคือการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี เช่น 
สญัญาณอินเทอรเ์น็ต เพื่อใชใ้นการรบัและสง่ต่อขอ้มลูต่างๆ  

ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ดา้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าเรจ็รูปอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมเหมาะสม โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีกิจกรรมอ่ืนที่ดงึดดูใจใหเ้ขา้รว่ม เช่น 
การเล่นน า้ตก การชมวิวทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของ
กิจกรรมและสถานที่ดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือยินดีเขา้ร่วมการท ากิจกรรมอาสาสมคัร ซึ่ง
ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าในการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู ้สึกผ่อนคลาย และไม่เหนื่อยจากการท ากิจกรรมอาสาสมัครมากเกินไป  
ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของใบเฟิรน์ วงษ์บัวงาม และคณะ (2563) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมคัร คือการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษกบัการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชนใ์นพืน้ที่ท่องเที่ยวที่ตนเองไดไ้ปเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกนัระยะเวลาในการท า
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กิจกรรมกค็วรมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุม่นกัท่องเที่ยวเยาวชน ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีเวลา
ในการท่องเที่ยวท่ีจ ากดั เพราะยงัอยู่ในวยัเรียน จึงท าใหม้ีระยะเวลาการท่องเที่ยวท่ีสัน้ลง  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมระหว่างเพศและมหาวิทยาลัย 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกดา้นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุเนตร วิเศษสิงห์  (2551) ที่พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเยาวชนไทยเพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหลง่
ธรรมชาติ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเป็นการสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคมและเป็นพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมกับเยาวชนทุก
เพศทกุวยั จึงท าใหน้กัท่องเที่ยวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกนั  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มระหว่างมหาวิทยาลยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่มหาวิทยาลยั ต่างกนั
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ทัง้ใน
ภาพรวมและรายดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้น
โปรแกรมการท่องเที่ยว แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งผูว้ิจยัมีความคิดเห็น
ว่า นิสิตนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย เคยสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งลักษณะโปรแกรมการท่องเที่ยว การเดินทางเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว จึงส่งผลใหม้ีความคิดเห็นในดา้นการ
จัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรวิทย ์อุ่นจิตร (2552) ที่พบว่า
นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษารฐับาลและเอกชน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับผลการ
สมัภาษณน์ิสิตนักศึกษาทัง้ 6 มหาวิทยาลยั ที่พบว่านิสิตแต่ละมหาวิทยาลัยมีความเห็นในดา้น
ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างกนั 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี ้

1) ควรพฒันาโปรแกรมการท่องเที่ยวอาสาสมคัรใหม้ีความแตกต่างหลากหลาย และ
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน ทัง้ดา้นระยะเวลา ช่วงเวลาในการจัดการท่องเที่ยว และ
ดา้นราคา รวมไปถึงการประชาสมัพนัธโ์ปรแกรมการท่องเที่ยวอาสาสมคัรผ่านช่องทางออนไลนใ์ห้
มากขึน้ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึงข้อมูล และได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้าน 
การอนรุกัษผ์่านกิจกรรมอาสาสมคัรได ้ 

2) ควรมีการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอย่างมีส่วนร่วมกับ
เจา้ของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการสรา้งเครือข่ายการท างานร่วมกันในชุมชน เพื่อสรา้งความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเที่ยวใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืน  

3) ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวใหม้ีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นต่างๆ รวมไปถึงความสามารถทางดา้นภาษา และการใหบ้ริการใหม้ี
มาตรฐาน และควรมีการสรา้งเครือข่ายบุคลากรที่เชี่ยวชาญดา้นกิจกรรมอาสาสมคัร เพื่อผลกัดนั
ใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรที่มีประสิทธิภาพ 

4) ควรมีการจดัการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะดา้นความสะดวกในการ
เดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยพฒันาเสน้ทางใหม้ีมาตรฐาน ปลอดภยั และมีความพรอ้มในการ
รองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมากขึน้  

