
Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

 

 

 

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism  
ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

โดย 
 

นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร 
 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

 

 

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism  
ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

โดย 
 

นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

 

 

DEMAND FOR GREEN TOURISM AMONG RESIDENTS OF THE 
BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
 

BY 
 

MR. PATCHARASORN KANITTHASOONTHORN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 

BUSINESS ECONOMICS 
FACULTY OF ECONOMICS 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

(1) 

 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism
ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้เขียน นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
 

      การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้
อาศัยเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism โดยพิจารณาประเด็นเฉพาะในด้านของความเป็นกิจกรรมสี
เขียว (Green Activity) เท่านั้น ท าการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยก าหนดอุปสงค์ในทาง
เศรษฐศาสตร์ ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติพรรณา 
เพ่ือบรรยายถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว และใช้สถิติวิเคราะห์ Binary Logistics Regression เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวสีเขียวด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

      ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ช่วงอายุ 25 – 35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ต่อเดือน 15,001 
– 30,000 บาท ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมท่องเที่ยว พบว่า เพศชายมีโอกาสเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อเทียบกับเพศหญิง ผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสเลือกเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ผู้ที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่มีรายได้
ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้มีรายได้ 15,001 – 
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30,000 บาท ผู้ที่เลือกจุดหมายสถานที่ท่องเที่ยวประเภท ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก และแหล่งท่องเที่ยว
ประเภท วัด โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือก
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ หาด ผู้ที่เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน กิจกรรมทางทะเล, กิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ, กิจกรรมเชิงสุขภาพ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกการ
พักผ่อน (ไม่เลือกท ากิจกรรม) ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท, 1,001 – 
2,000 บาทและ 2,001 – 3,000 บาทมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่มีค่าใช้จ่าย
ท่องเที่ยวต่อครั้ง 3,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่พิจารณาที่พักในแหล่งท่องเที่ยวจากปัจจัยด้านราคา, ปัจจัย
ทางด้านบรรยากาศ ทิวทัศน์รอบที่พัก มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่พิจารณา
ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวสีเขียว, อุปสงค์การท่องเที่ยว, กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว 
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 ABSTRACT 
 

      Demand for green tourism among residents of the Bangkok Metropolitan 
Area (BMA) was studied. Data was collected by online and printed questionnaires 
from 400 samples, all residing in the BMA. Descriptive and inferential statistics were 
used for demographic characteristics, travel behavior and related factors influencing 
consumer choice of green tourism. Binary logistic regression was employed to test 
how factors influence touristic behavior. 

      Results were that most samples were female, aged from 25 to 35, having 
earned bachelor’s degrees, and earning monthly incomes from 15,001 to 30,000 
baht. Gender affected consumer demand insofar as male samples traveled more 
than females. Samples with bachelor’s degrees and higher levels of education 
intended to choose more green tourism than others. Students, employees, 
government officials, and state enterprise employees intended to choose more green 
tourism than private business employees. Those earning from 30,001 to 50,000 baht 
monthly had more travel opportunities than samples with lower incomes. Tourist 
attractions such as mountains, forests, waterfalls, temples, and historic sites were 
more influential than the sea, islands, or beaches. Marine, nature conservation, and 
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health-related activities were more influential than mere recreation. Samples 
spending from 500 to 1,000; 1,001 to 2,000; and 2,001 to 3,000 baht per trip were 
more like to increase green tourism than those spending higher amounts. Weather 
and landscape were more significant than conveniences and facilities. These findings 
may be helpful for governmental agencies and private industry working to promote 
green tourism in Thailand. 
 
Keywords: Green Tourism, Tourism Demand, Green Activity 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของ
ผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยมีผู้ที่มีความกรุณาสละเวลา
มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ที่ช่วยให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ ให้ข้อคิด 
และเสนอมุมมองใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถท าให้งานนี้ออกมาเป็นได้ดังวัตถุประสงค์สมดัง
ใจที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้  

ขอขอบคุณ อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ ที่ได้มาร่วมเป็นกรรมการสอบงานวิจัย ท่านให้
ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมความเห็นด้านเนื้อหา การชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ท าให้การศึกษานี้
สามารถแตกประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มออกไปได้ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจรุ่นที่ 19 รศ.ดร.พีระ- 
เจริญพร ที่ได้บริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้กับหน้าที่การ
งานและในชีวิตประจ าวันได้จริง รวมถึงการจัดการให้การดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี รวมไปถึง
คณาจารย์ที่ประทานวิชาความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ท่านเคยประสบมาสู่นักศึกษาที่เป็นสิ่งที่ไม่
สามารถหาได้ที่ไหน และขอขอบคุณบุคลากรของโครงการทุกท่าน ที่เป็นพ่ีเลี้ยงที่แสนดี ให้ค าแนะน า 
แจ้งข่าวสาร ดูแลเอกสารการศึกษาที่ส าคัญ ท าให้การเรียนของข้าพเจ้าเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น 

สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัว แม่ ที่สนับสนุนและเป็นแรงใจส าคัญ หัวหน้างาน เพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน MBE 19 และเพ่ือนทุกคนที่เป็นก าลังใจและเป็นที่แบ่งปันสุขและทุกข์ของ
ข้าพเจ้าเสมอ ความดีหรือประโยชน์อันใดที่พึงมีของการศึกษานี้ ขอมอบเป็นความดีให้ทุกท่านที่ได้
กล่าวนามมา   
 
 
 นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยแม้จะมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่โดยส่วน
ใหญ่แล้วยังเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่เน้นให้มี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากๆ  มีการเดินทางท่องเที่ยวในรายการเดียวกัน พักโรงแรม  รีสอร์ท ในระดับ
เดียวกัน รับประทานอาหารและท ากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบมีความคล้ายคลึงกัน มีการ
ท่องเที่ยวแบบกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เน้นความสะดวกสบาย ซึ่งในด้านหนึ่งการท่องเที่ยว
ประเภทมวลชนได้ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปในภาคส่วนต่างๆ มี
การกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว แรงงานมีงานท า สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก 
แต่ในอีกด้านหนึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นต้องพบกับปัญหา
ต่างๆ ตามมา ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ท าให้การท่องเที่ยวมีการปรับรูปแบบ
เพ่ือให้เป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความยั่งยืนนี้ คือ 
การท่องเที่ยวนั้นต้องสามารถสร้างมู ลค่าทางเศรษฐกิจได้ทั้ งกับชุมชน , ผู้ประกอบการและ
ประเทศชาติ พร้อมกันนั้น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้านแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการใช้พ้ืนที่อย่างไม่
เกินขีดจ ากัดการรองรับ มีการดูแล อนุรักษ์ และพัฒนาอยู่อย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีการพูดถึงการ
ท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความ
ยั่งยืนนั่นก็คือ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวสีเขียวสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก มีนโยบายเปิดประเทศท าการค้าระหว่างกัน ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ด้วยการแข่งขันที่หนักหน่วงท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างสิ้นเปลืองกระแสการ
เร่งพัฒนาของประเทศต่างๆ สั่งสมก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
ท าให้เกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and  Development; UNCED) ห รื อ  Earth  Summit ใ น ปี  พ .ศ .  2535 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา โดยการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการด าเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลักควบคู่
กันไป นั่นคือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายพ้ืนที่ที่รองรับก๊าซ
เรือนกระจกซึง่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

ในส่วนของการท่องเที่ยวได้มีการประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการ
ท่องเที่ยว จัดโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ในปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลสรุปที่ส าคัญ คือ หาก
ต้องการให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินมาตรการที่ส าคัญ เช่น 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและวิธีการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสภาพภูมิอากาศและวิกฤติภาวะโลกร้อน สนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การรักษาระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็น
เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 ประเด็น คือ 

1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการท่องเที่ยวมี
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นจ านวนมาก การใช้ทรัพยากรน้ าและปัญหาน้ าเสีย การเกิดขึ้นของขยะสิ่ง
ปฏิกูล องค์การ UNWTO ประมาณการว่าการใช้พลังงานจากภาคการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยทั่วโลก โดยมา
จากการให้บริการขนส่งทางอากาศ ร้อยละ 40 การขนส่งทางบก ร้อยละ 32 และการขนส่งอ่ืนๆ อีก 
ร้อยละ 3 จากที่พักแรม ร้อยละ 21 และกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 4   

2. การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะท าให้เกิดความเสี่ยงและความเปราะบางต่อแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง
ทะเล ชุมชนบริเวณชายฝั่ง สภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่อุทยานทางป่าไม้ ดังนั้น การท่องเที่ยวสีเขียว จึง
ได้ถูกเสนอเพ่ือเป็นกลไกการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและน าไปสู่การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 1.1 แสดงถึงผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก. โดย UNWTO, 2015. 

จากวาระการประชุม Earth Summit  เมื่อปี พ.ศ. 2535 ส่งผลให้การพัฒนาในด้าน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับประเด็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปด้วยดีและได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากสาธารณะชนในวงกว้างมีการต่อยอดพัฒนาแนวคิดเพ่ือความยั่งยืนจนได้รับการยอมรับ
ในหลายประเทศ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ.2012 เป็นวาระครบรอบ 20 ปี ของการ
ประชุม Earth Summit ที่เมืองริโอเดอจาเนโรเมื่อครั้งที่แล้ว ครั้งนี้จึงได้กลับมาจัดการประชุมที่เมือง
ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลใหม่ โดยใช้ชื่อการประชุมว่า RIO+20 หรือการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้ วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (United Nations Conference on Sustainable 
Development - UNCED) หรือ Earth Summit ปี ค.ศ. 2012 มาครั้งนี้ก าหนดหัวข้อหลักในการ
ประชุมไว้ 2 เรื่องได้แก่ เรื่องที่ 1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ย า ก จ น  (Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty 
Eradication) และเรื่ อ งที่  2 ) การปฏิ รูป เชิ งสถาบั น เพ่ื อการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Institutional 
Framework for Sustainable Development) หัวข้อหนึ่งในการประชุมคือ “Green Innovation 
in Tourism” โดยมีประเด็นเกี่ยวกับว่า Green Tourism หรือ การท่องเที่ยวสีเขียว จะเชื่อมโยงกับ
หลักใหญ่ 3 อย่าง คือ การพัฒนา การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ โดยมีหน่วยงานสากลนานาชาติต่างๆ 

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

การขนส่งทางรถยนต์ 32% 

การขนส่งทางอากาศ 40%  

กิจกรรมการท่องเที่ยว 4% 

สถานท่ีพักแรม 21% 

อื่นๆ 3% 
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เข้าร่วมด้วย เช่น  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 
UNWTO (UN World Tourism Organization), UNEP (United Nations Environment 
Program)  ที่มุ่งหมายให้ความส าคัญของการท่องเที่ยว คือ ควรริเริ่ม คิดค้นการน านวัตกรรมมาใช้ 
เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนและส่งผลให้ภาคอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจเติบโตควบคู่กันไปด้วย เช่น ในด้าน
การจ้างงาน การช่วยลดต้นทุน การได้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบจากการร่วมมือกันของผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวท าให้สามารถลดการท าลายสิ่งแวดล้อมลงด้วย 

การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมุ่งปฏิบัติ
ตน ในการส่งเสริม รวมไปถึงพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ การท่องเที่ยวสีเขียวได้เกิดขึ้นและแพร่หลายไปใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการเจริญเติบโตทั้งจากทางด้านผู้ประกอบการและด้านนักท่องเที่ยวรวมไปถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐ องค์กร สมาคม หน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้น มีการจัดการ
ประชุมขึ้นในเวทีต่างๆ ระดับโลกจ านวนมาก เพ่ือผลักดันและตอกย้ านโยบายในระดับนานาชาติให้
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เหมือนกับการท่องเที่ยวอย่าง
ที่เคยเป็นมา ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ลด
การท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและรักษาวัฒนธรรมชุมชน แต่ก็พบว่ายังมีปัญหาของการน าเรื่อง
การท่องเที่ยวสีเขียวไปใช้งาน เช่น ผู้บริโภคท่ัวไปยังขาดการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว การขาด
ความรู้ในเชิงธุรกิจสีเขียว การขาดแรงจูงใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยว การขาดนโยบายที่ชัดเจนจาก
ภาครัฐบาล 

การท่องเที่ยวสีเขียวกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน 

แนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสามารถสร้างประโยชน์ในระยะยาว
ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ เพ่ือให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวเพ่ือที่ให้
เกิดผลอย่างยั่งยืนนั้นต้องเป็นการผสมผสานด้วยกันระหว่างรูปแบบของการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจส่วนตนอย่างเดียว ฉะนั้นจึง
ได้มีรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบและการอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้นมาผ่านการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งก็คือ รูปแบบของการท่องเที่ยวสีเขียวนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการ
ท่องเที่ยวอีกชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดของการท่องเที่ยว
ทั้งสองต่างก็มีสาเหตุมาจากการบรรจบกันของแนวโน้มด้านการอนุรักษ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
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ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่
ก าลังพัฒนา ได้พยายามผสมผสานเรื่องของการอนุรักษ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์พ้ืนที่
อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูก่ันไปกับการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติโดย
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ด้วยแนวความคิดที่ว่า การท่องเที่ยวนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่
เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานและสร้างรายได้จ านวนมากทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติซึ่งจะ
เป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้คนในชนบท ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนช่วยสนับสนุนการสงวนรักษาพ้ืนที่
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามที่เกิดขึ้นจริงผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ยกตัวอย่าง ได้แก่  สมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Eco Tourism and Adventure Travel Association) หรือ 
TEATA ที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมคือ การเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและ
เผยแพร่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย รวมไปถึงการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และผจญภัย, โครงการ 7 Greens Concept ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็น
แนวคิดหลัก 7 ประการคือ หัวใจสีเขียว (Green Heart) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 
กิจกรรมสีเขียว(Green Activity) ชุมชนสีเขียว (Green Community) รูปแบบการเดินทางสีเขียว 
(Green Logistics) การบริการสี เขียว  (Green Service) และความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม (Green Plus) 

 

              

