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องค์ประกอบสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของบ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

Elements of Tourist Attraction Affecting Decision Making of Tourists Towards Choosing 

Eco-Adventure Travel Sites in Ban Mae Kampong, Mae On District, Chiang Mai Province 

เกสรา เพ็งพลกรัง*  ปยิพรรณ กลั่นกลิ่น* *  และจริาวรรณ ฉายสุวรรณ* * *  

บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือก

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวัน จ านวน 150 ราย และนักท่องเท่ียวท่ีพักค้างคืน จ านวน 150 ราย รวม 

300 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานโดยการทดสอบ

ค่าสถิต ิt-test  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 – 45 ปี สถานภาพโสด อาชีพนักศึกษา

และลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวเองโดยไม่ใช้บริการบริษัททัวร์ เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคกลาง  

นิยมเดินทางมากับผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีผู้ร่วมเดินทางรวมผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3-4 คน ส่วนใหญ่พักค้างคืน

จ านวน 1 คืน ท าการจองท่ีพักล่วงหน้า โดยเจาะจงมาเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง ในภาพรวมนักท่องเท่ียวท้ัง 2 กลุ่ม  

มีค่าใช้จ่าย ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง 501-1,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย 501-2,000 บาท ในการเดินทางคร้ังนี้ตั้งแต่ 

ออกเดินทางจากจังหวัดของตน ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีพักค้างคืนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง  

1,001-1,500 บาท มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ออกเดินทางจากจังหวัดของตน 2,001-3,500 บาท และกลุ่มท่ีเดินทางไป-กลับ

ภายในหนึ่งวันมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง 501-1,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ออกเดินทาง 

จากจังหวัดของตน 501-2,000 บาท 

 องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังในภาพรวมและเมื่อวิเคราะห์  

แยก 2 กลุ่ม ในระดับมาก โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ สถานท่ีมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธ์ิ การได้สัมผัสกับธรรมชาติ องค์ประกอบย่อยท่ีมีผลในระดับ

มาก ได้แก่ มีความสวยงามของทิวทัศน์ระหว่างทาง มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การต้อนรับและความเป็นมิตรของคน 
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ในหมู่บ้าน สถานที่มคีวามนา่สนใจ ความพเิศษของหมูบ้่านแม่ก าปอง มีอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น มีของท่ีระลึกจาก

งานหัตถกรรม มีการอนุรักษก์ารละเล่นท้องถิ่น และมสีถานท่ีทางประวัตศิาสตร์ 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีพักค้างคืนและเดินทางไป-กลับในวันเดียวพบว่า

องคป์ระกอบด้านสิ่งดึงดูดใจและด้านบริการเสริมมผีลตอ่การตัดสนิใจแตกตา่งกัน ซึ่งองคป์ระกอบด้านสิ่งดึงดูดใจมผีลต่อ

การตัดสินใจเลอืกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ท่ีพักค้างคืนมากกวา่ผู้ท่ีเดินทางไป-กลับในวันเดียวในทุกๆ ด้าน ส่วนองค์ประกอบ

ด้านบริการเสริมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ท่ีเดินทางไป-กลับในวันเดียวมากกว่าผู้ท่ีพักค้างคืน 

ในทุกๆ ด้าน โดยท้ังสองกลุ่มให้ความส าคัญกับความพร้อมในการให้บริการด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รองลงมา

คือความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพ ส่วนความพร้อมในการให้บริการด้านการเงิน อาทิ ตู้ ATM บริการช าระ 

ผ่านบัตรเครดิตมผีลตอ่การตัดสนิใจในระดับน้อยเหมอืนกันท้ัง 2 กลุ่ม 

ABSTRACT 

This research aimed to explore elements of tourist attraction affecting decision making of tourists towards 

choosing eco-adventure travel sites in Ban Mae Kampong, Mae On district, Chiang Mai province.  Questionnaires 

were used as the tool to collect data from 150 one-day visit tourists and 150 overnight-stayed tourists.  Data 

obtained were, then, analyzed by descriptive statistics i.e. frequency and percentage and inferential statistics i.e. t-

Test. 

The findings presented that most respondents were single, female, age 18-45 years old.  They were 

students and employee/staff of private company, whose average monthly income was 15,001-30,000 Baht. Results 

of the study on tourist behavior revealed that most of them arranged tour program by themselves and did not use 

any service from tour agent. They came from the Northern and the Central regions and preferred to travel with more 

than 2 people.  At this time, accompanied with 3-4 persons.  Most of them stayed only one night and did 

accommodation reservation in advance. They intended to visit Ban Mae Kam Pong. They spent 501-1,000 Baht for 

trip expense at Ban Mae Kam Pong and 501-2,000 Baht for travel expense from their hometown to Ban Mae Kam 

Pong. Overnight-stayed tourist spent 1,000-1,500 Baht  for trip expense at Ban Mae Kam Pong and 2,001-3,500 

Baht for travel expense from their hometown to Ban Mae Kam Pong. One-day visit tourists spent 501-1,000 Baht 

for trip at Ban Mae Kam Pong and 501-2,000 Baht for travel expense from their hometown to Ban Mae Kam Pong. 