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองคก์าร

บริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ควรใหค้วามส าคัญในการ
ออกแบบกิจกรรมอาสาสมัครอย่างหลากหลาย สนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์ใหเ้กิดการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวในลกัษณะนีส้ามารถ
การกระตุน้เศรษฐกิจและพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2) ภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยว และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ควรมีการสรา้งเครือข่ายการท างานร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ และควรมี
หน่วยงานที่ดแูลเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรในพืน้ที่ต่างๆ โดยตรง รวมถึงใหค้วามส าคญักบั
การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรใหก้บัคนในพืน้ที่  
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3) ภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ควรมีสว่นในการพฒันาบุคลากรทางดา้นการท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพื่อการรองรบันกัท่องเที่ยวทุก
รูปแบบที่จะเขา้มาในอนาคต และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรูต่้างๆ ที่ทันสมัย และการสื่อ
ความหมายใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มในปัจจบุนั  

4) ภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม และกรมการ
ท่องเที่ยว ควรปรบัปรุง พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบการจดัการเสน้ทางคมนาคมใหส้ะดวก
แก่การเขา้ถึงและเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวอาสาสมคัรทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 

5) ภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ
สถานศึกษาทั้งในก ากับของรฐัและเอกชน ควรสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ นอกจากจะเป็นการการปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ท าใหก้ลุ่มเด็กและเยาวชนไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของ
ธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์แล้ว ยังช่วยให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ได้รู ้จักการมีจิตส านึกสาธารณะ  
มีจิตอาสาที่จะท าเพื่อสงัคมและโลกใบนีต่้อไป 

3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1) ควรเพิ่มการศึกษาในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยว

อาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน หรือ
มหาวิทยาลยัรอบนอกกรุงเทพมหานคร กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายที่มีศักยภาพการใช้
สินคา้และบรกิารท่ีสงูขึน้ หรือกลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจการท่องเที่ยวอาสาสมคัร  

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับ ปัจจัย 
ดา้นประชากรศาสตร ์เช่น อาย ุรายได ้อาชีพ รวมไปถึงพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3) ควรเพิ่มการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
การศกึษา เป็นตน้ 
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และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร. อญัชญั ตณัฑเทศ  อาจารยป์ระจ าคณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย ์ดร.อษุณีย ์วชัรไพศาลกลุ อาจารยป์ระจ าคณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารย ์ดร.ก่ิงกนก เสาวภาวงศ ์ อาจารยป์ระจ าคณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

“แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย” 

ถึงท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย  เพื่อน าผลที่ไดไ้ปสรา้งแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทยผู้ วิจัยจึงขอ
ความรว่มมือจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามดงันี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมคัรในกลุม่เยาวชน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่ อ

การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : ใหท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใน
กรณีที่ตอบอ่ืนๆ โปรดเติมขอ้ความลงในช่องว่างหลงั (โปรดระบ)ุ 
1.1 เพศ  1. ชาย  1. หญิง 
1.2 อายุ    1. อาย ุ18 ปี  2. อาย ุ19 ปี   

 3. อาย ุ20 ปี  4. อาย ุ21 ปี  
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 

1.3 ระดบัชัน้ปีการศกึษา   
1. ชัน้ปีที่ 1  2. ชัน้ปีที่ 2   

 3. ชัน้ปีที่ 3  4. ชัน้ปีที่ 4  
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 

ชุดที่ ……………… 
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1.4 มหาวิทยาลยัที่ท่านก าลงัศกึษา 
   1. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั    2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
   3. มหาวิทยาลยัมหิดล   4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 5. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   6. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

 1. ต ่ากว่า 5,000 บาท   2. 5,000 - 10,000 บาท 
 3. 10,001 - 15,000 บาท   4. 15,001 - 20,000 บาท 
 5. 20,001 บาทขึน้ไป 

ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน 
ค าชีแ้จง : ใหท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือใน
กรณีที่ตอบอ่ืนๆ โปรดเติมขอ้ความลงในช่องว่างหลงั (โปรดระบ)ุ 
2.1 ความถ่ีในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มของท่าน  
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 
   1. ครัง้แรก     2.  2 - 3 ครัง้ 
   3. 4 - 5 ครัง้     4. 6 ครัง้ขึน้ไป 
2.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มของท่าน  

 1. เพื่อการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
 2. เพื่อการศกึษาเรียนรู ้   
 3. เพื่อสมัผสัวฒันธรรมและการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนในทอ้งถิ่น  
 4. เพื่อหลบหนีจากชีวิตประจ าวนั 
 5. เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 
 6. เพื่อท าตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัในดา้นการเขา้รว่มกิจกรรมจิตอาสา 
 7. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................................................  

2.3 ท่านเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มกบัหน่วยงานใด  
 1. มหาวิทยาลยัที่ท่านก าลงัศกึษาอยู่  2. บรษิัททวัร ์
 3. สถาบนัการศกึษา    4. หน่วยงานภาครฐั 
 5. หน่วยงานภาคเอกชน   6. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  
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2.4 กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่ท่านเคยเขา้รว่มมีลกัษณะเป็นอย่างไร  
 1. กิจกรรมปลกูป่า (ป่าบก/ ป่าชายเลน) 
 2. กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน า้ 
 3. กิจกรรมท าแนวกนัไฟ    

 4. กิจกรรมเพาะพนัธุส์ตัว/์ พืช 
 5. กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ  

 6. กิจกรรมอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................ 
2.5 กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่ท่านชื่นชอบมากที่สดุ  
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

 1. กิจกรรมปลกูป่า (ป่าบก/ ป่าชายเลน)  
 2. กิจกรรมสรา้งฝายชะลอน า้ 
 3. กิจกรรมท าแนวกนัไฟ    

 4. กิจกรรมเพาะพนัธุส์ตัว/์ พืช 
 5. กิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ  

 6. กิจกรรมอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................. 
2.6 ช่วงเวลาที่ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  

 1. กมุภาพนัธ-์พฤษภาคม    2. มิถนุายน – ตลุาคม  
 3. พฤศจิกายน – มกราคม 

2.7 ระยะเวลาที่ท่านเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
   1. กิจกรรม 1 วนั ไม่คา้งคืน      2. กิจกรรม 2 วนั คา้ง 1 คืน  

 3. กิจกรรม 3 วนั คา้ง 2 คืน   4. กิจกรรม 4 วนั คา้ง 3 คืนขึน้ไป 
2.8 ผูร้ว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  

 1. ดว้ยตนเอง    2. ครอบครวั     
 3. กลุม่เพื่อน    4. บรษิัททวัร ์  
 5. คณะดงูาน     6. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............... 
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2.9 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการเขา้รว่มกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มของท่าน  
(ตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

 1. ไม่เสียค่าใชจ้่าย    2. ต ่ากว่า 1,000 บาท 
 3. 1,000 - 2,000 บาท   4. 2,001 - 3,000 บาท 
 5. 3,001 บาทขึน้ไป 

2.10 ค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มที่ท่าน
คิดว่าคุม้ค่าและพอใจจะจ่ายในครัง้ต่อไป (ตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

 1. ต ่ากว่า 1,000 บาท   2. 1,000 - 2,000 บาท 
 3. 2,001 - 3,000 บาท   4. 3,001 - 4,000 บาท  
 5. 4,001 บาทขึน้ไป 

2.11 ท่านไดร้บัขอ้มลูกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มจากที่ใด  
 1. สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website Facebook Instagram Twitter 
 2. รายการโทรทศัน ์เช่น รายการเนวิเกเตอร ์รายการสมดุโคจร รายการเซยไ์ฮ 

รายการคาราวานส าราญใจ เที่ยวไปในชมุชน 
 3. หนงัสือ เช่น หนงัสือน าเที่ยวต่างๆ นิตยสารดา้นการท่องเที่ยว 
 4. เพื่อนหรือคนรูจ้กัแนะน า  
 5. มหาวิทยาลยั เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธต่์างๆ  
 6. หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว  
 7. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัททวัร ์หน่วยงานดา้นกิจกรรม          