ภาพที่ 1.2 แสดงถึงแนวคิด 7 ประการด้านการท่องเที่ยวสีเขียว (7 Green Concepts). โดย การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2016.  
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นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism – CBT) ซึ่ง
เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนเองมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการ
ดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

ในส่วนของกรมการท่องเที่ยว ได้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยว
สีเขียว ค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวสีเขียวทุกภาคส่วน มีการพัฒนากิจกรรม และบริการการท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทาง
สีเขียว เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต จากนโยบายและแนวคิดการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ท าให้เริ่มมีกลุ่มบุคคลเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวมากขึ้น 
แต่ก็ยังอยู่ในวงจ ากัด โดยรูปแบบปัจจุบันที่สามารถพบเห็นได้จะเป็นการจัดกิจกรรมทั้งจากส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ในด้านการให้ความรู้ ท าการประชาสัมพันธ์ ด้านผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในการจัดรูปแบบของกิจกรรมหรือบริการที่พักแรม ให้เป็นไปในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว 
และเพราะด้วยปัจจุบันกระแสของการพัฒนาสีเขียว (Green Growth) ที่ให้บรรดาผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ก่อให้เกิดรูปแบบที่เรียกว่าธุรกิจสีเขียว (Green 
Business) ธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Business) เป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว
ได้แก่ บริการด้านการเดินทาง อาหาร ที่พักแรม และการบริการน าเที่ยว (นิศา ชัชกุล, 2555) ดังนั้น
ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism Business) จึงเป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมบริการด้านการ
ท่องเที่ยวได้แก่ บริการด้านการเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม ที่พักแรมและการบริการน าเที่ยว โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอและมีการก าหนดเป้าหมายให้มีการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมพูลผลก าไรได้ ท าให้เกิดการรวมตัวของการท าธุรกิจท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ
กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ สภาพภูมิอากาศที่มี
การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตภาวะโลกร้อน นอกจากนี้แล้วภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็
ได้ใส่หัวข้อการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ไปในแผนยุทธศาสตร์ปีพ.ศ. 2558 – 2560 มุ่งสู่การพัฒนาสู่เมืองสี
เขียว สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลัก คือ การสร้างความสมดุลต่อขีดความสามารถ
ของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยว ออกมาตรการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนรวมระหว่างภาครัฐ ประชาชนและ
เอกชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากรัฐบาลผู้บริหารประเทศมึความมุ่งหมายเรื่องนี้ว่า
อยากให้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ในการขับเคลื่อนนั้น ด้านหนึ่งก็จ าเป็นต้องสร้าง
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สมดุลต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการท่องเที่ยว รวมไปถึงลดผลกระทบด้านลบต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น  

จากการที่การท่องเที่ยวสีเขียว ได้ถูกก าหนดอยู่ในหนึ่งหัวข้อของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยในด้านของ
ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วย เพราะภาคการท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ถึงแม้
ประเทศจะเกิดภาวะเศรษฐกิจต่างๆ เช่น จากการทิ้งระยะการลงทุนจากภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่น 
การส่งออกสินค้าท่ีหดตัวเนื่องจากประเทศผู้น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย เผชิญกับเศรษฐกิจชะลอตัว 
รัฐบาลชุดต่างๆ ในหลายยุคสมัย ได้มีนโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เนื่องด้วยเล็งเห็นว่า การท่องเที่ยวนั้นจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ภาคบริการอื่นที่เกี่ยวข้องขยายตัวได้ดี เช่น 
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง ท าให้ตัวเลขมูลค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยวนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่
ต่อเนื่อง กรมการท่องเที่ยว รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.  2558 ประเทศไทยมี
มูลค่าผลผลิตรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2,687,411 ล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทางตรงจากภาคการท่องเที่ ยว (Tourism direct gross domestic product: 
TDGDP) เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบมูลค่า GDP ของประเทศ การจ้างงานในภาคการ
ท่องเที่ยว มีจ านวน 4,168,083 คน โดยประเภทของธุรกิจที่มีสัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การขนส่งโดยสาร และสถานพักแรมโดยมีสัดส่วน
เท่ากับ ร้อยละ 50.62 ร้อยละ 17.24 และร้อยละ 12.23 ตามล าดับ ซึ่งมีสัดส่วนโดยรวมประมาณ
ร้อยละ 80 ขณะที่ภาคบริการอ่ืนๆ มีสัดส่วนแรงงานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น  
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ตารางที่ 1.1 แสดงมูลค่าผลผลิตรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสัดส่วนการท่องเที่ยวต่อ GDP ที่มี
แนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยสัดส่วนภาคการท่องเที่ยวมีมูลค่าประมาณ 5% ของ GDP  

 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2558. 
 

ส าหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องจากในช่วงก่อน
หน้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะรายได้ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐเช่น การเพ่ิมวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง มาตรการจูง
ใจทางด้านภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ส่งผลท าให้ภาคการท่องเที่ยวมีการเติบโตทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทาน
ของการท่องเที่ยว การกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวนี้ ส่งผลด้านหนึ่งท าให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต
ทางด้านรายได้จากการท่องเที่ยวแต่จากปัญหาการพัฒนาด้านการกระตุ้นท่องเที่ยวเพียงด้านเดียวคือ 
การกระตุ้นให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนมากๆ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ในทางกลับกันการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของการ
ท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตามมาต่างๆ เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว

รายการ 
มูลค่า 

%การเปลี่ยนแปลง  

(Y-o-Y) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 2557/56 2558/57 

มูลค่าผลผลติรวมอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
2,404,764.00 2,492,686.00 2,687,411.00 +3.66 +7.81 

การจ้างงานด้านการท่องเที่ยว 

(คน) 
4,069,378 4,089,382 4,168,038 +0.49 +1.92 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

ทางตรงจากภาคการท่องเที่ยว 

(Tourism direct gross 

domestic product : TDGDP)  

(ล้านบาท) 

668,131.25 659,322.75 783,414.68 -1.32 +18.82 

สัดส่วน TDGDP ต่อ GDP 

ประเทศ (ร้อยละ) 
5.18 5.02 5.79   
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เกินขีดจ ากัด ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการจัดการขยะ การใช้พลังงาน
ฟุ่มเฟือย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 1,307 ล้าน
ตัน (ค.ศ.2006) หรือประมาณร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด (ที่มา ททท.) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
แหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะถูกละเลยทอดทิ้ง นักท่องเที่ยวก็ไม่สนใจที่จะกลับมาเที่ยวซ้ า ชาวบ้านชุมชน
ท้องถิ่นจากการที่เคยสร้างรายได้จากการขายแรงงาน ขายบริการ ขายสินค้าท้องถิ่น ก็จะขาดงาน 
ขาดรายได้ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นก็จะถูกท าลายไป การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มในลักษณะที่มี
การเจริญเติบโตอย่างไม่ยั่งยืน ปัจจัยและเหตุต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นเหล่านี้ท าให้มีกระแสหรือแนวทางการ
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบที่มีมุมมองต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขึ้นมาอย่างเช่น การท่องเที่ยวสีเขียว 
เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวสีเขียวจึงมีความน่าในใจในการศึกษาในด้านของการศึกษาอุปสงค์การเลือก
เดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มประชากรและทราบถึงความยินดีที่จะจ่ายในการเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวสีเขียว เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้ปรับรูปแบบการท่องเที่ยว 
อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ต่อภาครัฐที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 

Tourism เฉพาะในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ดังนี้ 
1.3.1 สามารถน าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบ Green Tourism ในด้านการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ ยว เพ่ือเสริมสร้างให้มีการท่องเที่ ยวอย่างค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 1.3.2 เพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีบทบาทในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถก าหนด 
หรือเปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Tourism มาใช้ในการประกอบธุรกิจ 
เพราะได้ทราบถึงกลุ่มบุคคลและขนาดความต้องการที่จะมาใช้บริการ 
 
1.4 กรอบวิธีการศึกษา 
 

1.4.1 การศึกษาครั้งนี้ก าหนดพ้ืนที่การศึกษาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา
ประชากรจากการเป็นผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งจากการเป็นภูมิล าเนาเดิม หรือการมาอยู่
อาศัยเพ่ือการท างานที่มีระยะการอยู่มากกว่า 6 เดือน และเป็นผู้ที่มีรายได้ท่ีสามารถใช้จ่ายได้จริง 

1.4.2 รูปแบบการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism นี้ มุ่งศึกษาถึง
ปัจจัยทางด้านบุคคลในด้านความต้องการมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

1.4.3 รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ท าการศึกษานี้จะรวมถึงผู้ที่เดินทางด้วย
ตนเอง ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และรวมถึงการเดินทางโดยหน่วยงานหรือบริษัทจัดการท่องเที่ยว 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

1.5.1 อุปสงค์การท่องเที่ ยว (Tourism Demand) หมายถึง ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปใช้บริการ เดินทางไปซื้อสินค้ายังสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว 
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1.5.2 การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่ง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นนั้น โดยสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนท้องถิ่นได้ด้วย 

1.5.3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว เป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีลักษณะของผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.5.4 นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีถิ่นพ านัก
ในกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และอายุมากกว่า 16 ปี บริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ที่ใช้
จ่ายได้จริงโดยเป็นรายได้ท่ีได้รับมาจากค่าจ้างหรือรายได้ให้เปล่า 

 

1.6 กรอบแนวการวิเคราะห์และวิธีศึกษา 
 

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยในเขตกทม.โดย
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวชนิดนี้ โดยมีกรอบการวิเคราะห์ความ
เป็นการท่องสีเขียวในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) คือ การท่องเที่ยวสีเขียวที่
เกี่ยวกับด้านการเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีปัจจัยอันใดที่
จะก าหนดอุปสงค์ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบความเป็นการ
ท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)  
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ภาพที่ 1.3 แสดงแผนภาพของกรอบวิธีคิดและขั้นตอนกระบวนการศึกษา. จากการรวบรวมข้อมูลของ
ผู้วิจัย.

การค้นหาปัจจัยก าหนดอุงค์การท่องเที่ยว

สีเขียว Green Tourism 

การใช้รูปแบบแบบสอบถาม 

(Questionnaires) 

เก็บและรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ 

การก าหนดตัวแปรอิสระเพื่อค้นหา

ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจ

ท่องเที่ยวสีเขียว 

ตัวแปรอิสระ 

ด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ.อาย ุ

อาชีพ 

รายได ้

ปัจจัยทางดา้นพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 

ความถี ่

ความเป็นฤดูกาล 

ระยะทาง 

รูปแบบการเดินทาง 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียว 

 

 

ปัจจัยทางดา้นกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

รูปแบบกิจกรรม 

ด้านราคา 

ด้านการให้บริการ 

ด้านผู้ให้บริการ 

ด้านการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร 

ด้านจุดหมายปลาทางการท่องเท่ียว 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจท่องเท่ียวสีเขียว 

วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่ออุปสงค์การทอ่งเท่ียว

แบบ Green Tourism (ด้านกิจกรรมแบบ 

Green Tourism เท่านั้น 
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บทที่ 2 
แนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยใน

เขต กทม. นั้น ในบทนี้จึงได้ท าการรวบรวม ข้อมูล แนวคิดทางทฤษฎี แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และพิจารณาผลการศึกษา 
 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎี 
 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530) กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยพิจารณาว่าการท่องเที่ยว

เป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าอ่ืน คือ ผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวต้องมาหาสินค้าด้วยตนเองแทนที่
สินค้าจะไปหาผู้ซื้อ ส าหรับตัวสินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ก็คือ ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บสินค้า
ไว้เป็นสมบัติได้แต่ผู้ซื้อจะได้รับความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ความสนุกสนาน ความ
ผ่อนคลาย ความคุ้มค่าของผู้ซื้อจึงอยู่ที่ความพึงพอใจ ประทับใจ และมีการบอกเล่าถึงความประทับใจ
แก่ผู้อื่นเพ่ือชักชวนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว  

วรรณา วงษ์วานิช (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยวมิได้มีความหมายเพียงการ
เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือความสนุกสนานแต่ยังหมายถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจากที่
หนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งรวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ โดยว่าการ
ท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับ
ความรู้ ความสนุกสนาน เพลินเพลิน เพราะฉะนั้น การท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง 
ซึ่งสรุปได้ว่าความหมายของการท่องเที่ยวนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ  

  (1) เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
  (2) เดินทางด้วยความสมัครใจ 
  (3) เดินทางด้วยจุดหมายใดๆ ก็ได้ที่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

          องค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสถิติของการท่องเที่ยวได้ให้ความหมาย
เพ่ือเป็นไปในทางเดียวกันว่า การท่องเที่ยว (Tourism) “ประกอบด้วยกิจกรรมของบุคคลซึ่งเดินทาง
และอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากที่อยู่อาศัยเป็นประจ า (Usual Environment) ไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี เพ่ือการพักผ่อน ท าธุรกิจ และวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดยไม่ใช่เพ่ือการประกอบ
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อาชีพ เพ่ือหารายได้หรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากสถานที่ที่ตนเองไปเยี่ยมเยือน” (EUROSTAT, 
OECD, WTO and UN Division, 2001)  

2.1.2 การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  
        องค์การการท่องเที่ ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations World 

Tourism Organization: UNWTO) ได้มีการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก   ได้แก่ 
1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการท่องเที่ยวใน
แหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1.2.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 
ประกอบด้วย 

(1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

(2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง 
การท่องเที่ยว อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อวกับระบบนิเวศทางทะเล มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

(3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
ชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 

2.1.2.2 รูป แบบการท่ อ ง เที่ ย ว ในแหล่ ง วัฒ น ธรรม  (Cultural Based 
Tourism) ประกอบด้วย 

(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ท่องเที่ยว ได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
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(2) การท่องเที่ ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี  (Cultural and 
Traditional Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น โดยได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์ เพ่ือศึกษาความเชื่อ การ
ยอมรับนับถือ   การเคารพในพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงการได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม   มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอ่การจัดการท่องเที่ยว 

(3) การท่องเที่ ยวชมวิถีชี วิตในชนบท (Rural Tourism / Village 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวตามหมู่บ้านในรูปแบบชนบทที่มีลักษณะมีความเป็นวิถี
ชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงาน
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