 The elements of tourist attraction affecting decision making of both two groups of respondents were ranked 

at high level. Sub-element affecting their decision making towards choosing travel sites at the highest level was the 

location closeness to nature, clean air, feeling the nature.  Sub-elements affecting their decision making towards 

choosing travel sites at high level were beautiful scenery along the way to the certain place, abundance of natural 

resources, reception and friendliness of villagers, interesting places worth seeing, uniqueness of Ban Mae Kam Pong, 
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existence of local food and beverage outlets, availability of handicraft souvenirs, existence of local entertainment, 

and to have historical sites to visit. 

 Results of the mean difference test revealed that tourist attraction elements and ancillary services elements 

affected 2 groups of the respondents in different way. All tourist attracting elements affected the decision making of 

overnight-stayed tourists much more than one-day visit tourists; while all ancillary services elements affected the 

decision making of one-day visit tourists much more than overnight-stayed tourists.  Both groups paid the first 

priority of concern to the availability of security service; followed by the availability of health care service.  The 

availability of financial service e.g.  ATM machine and credit card payment affected the decision making of both 

groups at low level.  

บทน า 

บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ได้มีการศึกษาและ

พัฒนาชุมชน จัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้านมีบริการกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมท้ังท่ีพักแบบ Homestay ปัจจุบันสามารถ

รองรับนักท่องเท่ียวได้สูงสุดประมาณ 250 คน/วัน สถานท่ีจอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 100 คัน/วัน 

นอกจากนี้หมู่บ้านแม่ก าปองยังเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเท่ียวกลุ่มเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel)  

ซึ่งหมู่บ้านแม่ก าปองมีกิจกรรมผจญภัยของเอกชนคือ Flight of the Gibbon และ The Giant Chiangmai โดยเป็นหมู่บ้าน 

ท่ียังคงรักษาความเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เป็นอยา่งดี (พรหมมนิทร์ พวงมาลา, 2560)  

เนื่องจากแนวโน้มของนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) มีความหลากหลายมากขึ้น 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel) เป็นการท่องเท่ียวแบบผสมผสาน ( Integrated Travel)  

มีการท ากิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นการเดินทางท่องเท่ียวไปในแหล่งธรรมชาติ  

ท่ีมีลักษณะพิเศษ อาท ิการเดินป่า ชมนก ล่องแก่ง และกิจกรรมผาดโผนต่างๆ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2555) 

ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อใช้เป็นต้นแบบ  

ในการพัฒนาชุมชนอ่ืนตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงินเิวศและผจญภัย บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่ 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1.แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2551) ให้ความหมายของการท่องเท่ียว 

ไว้วา่ การท่องเท่ียวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลท่ีเดินทางและพักอาศัยในสถานท่ีอื่นท่ีไม่ใชท่ี่อยู่อาศัยปกติเพื่อ

การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อธุรกิจและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เป็นเวลาติดตอ่กันไม่เกิน 1 ปี ประเภทของนักท่องเท่ียว แบง่เป็น 

นักท่องเท่ียวท่ีคา้งคืนท้ังนักทอ่งเท่ียวระหว่างประเทศและนักท่องเท่ียวภายในประเทศ และนักท่องเท่ียวท่ีไม่ค้างคนื 

2. องค์ประกอบของการท่องเที่ยว Dimitrios Buhalis (2000) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญทางการท่องเท่ียว

ประกอบด้วย 6As ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เชน่ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นกิจกรรมพิเศษต่างๆ 

สิ่งปลูกสร้าง 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) เช่น ระบบการคมนาคม สถานีขนส่งผู้โดยสาร และยานพาหนะ 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เช่น ท่ีพัก การจัดเลี้ยง และบริการอื่นๆ ด้านการท่องเท่ียว 4) แพ็คเกจท่ีรองรับ 

(Available Packages) แพ็คเกจท่ีถูกจัดเตรียมไว้โดยคนกลางระหว่างนักท่องเท่ียวกับเจ้าบ้าน 5) กิจกรรม (Activities) 

กิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักท่องเท่ียวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวจะท าระหว่าง 

การท่องเท่ียว 6 ) บ ริการเส ริม (Ancillary Service) บ ริการอื่นๆ  ท่ีนักท่องเท่ียวต้องการใช้งาน เช่น  ธนาคาร  

ระบบโทรคมนาคม ไปรษณีย์ โรงพยาบาล เป็นต้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ชวัลนุช อุทยาน (2552) กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อของ

นักท่องเท่ียวไว้ว่า มีกระบวนการเป็นล าดับขั้นดังนี้  ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา ขั้นท่ี 2 การค้นหาข้อมูล ขั้นท่ี 3  

การประเมินผลทางเลือก ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซื้อ โดยศึกษาถึง

เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตัดสนิใจเลอืกซือ้ และ ประเมินหลังการเลอืกซือ้ 

4. ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) Philip Kotler (1997, อ้างใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) กล่าวว่า  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ 

วิธีการศึกษา ได้แก่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) 

5. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ณัฐณีย์ ทวีผล (2546) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง : กรณีศึกษา  

