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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการท่องเท่ียว  

เชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 201 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา 

คือความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า  (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท สถานภาพโสด  

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001– 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ. ส่วนใหญ่มีระดับความสนใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับสูง 

ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวเชงินิเวศในจังหวัดเชยีงใหม่เป็นครัง้แรก มกีารวางแผนมาท ากิจกรรมเดินป่า และกิจกรรมดูแลช้าง  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่าส่วนใหญ่  มีงบประมาณ 

ในการท่องเท่ียวต่อวันต่ ากว่าหรือเท่ากับ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมพักโรงแรมและเก็สเฮ้าส์   

นยิมมาพักเพื่อการท่องเท่ียว 3-4 วัน  ผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจสองอันดับแรกคือตนเอง และเพื่อน ปัจจัยท่ีมอีิทธิพล

ต่อการตัดสินใจท่องเท่ียงเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมสูงท่ีสุด  ส่วนใหญ่นิยมซื้อโปรแกรมทัวร์กับบริษัทผู้ประกอบการท่องเท่ียว และนิยมซื้อโปรแกรมทัวร์ 1 วัน 

(3) ด้านพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีช่องทางการรับรู้ข้อมูล  

การท่องเท่ียงเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่จากกูเกิ้ล รองลงมาได้แก่เพื่อนและญาติ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่

นิยมใช้เฟสบุ๊ค รองลงมาได้แก่กูเกิ้ล  ด้านข้อมูลท่ีต้องการจากสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านกิจกรรม  

การท่องเท่ียว (4) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ตอ้งการกิจกรรมเดินป่า รองลงมาคือกิจกรรมดูแลช้าง  มคีวามต้องการสนับสนุนให้ชุมชน 

มีรายได้เพื่อใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ และต้องการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีความพึงพอใจด้านความเป็นมิตรไมตรีของผู้คน และด้านการให้บริการของบุคลากร 

และมีความสนใจจะกลับมาทอ่งเท่ียวเชงินเิวศในจังหวัดเชยีงใหม่อีกคร้ังสูงถึงร้อยละ 75.1  

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ค าส าคัญ: รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความต้องการของนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ การท่องเท่ียว 

เชงินเิวศในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ABSTRACT  

             This study aimed to Analysis of Need Patterns of Foreign Tourist towards Ecotourism in Chiangmai 

Province.  Data collections were done by distributing the questionnaires to 2 0 1  Foreign Tourists who traveling to 

Chiangmai province, according to the convenient sampling method. Data obtained were analyzed by the descriptive 

statistics, consisting of frequency, percentage and mean 

          The result of the study; (1) General background of the respondents, The most respondents were female in 

the age of 21-30 years old, worked as a company employee, single, Monthly income is about  2,001-4,000 USD. 

They are in the high interest in Ecotourism. It is the first time that they come to Chiangmai for Ecotourism. They have 

a plan for activities such as trekking and elephant care. (2) The behavior of foreign tourists, most of them have the 

tour budget less than 6 0  USD. Per Day. They prefer the accommodation such as hotel or guest house and will 

spend 3 - 4 Days for tourism in Chiangmai, Influential decision mainly decided by themselves and a friend.    The 

factors that influence them to make the decision to ecotourism in Thailand mainly focus on natural healing and 

environmental preservation, they usually prefer to buy tour packages from a tour operator company, the most 

selected 1-Day tour packages. (3) The behavior of finding ecotourism information in social media, the tourists usually 

got the information of ecotourism in Chiangmai via Google and from their friends or relatives. They often use online 

social media in daily life, such as Facebook and Google, Their desired to get information about tourism activities from 

social media the most. (4 )Information about the needs of foreign tourist towards ecotourism in Chiangmai, most of 

them prefer activities such as trekking and follow by elephant care, They desired the villagers have income to taking 

care for the environment and nature, Also want to learn about the culture and life style of the villagers, Moreover 

they also satisfied with the friendly and friendship of people together the servicing for tourism staffs.  Finally the 

majority of respondents would like to come back again for ecotourism in Chiangmai (75.1%). 

Keyword: Patterns of Ecotourism, Need of Tourist, Foreign Tourist, Ecotourism in Chiang Mai Province. 

บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเจริญเติบโตขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism 

Organization : UNWTO) คาดว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2563 การท่องเท่ียว จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี  

และในปี พ.ศ.2559 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.4 การท่องเท่ียวโ ลก (UNWTO)  

ได้สรุปประเด็นทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับความส าคัญมากขึ้นได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ 

การท่องเท่ียวเชงิกีฬา และการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม (รายงานสภาวะเศรษฐกิจการท่องเท่ียว (2560) ฉบับท่ี 6) 
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การท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้ ท่ีส าคัญของประเทศไทยและมีอัตราเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล  

กรมการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 32.58 ล้านคน มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91  

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และมีรายได้จากตลาดต่างประเทศปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

46.71 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558  รายได้รวมของภาคการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 2.51 ล้านล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2560) 

การท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ (Ecotourism)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(2542)  

นิยามว่า คือการท่องเท่ียวท่ีถูกจัดการดูแลอย่างยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม

และ สิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชนต์อ่การอนุรักษ์ และสร้างความพงึพอใจแก่นักท่องเท่ียว 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลท่ีผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันสารรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้ รับสาร 

ผ่านเครือข่ายออนไลนโ์ดยสามารถโต้ตอบกันระหวา่งผู้สง่สารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ดังนัน้การท าการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลนจ์ึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในยุคปัจจุบัน (อรสา  เตตวิัฒน์ และคณะ, 2559)   

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนยิมในภาคเหนือของประเทศไทย มีความสวยงามทางธรรมชาติ ประเพณี

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน อาหารท้องถิ่น และด้วยความหลากหลายของทรัพยากรท่ีมีอยู่จึงสามารถสร้างกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวได้หลายรูปแบบ เช่น ปางช้าง การเลี้ยงช้าง การล่องแพ การเดินป่า  การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ภูเขา น้ าตก  

การเยี่ยมชมวัด ชมการแสดงฟ้อนร า  การชมประเพณ ีการเยี่ยมชมการประกอบอาชีพในชุมชน ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2.58 ล้านคน มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ

28,879.85 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.61ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนท่องเที่ยว 2.64 ล้านคน ซึ่งมอีัตราเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 2.29  มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 33,919.79 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45  (ศูนย์วิจัยด้าน

การตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2017: ออนไลน์) 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อวเิคราะห์รูปแบบความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติต่อการท่องเท่ียวเชงินิเวศในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

             ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 201 รายจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศชาวต่างชาติ  

ท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวเชงินเิวศในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยการสุ่มแบบสะดวก  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

              เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 201 ราย โดยเก็บข้อมูลในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศในจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวปางช้าง เดินป่า 

ล่องแพ วนอุทยานแห่งชาติ ชุมชน และวัฒนธรรม    

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่  ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และการวัดระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และ 3 ระดับ 

ผลการศึกษา 

           ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 51.2 มีอายุ   21-30 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 43.8 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 42.3 สถานภาพโสด ร้อยละ75.1 ส่วนมากเป็นนักท่องเท่ียว

จากประเทศฝร่ังเศส ร้อยละ 22.4 รองลงมา คือ เยอรมันร้อยละ 10.9 และอังกฤษ ร้อยละ 10.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2,001– 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 37.31 และพบวา่ส่วนใหญ่มีระดับความสนใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ 51.2 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว 2-3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

43.3 รองลงมาอย่างน้อย 1คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 32.3  ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก 

คิดเป็นร้อยละ 91.0 ส่วนใหญ่วางแผนมาท ากิจกรรมเดินป่า คิดเป็นร้อยละ 40.3 กิจกรรมดูแลช้าง คิดเป็นร้อยละ 31.3 

       ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและพฤติกรรมการหาข้อมูล 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีงบประมาณในการท่องเท่ียวต่อวันต่ ากว่าหรือเท่ากับ 

30 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40.3 เพศชายมงีบประมาณ 31-60 ดอลลารส์หรัฐต่อวัน เพศหญิงมีงบประมาณ

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30ดอลลาร์สหรัฐ  นักท่องเท่ียวมีอายุน้อยจะมีค่าใช้จ่ายต่ า ผู้มีอายุสูงจะมีงบประมาณค่าใช้จ่ายสูง