2.1.2.3 รูปแบบการท่องเที่ ยวในความสนใจพิ เศษ (Special Interest 
Tourism) ประกอบด้วย   

(1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยว
ในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับ
ความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความ
งาม (health beauty and spa) 

(2) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและเชิงศาสนา  (Edu-Meditation 
Tourism) หมายถึง การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ 
สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น  มีคุณค่าและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้มีการมุ่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น  การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและ
งานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง  เป็นต้น 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

16 

 

(3) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา  เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุก
เกอร์ กระดานโต้คลื่น สกีน้ า เป็นต้น  ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตส านึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

(4) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้ว
ได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัยและได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ  

(5) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm 
Stay) หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อ
การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

(6) การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตใน
บั้นปลายหลังเกษียณอายุจากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของ
ชีวิตคือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี คราวละนานๆ อย่าง
น้อย 1 เดือน 

(7) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม หรือ MICE โดย M หมายถึง  Meeting   
I= Incentive/ C=Conference / E=Exhibition เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัด
ประชุม มีรายการจัดน าเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour)  และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการ
ประชุม (Post-Tour)  โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไปทั่วประเทศ  เพ่ือบริการให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงหรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม  (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการ
ท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและ
บริการท่องเที่ยว 
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(8) การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง 
เที่ยวคัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่  2 – 7 วันหรือมากกว่านั้น
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร (Eco – Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
ประวัติศาสตร์ (Agro-Historical Tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure 
Travel)  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (Geo- Historical Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรม  (Agro-Cultural Tourism) เป็นต้น 

นอกจากนี้ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้มีการพิจารณาถึงด้านความต้องการ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมท าให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ข้ึนมา เช่น Green Tourism ที่คนมา
ท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวในเกาะสมุย, War 
Tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ า
แคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer Tourism ที่นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงานสึนามิใน
ประเทศไทย เป็นต้น 
 
2.2 การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
 

หลังจากที่มีกระแสการพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ออกมาในวงกว้างที่
แสดงถึงความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั้นย่อมต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กระแสสีเขียวนี้ท า
ให้เกิดการตื่นตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เว้นแมก้ระทั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวหรือการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปในทางที่ท าให้อากาศไม่ปกติ เช่น ต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น เกิดคาร์บอนไดร์
ออกไซด์จ านวนมากในอากาศ นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องค านึงถึง
สภาวะแวดล้อมและชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย และเพ่ือผลแห่งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ในประเทศไทยได้มีงานศึกษาและมีผู้ที่นิยามความหมายหรือค าจ ากัดความเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวสีเขียว ดังนี้ คือ ธนเดช เกียรติเลิศธรรม (2558) บอกว่า การท่องเที่ยวสีเขียว หมายถึง การ
ท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษา 
ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น 
บนพื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศขณะที่ ศุภรดา มาจันทร์ (2558) ที่ท าการศึกษา
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เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวบ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก กรณีศึกษาการ
จัดการบ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา ได้ให้ความหมาย การท่องเที่ยวสีเขียว ว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่
เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยว
และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่ใน
สภาพเดิมมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่วน ตรีทิพย์ บุญแย้ม (2554) 
บอกว่าการท่องเที่ยวสีเขียวมีลักษณะความคล้ายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเรียกว่า การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพ่ือธรรมชาติ อย่างใดก็ได้ จึงสามารถใช้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศมาอธิบายความหมายในมุมมองการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ค านิยาม การท่องเที่ยวสี
เขียว หรือ Green Tourism ว่าเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและ
แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน แต่การท่องเที่ยวสีเขียวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการท่องเที่ยวที่จะต้องเป็นธรรมชาติ
เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นในเขตตัวเมืองได้เช่นกัน ขณะเดียวกันก็ได้ผู้ที่ศึกษาและให้ความหมายอย่าง
เดียวกับตรีทิพ บุญแย้ม โดยอิงความหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่ อรทัย เลิศวรรณ
วิทย์ (2555) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริโภคการท่องเที่ยวสีเขียวในผืนป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ ผู้
ศึกษาได้ก าหนดบริบทความหมายการท่องเที่ยวสีเขียวไว้เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า การ
ท่องเที่ยวสีเขียวหรือเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น ามาใช้อย่างเป็น
ทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้มีความหมายตรงกับค าว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ หมายความถึง 
การท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของ สิ่งมีชีวิตต่างๆ  ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ 
เพราะฉะนั้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสม และในส่วนของการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวสถานที่ทาง
ธรรมชาติ โดยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  ในขณะเดียวกัน กรมการ
ท่องเที่ยว ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวสีเขียว ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือส่งเสริม พัฒนา สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าทางด้านการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

มีผู้ที่ให้ความหมายของการท่องเที่ยวสีเขียวในมุมมองของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คือ เพชรรัตน์ จ าปาสุข (2558) ได้สรุปความหมาย ของการท่องเที่ยวสีเขียวว่า การท่องเที่ยวสีเขียว 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจิตสานึก ความรับผิดชอบที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีสินค้า
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และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เพียงอย่างเดียว แต่การท่องเที่ยวสีเขียวจะรวมถึงตามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชนบท หรือ
แม้แต่เขตเมืองก็ตาม กล่าวโดยสรุป ได้ว่า การท่องเที่ยวสีเขียว หมายถึง การท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่ง
ที่มีความเป็นอัตลักษณ์และขึ้นอยู่กับศักยภาพพ้ืนที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป
ในแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บ่มเพาะ
มาเป็นเวลานาน หรือแม้กระทั่งในเขตเมือง โดยเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีมุมมองเพ่ือความยั่งยืน 
คือ รักษาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดและการ
ท่องเที่ยวนี้ร่วมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวด้วย 

      ทั้งนี้เมื่อไปทบทวนงานศึกษาของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียว โดยนิยาม
การท่องเที่ยวสีเขียวไว้ว่า การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เป็นชื่อที่ ใช้เรียกคลอบคลุม
ความหมายอย่างกว้างที่รวบรวมเอาแนวคิดของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อย่าง การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การท่องเที่ยวที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยที่การท่องเที่ยวนั้นจะไม่เป็นการปรับเปลี่ยน
หรือรบกวนแหล่งท่องเที่ยว ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ Oscar F.Picazo (2015) สอดคล้องกับงาน
การศึกษาของ Shwn-Meei Lee (2016) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวสีเขียวว่า เป็นการท่องเที่ยวที่
ประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ  โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการการปกป้องรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้ ให้
ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวน้อยที่สุด ซึ่งสิ่งที่สนับสนุนความเป็นสีเขียวในการท่องเที่ยว คือ 
การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างน้ า พลังงาน อย่างคุ้มค่าและป้องกัน บรรเทา มลภาวะ ของเสีย เช่น 
ขยะ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวรวมถึงร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 2.1 ความเป็นสีเขียวของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ. โดย กรมการท่องเที่ยว, 2015.  
 
2.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวสีเขียว 
 

จากท่ีมีงานศึกษาได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวสีเขียวหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว
ที่มีความหมายใกล้เคียงกันอย่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งการท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบต่างเป็นหนึ่งใน
การท่องเที่ยวทางเลือกที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งก็คือ การท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งสถานที่ที่ไปเยือนให้ได้รับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในด้านการรักษาชุมชน 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้างจิตส านักด้านการรักษาและพัฒนา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และมุ่งสู่
การเจริญเติบโตไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้น าแนวคิดของสีเขียวเข้ามาด้วยเกิดเป็นการท่องเที่ยวสีเขียว แต่
จะพิจารณาในบริบทที่กว้างกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะการท่องเที่ยวสีเขียวนี้จะรวมในเรื่องของ
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้สินค้าบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะ 
การบ าบัดน้ าเสีย การให้บริการในด้านที่พักของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักต่างๆ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศนั้นจะเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นๆ 

 

ทะเล 
ทราย

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
,กีฬา

ท่องเที่ยวเชิงชนบท วัฒนธรรม

ธรรมชาติ เชิงนิเวศ ผจญภัย

ความเป็นสเีขียวน้อย 

ความเป็นสเีขียวมาก 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบของการท่องเที่ยวสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 
 
 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวทีมุ่่งที่ธรรมชาติ (Focus on 
nature) โดยมุ่งที่การติดต่อโดยตรงกับ
ธรรมชาติ และค านึงว่าสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

  

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ท่องเที่ยวและการรักษาวิถีชุมชน, ท้องถิ่น 
สถานที่ท่องเที่ยว 

  

เพ่ือก่อให้เกิดมูลค้าทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว   

เพ่ือให้การท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน   

สร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยมุ่ง
ตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภค/
นักท่องเที่ยว  

  

เพ่ือให้การท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน   

องค์ประกอบต่างๆ ของการท่องเที่ยวต้อง
มีผลเพ่ือลดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพ
ภูมิอากาศ  

  

สถานประกอบการท่องเที่ยวมีการจัดการ
ด้านการใช้ทรัพยากร การจัดการของเสีย 
การใช้พลังงานหมุนเวียน 
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2.4 การท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญที่เป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548) โดยกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีการจัดการที่ดี มีความน่าสนใจ มีความน่าดึงดูด ได้รับความปลอดภัยและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เดินทางท่องเที่ยวได้ ก็จะได้รับความสนใจท าให้เกิดอุปสงค์การ
ท่องเที่ยว และจากแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นแนวคิดในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น 
เมื่อมาผูกโยงความสัมพันธ์เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยว เกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
ความยั่งยืนจากองค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 

1. การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวให้อยู่ในขอบเขตศักยภาพของแหล่งพ้ืนที่ธรรมชาติ 
ชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว  

4. การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ ด้านการคงอยู่ของสังคมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตามที่ได้กล่าวถึงค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตาม
การทบทวนวรรณกรรมมานั้น สรุปได้คือ การท่องเที่ยวของทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะหรือจุดมุ่งหมายที่มี
ความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งก็คือการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและมีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว
ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติแหล่งที่ไปเยือน ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ผ่าน
การรณรงค์ทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชน ท าให้การท่องเที่ยวทางเลือกอย่างการท่องเที่ยวสี
เขยีวหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งสองประเภทต่างมีรูปแบบการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยมีงานต่างๆ ที่ศึกษาในด้านที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวสีเขียวรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังนี้ 
คือ ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศไทย ที่มุ่งค้นหารูปแบบการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ศึกษาใช้วิธีทางการตลาดของ Kotler and Keller มาอธิบาย
ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยแบ่งกระบวนการศึกษาทั้งหมด 
5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา, การแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจของผู้ ซื้อ, 
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พฤติกรรมหลังการซื้อ และมีการพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของคนในด้านการจูงใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วมาก าหนด
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การแสวงหาข้อมูล ส่วน
ในด้านจิตวิทยา คือ ปัจจัยทางทัศนคติและการสื่อสารด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ สอดคล้อง
กับงานการศึกษาของ พีรกานต์ ศิริรักษ์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2553) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยต้องการค้นหาปัจจัยที่ก าหนด
ถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้แล้วยังมุ่งค้นหาความรู้ความเข้าใจกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวรวมไปถึง ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test, f-test และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่วนใหญ่เป็น เพศชายอายุระหว่าง 20 – 24 ปี 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอย่างดี โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าบุคลิกลักษณะของผู้ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ผู้ที่ชอบเดินทางไปสถานที่แปลกใหม่ ชอบเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยจะเดินทางเฉลี่ยประมาณ 3 วันต่อครั้ง งบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ 5,416 บาท มีการกลับมา
เที่ยวซ้ าและจะบอกต่อคนอ่ืนๆ ให้มาท่องเที่ยว ยังมีงานที่ศึกษาที่เจาะจงในเรื่องนักท่องเที่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์วิธีทางการตลาด คือ งานของ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์  (2558) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงพ้ืนที่ของเกาะสมุยภายใต้
พลวัตของโลก เพ่ือน าผลมาจัดท ากลยุทธ์พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงพ้ืนที่ของเกาะส
มุย โดยจะคลอบคลุมความหมายทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวสีเขียวแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม (Community Base Tourism) โดยมีการน าแนวคิด 7 Green Tourism ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ สอบถามเกี่ยวกับความรู้ ด้านความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวสีเขียวในปัจจุบันโดยมีประชากรที่ใช้การศึกษาคือ กลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวเกาะสมุย ชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรคและปัญหาของการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีการน าวิธีวิเคราะห์แบบ SWOT มา
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ทราบผล รวมไปถึงมีการระดมสมองและจัดท า tows matrix เป็นแนวทางการ
พัฒนา ผลการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวสรุปได้ว่า ในด้านการน าแนวคิด 7 
Greens Tourism มาใช้ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมในด้าน Green Heart (รับรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม) และ Green Economy (ชุมชนมีการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม) สิ่งที่
นักท่องเที่ยวคาดหวังคือความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลยุทธ์ที่ส าคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสีเขียวคือ ในด้านเชิงรุกควรมีการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล
อาหาร ร่วมกันระหว่างชุมชน เกษตรกร หน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างรายได้ มีการพัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ เส้นทาง
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จักรยานที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรมีการแบ่งโซนการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมความชอบที่ต่างกันและมีงานศึกษาที่น าแนวคิด 7 Greens Tourism มาใช้คือ ความ
คาดหวังและความพึงพอใจขอนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดย ณัฐนรี สมิตร และ สมบัติ กาญจนกิจ (2558) กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครื่องมีแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บ
ข้อมูล และท าการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ หาค่าเฉลี่ย หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าสถิติที 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยผลการศึกษามีว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ต่อแนวคิด 7 Greens จ านวนมากซึ่งเป็นความคาดหวังในกิจกรรมสีเขียวและมีความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอปายในระดับปานกลาง และอภิปรายว่าชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเอาแนวคิด 7 Greens ไปใช้ 
แต่นักท่องเที่ยวยังขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ าเภอ
ปายเพราะเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึง ไม่ได้ต้องการมาสัมผัสหรือมาใช้ประสบการณ์ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างแท้จริง ยังมีงานของ อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2555) ที่ท าการศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การบริโภคการท่องเที่ยวสีเขียว โดยศึกษาถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
ทัศนคติเชิงจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในผืนป่าดงพญาเย็น ใช้การเก็บข้อมูลโดยการออกแบบสอบถามและ
ท าการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติเชิงจิตวิทยาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสถิติไคสแควร์ ท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ One-Way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างความ
แตกต่างระหว่างความบ่อยของพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ส่วนใหญ่มีกิจกรรมประเภท การเที่ยวถ้ า/น้ าตก การศึกษา
ธรรมชาติ การตั้งแคมป์ การนั่งช้าง ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ส่วนในด้านการเลือกที่
พักของอุทยานแห่งชาติและสาเหตุของการเลือกท่องเที่ยวที่สถานที่นี้คืออากาศดี บริสุทธิ์ รองลงมา
คือ ความงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ งานศึกษาเฉพาะที่เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว เจาะจงในด้าน
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาจะมีการศึกษาของ สาคริน บุญพิทักษ์ (2546) ท าการศึกษาเรื่อง
กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของบ้านแม่ก า
ปอง ต าบลห้วยแก้ว กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวถึงกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แบบยั่งยืนของหมู่บ้านแม่ก าปองว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจะแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น
สองส่วนคือ ด้านพ้ืนที่การท่องเที่ยว ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านลักษณะภูมิอากาศ การตั้งถิ่นฐาน 
ประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในคุณลักษณะจุดเด่นของพ้ืนที่
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เพ่ือมาปรับใช้กับกิจกรรม และ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนของบ้านแม่ก าปอง 
โดยวิเคราะห์จากสภาพลักษณะท้องที่ ประวัติของการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงลักษณะการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ของท้องถิ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมการสร้างรายได้สู่
ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่ก าปอง ผลการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มและบทบาทของชุมชนในด้าน
อาชีพ เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มกาแฟ กลุ่มแปรรูปอาหารท้องถิ่น จะช่วยสร้าง
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ เสริมสร้าง
ความเข้าใจให้กับชุมชนเพ่ือช่วยกันพัฒนาดูแลการท่องเที่ยว 
  มีงานการศึกษาของ ช่อแพร ทินพรรณ์ (2544) ที่ท าการศึกษาเรื่อง สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ โดยงานการศึกษาท าการหาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มนักท่องเที่ยวเช่น เชื้อชาติ อายุ การศึกษา รายได้ โดยใช้รูปแบบของการแจกแบบสอบถามและใช้
วิธีวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คือ ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เป็นพาหนะ เดินทางร่วมกับกลุ่มเพ่ือน กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยม ได้แก่ กิจกรรมการพัก
แรมด้วยการกางเต็นท์ กิจกรรมดูนก/สัตว์ป่า ศึกษาธรรมชาติและเดินป่าตามล าดับ โดยแต่ละครั้งจะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,022 บาทต่อคน โดยจากงานวิจัยมีข้อเสนอแนะของการท่องเที่ยว คือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างถนนภายในพ้ืนที่อุทยาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลความรู้ไปสูนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เป็นงานของ วิยะรัตน์ แก้วอุทัย (2554) ที่ท าการศึกษา เรื่อง ทัศนคติและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ในกิจกรรมนันทนาการของอุทยานนกน้ า
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาทางด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในกิจกรรมนันทนาการนกน้ าทะเลน้อยผลศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ภูมิล าเนาต่างกันมีความต้องการทางด้านการตลาดที่แตกต่างกันทุก
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านความพร้อมทาง
กายภาพ ส่วนงานศึกษาด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อผลกระทบต่อสภาพอากาศมีงานของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2558) เรื่องโครงการดาเนินกิจกรรมเปรียบเทียบการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยรายงานผลการศึกษากล่าวว่า แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า พบว่า ภาครัฐควรมีการส่งเสริม ทัศนคติและพฤติกรรมส าหรับ
การลดโลกร้อนของนักท่องเที่ยวได้ เช่น การจัดเส้นทางคาร์บอนต่ า การจัดกิจกรรมคาร์บอนต่ า การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งจากนักท่องเที่ยว สถานประกอบการ สถานที่
ท่องเที่ยว การใช้เวลาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวให้นานขึ้น 
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2.5 กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
 
  กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวเป็นกิจกรรมที่เอ้ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้นแก่
นักท่องเที่ยวและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อาจเป็นกิจกรรมประเภทผจญภัยก็ได้ (สมชัย เบญจชย, 
2549) หรือหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจัดท าโครงการ 7 Greens Concept ในด้าน
กิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) โดยให้นิยามของกิจกรรมสีเขียวว่า กิจกรรมท่องเที่ยว ที่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าของทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็น
กิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน ให้ความสนุกสนาน ให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์แก่
นักท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ซึ่งแนวคิดเรื่องกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนี้ เป็นแนวคิดที่จะท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมชาติและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น เมื่อผู้คนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว ก็จะช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพ ท า
ให้การท่องเที่ยวสีเขียวเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  อีกทั้งยังช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินควบคู่กันไปได้ จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสีเขียว สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่2.2 แสดงถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวในรูปแบบต่างๆ  
 

กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม 

การเดินป่า (Trekking) มีหลากหลายรูปแบบถ้ามีการเดินทางระยะทางไกลและใช้

เวลาหลายๆ วัน 

การศึกษาธรรมชาติ (Hiking) เป็นการเดินศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ต่างๆรูปแบบคือจะใช้เวลาภายในวันเดียว 

การข่ีจักรยาน (Cycling) การข่ีจักรยานไประยะยาวรวมไปถึงเส้นทางกึ่งผจญภัย

เพ่ือชื่นชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ดูนก,ดูสัตว์ป่า (Bird Watching 

and Wildlife viewing) 

ได้รับความเพลิดเพลินในการชมธรรมชาติและได้รับความ

สวยงามจาการดูนกความเพลิดเพลินในการเห็นสัตว์ป่า 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro 

Tourism) 

เรียนรู้การท าเกษตรกรรมในสถานที่ท้องถิ่นต่างๆ การ

เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณ การท าฟาร์มปศุสัตว์ 

การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 

(Diving and Snorkeling) 

ชื่นชมความงามใต้ท้องทะเลทั้งในระดับลึกและระดับผิว

น้ าโดยไม่เป็นการรบกวนสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล 

การเดินทางเพ่ือค้างแรม 

(Backpacking) 

การเดินทางรูปแบบที่มีสัมภาระหรือเป้ติดตัวไปด้วยโดยไม่

มีการใช้ยานพาหนะ รวมถึงการตั้งแค้มป์ 

การล่องแพ,การพายเรือแคนู,
พายเรือคายัค (Rafting,  
Canoeing, Kayaking) 

เป็นการท่องเที่ยวทางน้ าอีกประเภทหนึ่งตามสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ที่จัดไว้ให้ ซึ่งท่องเที่ยวได้จลอดปี 

การล่องเรือ (Cruising)  โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าหรือไปตามทางในทะเลที่จัด

ไว้ให้เพ่ือชื่นชมความงามของบรรยากาศโดยรอบ 
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ตารางที ่2.2 แสดงถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวในรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 
 

กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม 

ท่องเที่ยวเชิงอาสาและพัฒนา

สังคม (Volunteering & CSR) 

การท่องเที่ยวที่ร่วมท าประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมีมิติของ

การเรียนรู้และการแบ่งปัน 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิต (Cultural Tourism) 

การท่องเที่ยวที่มุ่งสนใจในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

รวมไปถึงพิธีกรรมงานฉลองรื่นเริงต่างๆ 

ท่องเที่ยวแบบกิจกรรมการผจญ
ภัย (Adventure Park) 

กิจกรรม เช่น การปีนเขา การโดดหอ ข้ามสะพานเชือก 
ด าเนินกิจกรรมด้วยความปลอดภัยในสถานที่ท่ีได้จัดไว้ 

ที่มา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย 
 
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว 
 

2.6.1 แนวคิดและทฤษฎี  

(นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2553) บอกว่าอุปสงค์ (Demand) หมายถึง จ านวนหรือ
ปริมาณต่างๆ ของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด ณ ระดับราคา
ต่างๆ กันของสินค้าชิ้นนั้น อุปสงค์ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจึงมีปัจจัยต่างๆ มาเกี่ยวข้อง 
เช่น ราคาของสินค้า รายได้ของผู้บริโภค ราคาสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รสนิยมผู้บริโภค การคาดคะเน
รายได้ในอนาคต และอ่ืนๆ ส่วนชยันต์ ตันติวัสดาการ, 2556 ได้กล่าวถึงเรื่องอุปสงค์ไว้ว่า “อุปสงค์” 
คือ ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคเต็มใจและสามารถจ่ายได้ ณ แต่ละระดับราคา สินค้าและ
บริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อนี้ มีลักษณะพิเศษกว่าความต้องการ (Want) จะต้องประกอบด้วยสองสิ่ง
คือ อย่างแรก ความเต็มใจจ่ายซื้อ (Willingness to Pay) และความสามารถในการจ่าย (Ability to 
Pay) หากขาดตัวใดตัวหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์ นักเศรษฐศาสตร์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคา
และปริมาณความต้องการซื้อพบว่ามีความผกผันกันเสมอ จึงได้สรุปออกมาเป็น กฎของอุปสงค์ (Law 
of Demand) ที่ว่า ภายใต้ข้อสมมติให้ปัจจัยตัวอ่ืนๆที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่  ปริมาณอุปสงค์ของ
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับระดับราคาของสินค้าชนิด
นั้น กล่าวคือ เมื่อราคาลดลงปริมาณอุปสงค์จะเพ่ิมขึ้น และเมื่อราคาสูงขึ้นปริมาณอุปสงค์จะลดลง 
ลักษณะทั่วไปของเส้นอุปสงค์จึงเป็นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวา  (สินค้าปกติ) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ผลรวมของ 
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1. ผลทางด้านรายได้ (Income Effect) การที่ระดับราคาของสินค้าหรือ
บริการมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อระดับรายได้ที่แท้จริง (Real Income) ของแต่ละบุคคล กล่าวคือ 
เมื่อราคาสูงขึ้นคนเราจะรู้สึกว่าตนเองมีรายได้แท้จริงลดลง ทั้งๆ ที่รายได้ที่เป็นตัวเงิน (Money 
Income) มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เนื่องจากรายได้ที่เป็นตัวเงินจ านวนเท่าเดิมซื้อหาสินค้าหรือ
บริการได้ในจ านวนที่น้อยลง และในทางกลับกัน ถ้าราคาสินค้าลดลง รายได้ที่เป็นตัวเงินจ านวนเท่า
เดิมก็ซื้อหาสินค้าหรือบริการได้ในจ านวนมากขึ้น ซึ่งเท่ากับว่ามีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มข้ึน 

2. ผลทางด้านการทดแทน (Substitution Effect) โดยทั่วไปคนเรามีแนวโน้ม
ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาลดลง ทดแทนสินค้าหรือบริการที่ราคาสูงขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลง 
นั่นคือ เมื่อราคาของสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งลดลง ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ใน
สินค้าหรือบริการนั้นจะเพ่ิมข้ึน ตรงกันข้าม ถ้าราคาสูงขึ้นอุปสงค์จะลดลง 
 
2.7 อุปสงค์การท่องเที่ยว  
 

มีผู้ที่ได้ให้ความหมายของอุปสงค์การท่องเที่ยวไว้ดังนี้คือ ชลดา แสนค าเรือง และ กิตติ
พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้กล่าวถึงอุปสงค์การท่องเที่ยวไว้ว่าเป็นปริมาณความต้องการของ
นักทอ่งเที่ยวในการเดินทางไปใช้บริการรวมถึงไปซื้อสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีความต้องการ ความสามารถและความเต็มใจจ่ายซื้อสินค้าและ
บริการที่ก าหนดไว้ในเวลานั้น ซึ่งอุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยต่างๆ  ประกอบด้วย 
ฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะเวลาพัก การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจความรู้สึกประทับใจ สมัยนิยม และรูปแบบ
ของพาหนะเดินทาง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออัตราการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี Alister 
Mathieson และ Geoffrey Wall (ณัฐกานต์ โรจนุตมะ, 2542) ได้จ าแนกอุปสงค์การท่องเที่ยวไว้
เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
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2.7.1 อุปสงค์การท่องเที่ยวที่แท้จริง (Actual Demand) หมายถึง จ านวนประชากร
หรือผู้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้จริง เป็นอุปสงค์ที่มีความ
ครบถ้วนตามความหมายอุปสงค์ คือ มีความต้องการ มีความพร้อมและความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้า
และบริการที่ก าหนดไว้ขณะนั้น 

2.7.2 อุปสงค์การท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพ (Potential Demand) ได้แก่ จ านวน
ประชากรหรือนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเดินทางโดยมีองค์ประกอบของอุปสงค์ด้านความต้องการแล้ว 
แต่ยังขาดองค์ประกอบด้านการเงิน เวลาหรือการจัดการด้านการเดินทาง อุปสงค์การท่ องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนเป็นอุปสงค์ที่แท้จริงได้ หากระบบการตลาดให้ความส าคัญ เข้ามาแก้ปัญหา
เรื่องการให้เครดิต การจัดการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

2.7.3 อุปสงค์การท่องเที่ยวที่อาจคล้อยตามได้ (Deferred Demand) คล้ายกับข้อ
ที่ 1 และ 2 ภายใต้สมมติฐานที่ว่ามนุษย์ มีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่อุปสงค์ประเภทนี้
เป็นอุปสงค์ที่ยังไม่มีความรู้และความต้องการที่จะเดินทางไปยังจุดหมายที่ใดที่หนึ่งเนื่องจากไม่มีข้อมูล 
รวมทั้งขาดปัจจัยสนับสนุนให้กลายเป็นอุปสงค์การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ (เงิน เวลา การจัดการ) 

นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ความหมายว่า
ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการของการท่องเที่ยวและสามารถท าการซื้อได้ภายในเวลาที่
ก าหนดให้ ณ ระดับอัตราค่าบริการต่างๆ กัน และจะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยสองสิ่งคู่กันไป  คือ มี
ความต้องการบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Willing to Buy) และมีอ านาจซื้อ (Ability to 
Pay) ด้วย (สุพฤทธิ์ ด าส าราญ, 2555) 