บ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก

ด าเนินการการท่องเท่ียวเชิงนิ เวศวิ ธีคิดและวิธีการในการบริหารรวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีชุมชนประสบ  

และการกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 57 คน ด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการสนทนากลุ่ม พบว่าชุมชนมีการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่

ยั่งยืนทางเศรษฐกิน โดยมีการจัดการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรายได้เสริม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการผสมผสนามแนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
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ท้ังทางวิชาการ องค์กรรัฐ และองค์กรธุรกิจเอกชน จนกลายเป็นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบและกิจกรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะพืน้ท่ี 

พีรกานต์ ศิริรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียว  

ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมการท่องเท่ียวเชงินเิวศ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชงินเิวศของนักท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบกิจกรรม

ท่ีนักท่องเท่ียวสนใจ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประชากรท่ีศึกษา คือ นักท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  ท่ี

เดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้คือทดสอบคือ 1. t-Test เพื่อ

เป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า เฉ ลี่ ย ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  2  ก ลุ่ ม  คื อ  เพ ศ  แ ล ะ ส ถ า น ภ า พ  

2. F-Test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

3.สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สัน หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน ผลการศึกษาพบว่า  

กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 5,001 – 15,000 บาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ท่องเท่ียวเชงินิเวศในระดับมากที่สุด ด้านความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงินเิวศอยูใ่นระดับมาก มพีฤตกิรรม

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านระยะเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียวเฉลี่ยประมาณ 3 วันต่อคร้ัง และงบประมาณการใช้จ่ายเงินเพื่อ

การท่องเท่ียวต่อคร้ัง ประมาณ 5,416 บาท และมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคตด้านการกลับมา

ท่องเท่ียวเชงินเิวศอยู่ในระดับกลับมาอย่างแนน่อน และด้านการแนะน าให้บุคคลรูจ้ักมาท่องเท่ียว อยู่ในระดับแนะน าบุคคล

รู้จักมาทอ่งเท่ียวอยา่งแน่นอ 

Serhat Harman (2007) ได้ศึกษาเร่ือง Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of 

Turkish Birdwatchers โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความส าคัญของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวของนักดูนก 

ชาวตุรกี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักดูนกชาวตุรกีจ านวน 88 คน ผ่านวธีิท้ังแบบพบหน้า 

(Face To Face) และแบบสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียวในแต่ละด้าน และความสัมพันธ์ของสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียวแต่ละด้านท่ีมีต่อกัน สถิติท่ีใช้ทดสอบคือการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยต่ ากว่า 25 ปี มีระดับการศึกษาดี และท่องเท่ียวชมนกมาเป็นเวลา

เฉลี่ย 5 ปี  

- ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พบว่า นักดูนกให้ความส าคัญกับ ความรู้สึกถึงธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือ

อากาศบริสุทธ์ิ และความเป็นอุทยานแห่งชาติ แต่สิ่งท่ีให้ความส าคัญน้อยท่ีสุดถูก คือ การมีตัวแทนจ าหน่ายของโบราณ 

ของท่ีระลึกท่ีเป็นงานฝีมอื และความบันเทิงท้องถิ่น 

- ด้านการเข้าถึง (Accessibility) พบว่า สิ่งท่ีนักดูนกให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือการเข้าถึงได้ง่าย ขณะท่ี 

ให้ความส าคัญในดา้นท่ีจอดรถน้อยท่ีสุด และคุณภาพของถนนและระยะเวลาการเดินทางอยู่ในระดับปานกลาง 

- สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) พบว่า นักดูนกให้ความส าคัญกับท่ีพักมาท่ีสุด รองลงมาคือร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม และให้ความส าคัญกับร้านจ าหนา่ยของท่ีระลึกนอ้ยท่ีสุด 
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- แพ็คเกจท่ีรองรับ (Available Packages) นักดูนกให้ความส าคัญกับบริการแนะน านก (Bird Guiding Services)  

ในระดับมากที่สุด และให้ความส าคัญการบริการน าเท่ียวโดยบริษัทน าเท่ียวในระดับนอ้ย 

- กิจกรรม (Activities) พบว่า นักดูนกให้ความส าคัญกับความเป็นไปได้ท่ีจะได้พบการใช้ชีวิตตามธรรมชาต ิ 

การได้เห็นและได้ยินเสียงนกท่ีหลากหลาย และกิจกรรมท่ีให้ความส าคัญน้อยท่ีสุดคือกิจกรรมลอ่งแพ 

- บริการเสริม (Ancillary Services) นักดูนกให้ความส าคัญกับบริการด้านความปลอดภัยในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือบริการด้านสุขภาพ บริการธนาคารอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

ขอบเขตการศกึษา  

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบการท่องเท่ียว  

6 องค์ประกอบ (6 As) โดยมุง่ศึกษาในขั้นตอนการประเมินทางเลือกของนักท่องเท่ียวเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือก

ท่องเท่ียว 

ขั้นตอนการศกึษา  

การศึกษาครัง้นี้ก าหนดขนาดตัวอยา่ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามสอบถามจากนักทอ่งเท่ียวท่ีพัก

ค้างคืนในหมู่บ้านแม่ก าปอง จ านวน 150 คน และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันในหมู่บ้าน 