อาสาสมคัร 
 8. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………  
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรง ตามความจริงมากทีส่ดุ 

 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วเชิง

อาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ 
1. แหลง่ท่องเที่ยวมีทศันียภาพ วิวทิวทศัน ์
ที่สวยงามดงึดดูใจใหไ้ปท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

     

2. แหลง่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายของทรพัยากร
การท่องเที่ยว 

     

3. ความมีชื่อเสียงของแหลง่ท่องเที่ยวในดา้นกิจกรรม
อาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

     

4. แหลง่ท่องเที่ยวมีความปลอดภยัและมีมาตรฐานใน
การจดัการท่ีดี 

     

ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง 
5. แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก 

     

6. เสน้ทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
มีความปลอดภยั 

     

7. แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีรถบรกิารสาธารณะ
ที่สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 

     

8. การเดินทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมี
ปา้ยบอกทางอย่างชดัเจน 

     

ด้านทีพั่กแรม 
9. การมีที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรอยู่
ในแหลง่ท่องเที่ยว 

     

10. ที่พกัแรมมีความสะอาดเพียงพอในการรองรบั
นกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วเชิง

อาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านทีพั่กแรม (ต่อ) 
11. ที่พกัแรมมีมาตรฐานและความปลอดภยั      
12. ที่พกัแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้
ฐานรองรบันกัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร 

     

ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
13. การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้มมีกิจกรรมใหเ้ลือกท าอย่างหลากหลาย 

     

14. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มสามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ดา้นการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใหน้กัท่องเที่ยวได ้

     

15. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม มีสว่นช่วยสรา้งจิตส านึกดา้นการ
อนรุกัษใ์หก้บันกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

     

16. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มตอ้งเอือ้ใหน้กัท่องเที่ยวทกุคนมี
สว่นรว่มในกิจกรรมอาสาสมคัรอย่างทั่วถึง 

     

17. ความพรอ้มของอปุกรณแ์ละสถานที่ในการท า
กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม
เพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเที่ยว 

     

18. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม มีการจดัการและมีมาตรฐานการ
รกัษาความปลอดภยัที่ดี 

     

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
19. ในแหลง่ท่องเที่ยวมีเจา้หนา้ที่คอยใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร และการบรกิาร
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วเชิง

อาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
20. ในแหลง่ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ 
เช่น น า้ ไฟฟ้า สญัญาณโทรศพัท ์Wi-Fi เพียงพอต่อ
การใชง้าน  

     

21. ในแหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นสะดวกซือ้และรา้นอาหาร
ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาท ากิจกรรม 

     

22. ในแหลง่ท่องเที่ยวมีรา้นของที่ระลกึใหบ้รกิารแก่
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท ากิจกรรม 

     

ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป  
23. โปรแกรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจของ
กิจกรรมและสถานที่ ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวเลือกซือ้หรือ
ยินดีเขา้รว่มการท ากิจกรรมอาสาสมคัร 

     

24. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีกิจกรรม
อ่ืนที่ดงึดดูใจใหเ้ขา้ร่วม เช่น การเลน่น า้ตก การชมวิว
ทิวทศัน ์การเล่นน า้ทะเล นอกเหนือจากการท า
กิจกรรมอาสาสมคัร 

     

25. โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรมีระยะเวลา
ในการท ากิจกรรมเหมาะสม 
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แบบสมัภาษณ ์ 
“แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย” 
ถึงท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
 แบบสมัภาษณน์ีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจดัการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย และน าผลที่ไดไ้ปสรา้งแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย ผู้วิจัยจึง 
ขอความรว่มมือจากท่านช่วยตอบแบบสมัภาษณด์งันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
1.1 ชื่อ – สกุล ผูใ้หส้มัภาษณ ์……………….…………………………………………….…… 
1.2 อายุ…………………………………………………………………………………….…… 
1.3 บริษัท……………………………………………………………………………………… 
1.4 ต าแหน่ง (ต าแหน่งของท่านเก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร/กิจกรรมอาสาสมัคร
อย่างไร) ………………………………………………………………………………………. 