อุปสงค์การท่องเที่ยว (Tourism Demand) คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางไปซื้อสินค้าและใช้บริการด้านการท่องเที่ยว ยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางโดย
นักท่องเที่ยวต้องมีความต้องการ มีอ านาจซื้อและมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ก าหนด ณ เวลานั้นๆ ปริมาณสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค์การท่องเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า อุปสงค์การท่องเที่ยว คือ ปริมาณความต้องการในการซื้อสินค้าและ
บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเดินทางไปท่องเที่ยวโดยผู้ที่เลือกเดินทางหรือเป็นนักท่องเที่ยวนั้น
ต้องมีอ านาจซื้อ ทั้งมีความเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยว
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมีค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้มากกว่าหนึ่ง ซึ่งค่าความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์ต่อราคาของ
การท่องเที่ยวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา นโยบาย สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ โดยมีปัจจัย
ต่างๆ ที่ท าให้อุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน แบ่งแยกได้ 2 ปัจจัยหลักคือ 
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1. ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รายได้และระดับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพ่ิมข้ึน การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร 
ตลาดจนการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ราคาค่าบริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสื่อมวลชน 
 
2.8 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวต่างกัน  
 

2.8.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ลักษณะของประชากร ได้แก่  ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัวเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

      2.8.2 ปัจจัยเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลก  การฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจและสภาพความมั่นคงทางการเมือง จะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวให้ขยายตัวอย่าง
กว้างขวาง การที่ประเทศมีปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจ ย่อมมีผลต่ออุปสงค์ในการเดินทางอย่างยิ่ง 
เช่น ประชากรมีรายได้สูงขึ้น มีการจ้างงานอยู่ในระดับสูง อัตราค่าจ้างสูง ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับไม่
สูงมากนัก ประกอบกับนโยบายต่างๆ ที่ภาครัฐก าหนดออกมาแก่การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย
ทางด้านลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลจากการเดินทางท่องเที่ยว การจัดให้มีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ 
การจูงใจไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่คนเคยไปจ านวนน้อยและยังไม่เป็นที่รู้จักโดยประชาสัมพันธ์ด้วย
ราคาที่ถูกกว่าประหยัดกว่า แต่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า การท่องเที่ยว หรือการตัดสินใจเดินทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยวก็ชะลอลง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ก็ลดลงไปด้วย 

2.8.3 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ของแต่ละเขตประเทศที่ต่างๆ และ
ยังเป็นสิ่งที่ก าหนดประเภทของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ต้องการไป เช่น นักท่องเที่ ยวที่อยู่
ในจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา น้ าตก ย่อมต้องการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอุปสงค์ทางด้านภูมิอากาศที่แตกต่างกันเช่น คนที่อยู่ในถิ่นเมืองร้อน ย่อมต้องการ
ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นเมืองหนาว 

2.8.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่ คือ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
นั้นอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของ ศาสนา สถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของประชาชน จารีต ประเพณี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแต่ละชาติจะมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การท่องเที่ยวที่อาศัยปัจจัยทางวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม 
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เกิดการแลกเปลี่ยน น าไปสู่การเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ ทั้งดีหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
เกิดข้ึนหรือมีอยู่นี้มีผลต่ออุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว 

2.8.5 ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและรัฐบาล เมื่อ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ปัญหาใดๆ จะสะท้อนถึงความปลอดภัยใน
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ถ้านักท่องเที่ยวรู้สึกหวั่นเกรงถึงความปลอดภัย อุปสงค์การ
ท่องเที่ยวก็จะลดลง ในด้านกฎหมาย ถ้ามีกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ย่อมสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยวได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ไม่ถูกหลอก และได้รับสิทธิความคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

2.8.6 ปัจจัยทางสื่อมวลชน ปัจจัยทางด้าน ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่ออกมาจากหน่วยงานของรัฐ ของเอกชน หรือองค์กรอิสระ
ต่างๆ มีส่วนในการสร้างการรับรู้ การกระตุ้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับสารอย่างนักท่องเที่ยว 
ข่าวสารทางบวกท าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางไปเที่ยวมากขึ้น เช่น การโฆษณาของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง 7 เมืองต้องห้ามพลาด ท าให้ผู้คนต้องการเดินทางไปยังเมืองที่
ประชาสัมพันธ์มากกว่าเดิม ปัจจุบันสื่อที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนหมู่มากคือ โทรทัศน์ โดยช่วงหลังสื่อ
ออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค ไลน์ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการก าหนดอุปสงค์มากข้ึน 

2.8.7 ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา การเปรียบเทียบราคาของแหล่งท่องเที่ยวท า
ให้นักท่องเที่ยวมีอุปสงค์ท่ีแตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบราคานี้ อาจเป็นการเปรียบเทียบราคาของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ราคาในปีนี้กับราคาปีหน้าซึ่งราคาจะแสดงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แล้วท าให้อุปสงค์แตกต่างจากเดิม 
นอกจากนี้ยังมีในด้านราคาของแหล่งท่องเที่ยว ถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปมีค่าครองชีพสูง  ก็จะมีผล
ดึงดูดกับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงเท่านั้น คนที่มีรายได้ลดลงมาก็จะมีทางเลือกอ่ืนในการท่องเที่ยวที่มี
ราคาลดลงมา 

2.8.8 ปัจจัยทางการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล ในด้านการเดินทางส่วนตัวโดยเฉพาะทาง
รถยนต์ช่วยให้การท่องเที่ยวภายในประเทศหรือเดินทางไปยังเขตพ้ืนที่ทีมี่พรมแดนติดกันจะอัตราการ
เจริญเติบโตมาก โดยจะเกิดขึ้นในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ วันหยุดตามเทศกาลส าคัญ และไม่ว่าจะ
เดินทางโดยครอบครัวเดียวหรือเดินทางไปเป็นหมู่คณะ การเดินทางโดยรถยนต์ก่อให้เกิดเสรีภาพใน
การเดินทาง ในเรื่องการเตรียมการ เวลา สถานที่ มีการวางแผนให้เหมาะสมกับตนเองได้ง่าย เมื่อ
ทราบถึงอุปสงค์ด้านนี้ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน 
ก็ต้องมีการจัดการด้านอุปทานท่ีแตกต่างหลากหลายเพ่ือรองรับกับอุปสงค์ลูกค้ากลุ่มนี้ 
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2.8.9 ปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมขนส่ง ในด้านการคมนาคมขนส่ง 
พิจารณาถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้ง 3 ทางคือ ทางบก มีถนนที่ยานพาหนะต่างๆ ผ่านเข้า
ออกได้สะดวก หรือมีบริการทางรถไฟ ท่าเทียบเรือ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ทางท่า
อากาศยาน มีสนามบินรองรับ ทันสมัย มีสายการบินไปลง รวมไปถึงการเข้าถึงการคมนาคมที่ ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจองตั๋วเครื่องบินและออกบัตรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจอง
โรงแรมผ่านเว็บไซด์ 

2.8.10 ปัจจัยการศึกษา เมื่อมีการขยายตัวของการศึกษาและโครงสร้างทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงช่วยให้คนมีการศึกษาสูงขึ้น และได้เรียนรู้เรื่องราวสังคมอ่ืน จะท าให้เกิดความอยากรู้
อยากเห็นมากขึ้นจึงมีการเดินทางท่องเที่ยวมาก 

2.8.11 ปัจจัยด้านกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมเฉพาะด้าน เนื่องจากการท่องเที่ยวใน
เวลานี้ได้แตกแขนงออกไปมากมายเพ่ือรองรับความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น การด าน้ า การปีนเขา 
การล่องแก่ง การเดินป่า การเรียนท าอาหาร หรือการใช้ชีวิตในชนบท ฯลฯ เพ่ิมขึ้นจากแหล่ง
ท่องเที่ยวปกติ ซึ่งท าให้หลายๆ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ต้องปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
ตนให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

2.8.12 ปัจจัยความเป็นฤดูกาลการท่องเที่ยว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในแต่ละ

ประเทศ ท าให้คนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือหนีฤดูกาลที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นฤดูกาลท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญใน

การก าหนดลักษณะสิ่งดึงดูดใจ ความยากล าบากในการขนส่ง ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

       ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางด้านรายได้ การกระจายรายได้ในระดับบุคคล มาตรฐานการ
ครองชีพ การที่ระดับรายได้เพ่ิมและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ท าให้คนมีอ านาจการใช้จ่ายได้ดีขึ้น
ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 4 รูปแบบส าคัญ ดังนี้ (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด, อัครพงศ์ อ้ันทอง, พรทิพย์ เธียรธีร
วิทย์, กุลดา เพ็ชรวรุณ, นุกุล เครือฟู 2556) 

จ านวนนักท่องเที่ยว (Tourist Arrivals) ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพิจารณาจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณเขตชายแดน ยกตัวอย่าง
เช่น จ านวนนักท่องเที่ยวจาก สปป. ลาว ที่เดินทางผ่านชายแดนมาท่องเที่ยวประเทศไทย หรือจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานที่พักแรม เช่น จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักในสถานที่พัก
แรมของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ข้อมูลประเภทนี้นิยมใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองอุปสงค์ของการ
ท่องเที่ยวรวม (Aggregate Demand Models) 
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เวลาที่ท่องเที่ยวหรือจ านวนคืนที่พัก (Overnights) โดยจะพิจารณาถึงจ านวนวันพัก
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลอุปสงค์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบ
นี้ส่วนใหญ่ได้จากการส ารวจจากสถานที่พักแรมหรือจากการส ารวจจากนักท่องเที่ยวโดยตรง 

       จ านวนครั้งในการท่องเที่ยว (Number of Trip) จ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในแต่ละปีของนักท่องเที่ยวแต่ละคน เป็นต้น ข้อมูลอุปสงค์ประเภทนี้นิยมใช้ศึกษาเพ่ือ
ประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์เชิงนันทนาการของเขตทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ
ประเมินต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) 

       ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยว (Tourism Expenditure) พิจารณาจากการส ารวจการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ที่ก าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง ที่พัก อาหาร ของที่
ระลึก โดยข้อมูลอุปสงค์ในลักษณะนี้ จะนิยมใช้ในการศึกษาและพัฒนาเป็นแบบจ าลองการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว (Tourist expenditure models) 

 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.9.1 การศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์การท่องเที่ยว 
ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึงอุปสงค์การท่องเที่ยวสีเขียวโดยตรงในประเทศไทย 

แต่พบว่ามีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวในด้านต่างๆ เช่น การจัดการการท่องเที่ยวสีเขียว
ในพ้ืนที่การท่องเที่ยวศักยภาพ การพัฒนาพ้ืนทีแ่หล่งท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สีเขียว โดยผู้วิจัยจะพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาปัจจัยด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวสีเขียวเป็นหลัก ในการศึกษาอุปสงค์นั้นเมื่อพิจารณาในด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยจะ
แยกเป็น 2 ส่วน คือ อุปสงค์ท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ ส่วนที่ศึกษาราคาที่ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
โดยพบว่ามีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

งานวิจัยของ สมบัติ แซ่แฮ, 2538 ที่ท าการศึกษาเรื่อง อุปสงค์ต่อการท่องเที่ยว
ชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้วิจัยต้องการที่จะประมาณการอุป
สงค์รวมไปถึงศึกษาเรื่องความยินดีที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการแต่ละชนิด โดยในที่นี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการบริการเพ่ือศึกษาปัจจัย 5 ชนิด คือบริการห้างดูสัตว์ บริการสะพาน
แขวนหรือพ้ืนที่ส าหรับดูนก บริการยานพาหนะน าเที่ยว บริการอุปกรณ์พักค้างแรม บริการเจ้าหน้าที่
น าทางเดินป่า รูปแบบการศึกษาที่ใช้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจ านวน 625 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit) ประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยวิธีการภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด และใช้กรอบแนวคิดที่ท าการศึกษาคือ วิธีการประเมินคุณค่า
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จากความเป็นไปได้ ผลการศึกษาพบว่าความต้องการบริการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีต่อบริการ
แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้ได้แก่ ตัวแปรพฤติกรรมการ
เลือกในอดีต และตัวแปรส่วนบุคคลคือ อายุ การศึกษา รายได้ ในการศึกษาของสมบัติ แซ่แฮ มีการ
ก าหนดขอบเขตรูปแบบการท่องเที่ยวชัดเจนและค่อนข้างคลอบคลุม แต่ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
นั้นมีไม่หลากหลายท าให้ผลที่ออกมาอาจมีปัจจัยอ่ืนอีกที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาได้ เช่นเดียวกันกับ 
วีระพล วงษ์ประเสริฐ (2536) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องอุปสงค์การท่องเที่ยวและเรื่องค่าใช้จ่ายของการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อการศึกษาว่า การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศไทย ท าการศึกษาหาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและมีผลต่อค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยว การศึกษาพบว่าอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยนั้นขึ้นอยู่กับ 
อัตราส่วนราคาค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศของนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยกับรายได้ที่เฉลี่ย
ต่อหัวของคนในประเทศนักท่องเที่ยว อัตราส่วนของราคาที่พักเฉลี่ยต่อวันของไทยกับรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวนักท่องเที่ยว อัตราส่วนเปรียบเทียบของดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคของประเทศนักท่องเที่ยว
เปรียบเทียบกับ ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคของไทย ตัวแปรหุ่นที่แสดงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และตัว
แปรหุ่นที่แสดงวิกฤติการณ์ทางการเมือง มีค่าประมาณสัมประสิทธ์ปัจจัยผันแปรอิสระแตกต่างกันไป
ตามสัญชาติของนักท่องเที่ยว ซึ่งงานศึกษาของวีระพล วงษ์ประเสริฐ มีความชัดเจน การศึกษามีข้อดี
ในแง่ที่ว่ามีการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ในแต่ละด้านที่ท าให้เห็นผลการศึกษาชัดเจนขึ้น และมีงาน
ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวและด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวยังพบได้อีกในงานของ 
ณัฐกานต์ โรจนุตมะ (2542) ที่ท าการศึกษาปัจจัยก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศและ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ จ านวน 372 คน และพิจารณาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง ก าหนดประชากรเป็นชาว
กรุงเทพมหานคร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) เพ่ือ
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้ครอบครัว รูปแบบการเดินทาง โดยรายได้ของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอุปสงค์การท่องเที่ยว ส่วนรูปแบบการเดินทางที่มีบทบาท
ในการก าหนดอุปสงค์ดังกล่าวคือ รูปแบบการเดินทางด้วยตนเอง แต่เมื่อพิจารณาในกรอบเวลาที่
ลดลง พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญลดลงและมีปัจจัยตัวอ่ืนๆ  ที่มีผลก าหนดอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น คือ ฤดูกาลและขนาดของครอบครัว ส าหรับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ ไม่มีอิทธิพลในการก าหนดอุปสงค์ดังกล่าว และผู้วิจัยได้แบบจ าลองการถดถอย (Regression 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเดินทางไป และรายได้ของ
ครอบครัวนักท่องเที่ยว โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ส าหรับอายุและอาชีพของนักท่องเที่ยวจะมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางลบ ส าหรับตัวแปรด้านรายได้ของครอบครัวของนักท่องเที่ยวแม้จะไม่มี
อิทธิพลในการก าหนดค่าใช้จ่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมากนัก แต่ถ้าน าไปเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ พบว่า 
รายได้ของครอบครัวของนักท่องเที่ยวยังมีความส าคัญ ในการก าหนดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนี้ในทิศทางบวก 
ส่วนตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะไม่มีความส าคัญ ในการก าหนดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 