แม่ก าปอง จ านวน 150 คน รวม 300 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ความถี่  รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ t-test  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มวัยรุ่น-วัยท างานตอนกลางอายุระหว่าง 18 - 45 ปี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชพีนักศกึษา และลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001 - 30,000 บาท  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวเอง เดินทางมาจากภาคเหนือ รองลงมามาจาก

ภาคกลาง เดินทางมากับเพื่อน ผู้ร่วมเดินทางรวมผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3-4 คน พักค้างคืนจ านวน 1 คืน ท าการจอง

ท่ีพักล่วงหนา้ มีค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแมก่ าปอง 501-1,000 บาท มคี่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวครั้ง

นี้ตั้งแต่เดินทางออกจากจังหวัดของตน 501-2,000 บาท โดยกลุ่มท่ีพักค้างคืนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้าน   

แม่ก าปอง 1,001-1,500 บาท มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังนี้ตั้งแต่เดินทางออกจากจังหวั ดของตน  
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2,001-3,500 บาท ส่วนกลุ่มท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวันมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง  

501-1,000 บาท และมีคา่ใชจ้่ายในการเดินทางทอ่งเท่ียวคร้ังน้ีตัง้แตเ่ดินทางออกจากจังหวัดของตน 501-2,000 บาท   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลดา้นองคป์ระกอบของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกแหลง่ท่องเท่ียว 

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ในระดับมาก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมผีลตอ่การตัดสินใจในระดับมาก ด้านกิจกรรมมผีลตอ่การตัดสินใจในระดับมาก 

ด้านแพ็คเกจท่ีรองรับมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ส่วนด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจในระดับ

ปานกลาง และด้านบริการเสริมมผีลตอ่การตัดสนิใจในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกแหลง่ท่องเท่ียวในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านสถานท่ีมีความ

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาทิ น้ าตก ภูเขา ป่า รองลงมาคือ มีอากาศบริสุทธ์ิ และการได้สัมผัสกับธรรมชาติ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความแตกตา่ง 

จากการทดสอบระดับการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวระหว่างนักท่องเท่ียวท้ัง 2 กลุ่ม พบว่าเกือบ 

ทุกปัจจัยย่อยมีผลต่อระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่พักค้างคืนมากกว่ากลุ่มที่ไม่พักค้างคืน  
4.1 องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก การทดสอบทางสถิติด้วย 

t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เกือบทุกปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้ตอบท้ัง 2 กลุ่ม มีความ

แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่พักค้างคืน (�̅� = 4.46) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่พักค้างคืน (�̅� = 4.12) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

(t = -3.00, p-value < 0.05) ยกเวน้ ปัจจัยความพเิศษของหมู่บ้านแมก่ าปองท่ีไม่มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ 

4.2 องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในระดับ  
ปานกลาง โดยการทดสอบทางสถิติด้วย t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าเกือบทุกปัจจัยมีผลต่อระดับการตัดสินใจ
เลื อ กแ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย วข อ งผู้ ต อบ แบ บ ส อบ ถาม ทั้ ง  2 ก ลุ่ ม  ไม่ มี ค วาม แ ต กต่ า งกั น อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ  

ยกเว้น ปัจจัยการเดินทางเข้าถึงได้ ง่ายที่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ไม่พักค้างคืน ( �̅� = 3.43) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม 

ที่พักค้างคืน (�̅� = 3.18) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 2.69, p-value < 0.05) 
4.3 องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก  

โดยการทดสอบทางสถิติด้วย t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าเกือบทุกปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่พักค้างคืน  (�̅� = 4.17) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่พักค้างคืน  

(�̅� = 3.92) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -2.59, p-value < 0.05) ยกเว้น การมีร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก ที่ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4.4 องค์ประกอบด้ านแพ็ ค เกจที่ รองรับ โดยรวมมีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกแหล่ งท่องเที่ ยวในระดับมาก  
โดยการทดสอบทางสถิติด้วย t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าทุก ๆ ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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4.5 องค์ประกอบด้านกิจกรรมโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก โดยการทดสอบทางสถิติ
ด้วย t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าทุก ๆ ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 
2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4.6 องค์ประกอบด้านบริการเสริม โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ ยวในระดับปานกลาง  
โดยการทดสอบทางสถิติด้วย t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าเกือบทุกปัจจัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ย ก เว้ น  ค วามพ ร้ อม ใน การ ให้ บ ริ ก ารด้ าน การ เงิน  อ าทิ  ตู้  ATM บ ริ ก ารช า ระผ่ าน บั ต ร เค รดิ ต  ที่ แ ต กต่ า งกั น  

โดยกลุ่มที่ไม่ค้างคืน  (�̅� = 2.47) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่พักค้างคืน (�̅� = 2.13) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 2.72 ,  
p-value < 0.05) 

อภปิรายผล 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปจากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

18 – 45 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จากการศึกษาของ พีรกานต์ ศิ ริรักษ์ (2554)  

ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนเิวศของนักท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 24 ปี สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท  

จึงสอดคล้องในดา้นอายุและสถานภาพ แตไ่มส่อดคล้องกันในด้านเพศ และรายได้  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย  

ในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง 501-1,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังนี้ตัง้แต่เดินทางออกจาก

จังหวัดของตน 501-2,000 บาท ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ พีรกานต์ ศริิรักษ ์(2554) ที่พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม

มพีฤตกิรรมการท่องเท่ียวเชงินเิวศท่ีมีคา่ใชจ้่ายเพื่อการท่องเท่ียวตอ่คร้ัง ประมาณ 5,416 บาท  

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ สถานท่ีมีความใกล้ชดิ

กับธรรมชาติ อาทิ น้ าตก ภูเขา ป่า รองลงมาคือ มีอากาศบริสุทธ์ิ และการได้สัมผัสกับธรรมชาติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ Serhat Harman (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง Importance of Destination Attributes Affecting Destination 

Choice of Turkish Birdwatchers พบว่าปัจจัยย่อยด้าน ความใกล้ชิดกับธรรมชาติมีผลกับนักดูนกในระดับปานกลาง 

อากาศบริสุทธ์ิมผีลกับนักดูนกในระดับมาก และได้สัมผัสกับธรรมชาติมีผลกับนักดูนกในระดับมาก นอกจากนีย้ังเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชน  

มีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่ก าปอง กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า หมู่บ้านแม่ก าปองมีความหลากหลาย

ของทรัพยากรการท่องเท่ียว ได้แก่ ด้านธรรมชาติ มีความสวยงามของน้ าตก ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ได้แก่การเล่นดนตรีพืน้เมอืง การฟอ้นร าประจ าถิ่น และด้านประวัตศิาสตร์ 

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ

ปานกลาง ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกในระดับปานกลาง ได้แก่ การเดินทางเข้าถึงได้ง่าย ระยะเวลาในการ

เดินทางเหมาะสม คุณภาพของถนนในการเดินทาง และมีผลต่อระดับการตัดสินใจในระดับน้อยในปัจจัยย่อยด้าน  

การมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Serhat Harman (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง Importance of 
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Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน การเดินทางเข้าถึง

ง่ายมีผลกับนักดูนกในระดับปานกลาง ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสมมีผลกับนักดูน กในระดับปานกลาง  

และด้านการมีท่ีจอดรถเพียงพอมีผลกับนักดูนกในระดับน้อย แต่ไม่สอดคล้องในด้านคุณภาพของถนนในการเดินทาง  

ท่ีมีผลกับนักดูนกในระดับน้อย  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าปัจจัยด้านการท่ีสถานท่ีจอดรถเพียงพอมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  

ในระดับน้อยแต่ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มท่ีจอดรถจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 33 คน ซึ่งสอดคล้องกับ  

การศึกษาของ ณัฐณีย์ ทวีผล (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง : กรณีศึกษา  

บ้านแม่ก าปอง ต าบลหว้ยแก้ว กิ่งอ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชยีงใหม ่พบวา่ชุมชนแม่ก าปองมปัีญหาด้านความสามารถในการ

รองรับของพืน้ท่ี เนื่องจากมีพื้นท่ีราบท าให้พืน้ท่ีจอดรถไมเ่พยีงพอหากนักท่องเท่ียวจ านวนมากเขา้พืน้ท่ีในเวลาเดียวกัน 

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่ม  

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสู งสุด 3 อันดับแรกในระดับมาก ได้แก่  

ด้านการมีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ การมีบริการท่ีพัก และมีบริการรถรับ-ส่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ Serhat Harman (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish 

Birdwatchers ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการมีร้านอาหารและเคร่ืองดื่มให้บริการมีผลกับนักดูนกในระดับปานกลาง  

การมบีริการท่ีพักมีผลกับนักดูนกในระดับปานกลาง 

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านแพ็คเกจท่ีรองรับ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ได้แก่ 

ปัจจัยย่อยด้านการมีบริการน าเท่ียวชมหมู่บ้าน ด้านการมีบริการน าเท่ียวท่ีจัดโดยบริษัทน าเท่ียวโดยรวมกิจกรรมของ 

Flight of the Gibbon ด้านการมีแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยบริษัทน าเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิ เศษ เช่น  

ดูนก เดินป่า เก็บชา/กาแฟ ปีนผา โรยตัว ล่องแก่ง ทัวร์วัฒนธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Serhat Harman 

(2007) ที่ศึกษาเร่ือง Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers ท่ีพบว่า 

บริการแนะน านก (Bird Guiding Services) มีผลกับนักดูนกในระดับน้อย ด้านการมีแพ็คเกจท่องเท่ียวโดยบริษัทน าเท่ียวมี

ผลกับนักดูนกในระดับน้อย และด้านการมแีพ็คเกจท่องเท่ียวโดยบริษัทน าเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ

มผีลกับนักดูนกในระดับน้อย 

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีโอกาสถ่ายภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน การมีโอกาสชมวิถีชีวิต

ตามวัฒนธรรม มีโอกาสชมดอกไมต้ามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ Serhat Harman (2007) ที่ศึกษาเร่ือง 

Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers ท่ีพบว่าปัจจัยย่อยด้านการมี