ตอนที ่2 การจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
2.1 ท่านมีการจดัการการทอ่งเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มอย่างไร 

2.1.1 ดา้นสิ่งดึงดูดใจ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

2.1.2 ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และป้ายบอก
ทางต่างๆ 

2.1.3 ด้านที่พักแรม เช่น มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยของที่พัก ราคา และ 
การบรกิารต่างๆ ของที่พกั 

2.1.4 ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ความน่าสนใจของกิจกรรม ความหลากหลายของ
กิจกรรม และความปลอดภยัในการท ากิจกรรม 
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2.1.5 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ บรกิารดา้นโรงพยาบาล 
บรกิารรา้นอาหาร บรกิารรา้นขายของที่ระลกึ และบรกิารดา้นสถานีน า้มนั 

2.1.6 ดา้นโปรแกรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่หลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยว 
ความน่าสนใจของโปรแกรมการท่องเที่ยว และความเหมาะสมของระยะเวลาในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว 
ตอนที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

3.1 ท่านมีการจดัการส่วนประสมทางการตลาดของท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มอย่างไร 

3.1.1 ดา้นสินคา้และบรกิาร 
- ผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
- โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
- การบรกิารต่างๆ ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

3.1.2 ดา้นราคา 
- ราคาขายของโปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 
- ราคาที่นกัท่องเที่ยวเต็มใจที่จะจ่ายในการท่องเที่ยวครัง้ต่อไป  

3.1.3 ดา้นช่องทางและสถานที่จดัจ าหน่าย 
- ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อ

การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
- ช่องทางในการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อการ

อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

3.1.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

- รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

3.1.5 ดา้นคนหรือพนกังาน 

- การบริการของผู้ด  าเนินการจัดการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

- ความเชี่ยวชาญของผูด้  าเนินการจัดการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
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3.1.6 ดา้นกระบวนการ 
- กระบวนการต่างๆ ในการจดัการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

3.1.7 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท่องเที่ยว/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มในรูบแบบใดที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งพบเจอ 
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แบบยืนยัน 
แนวทางการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย 

******************************************************************************************* 
เรียน  ท่านผูท้รงคณุวฒุิ 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรบั
เยาวชนไทย เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการจดัการการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย และเพื่อสรา้งแนวทางการจดัการ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทย 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรบั
เยาวชนไทย สรา้งขึน้โดยการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มจากกลุ่มเยาวชนจ านวน 402 คน ขอ้มลูจาก
การสมัภาษณน์ิสิตนักศึกษาที่เป็นผูน้  าในการจดักิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
จ านวน 6 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอาสาสมัครทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการอนรุกัษ ์จ านวน 6 คน 

ในการนี ้จึงใครขอความอนุเคราะหผ์ูท้รงคณุวฒุิทุกท่านประเมินผลการวิจยัฉบบันี ้และ
แสดงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรุงแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัร
เพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มส าหรบัเยาวชนไทยต่อไป 

ผูว้ิจยัขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
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ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชื่อ-สกลุ.................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่2 ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไขเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย 

ประเด็นที ่1 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
แนวทางที่ 1.1 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ควรจดัการใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือทีมงานคอยใหค้วามรูส้อดแทรกระหว่างการท ากิจกรรม 
ทัง้ความรูใ้นดา้นวิธีการต่างๆ ในการท ากิจกรรมอาสาสมคัร ลกัษณะกายภาพของพืน้ที่ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ป่า รวมไปถึงประโยชน์จากการท ากิจกรรมในครั้งนี ้และความส าคัญของการ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มต่อชุมชน และสงัคม เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวที่เขา้ร่วมตระหนักใน
คณุค่าของการอนรุกัษอ์ย่างแทจ้รงิ  