 นอกจากนี้ยังมีงานที่ศึกษาหาปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้ใช้ข้อมูลด้านปฐม
ภูมิแต่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ มรุพงษ์ กิจกสิกร (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง อุปสงค์
การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ท าการศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่มประเทศรวมทั้งสิ้น 40 ประเทศ ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค 
Pool Cross-section and Time Series ข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ด้วยตัวแบบที่สร้างขึ้น
จากทฤษฏีอุปสงค์เพ่ือหาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ รายได้ต่อหัวของประเทศของ
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ หากนักท่องเที่ยวมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น แนวโน้มที่จะเดินทางข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยก็
เพ่ิมสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของประเทศนักท่องเที่ยวเมื่อ
เปรียบเทียบประเทศไทยก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินทางมาเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใน
ส่วนของปัจจัยด้านราคา ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อครั้ง เป็นตัวแทนของ
ปัจจัยทางด้านราคาพบว่า ไม่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เช่นเดียวกันกับงานของ สุพฤทธิ์ ด าส าราญ (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์ในการท่องเที่ยว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเหมือนกัน ท าการเลือกข้อมูล Panel Data 
ตั้งแต่ปี 2546 – 2554 มาท าการศึกษาอุปสงค์ ผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้แบบจ าลองเชิงซ้อนในการวิเคราะห์ 
มีการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์ และเรื่องทฤษฎีความพอใจเท่ากันมาใช้เพ่ือท าการวิเคราะห์ สรุปผล
การศึกษาด้านอุปสงค์การท่องเที่ยวมีอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปภูมิภาคยุโรปและเอเชียใต้ และ
แปรผันตรงกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านอัตราค่าจ้างที่แท้จริงมีนัยส าคัญทางสถิติกับจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้  แปรผัน
ตรงกันกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ด้านบวกก็จะ
ส่งผลท าให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมากข้ึน ในด้านอุปสงค์ของการท่องเที่ยวแบบเจาะจงเฉพาะ
สถานที่ มีในงานของ นันท์นภัส เนื้อสีจัน (2550) ที่ศึกษาเรื่อง อุปสงค์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยว
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เมืองพัทยาพร้อมมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ แต่ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ก าหนด
ช่วงข้อมูล 15 ปี คือ พ.ศ. 2534-2549 ใช้สถิติที่วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา ศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยว และปัจจัยส าคัญที่ท าให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยา ในส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในส่วนปัจจัยที่ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว น า
ตัวเลขและสถิติต่างๆ มาอธิบายด้วยวิธีก าลังสองที่น้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในรูป
สมการ Double-Log Model  และผลการศึกษาถึงตัวแปรที่ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยว คือ รายได้
เฉลี่ยต่อหัวที่สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงต่อหัวในการท่องเที่ยวพัทยาจะสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้าม  

 
2.10 การศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว 
 

นอกจากงานที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์การท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบลักษณะการ
ท่องเที่ยวในภาพกว้างหรือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เจาะจงประเภทแล้ว เมื่อลองศึกษาวรรณกรรมที่ผ่าน
มาในหัวข้อการท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือการท่องเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งในที่นี้คือ 
การท่องเที่ยวสีเขียว (Green tourism) พบงานการศึกษาที่น่าสนใจดังนี้คือ ผลงานการศึกษาของ 
เพชรรัตน์ จ าปาสุข (2558)  ที่ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวสีเขียวใน
จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษารูปแบบการจัดการรีสอร์ทสีเขียว กรณีศึกษาเรนฟอเรสท์รีสอร์ทแอนด์ 
ฟาร์ม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถอดบทเรียนการจัดการรีสอร์ทสีเขียวจาก
เรนฟอเรสท์รีสอร์ทแอนด์ฟาร์ม ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง และจากการสังเกต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายใน เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม ข้อมูลทุติยภูมิศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์รีสอร์ทสีเขียวและ
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรนฟอเรส รีสอร์ทแอนด์ฟาร์ม 
ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมที่ชัดเจนที่สุดในการด าเนิน
กิจกรรมภายในรีสอร์ท คือ กิจกรรมที่ลดค่าใช่จ่ายที่ไม่จ าเป็น โดยการผลิตใช้เอง มีกลยุทธ์การเติบโต
โดยการขยายกิจการสู่การเป็นผู้ผลิต มีการน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายให้กับทางรีสอร์ทและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นรีสอร์ทสีเขียว โดยข้อดีของการศึกษานี้คือ
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงประเด็น และเจาะด้านกิจกรรมรวมถึงการบริการ
เพ่ือปรับความเป็นสีเขียวมาใช้เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนในธุรกิจที่พักได้ เช่นเดียวกันกับงานศึกษาของ 
ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ และคณะ (2558) ที่ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียวในด้านของการจัดการ
เชิงสถานที่ท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสี
เขียวเชิงพ้ืนที่ของเกาะสมุย ภายใต้พลวัตของโลก เพ่ือมุ่งหมายให้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยให้
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (Green Destination) พร้อมทั้งเรื่องการรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ผู้ศึกษาท าการศึกษาในเชิงของการการวิเคราะห์ทางการตลาดโดยใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค แล้วน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวของเกาะสมุยเพ่ือให้เป็นการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและสอดรับกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต ในที่นี้
พบว่ามีกลยุทธ์ที่ส าคัญๆ ที่ท าให้เกาะสมุยกลายเป็นเกาะสีเขียว ในด้านแหล่งท่องเที่ยวต้องพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ทรัพยากรธรรมชาติโดนผลกระทบจากการท่องเที่ยวน้อยที่สุด พร้อม
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดรับกับการ
ท่องเที่ยว ส่วนในด้านที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวมีงานศึกษาของ ธนเดช เกียรติเลิศธรรม (2558) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ความทรงจ าของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นต่อกิจกรรมสีเขียว  ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง) อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้
ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาแค่กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 25 ปี ศึกษาใน
ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวและความทรงจ าเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ศึกษา  เก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยผู้ศึกษาได้ท าการแบ่ง
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับออกเป็น 4 ด้าน โดยด้านต่างๆ นั้นจะได้ผลการวิเคราะห์จากการ
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการหลีกหนีความวุ่นวาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้าน
ความบันเทิงทางอารมณ์ เรียกว่าหลัก 4E พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนั้นในด้านประสบการณ์ด้าน
การเรียนรู้ นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นได้เพ่ือนใหม่ระหว่างทางเดินขึ้นเขา ด้านการหลีกหนีความวุ่นวาย
นักท่องเที่ยวได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง ด้านสุนทรียศาสตร์ นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ธรรมชาติระหว่างทดสอบตนเองในการต่อสู้ความยากล าบากในการเดินขึ้นเขาหลวง  และด้านความ
บันเทิงทางอารมณ์ซึ่งมี 3 อารมณ์ คือ นักท่องเที่ยวรู้สึกสดชื่นขณะชมความงดงามของพระอาทิตย์
ขึ้น-ลง ตามหน้าผาต่างๆ ผลวิจัยที่ได้เพ่ือไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มใหม่ และในบางงานศึกษามีการน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เข้ามาพิจารณาในประเด็นความหมายของการท่องเที่ยวสีเขียวด้วย รวมไปถึงมีงาน
ศึกษาจากต่างประเทศที่มีผลการศึกษาว่าตัวแปรใดส่งผลต่อการท่องเที่ยวสีเขียว คือ งานศึกษาของ 
Tanti Handriana (2016) ที่บอกว่าตัวแปรต่างๆ เหล่านี้คือ ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกต่อการ
ท่องเที่ยวสีเขียวหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ การมีค่านิยมเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ ความสวยงาม
ของแหล่งท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ
ด้านการจัดการเดินทาง การให้ข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้านการศึกษาอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดตัวแปรรวมถึงออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือ
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ศึกษาถึงการท่องเที่ยวทางเลือกประเภทหนึ่ง คือ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ในการ
ค้นหาถึงความต้องการหรือปัจจัยก าหนดอุปสงค์ท่องเที่ยว ประเภทของตัวแปรอิสระใดก็ตามที่ส่งผล
ต่อการเลือกรูปแบบท่องเที่ยวสีเขียว โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้ตัวแปรอิสระจากงานการศึกษาที่ผ่าน
มาในการออกแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์มากข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเป็นปัจจุบันและคลอบคลุม 
ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านอิทธิพลของโซเชี่ยลมีเดีย รูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสีเขียวใหม่ๆ รูปแบบสถานที่ท่องเที่ยว ระดับราคาการท่องเที่ยว การสนับสนุนจากรัฐบาลฯ 
เพ่ือให้การวิจัยนี้ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด   
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บทที่ 3 
แนวการวิเคราะห์และวิธีศึกษา 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

ท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ซึ่งการศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว
นี้จะให้ความส าคัญต่อด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Green Activity) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
สีเขียวเท่านั้น เมื่อได้ทราบปัจจัยที่ก าหนดแล้วจะท าการจัดล าดับความส าคัญแต่ละปัจจัยว่าปัจจัย
ด้านต่างๆเมื่อเทียบกันแล้ว ปัจจัยไหนที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวสีเขียวกว่ากัน 

เรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร นี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ การจัดท าแบบสอบถาม 
โดยเก็บข้อมูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มจ านวน 400 คน 
เพ่ือสอบถามถึงปัจจัยก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism รวมถึงรูปแบบลักษณะ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาใช้วิธีทางสถิติเพ่ือค้นหา
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ เพ่ือให้ได้รับค าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งต่อไป 
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษานี้จะท าการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้โดยจะแบ่งเป็นกระบวนการการท าวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
3.1.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

              การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิท าโดยวิธีการออกแบบแบบสอบถามเป็น
ลักษณะข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Section Data) เนื่องจากขอบเขตประชากรที่ท าการศึกษาคือ ผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ที่ใช้จ่ายได้มีจ านวนมาก ด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลา
และเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เพ่ือที่จะให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนตามที่ต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ 

      การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้  ได้จากการให้
นักท่องเที่ ยวที่อาศัยอยู่ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการแ จก



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

41 

 

แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจะท าทั้งในรูปแบบกระดาษค าถามและในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา ได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากสูตร 

                             n = 
𝑁

1+ 𝑁𝑒2 

 

         โดย     n = ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 

           N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 

           e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

       จ านวนประชากรของจังหวัดกรุงเทพมหานครจากข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของ ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีจ านวน 
5,696,409 คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ 

  n = 
5,696,409

1+ 5,696,409(0.05)2 = 399.97 ≈ 400 

 

       เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ประชากรทั้งหมดประมาณ 400 
คน โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ถือเป็น ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์
ต่อไป 

3.1.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
              ข้อมูลต่างๆ ที่จะมาใช้ในการศึกษาและการออกแบบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสืบค้นจากที่เป็น
หนังสือ งานวิจัย สื่อออนไลน์ ทั้งข้อมูลจากภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช มูลนิธิใบไม้สีเขียว องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ผจญภัย (TEATA) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)  
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3.1.1.3 รูปแบบของแบบสอบถาม 
                                  แบบสอบถามท่ีใช้แบ่งเป็น 3 ส่วนส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

       ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทางด้านประชากรศาสตร์หรือข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ส่ วนที่  2 แบบสอบถามถึ งพฤติกรรมการท่ องเที่ ยวของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยจะเป็นในลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว  ประสบการณ์ 
ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามค านึงถึงในด้านการท่องเที่ยว 

        ส่วนที่ 3 แบบสอบถามถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการเลือก
รูปแบบลักษณะการท่องเที่ยวสีเขียวในด้านกิจกรรม รวมไปถึงทัศนคติ การรับรู้ปัญหาความคิด ความ
สนใจ 
        บางส่วนของแบบสอบถามจะมีลักษณะการให้ตอบแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยก าหนดดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
              ระดับ 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมาก 
      ระดับ 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเฉยๆหรือรู้สึกกลางๆ 
      ระดับ 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญน้อย 
      ระดับ 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้น้อยที่สุด 

                 โดยท าการหาความกว้างของชั้นที่ได้แบ่งระดับแต่ละปัจจัยที่มีผล
ออกเป็น  5 ระดับเท่ากัน โดยระดับ 5 คือค่าคะแนนที่มากสุด และระดับที่ 1 คือค่าคะแนนที่น้อย
ที่สุด น าไปค านวณจากสูตร 

     Range = ( 
𝑀𝑎𝑥  – 𝑀𝑖𝑛 

𝑛
) 