กว่า ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 47.0 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.0 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 42.0  

ซึ่งสอดคล้องกับทุกช่วงอายุท่ีนิยมมากับเพื่อน ส่วนใหญ่นิยมพักโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 37.3 เพศชายนิยมพักเก็สเฮ้าส์ 

เพศหญิงและเพศทางเลือกนิยมพักโรงแรม ทุกช่วงอายุนิยมพักโรงแรมและเก็สเฮ้าส์ นิยมมาพักเพื่อการท่องเท่ียว  

3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.2 เพศชายและหญิงนิยมพัก 3-4 วัน ทุกช่วงอายุนิยมพัก 3-4 วัน รองลงมาคือพัก 5-6 วัน  

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.2 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของเพศชายหญิง

และตามช่วงอายุ  

       ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียงเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัย  

ด้านการรักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของเพศชายหญิงและตามชว่งอายุ ปัจจัยท่ีส าคัญ

ต่อการท่องเท่ียงเชิงนิเวศส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรและคนน าเท่ียวสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลของเพศชายหญิงและตามช่วงอายุ  ส่วนใหญ่ เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์กับบริษัทผู้ปร ะกอบการท่องเท่ียว  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   160 

 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของเพศชายหญิง ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่จะเลือกซื้อกับบริษัทประกอบการ

ท่องเท่ียวและบริษัทตัวแทนการท่องเท่ียว นิยมซื้อโปรแกรมทัวร์ 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ 

เพศชายหญิงและตามชว่งอายุ   

      ด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียงเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลจากกูเกิ้ล คิดเป็นร้อยละ 

28.7 รองลงมาได้แก่เพื่อนและญาติ คิดเป็นร้อยละ 21.5 โดยเพศชายหญิงมีช่องทางรับรู้ข้อมูลจากทางกูเกิ้ล  

เพื่อนและญาติเช่นเดียวกัน ส่วนเพศทางเลือกมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากทางกู้กิ้ลและเฟสบุ๊ค ทุกช่วงอายยุ 

มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากทางกูเกิ้ล เพื่อน/ญาติ และบริษัททัวร์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมใช้เฟสบุ๊ค  

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่กูเกิ้ล โดยเพศชายหญิงนิยมใช้เฟสบุ๊ค ส่วนเพศทางเลือกนิยมใช้อินสตาแกม ทุกช่วงอายุนิยม 

ใช้เฟสบุ๊ค ยกเว้นอายุ 51ปีหรือมากกว่านิยมใช้กู เกิ้ล การใช้เว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน  

จังหวัดเชียงใหมส่่วนใหญ่ไมเ่คยใช ้คิดเป็นร้อยละ 76.6 โดยเพศชายหญิง เพศทางเลือกและทุกช่วงอายุไม่นยิมใชเ้ว็บไซต์

ในการค้นหาข้อมูล ด้านข้อมูลท่ีต้องการจากสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว  

คิดเป็นร้อยละ 51.1 โดยเพศชายหญิง เพศทางเลอืกและทุกช่วงอายุต้องการข้อมูลด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่นเดียวกัน 

ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความเร็วในการตอบสนองภายใน 1วัน คิดเป็นร้อยละ 45.3  โดยเพศชายหญิงเพศทางเลือกและ 

ทุกช่วงอายุต้องการความเร็วในการตอบสนองภายใน1วันยกเว้นช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20  ปี ต้องการความเร็ว 

ในการตอบสนองภายใน1ชั่วโมง               

           ข้อมูลเกี่ยวกับความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีตอ่รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม ่

ส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมเดินป่ามากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ดูแลช้างโดยเพศชายหญิงต้องการกิจกรรมเดินป่ามากท่ีสุด

รองลงมาคือดูแลช้างเหมือนกัน ส่วนเพศทางเลือกต้องการกิจกรรมเดินป่ามากท่ีสุดรองลงมาคือเยี่ยมชมชุมชน  

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่าทุกช่วงอายุตอ้งการกิจกรรมเดินป่าและดูแลชา้ง มคีวามตอ้งการสนับสนุนให้ชุมชนมรีายได้

เพื่อใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ และต้องการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเพศชายหญิงมีความต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพื่อใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อมและ

ธรรมชาติ ส่วนเพศทางเลือกต้องการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  

แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่าทุกช่วงอายุช้าง มีความต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพื่อใช้ในการดูแล

สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ และต้องการท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 75.1 โดยเพศชาย หญิง เพศทางเลือก  

และทุกชว่งอายุสว่นใหญ่มคีวามตอ้งการจะกลับมาทอ่งเท่ียวเชงิอกีนิเวศในจังหวัดเชยีงใหม่อีกคร้ังเชน่เดียวกัน 

        ข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่จากค าถามปลายเปิด  1) การจัดการขยะ 

ตามแหล่งท่องเท่ียว 2) มีกิจกรรมร่วมกับผู้คนมากกว่าการเท่ียวชมเพียงอย่างเดียว 3) ความสะอาดของถนน  

4) ต้องการให้มีเส้นทางเดินป่าท่ีแท้จริงไมม่ถีนนให้เดินหรือรถวิ่งผ่าน 5) ดูแลสวัสดภิาพของสัตว์ 6) แก้ไขปัญหาการจราจร

ติดขัด 7) รักษาสภาพแวดล้อมและมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 8) การจัดหาอาหารท่ีดีให้กับนักท่องเท่ียว  

9) ก าจัดขยะในแมน่้ า 
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อภิปรายผล 

 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  

สถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศฝร่ังเศส รองลงมาคือเยอรมันและอังกฤษ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2,001– 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภัสสร คุ้มถนอม (2558) ศกึษาเร่ืองความต้องการของ

นัก ท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว เชิงนิ เวศในอ าเภอสวนผึ้ ง  จั งหวัดราชบุ รี ท่ีผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานะภาพ โสด  มอีาชีพเป็นพนักงานบริษัท    

              ด้านพฤตกิรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติพบวา่ส่วนใหญ่มีความสนใจในการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในระดับสูง มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศอื่นๆมาก่อน ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก การตัดสินใจท่องเท่ียวด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เดินทางมาเท่ียวกับเพื่อนและครอบครัว  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภัสสร คุ้มถนอม (2558) ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่การ

ท่องเท่ียว เชิงนิเวศในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการเดินทางมาท่องเท่ียว คือ

เพื่อการพักผ่อนกับเพื่อนหรือครอบครัว นิยมพักท่ีโรงแรม เก็สเฮาส์ มีวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมกลางแจ้งเช่น 

กิจกรรมเดินป่าและดูแลชา้ง ชอบความสวยงามของธรรมชาติ และความเป็นมิตรของผู้คน มีความใส่ใจด้านธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ต้องการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ๆ ในด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ของผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กีรติ ตระการศิริวานิช (2559) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว  

เชิงนิเวศในประเทศไทย ท่ีผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวต้องการท่องเท่ียวในท่ีมีแสงส่องสว่างสามารถท ากิจกรรม

กลางแจ้งได้ ท ากิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งอาศัยแรงกายมาก ต้องการกิจกรรมท่ีสร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์

ใหม่ๆ  ตอ้งการพบปะพูดคุยเรียนรู้กับผู้คนในท้องถิ่นท่ีมีวถิีชีวิตความเป็นอยูท่ี่แตกต่างจากตนเองและไมเ่คยรู้มาก่อน 

  ด้านพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางสื่อสังคมออนไลน์พบว่าส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารโดย

ชอ่งทางกูเกิ้ลและข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติรวมถึงบริษัทน าเท่ียว นิยมใชส้ื่อสังคมออนไลน์ทางเฟซบุ๊ค อินสตาแกรมและ 

กูเกิ้ล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรสา เตติวัฒน์ และคณะ(2559) ศึกษาเร่ืองการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ที่ผลการศึกษาพบว่าสื่อออนไลน์ท่ีชาวต่างชาตินิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ

เฟซบุ๊ค(Facebook) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กีรติ ตระการศิริวานิช และคณะ (2559) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริม

ตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ท่ีผลการศึกษาพบว่าในด้านข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชงินิเวศในการ

ใชส้ื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่นยิมใชเ้ฟซบุค๊ (Facebook) 