โอกาสถ่ายภาพวิถชีวีติมผีลกับนักดูนกในระดับมาก มโีอกาสชมดอกไมต้ามธรรมชาติมีผลกับนักดูนกในระดับมาก  

ในภาพรวมองค์ประกอบด้านบริการเสริม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง  

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการด้านความปลอดภัย ความพร้อมในการ

ให้บริการด้านสุขภาพ และมีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยในปัจจัยย่อยด้านความพร้อมในการให้บริการด้านการเงิน 

อาทิ ตู้ ATM บริการช าระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Serhat Harman (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง 
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Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นความ

พร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพมีผลในระดับปานกลาง และด้านความพร้อมในการให้บริการด้านการเงินมีผลในระดับ

ปานกลาง แตไ่มส่อดคล้องในดา้นความพร้อมในการให้บริการด้านความปลอดภัยท่ีมีผลกับนักดูนกในระดับมาก  

 

ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ือง องค์ประกอบสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือก

แหลง่ท่องเท่ียวเชงินเิวศและผจญภัยของบ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่ มขี้อค้นพบดังนี้ 

1. ผู้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยไม่ใช้

บริการบริษัททัวร์ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคเหนือ นิยมเดินทางมากับผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส าหรับกลุ่มท่ีพักค้างคืน  

จะใช้เวลาพักค้างคืน เพียง 1 คืน โดยท าการจองท่ีพักมาล่วงหน้า กลุ่มท่ีพักค้างคืนมคี่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้าน

แม่ก าปอง 1,001-1,500 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังนี้ตั้งแต่เดินทางออกจากจังหวัดของตน  

2,001-3,500 บาท ส่วนกลุ่มท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวันมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง  

501-1,000 บาท และมีคา่ใชจ้่ายในการเดินทางทอ่งเท่ียวคร้ังน้ี 501-2,000 บาท 

2. องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังกลุ่มท่ีพักค้างคืนและกลุ่มท่ี

เดินทางไป-กลับภายในหน่ึงวันในระดับมากคือองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยผลตอ่การตัดสินใจ

ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสถานท่ีมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาทิ น้ าตก ภูเขา ป่า ด้านการมีอากาศ

บริสุทธ์ิ และด้านการได้สัมผัสกับธรรมชาติ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ได้แก่ มีความสวยงามของ

ทิวทัศน์ระหว่างทาง มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การต้อนรับและความเป็นมิตรของคนในหมู่บ้าน และสถานท่ีมีความ

นา่สนใจ 

3. องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อยแต่จากการ  

ให้ขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่งเห็นว่าควรตอ้งปรับปรุง ได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการด้านการเงิน 

อาทิ ตู้ ATM บริการช าระผ่านบัตรเครดิต และด้านการมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ (แม้ว่าจะมีผลในการตัดสินใจเลือก

ท่องเท่ียวในระดับนอ้ย) 

4.ความแตกต่างของการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีพักค้างคืนกับ  

ผู้ท่ีเดินทางไป-กลับภายในหน่ึงวัน มี 2 องค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิได้แก่ 

องคป์ระกอบด้านส่ิงดงึดูดใจ มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีพักค้างคืนมากกว่า

ผู้ท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวัน ยกเวน้ปัจจัยย่อยความพิเศษของหมู่บ้านแม่ก าปองไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

องค์ประกอบด้านบริการเสริม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเดินทางไป-กลับ

ภายในหนึ่งวันมากกว่าผู้ท่ีพักค้างคืนในทุก ๆ ด้าน และมีผลต่อการตัดสินใจน้อยด้านความพร้อมในการให้บริ การ 

ด้านการเงิน อาท ิตู้ ATM บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเหมอืนกันท้ังสองกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาขอเสนอประเด็นตา่งๆ ในแตล่ะองค์ประกอบเพื่อเป็นข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนและผู้ประกอบการท่องเท่ียว

ท้ังหมู่บ้านแม่ก าปองและชุมชนอื่นท่ีจัดการการท่องเท่ียวแบบเชงินเิวศและผจญภัยดังนี้  

1. องค์ประกอบชุมชนควรให้ความส าคัญในการรักษาไว้ จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ 

(Attractions) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท้ังสองกลุ่มมากที่สุดท่ีชุมชนควรรักษาไว้ให้ยั่งยืน 

สามารถแบ่งแพ็คเกจออกเป็น 2 แบบ ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มไป-กลับภายในหน่ึงวัน และกลุ่มท่ีพักค้างคืนได้ดังน้ี 

1.1 ส าหรับนักท่องเท่ียวท้ังกลุม่ท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวันและนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีพักค้างคืน  

- ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) ในส่วนของชุมชนและผู้ประกอบการควรใช้ส่วนประสมการตลาด 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ท าเนื้อหา (Content) เพื่อเน้นถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแม่ก าปอง  

ซึ่งเป็นจุดแข็งของชุมชนท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญ เช่น สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของป่า ความสวยงามของ

บรรยากาศท่ีพักที่ใกล้ธรรมชาติ เพื่อดงึดูความสนใจของกลุ่มนักทอ่งเท่ียว  

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อาจจัดแพ็คเกจท่องเท่ียวแบบ 1 Day Trip หรือ Half Day Trip เพื่อเชื่อมโยงกับ