    = ( 
5−1

5
 ) = 0.8  

               ท าให้สามารถก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับความส าคัญปัจจัยได้ คือ  
คะแนนอยู่ในช่วงระดับความส าคัญ 4.21 – 5.00 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด, เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
คะแนนอยู่ในช่วงระดับความส าคัญ 3.41 – 4.21 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมาก, เห็นด้วยมาก 
คะแนนอยู่ในช่วงระดับความส าคัญ 2.61 – 3.40 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลปานกลาง, เฉยๆ 
คะแนนอยู่ในช่วงระดับความส าคัญ 1.81 – 2.60 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อย, ไม่เห็นด้วย 
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คะแนนอยู่ในช่วงระดับความส าคัญ 1.00 – 1.80 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด, ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

3.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนนี้จะใช้ข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่

ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวสี เขียวของผู้อาศัยเขตกรุงเทพมหานคร และท าการหาระดับ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวสีเขียว โดยจะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติท้ังหมด 

3.1.2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Method) จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้มาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ในด้านการอธิบายถึงปัจจัยส าคัญที่
มีผลต่อการท่องเที่ยวสีเขียว โดยน าข้อมูลนั้นมาท าการอธิบายลักษณะโดยทั่วไป จะแสดงผลการ
วิเคราะห์ออกมาในรูปตัวเลข ค่าค านวณที่ได้ จากการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการศึกษา
รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว ทัศนคติ ความคิดเห็น การเลือกใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสีเขียว  

3.1.2.2 สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Method) จะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการหาปัจจัยก าหนดอุปสงค์ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ที่ท าการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยใช้แบบจ าลองโลจิต
แบบ Binary Logistic ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ประยุกต์มาจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิสติค 
(Logistic Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีลักษณะข้อมูลเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพหรือตัวแปรตามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น ที่ต้องเผชิญกับการเลือก 2 ทาง หรือมีค่าได้ 2 ค่า 
ได้แก่ ค่า 0 และ ค่า 1 โดยจะแบ่งเป็นรูปแบบของความน่าจะเป็น (Probability) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 
ถึง 1 ได้ดังนี้ คือ Prop 1 (เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ) และ Prop 0 (ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ในครั้งนี้ ก าหนด
ให้ผลของการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวสีเขียว ก าหนดตัวแปรตาม (Y) ให้มีค่าได้เพียง 
2 ค่า คือ 

Y = 1 คือ ท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

Y = 0 คือ ไม่ท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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3.2 การก าหนดตัวแปร  
 

การก าหนดตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ในการเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) จะก าหนดตัวแปรอิสระให้สอดคล้องกับแบบสอบถามที่ได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ในการก าหนดตัว
แปรอิสระเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวแปรที่จะหาค่า ดังนี้ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  
เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ  

ปัจจัยด้านรูปแบบ พฤติกรรมการท่องเที่ยว ลักษณะการเลือกท่องเที่ยว รวมถึง
ปัจจัยทางด้านทัศนคติ การรับรู้ และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 

ได้แก่ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ฤดูกาลที่เลือก
เดินทางท่องเที่ยว ภูมิภาคที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว การเลือก
สถานที่พักแรมในการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ปัจจัยทางด้านประเภทของที่
พัก ราคาของการท่องเที่ยว  
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ตารางที่ 3.1 สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและตัวแปรที่ใช้ 
 

ตัวแปรอิสระ การก าหนดค่าตัวแปร 
การใช้
สัญลักษณ์ 

มาตรการวัด 

เพศ 1. ชาย 
2. หญิง 

Sex 1 
Reference        

Nominal 

อายุ 1. 15 – 24 ปี  
2. 25 – 35 ปี  
3. 35 –45 ปี 
4. 45 ปีขึ้นไป 

Reference 
Age2 
Age3 
Age4 

Ordinal 

ระดับการศึกษา 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

Reference 
Edu2 
Edu3 

Ordinal 

อาชีพ 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา    
2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3. พนักงานบริษัทเอกชน  
4. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  
5. อาชีพอ่ืนๆ 

Occ1 
Occ2 
Occ3 
Reference  
Occ4 

Nominal  

รายได้ 1. ต่ ากว่า 15,000    
2. 15,001 – 30,000    
3. 30,001 – 50,000  
4. มากกว่า 50,000  

Inc1 
Reference 
Inc3 
Inc4 

Ordinal 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 1. สถานทีท่างทะเล เกาะ หาด  
2. สถานที่ท่องเที่ยวภูเขา ป่าไม้ 
น้ าตก เขื่อน  
3. วัด โบราณสถาน แหล่ง
วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น  
4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เอง เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวน
สัตว์  

Reference  
Des 2 
 
Des 3 
 
Des 4 
 

Nominal   
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ตารางที่ 3.1 สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและตัวแปรที่ใช้ (ต่อ) 

 

ตัวแปรอิสระ การก าหนดค่าตัวแปร 
การใช้
สัญลักษณ์ 

มาตรการวัด 

ประเภทกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. กิจกรรมทางทะเล ชายหาด 
(เล่นน้ าทะเล) ด าน้ า 
 2. กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ปลูกป่า เดินป่า ต้ังแคมป์ ดูนก 
 3. กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา 
สุขภาพบ าบัด  
 4. ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
 5. พักผ่อน (ไม่เลือกท ากิจกรรม) 

Act1 
 
Act2 
 
Act3 
 
Act4 
 
Reference 

Nominal   

การรับรู้ข่าวสารการ
ท่องเที่ยว 

1. เว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท., เว็บ
ไซด์กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
2. เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น chillpainai, EDT Guide, 
painaidii, trip adviser 
3. วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้าน
การท่องเที่ยว 
4.  เว็บไซด์ข้อมูลผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์  
5. อ่ืนๆ 

Reference  
 
Lit2 
 
 
Lit3 
 
Lit4 
 
Lit5 

Nominal  

การเลือกที่พัก 1. ราคา          
2. บรรยากาศ ทิวทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก        
3. ความสะดวกสบาย สิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริการของที่พัก  
4. ที่ตั้งของที่พัก เดินทางสะดวก 
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

Res1 
Res2  
 
Reference  
 
Res4 

Nominal  
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ตารางที่ 3.1 สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและตัวแปรที่ใช้ (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ การก าหนดค่าตัวแปร 
การใช้
สัญลักษณ์ 

มาตรการวัด 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยว 

1. 500 – 1,000 บาท  
2. 1,001 –2,000 บาท 
3. 2,001 – 3,000 บาท  
4. มากกว่า 3,000 บาท 

Bud1 
Bud2 
Bud3 
Reference 

Ordinal 

การรับรู้ถึงปัญหา 1 = น้อยที่สุด 
 
2 = น้อย 
 
3 = ปานกลาง 
 
4 = มาก 
 
5 = มากที่สุด 

Plob Ordinal 

การเข้าใจความหมาย 
การท่องเที่ยวสีเขียว 

Mean Ordinal 

ทัศนคติด้านการ
ท่องเที่ยว 

Attd Ordinal 

ด้านที่ตั้ง Place Ordinal 

ด้านการคน้หาข้อมูล search Ordinal 
ผู้แนะน าด้านการ
ท่องเที่ยว 

Inform Ordinal 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

Adver Ordinal 

ด้านความปลอดภัย Safe Ordinal 
ความน่าสนใจของ
กิจกรรม 

Inter Ordinal 

แหล่งท่องเที่ยว Trat Ordinal 

การอ านวยความสะดวก
ผู้ให้บริการทั้งที่พักและ
กิจกรรม 

Pack Ordinal 

ด้านสิทธิประโยชน์จาก
รัฐ 

Gov Ordinal 

ด้านราคาและค่าใช้จ่าย Price Ordinal 
ที่มา: จากการรวบรวมของผู้วิจัย 
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3.3 การประมาณค่าด้วยแบบจ าลองโลจิต 
 

แบบจ าลองโลจิต (Logit) คือ การน าเอาฟังก์ชันโลจิสติกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อท า
การหาค่าตัวแปรตามที่เราต้องการ โดยที่ตัวแปรตามนั้นมีค่าได้เพียง 2 ค่าคือ Y=0 และ Y = 1 และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้น โดยจะอยู่ในรูป 
 

   E(Y) =  
𝒆𝜷_𝟎+𝜷_𝟏 𝑿

(𝟏+𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝑿)
 

 
น ามาประยุกต์เพ่ือหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั่นคือ  โอกาสที่กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว Prop (Y = 1) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดใน
แบบทดสอบดังนี ้
 

E (𝒀𝒊) = 𝑷𝒊(event) หรือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ =  
𝒆𝜷_𝟎+𝜷_𝟏 𝑿

(𝟏+𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝑿)
 ...………… (1) 

 
สมการที่ (1) นี้ คือ Logistic Response Function มีการแจกแจงความถี่สะสมแบบ 

Logistic ซึ่งค่า E(𝑌𝑖 ) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  
 
ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดตัวแปรอิสระ (X) เพ่ือค้นหาปัจจัยก าหนดอุปสงค์การ

ท่องเที่ยวสีเขียวมีหลายตัวแปร โดยขนาดของอิทธิพลปัจจัยย่อย (X) สามารถบอกได้ด้วยค่า (β) หรือ
สัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระ โดยเขียนความสัมพันธ์ได้ คือ 

 
𝑋𝑖  = 𝛽0  + 𝛽1𝑆𝑒𝑥1𝑖  +  𝛽2𝐸𝑑𝑢2𝑖  + 𝛽3𝐸𝑑𝑢3𝑖  + 𝛽4𝐴𝑔𝑒2𝑖  + 𝛽5𝐴𝑔𝑒3𝑖  + 𝛽6𝐴𝑔𝑒4𝑖  + 

𝛽7𝑂𝑐𝑐1𝑖  + 𝛽8𝑂𝑐𝑐2𝑖  + 𝛽9𝑂𝑐𝑐3𝑖  + 𝛽10𝑂𝑐𝑐5𝑖  + 𝛽11𝐼𝑛𝑐1𝑖  + 𝛽12𝐼𝑛𝑐3𝑖  + 𝛽13𝐼𝑛𝑐4𝑖  + 

𝛽14𝐷𝑒𝑠2𝑖  + 𝛽15𝐷𝑒𝑠3𝑖  + 𝛽16𝐷𝑒𝑠4𝑖  + 𝛽17𝐴𝑐𝑡1𝑖  + 𝛽18𝐴𝑐𝑡2  + 𝛽19𝐴𝑐𝑡3𝑖  + 𝛽20𝐴𝑐𝑡4𝑖  + 

𝛽21𝐿𝑖𝑡2𝑖  + 𝛽22𝐿𝑖𝑡3𝑖  + 𝛽23𝐿𝑖𝑡4𝑖  + 𝛽24𝐿𝑖𝑡5𝑖  + 𝛽25𝐵𝑢𝑑1𝑖  + 𝛽26𝐵𝑢𝑑2𝑖  + 𝛽27𝐵𝑢𝑑3𝑖   + 

𝛽28𝑅𝑒𝑠1𝑖  + 𝛽29𝑅𝑒𝑠2𝑖 + 𝛽30𝑅𝑒𝑠4𝑖  + 𝑈𝑖 
 

       เมื่อตัวแปรอิสระที่เราสนใจมีหลายตัว (X ≥ 2) ท าให้ Logistic Response Function 
ของสมการที่ (1) กลายเป็น 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

49 

 

𝑷𝒊(event) เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ   =  
𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝑿𝟏+⋯+𝜷𝒏𝑿𝒏

(𝟏+𝒆𝜷𝟎+𝜷𝟏𝑿𝟏+⋯+𝜷𝒏𝑿𝒏)
     ……………………….(2) 

𝑷𝒊  ไม่เกิดเหตุการณ์        =    1- P(เกิดเหตุการณ์) 

 

      ท าการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้อยู่ในรูปเชิงเส้น โดย
การหาค่า Odd Ratio จะได้ Logit Response Function คือ 

Ln(Odds) = ln(
𝑷𝒊

𝟏−𝑷𝒊
) = 𝑿𝒊 

หรอื    Ln(Odds) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1+ ….. + 𝛽𝑛𝑋𝑛 

โดยก าหนดให้ 

      𝑌𝑖  =   1 ถ้ากลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  

      𝑌𝑖  =   0 ถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ว  

      𝑃𝑖  (event) =  𝑃𝑖  ที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบสอบถามตัดสินใจเลือก
รูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

                𝑋𝑖   =   Function ของปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวสีเขียว 

     𝑈𝑖   =   error term 

               Ln   =   Natural Logarithms (𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥) 
          (i เป็นตัวอย่างของคนที่เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวและไม่เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวสี
เขียว) 

 
3.3.1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการศึกษานี้ จะใช้การประมาณภาวะน่าจะเป็น
สูงสุด หรือ Maximum Likelihood ด้วยสมการ 

L = ∏ (
1

1+𝑒−(𝑥′𝛽𝑖)

𝑛
𝑖=1 ) 

 
ระดับนัยส าคัญที่พิจารณาปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ของการเลือกท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวสีเขียว จะ
พิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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3.4 สมมติฐานการศึกษา 
 

ในการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวสีเขียว ของผู้อาศัยในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยมีสมมติฐานในการศึกษาว่า ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีผลต่ออุปสงค์ดังกล่าว 

เพศ (Sex) 
การท่องเที่ยวสีเขียวมีรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้พละก าลังทางกายค่อนข้าง

เยอะหรือออกแนวการผจญภัย หรือการเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างไม่สะดวก อีกด้านหนึ่งผู้หญิง
ที่มีเอกลักษณ์ในด้านความอ่อนโยน สามารถมีใจด้านอนุรักษ์ในมากกว่าเพศชาย ท าให้ปัจจัยด้านเพศ
น่าสนใจในการศึกษา 

อายุ (Age) 
ระดับอายุมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ด้วยประเด็นแรกด้านสุขภาพร่างกาย ผู้ที่อยู่ใน

วัยก าลังศึกษา เช่น นักเรียน นักศึกษา แนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก เนื่องจาก
มีพละก าลังกายดี มีความคล่องตัว กว่าในวัยผู้ใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม วัยผู้ใหญ่อาจมีการท่องเที่ยว
มากกว่าวัยรุ่น เนื่องจากการมีรายได้ท่ีมากกว่าสามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวกว่า  

ระดับการศึกษา (Education – Edu) 
ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีรายละเอียดการใช้ชีวิตที่มากขึ้น มีค่านิยมสนใจในการ