ด้านความต้องการของนักท่องเท่ียวตามรูปแบบกิจกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการด้านรูปแบบกิจกรรมเดินป่า ดูแลช้าง และกิจกรรมเท่ียวชมวัดเยี่ยมชมชุมชน มีความปรารถนาสนับสนุนให้ชุมชน

มีรายได้เพื่อใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อม และต้องการท่ีจะเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กีรติ ตระการศิริวานิช และคณะ (2559) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริม

ตลาดการท่องเท่ียวเชิงนเิวศในประเทศไทย ท่ีผลการศึกษาพบวา่ความต้องการของนักท่องเท่ียวขึน้อยู่กับปัจจัยด้านพื้นท่ี

การจัดการ บุคลากร  และการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆและยังพบวา่กลุ่มนักท่องเท่ียวตา่งประเทศนิยมกิจกรรมเดินป่า

และศึกษาธรรมชาต ิซึ่งมขี้อแตกตา่งจากผลการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวเชงินิเวศมีความตอ้งการด้านกิจกรรม 
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การดูแลช้างเพิ่มเติมจากการเดินป่าและศึกษาธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรณพ สุทธิจิระพันธ์ (2557)  

ศกึษาเร่ืองการจัดการเพื่อการท่องเท่ียวเชงินิเวศอย่างย่ังยนืในต าบลกืด้ช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ผลการศึกษา

พบวา่รูปแบบกิจกรรมท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว คือการลอ่งแพไมไ้ผ่ การล่องแพยาง และเรือแคนนู 

ข้อค้นพบ  

1) นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มใหญ่ได้แก่นักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส รองลงมาคือ เยอรมัน  

และอังกฤษ 2) ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการวางแผนท ากิจกรรมเดินป่าและดูแลช้าง 3) ส่วนใหญ่มีงบประมาณ 

ในการท่องเท่ียวต่อวันไม่เกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจ าแนกตามเพศท่ีมีงบประมาณในการท่องเท่ียว

ต่อวันไม่เกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 50 ปีจะมีงบประมาณในการท่องเท่ียวต่อวันไม่เกิน 60 ดอลลาร์

สหรัฐ ผู้ท่ีมีอายุ 51ปีขึ้นไปมีงบประมาณการใช้จ่ายท่ีสูงกวา่ 91 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน 4) พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชงินเิวศ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสวยงามของธรรมชาต ิและปัจจัยดา้นการอนุรักษ์

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจ าแนกตามเพศชาย หญิง แต่เพศทางเลือกให้คะแนนการอนุรัก ษ์

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตามช่วงอายุพบว่าให้ความส าคัญกับความสวยงามของธรรมชาติมาเป็นอันดับหนึ่ง 

5) ส่วนใหญ่นิยมซื้อโปรแกรมทัวร์ 1วัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และข้อมูลจ าแนกตาม  

ช่วงอายุ 6) ส่วนใหญ่มีช่องทางรับรู้ทางกูเกิ้ล และรับรู้จากการบอกเล่าของเพื่อน และญาติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล

จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง แตเ่พศทางเลือกจะมีช่องทางรับรู้ทางกูเกิล้ และเฟซบุค๊ ชว่งอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 

ถึง 41-50 ปี มีช่องทางรับรู้จากกูเกิ้ล และจากเพื่อน และญาติ แต่ผู้ท่ีมีอายุสูงกว่า 51 ปีหรือมากกว่าจะมีช่องทางรับรู้

ทางเพื่อน และญาติ รองลงมาได้แก่กูเกิ้ล 7) ในส่วนของพฤติกรรมการหาข้อมูลการท่องเท่ียวเชงินิเวศพบว่าส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการข้อมูลด้านกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเมื่อจ าแนกตามเพศ และข้อมูลจ าแนก

ตามช่วงอายุ และพบว่าการตอบสนองภายใน 1 วันเป็นความเร็วท่ีเหมาะสมในการตอบสนองจากสื่อสังคมออนไลน ์  

8) พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการกิจกรรมในการเดินป่า ดูแลช้าง เพศชายนิยมเดินป่า และดูแลช้าง เพศหญิงนิยม  

ดูแลช้าง และเดินป่า เพศทางเลือกนิยมเดินป่า และเยี่ยมชุมชน อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 31-40 ปี และ 51 ปี 