แหลง่ท่องเท่ียวใกล้เคียง เช่น น้ าพุร้อนสันก าแพง โครงการหลวงตีนตก เป็นต้น 

1.2 ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีพักค้างคืน ใช้ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ชุมชนและ

ผู้ประกอบการอาจจัดเตรียมแพ็คเกจท่ีพักรวมการท ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น แพ็คเกจท่ีพัก 2 วัน 1 คืน 

พร้อมกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของชุมชนอกีทางหนึ่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ความพิเศษด้านต่างๆ ของหมูบ้่านแม่ก าปอง เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยว

ชา/เมี่ยง นอกจากนีชุ้มชนควรจัดเตรียมจุดทิ้งขยะให้เพยีงพอและรณรงค์เร่ืองการท้ิงขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอย่าง

ตอ่เนื่อง ท้ังด าเนนิการกับคนในชุมชนและกับนักทอ่งเท่ียว 

2. องค์ประกอบที่ชุมชนควรท าการปรับปรุง มท้ัีงหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) 2) ด้านบริการ

เสริม (Ancillary Services) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

2.1 ด้านการเข้าถึง (Accessibility) จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะเร่ืองการเพิ่มท่ีจอดรถ 

หรือเพิ่มรอบรถรับส่ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ใช้ 2 กลยุทธ์ในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

เพื่อลดปัญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถและเพ่ิมโอกาสในการสร้างยอดขายของร้านคา้ แยกเป็นขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

 2.1.1 ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป-กลับภายในหนึ่งวัน 

กลยุทธ์ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) เสนอว่าควรมกีารให้สว่นลด เมื่อใชบ้ริการอื่น ๆ ในหมู่บ้านแม่

ก าปอง เชน่ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ร่วมกิจกรรมทัวร์กับไกด์ของหมู่บ้านแม่ก าปอง ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเดินทาง

ไป-กลับภายในหนึ่งวันท่ีใช้บริการรถรับ-ส่งของชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยในการเดินทาง 
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2.1.2 ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีพักค้างคืน  

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เสนอว่าควรจัดท าแพ็คเกจบริการรถรับ-ส่งของชุมชน เมื่อจองท่ีพัก 

ในหมู่บ้านแม่ก าปองจ านวน 1 คืนขึน้ไป ส่วนแพ็คเกจท่ีมีอยู่แล้วยังคงไว้ เนื่องจากเป็นแพ็คเกจท่ีพักพร้อมบริการน าเท่ียว 

โดยควรเสนอราคาแพ็คเกจให้ชัดเจนบนเว็บไซต์หรือชอ่งทางออนไลน์อ่ืนๆ เพื่องา่ยต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวช่วยให้

นักท่องเท่ียวตัดสินใจได้อยา่งรวดเร็วและทราบขัน้ตอนการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้อาจจัดท าแพ็คเกจท่ีพักพร้อม

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนพื้นถิ่น เช่น การหุงข้าว ท าอาหารพื้นเมื อง นอกเหนือจาก

กิ จกรรมผจญ ภั ยต่ างๆ  ท่ี มี อยู่ แ ล้ ว  เพื่ อ ให้ นั ก ท่ องเท่ี ยวได้ มี โอกาสศึ กษาชี วิต ค วาม เป็ นอยู่ ขอ งชุม ชน  

และใชเ้วลาพักค้างคืนนานขึ้น 

2.2 ด้านบริการเสริม (Ancillary Services) จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะ 2 เร่ือง ได้แก่ 

ควรมีบริการด้านการเงิน เช่น ตู้ ATM และ ควรเพิ่มจ านวนห้องน้ าโดยดูแลด้านความสะอาดให้มากขึ้น เสนอการแก้ไข

ปัญหาส าหรับนักท่องเท่ียวท้ัง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.2.1 ด้านการจัดการปัญหาที่จอดรถในอนาคตชุมชนควรมีการขอความร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้าน

แม่ก าปองเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถไม่เพยีงพอ เช่น การเช่าพื้นท่ีจอดรถของชาวบ้านท่ีอยูบ่ริเวณก่อนถึงจุดท่องเท่ียว

เพื่อท าเป็นจุดจอดรถเพิ่มเติมและจัดบริการรถรับ-ส่งขึ้นไปยังจุดท่องเท่ียว ท้ังนี้งบประมาณในการด าเนินการอาจใช้

งบประมาณท่ีเก็บเข้ากองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นรายได้จากค่าบริการห้องพักโฮมสเตย์ ซึ่งหมู่บ้านมีการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว

เข้ากองทุนหมู่บ้านอยู่แล้ว รวมถึงการท าพื้นท่ีจอดรถเพิ่มเติมของโฮมสเตย์ แต่ละหลังท่ีสามารถท าได้เพื่อรองรับ

นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการบ้านพักของตนเอง โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่ีนักท่องเท่ียวมีจ านวนมากในเดือนตุลาคมไปจนถึง

เดอืนมกราคมของทุกป ี 

2.2.2 ควรมีบริการด้านการเงิน เช่น ตู้ ATM ผู้ศึกษาเสนอว่าควรใช้กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process) 