แนวทางที่ 1.2 ผูจ้ดัการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มควร
การออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมดในพืน้ที่
และนักท่องเที่ยวเพื่อใหก้ิจกรรมนั้นเกิดประโยชนส์ูงสุด ในขณะเดียวกันผูจ้ัดการท่องเที่ยวควร
ตรวจสอบผลกระทบในเบือ้งตน้ทั้งก่อนการท ากิจกรรมและหลังการท ากิจกรรม เนื่องจากบาง
กิจกรรมอาจไม่มีความเหมาะสมกบัพืน้ที่และสง่ผลกระทบทางลบต่อพืน้ที่ในระยะยาวได ้

แนวทางที่ 1.3 ผูจ้ดัการท่องเที่ยวควรเตรียมความพรอ้มในการจดักิจกรรมเพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนรว่มอย่างทั่วถึง ทัง้ในดา้นอปุกรณใ์นการท ากิจกรรมที่มีเพียงพอ และพืน้ที่ใน
การท ากิจกรรมที่กว้างขวางเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถท า
กิจกรรมไดใ้นครัง้เดียวกนัไดท้ัง้หมด  

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที ่2 การจัดการด้านโปรแกรมการท่องเทีย่วส าเร็จรูป 
แนวทางที่ 2.1 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวควรใหค้วามส าคัญกับการออกแบบโปรแกรม

การท่องเที่ยวอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มของเยาวชน ซึ่งใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาที่
ไม่นานจนเกินไป โดยระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ากที่สุดคือประมาณ 3 วัน 2 
คืน และช่วงเวลาส าหรบัการท่องเที่ยวอาสาสมคัรเพื่อการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มของนกัท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชนระดบัอดุมศึกษา 
นอกจากช่วงปิดเทอมนกัท่องเที่ยวเยาวชนก็จะนิยมท่องเที่ยวช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

แนวทางที่ 3.2 ผูจ้ัดการท่องเที่ยวตอ้งศึกษาช่องทางการประชาสมัพันธ์และจัด
จ าหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวตอ้งสอดคลอ้งกบัช่องทางการรบัรูข้อ้มลูของกลุ่มเยาวชน ซึ่งไดแ้ก่ 
ช่องทางออนไลน์ Website สื่อโซเชียล Facebook Instagram นอกจากนี ้ควรจัดการส่งเสริม
การตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นส าหรับการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เนื่องจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของเยาวชนในปัจจุบนัมกัจะนิยมท่องเที่ยวกบักลุม่เพื่อน นอกจากนีผู้จ้ดัการท่องเที่ยวควร
ก าหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวในระดับที่เยาวชนสามารถจับต้องได้ เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเยาวชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีรายไดห้ลกัเป็นของตัวเอง ดังนัน้การตัง้ราคาใน
การเขา้ร่วมการท่องเที่ยวไม่ควรตัง้ราคาที่สงูมากเกินไปจนนกัท่องเที่ยวกลุม่นีไ้ม่สามารถเขา้ถึงได ้
จากการส ารวจพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนมีค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท และค านึงถึงความคุ้มค่าและหลากหลายของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวดว้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูจ้ัดการท่องเที่ยวตอ้งออกแบบประสบการณใ์หม้ีความ
หลากหลาย และมีการผสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย เพื่อจัดการท่องเที่ยวส าหรบัเยาวชนใน
ราคาที่ย่อมเยาได ้ 

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่3 การจัดการด้านแหล่งท่องเทีย่ว 
แนวทางที่  3.1 การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลัก ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์า หรือศูนยศ์ึกษาพันธุ์สัตวป่์าต่างๆ รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเนน้ไปที่ชุมชนที่มีจุดเด่นในการอนุรกัษ์พันธุพ์ืชและสตัวท์อ้งถิ่น โดยนกัท่องเที่ยวกลุ่ม
เยาวชนจะค านึงถึงพื ้นที่ที่มีเอกลักษณ์ น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้เป็นหลัก  นอกจากนี ้ผู ้จัดการ
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ท่องเที่ยวจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความสะอาด ปลอดภยั และมาตรฐานการจดัการที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวดว้ย 