หรือมากกว่า นิยมดูแลช้าง รองลงมาคือเดินป่า อายุ 21-30 ปี และ 41-50 ปี นิยมเดินป่า รองลงมาคือดูแลช้าง  

9) ส่วนใหญ่ความปรารถนาท่ีจะสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในส่วนของการสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพื่อใช้ในการ

ดูแลสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ เพศชายปรารถนาให้ชุมชนมีรายได้เพื่อใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อม และธรรมชาต ิ

เพศหญิงปรารถนาท่ีจะต้องการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ท่ีแท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชน เพศทางเลือกปรารถนาท่ีจะต้องการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ท่ีแท้จริงเกี่ ยวกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ 

ของคนในชุมชน อายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 ปี 41 – 50 ปี 51 ปี หรือมากกวา่ ปรารถนาให้ชุมชนมีรายได้เพื่อใชใ้นการ

ดูแลสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี ปรารถนาท่ีจะต้องการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ท่ี

แท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 10) ส่วนใหญ่มีความต้องการจะกลับมาท่องเท่ียวเชิง

นเิวศในจังหวัดเชยีงใหม่อีกครั้งสูงถึงร้อยละ 75.1 เพศชาย ร้อยละ 74 เพศหญิง ร้อยละ 75.7 และเพศทางเลือก รอ้ยละ 

100  อายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20 ป ีรอ้ยละ 80 อายุ 21 – 30 ปี รอ้ยละ 75 อายุ 31 – 40 ปี รอ้ยละ 80  อายุ 41 – 50 ปี  
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ร้อยละ 69.7  อายุ 51 ปี หรอืมากกวา่รอ้ยละ 66.7 

ข้อเสนอแนะ 

1) หน่วยงานการท่องเท่ียวควรจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต่างประเทศเพื่อเจาะกลุ่ม

นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในกลุ่มประเทศแถบยุโรป เช่น ประเทศฝร่ังเศส เยอรมัน และอังกฤษ 2)ควรจัดให้มีกิจกรรม 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกี่ยวกับการเดินป่า และดูแลช้างท่ีมีความต่อเนื่องกัน โดยจัดเส้นทางเดินป่าท่ีแท้จริงไม่มีถนน  

หรือรถวิ่งผ่าน และควรมีการสื่อสารการตลาดท่ีเน้นถึงกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการท ากิจกรรมของนักท่องเท่ียว 

เชงินิเวศ 3) ควรจัดโปรแกรมทัวร์ท่ีมีราคาไมเ่กิน 60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวันเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว

กลุ่มใหญ่  4) เน้นการจัดโปรแกรมทัวร์ 1 วันท่ีมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินป่า และการดูแลช้าง โดยสร้างกลุ่ม

กิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธ์ุพืช ควรให้มีมาตราการในการจัดสรรงบประมาณในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ  และรักษาสิ่ งแวดล้อม  

อย่างเป็นรูปธรรม 6) ควรจัดท าสื่อออนไลน์ผ่านทางกูเกิ้ล และเฟซบุ๊คในรูปแบบของสื่อต่างๆ ท่ีสามารถไลค์ และแชร์ได้ 

7) ควรจัดท าให้หน้าเว็บเพจมีการเน้นข้อมูลด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับการเดินป่า ดูแลช้างและการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) ควรจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจของนักท่องเท่ียวโดยค านึงถึงกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ

เพศและวัย โดยเน้นกิจกรรมเดินป่า การดูแลช้าง และกิจกรรมท่ีได้ท าร่วมกับคนในชุมชน รวมถึงให้การดูแลสวัสดิภาพ  

ของสัตว์ 9) ควรจัดกิจกรรมท่ีสามารถให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

และอนุรักษ์ธรรมชาติ มีกิจกรรมท่ีท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีแท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคน 

ในชุมชน 10) ควรมีการเสริมสร้างฝึกอบรมการให้บริการ และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแก่บุคลากร 

และคนในชุมชน 11) หน่วยงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

ควรวางแผนงานเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชงินเิวศอยา่งเป็นรูปธรรม และบูรณาการในการเสริมสร้างการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน 12) การปรับปรุงเร่ืองการจราจรติดขัด ความสะอาดของถนนหนทาง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ

พจิารณาปรับปรุงและแก้ไข 
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