ในการแก้ไข ลดปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มบริการด้านการช าระเงินผ่านระบบออนไลนม์ากขึ้น เชน่ การช าระผ่าน Mobile 

Application, QR Payment เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวท้ังสองกลุ่ม ท้ังนี้ผู้ประกอบการและชุมชน

จ าเป็นต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตรองรับเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งท่ี

นักท่องเท่ียวใช้ในการตัดสนิใจแตก่็ชว่ยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

2.2.3 ควรเพิ่มจ านวนห้องน้ าและดูแลด้านความสะอาดให้มากขึ้น ใช้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ (Physical Evidence) ในการแก้ไขลดปัญหาดังกล่าว   โดยชุมชนอาจท าข้อตกลงร่วมกันในการให้นักท่องเท่ียว

สามารถเข้าใช้บริการห้องน้ าส่วนกลางของโฮมสเตย์หรือร้านค้าได้ เพื่อเป็นการลดปัญหาเร่ืองจ านวนห้องน้ า ไม่เพียงพอ 

และอ านวยสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น อาจมีการเจรจากับร้านค้า ร้านอาหาร หรือบ้านของคนในชุมชนให้เปิด

ให้บริการห้องน้ า โดยอาจมีการบริการฟรีหรือเสียค่าใช้บริการ ขึ้นกับผลของการเจรจาและระดับของความร่วมมือ 

โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเท่ียวช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคม ท้ังนี้อาจใช้งบประมาณส่วนกลางในการจ้าง

พนักงานท าความสะอาด เพื่อเข้าด าเนนิการตามห้องน้ าจุดตา่ง ๆ ท่ีเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เพื่อสร้างประสบการณ์

ท่ีดี นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและลดปัญหาเร่ืองความสะอาดของห้องน้ าท่ีนักท่องเท่ียวพบ (จากข้อเสนอแนะของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน) 
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3. ข้อเสนอแนะในการรักษาสภาพแวดลอ้มหมูบ้่านแม่ก าปองอย่างย่ังยนื 

3.1 ด้านการจัดการขยะ “Bring Your Garbage Back With You” เป็นการรณรงค์งดการท้ิงขยะในพื้นท่ี

หมู่บ้านแม่ก าปอง จากสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีหมู่บ้านแม่ก าปองท่ีค่อนข้างเป็นภูเขาสูง พื้นท่ีไหล่ทางน้อย ยากต่อการ

จัดตั้งถังขยะรองรับอย่างท่ัวถึง การจัดท าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นท่ีและสร้างจิตส านึกให้แก่ท้ังคน  

ในชุมชนและนักท่องเท่ียวในการไม่ท้ิงขยะลงสู่แหล่งธรรมชาติ ส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีไม่ได้พักค้างคืน ให้น าขยะ 

กลับออกไปจากพื้นท่ี ส่วนกลุ่มท่ีพักค้างคืนควรมีท่ีขยะแบบแยกประเภท พร้อมแนะน าวิธีการแยกขยะ เพื่อเป็นการลด

ภาระในการคัดแยกขยะและลดประมาณขยะเนา่เสีย ท าให้สามารถน าขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อเป็นรายได้เข้าหมู่บ้านได้ทาง

หนึ่ง  

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย หมู่บ้านแม่ก าปองอาจขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณและองค์

ความรู้เร่ืองระบบจัดการน้ าเสีย เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนบ้านพัก/โฮมสเตย์ให้บริการจ านวนมาก อาจมกีารปล่อยน้ าเสีย

ลงสู่แหล่งธรรมชาติ การจัดท าโครงการนี้จะเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านแม่ก าปองให้สวยงามและดึงดูด

นักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญใน

ระดับมาก 

3.3 การจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปท่องเท่ียวในพื้นท่ี เนื่องจากในฤดูกาลท่องเท่ียวมีนักท่องเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากต้องการเข้าไปท่องเท่ียวในหมู่บ้านแม่ก าปอง ท้ังท่ีไปท่องเท่ียวด้วยตนเอง  

จองผ่านบริษัททัวร์ และผ่านคณะกรรมการการท่องเท่ียวของชุมชน จึงควรมีระบบการจัดการจ านวนนักท่องเท่ียวให้

พอเหมาะกับความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งกันท่องเท่ียวซึ่งไม่เป็นผลดี

กับท้ังการจัดการให้บริการด้านต่าง ๆ อาจเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ความไม่ประทับใจของนักท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีขับรถขึ้นไปท่องเท่ียวอาจตอ้งใชบ้ริการรถรับ-ส่งของหมูบ้่านแทนโดยจัดให้มจีุดจอดรถและ

บริการรถรับ-ส่งก่อนขึ้นหมู่บ้าน เป็นต้น หรืออาจก าหนดจ านวนรวมของนักท่องเท่ียวท่ีจะขึ้นไปท่องเท่ียวว่าไม่ควรเกิน 

250 คน/วัน จ านวนรถยนต์ 100 คัน/วัน หากยังไม่มนีักท่องเท่ียวกลับลงมาก็ขึน้ไปเพิ่มไม่ได้ เป็นต้น 
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