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่4 การจัดการด้านทีพั่ก 
แนวทางที่ 4.1 การจดัการดา้นที่พักส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ

การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนมี 2 รูปแบบหลักไดแ้ก่ ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเอง เช่น 
บา้นพกัอทุยาน ลางกางเต็นท ์ซึ่งส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวและผูจ้ดัการท่องเที่ยวจะนิยมเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีที่พักรอบรับ เนื่องจากลดการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว และลดเวลาการเดินทาง
ระหว่างสถานที่ รูปแบบที่ 2 คือที่พักดา้นนอกแหล่งท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตยช์ุมชน สิ่งที่ผูจ้ัดการ
ท่องเที่ยวควรค านึงถึงเป็นล าดบัแรกคือความสะอาดและความปลอดภยัของที่พกั หากตอ้งพกัแรม
ในรูปแบบที่ตอ้งกางเต็นทพ์กัอาศยัในป่าก็ควรเลือกสถานที่อย่างเหมาะสม เป็นสถานที่ที่เจา้หนา้ที่
ประจ าแหล่งท่องเที่ยวจัดไวใ้ห ้และมีการจดัการเรื่องขยะที่ดี เนื่องจากขยะเหล่านีอ้าจส่งกลิ่นท า
ให ้มด แมลง หรือสัตวป่์าอ่ืนๆ เขา้มายังที่พักของเราได ้นอกจากนีย้ังตอ้งมีเจา้หน้าที่คอยดูแล
ความปลอดภยัระหว่างการพกัแรมดว้ย  

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที ่5 การจัดการด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง 
แนวทางที่ 5.1 นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนตส์่วนตัว และรถเช่า ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการ
เขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว ภาครฐัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรพฒันาเสน้ทางที่รถยนตส์ามารถเขา้ถึง
แหล่งท่องเที่ยวได ้เนื่องจากการท่องเที่ยวในลักษณะนีม้ีสัมภาระค่อนขา้งมาก ทัง้สมัภาระของ
นกัท่องเที่ยวเองและอปุกรณใ์นการท ากิจกรรม หากไม่มีเสน้ทางใหร้ถเขา้ถึงอาจเกิดความล าบาก 
และผูจ้ดัการท่องเที่ยวก็เลี่ยนที่จะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ได ้นอกจากนีแ้หล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติบางแห่งไม่ไดอ้ยู่ติดกบัถนนใหญ่ ดงันัน้ภาครฐัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรพฒันา
ป้ายบอกทางต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีความชัดเจน ประกอบกับพัฒนาเส้นทางให้มีความ
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ปลอดภยั เช่น มีแสงสอ่งสว่าง มีปา้ยแจง้เตือนจดุอนัตรายต่างๆ อย่างทั่วถึง นอกจากนีภ้าครฐัและ
เจา้ของแหลง่ท่องเที่ยวควรเพิ่มการจดัการดา้นสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอใหก้บันกัท่องเที่ยว 

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ประเด็นที ่6 การจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
แนวทางที่ 6.1 ภาครฐัหรือเจา้ของแหลง่ท่องเที่ยวควรพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหม้ี

สิ่งอ านวยความสะดวกในขัน้พืน้ฐานอย่างครบถว้น เช่น ระบบน า้อปุโภค บริโภค ระบบไฟฟ้า ทัง้
แสงไฟส่องสว่าง และไฟฟ้าส าหรบัชารต์อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสต่์างๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว   

ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่3 ผลการพิจารณาแนวทางการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอาสาสมัครเพ่ือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมส าหรับเยาวชนไทย 

 ยืนยันแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบัเยาวชนไทย 

 ไม่ยืนยนัแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมคัรเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบัเยาวชนไทย 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวไรวินท ์ ลียวฒันานุพงศ ์
วัน เดือน ปี เกิด 05 พฤษภาคม 2539 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2560  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขานวตักรรมการจดัการการท่องเที่ยว  
แบบบรูณาการ   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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