ท่องเที่ยว และสามารถเพ่ิมรูปแบบไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียวได้ เนื่องจากว่าเป็นกระแสการท่องเที่ยว
ทางเลือกท่ีสร้างภาพลักษณ์ในด้านดี ท าให้คนยอมรับได้ 

อาชีพ (Occupation – Occ)  
การมีอาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้อุปสงค์ในการท่องเที่ยวสีเขียวต่างกัน เนื่องด้วยบริบท

ในแต่ละอาชีพมีเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนไม่เหมือนกัน โดยในด้านการลาพักผ่อนก็อาจแตกต่างกัน
ด้วย นอกจากนี้ในรายละเอียดด้านรายได้ของแต่ละอาชีพต่างกัน ท าให้ศักยภาพในการท่องเที่ยวนั้น
ต่างกันด้วย 

รายได้ส่วนบุคคล (Income – Inc) 
บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนรวมกันสุทธิ ที่มีจ านวนที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้รวมกันใน

จ านวนที่ต่ ากว่า ท าให้มีรายได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยได้มากกว่า ท าให้กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนสูงสามารถมี
รายได้ที่จะน าไปใช้ในการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้มากกว่า กลุ่มท่ีมีรายได้น้อย 
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รูปแบบการเดินทาง (Form) 
รูปแบบการเดินเดินทางต่างๆ เช่น การเดินทางด้วยตนเอง การเดินทางไปกับบริษัททัวร์ 

การเดินทางกับสถานที่ท างาน นั้นจะส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ ยว เนื่องจากการเดินทางแต่ละ
รูปแบบนั้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ต่างกัน 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลการท่องเที่ยว (Literacy – Lit) 
ผู้ที่ติดตามข่าสารผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต เป็นประจ าสม่ าเสมอย่อมได้รับการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่ไม่ได้
ติดตาม และยิ่งปัจจุบันบรรดาเว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ลงรีวิวการท่องเที่ยว ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ยุคใหม่อย่าง Facebook, Instagram หรือแม้กระทั่งการเขียนบล็อค (Blog) ถ้า
ผู้บริโภคมีการใช้แอพพลิเคชันหรือมีการเยี่ยมชมผ่านเว็บไซด์สม่ าเสมอย่อมจูงใจการท่องเที่ยวได้มาก 

จุดมุ่งหมายปลายทาง (Destination - Des) 
จุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวสีเขียวย่อมมีความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างกัน 

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติจะมีความนิยมชมชอบการท่องเที่ย วสีเขียวและเลือก
เดินทางท่องเที่ยวสีเขียวมากกว่าประเภทอ่ืน    

ด้านปัจจัยการพิจารณาที่พัก (Residence – Res) 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ท าเกี่ยวกับด้านการให้บริการสถานที่พัก

แรมการท่องเที่ยวสามารถที่จะน าไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับรูปแบบการให้บริการของตน
ได้ ซึ่งในด้านนี้สมมติฐานเกี่ยวกับด้านปัจจัยการพิจารณาที่พักของการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว สถานที่พักที่มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความสวยงาม ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงจะมี
ความดึงดูดในเพ่ือให้เกิดอุปสงค์ท่ีมากกว่าปัจจัยด้านอ่ืน 

กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity – Act) 
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวสีเขียว เลือกมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หรือรบกวนการใช้พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด มีส่วนร่วมพัฒนาวิถีชุมชน และกิจกรรมนั้นมี
ความน่าสนใจจากผู้ให้บริการสามารถดึงดูดใจให้เลือกมาหรือมาจ่ายเงินใช้บริการได ้



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

52 

 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในด้านการเลือกท า

กิจกรรมการท่องเที่ยวจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากประชากรกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิเคราะห์จาก
การเก็บแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics 24 แบ่งเนื้อหาของการวิเคราะห์
ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 
4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามทั้งจาก
แบบสอบถามรูปแบบชุดกระดาษค าถามและแบบสอบถามออนไลน์ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการ
เก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 412 ตัวอย่าง พบแบบสอบถามที่มีการกรอกเลือกตอบผิดพลาดและไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 7 ชุด แต่เลือกน าผลมาวิเคราะห์จ านวน 400 ตัวอย่าง ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการ โดยการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์หรือเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เลือก
เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยในขั้นแรกจะพิจารณา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวก่อน ซึ่งแบบสอบถามจะมีการคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใดก็ได้ในช่วง 1 ปีที่ผ่าน
มา โดยผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการที่มาวิเคราะห์จ านวน 400 ตัวอย่างนั้นต่างก็มี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งหมด มีผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี้ 

ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวแบ่งเป็นเพศชายทั้งหมด 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 เป็นเพศ
หญิง 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 

ด้านอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มี
อายุระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 35 – 45 ป ี
ร้อยละ 17.5 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 25 ร้อยละ 8 และอายุ 45 ปีขึ้นไปร้อยละ 6.5 
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ด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับรองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 10 

ด้านอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47 ถัดมาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 25.3 กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 13.3 กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11 และกลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ด้านรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่
ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้อยู่ในช่วง 30,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 ผู้ที่มีรายได้ 50,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่า 15,001 คิดเป็นร้อยละ 9.8 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที ่4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะทางประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 181 45.3 
หญิง 219 54.8 
รวม 400 100.0 
2. อายุ   
15 – 24 ปี 32 8 
25 – 35 ปี 272 68 
35 –45 ปี 70 17.5 
45 ปีขึ้นไป 26 6.5 
รวม 400 100.0 
3. การศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 40 10 
ปริญญาตรี 200 50 

สูงกว่าปริญญาตรี 160 40 
รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)  
 

ลักษณะทางประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

4. อาชีพ   
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 44 11.0 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

101 25.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 188 47.0 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 53 13.3 
 อ่ืนๆ 14 3.5 

รวม 400 100.0 

5. รายได้   
ต่ ากว่า 15,000 39 9.8 
15,001 – 30,000 146 36.5 
30,001 – 50,000 141 35.3 
มากกว่า 50,000 74 18.5 
รวม 400 100.0 

   ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 
4.2 ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นข้อมูลจากประสบการณ์

การเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านมา โดยเป็นค าถามเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการเดินทาง ประเภท

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ชอบ ฤดูกาลที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว ภูมิภาคท่ีเลือกเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรม

ที่เลือกท าระหว่างการท่องเที่ยว ประเภทของสถานที่พักแรมที่พิจารณาใช้บริการระหว่างท่องเที่ยว 

ประเภทสื่อที่ใช้หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยการพิจารณาเลือกเข้าพักในสถานที่พักแรม ค่าใช้จ่าย

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง ประสบการณ์ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่

น ามาใช้วิเคราะห์ครั้งนี้ 400 ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดจ านวนวันที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.2 เป็นตารางสรุปผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกตอบเป็นจ านวนวันที่ท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง พบว่าส่วนใหญ่
ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาจ านวน 3 วัน มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 48.8 ล าดับถัดมา กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจ านวน 2 วัน คิด
เปน็ร้อยละ 28.3  

เมื่อแยกพิจารณากับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า มีผู้ที่มี
ประการณ์หรือเคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจ านวน 367 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.8 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยท่องเที่ยวแบบ  Green 
Tourism ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
รายละเอียดจะแสดงดังตารางที ่4.3 
 

 

 

 

 

จ านวนวันที่เดินทางเที่ยว 
(วัน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

1 14 3.5 
2 113 28.3 

3 195 48.8 
4 19 4.8 

5 32 8.0 

6 3 0.8 
7 23 5.8 

10 1 0.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

เมื่อท าการแยกวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ด้านรูปแบบการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เลือกเดินทางท่องเที่ยวเป็น
กลุ่ม (เดินทางมากกว่า 3 คนขึ้นไป) มากที่สุด ร้อยละ 53.7 ล าดับถัดมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเป็นคู่หรือ
เดินทางร่วมกับเพ่ือนร่วมทางหนึ่งคน ร้อยละ 36.9 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (เดินทางมากกว่า 3 คนขึ้นไป) 
มากที่สุด ร้อยละ 59.5 รองลงมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเป็นคู่หรือเดินทางร่วมกับเพ่ือนร่วมทางหนึ่งคน 
ร้อยละ 37.8 

ด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยว มีความต้องการเดินทางไปมากที่สุด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่รวมประเภทที่เป็นเกาะ หาด มีจ านวนร้อยละ 58.4 ล าดับถัดมาได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน มีจ านวนร้อยละ 27.3 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
จะเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่รวมประเภทที่เป็นเกาะ หาด ร้อยละ 54.1 
ล าดับถัดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน ร้อยละ 32.4 

ด้านฤดูกาลท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ใน
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวมากท่ีสุดที่ร้อยละ 63.6 ในล าดับถัด
มาเลือกเดินทางท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่ร้อยละ 32.0 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism เลือกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวมากที่สุดที่ร้อยละ 64.9 ล าดับถัดมาเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่ร้อยละ 32.4 

ด้านภูมิภาคที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ  Green Tourism ในด้าน
กิจกรรมท่องเที่ยว เลือกเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้มากที่สุด ร้อยละ 29.2 ล าดับถัดมาเป็นภาคเหนือ 

ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
 รวม 

37 
363 
400 

9.3 
90.8 
100.0 
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ร้อยละ 27.5 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism เลือกเดินทางท่องเที่ยวในภาค
กลางมากที่สุดร้อยละ 35.1 ล าดับถัดมาเป็นภาคใต้กับภาคตะวันออก เท่ากันที่ร้อยละ 21.6 

ด้านกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism เลือกประกอบกิจกรรมโดย กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่นน้ าทะเล) ด าน้ า 
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากที่สุดที่ ร้อยละ 40.5 ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมประเภท ไหว้พระ 
ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อยู่ที่ร้อยละ 32.0 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism เลือกประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเป็น กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่น
น้ าทะเล) ด าน้ า มากที่สุด ร้อยละ 43.2 ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 29.7 

ด้านประเภทของที่พักแรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกพิจารณา กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยว มักเลือกใช้บริการในการเดินทางท่องเที่ยว
ในแต่ละครั้ง ได้แก่ สถานที่พักแรมประเภท โรงแรม มีจ านวนทั้งสิ้นร้อยละ 59.8 ล าดับถัดมาเป็น
สถานที่พักแรมประเภท รีสอร์ท บังกะโล จ านวนร้อยละ 31.7 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism เลือกสถานที่พักแรมประเภท รีสอร์ท บังกะโล ร้อยละ 45.9 ล าดับถัดมาเป็น
สถานที่พักแรมประเภท โรงแรม ร้อยละ 37.8 

ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เลือกใช้ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงการหา
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว โดย เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เช่น Chillpainai, EDT Guide, 
Pantip ห้อง Blue Planet, Trip Adviser จะเป็นแหล่งที่กลุ่มตัวอย่างใช้หาข้อมูลมากที่สุดที่ร้อยละ 
74.4 ล าดับถัดมาเป็นการหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเช่น บริษัททัวร์ อยู่ที่
ร้อยละ 11.6 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism เลือกดูข้อมูลจากเว็บไซด์แนะน า
แหล่งท่องเที่ยว เช่น Chillpainai, EDT Guide, Pantip ห้อง Blue Planet, Trip Adviser มากที่สุด 
ร้อยละ 75.7 ล าดับถัดมาเป็นหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 18.9 

ด้านปัจจัยการเลือกพิจารณาการเข้าพักในสถานที่ พักแรมของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยวโดยปัจจัยด้านที่ตั้งของที่พัก 
เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดที่ร้อยละ 32.2 
ปัจจัยล าดับถัดมาได้แก่ บรรยากาศ ทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก ที่ร้อยละ 29.2 กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism จะเลือกปัจจัยด้าน บรรยากาศ ทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่
พัก มากที่สุด ร้อยละ 37.8 ล าดับถัดมาได้แก่ ด้านราคาที่ร้อยละ 35.1 

ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยเป็นการคิดเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของตนในแต่ละ
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ครั้งที่เดินทางท่องเที่ยว พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ในช่วง 3,000 บาทขึ้นไป มากท่ีสุดร้อยละ 49 ใน
ล าดับถัดมามีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในช่วง 2,001 – 3,000 บาท อยู่ที่จ านวนร้อยละ 28.9 กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เคยท่องเที่ยวแบบ Green Tourism จะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ในช่วง 3,000 บาทขึ้นไป มากที่สุด
ร้อยละ 40.5 ล าดับถัดมามีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในช่วง 2,001 – 3,000 บาท ร้อยละ 37.8 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 1* กลุ่มตัวอยา่งท่ี 2* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. รูปแบบการเดินทาง     
เดินทางคนเดียว 21 5.8 1 2.7 

เดินทางกับเพื่อนร่วมทางหนึ่งคน 134 36.9 14 37.8 

เดินทางเป็นกลุม่(มากกว่า 3 คน) 195 53.7 22 59.5 

เลือกเดินทางกับกรุป๊ทัวร ์ 13 3.6 0 0.0 

รวม 363 100.0 37 100.0 

2.ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว     

สถานท่ีท่องเที่ยวทางทะเลรวม 
ประเภทที่เป็นเกาะ หาด 

212 58.4 20 54.1 

ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน 99 27.3 12 32.4 

วัด,โบราณสถาน,แหล่ง
วัฒนธรรม, ชุมชนท้องถิ่น 

48 13.2 5 13.5 

สถานท่ีที่ไมไ่ด้เกดิขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น สวนสนุก สวนน้ า  

4 1.1 0 0.0 

รวม 363 100.0 37 100.0 

3. ฤดูกาลการท่องเที่ยว     

ฤดูร้อน (กุมภาพันธ-์พฤษภาคม) 116 32.0 12 32.4 

ฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน) 16 4.4 1 2.7 

ฤดูหนาว (ตุลาคม – มกราคม) 231 63.6 24 64.9 

รวม 363 100.0 37 100.0 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 1* กลุ่มตัวอย่างท่ี 2* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4.ภูมิภาคท่ีเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว 

    

ภาคเหนือ 100 27.5 6 16.2 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 23 6.3 2 5.4 

ภาคใต ้ 106 29.2 8 21.6 

ภาคกลาง 39 10.7 13 35.1 

ภาคตะวันออก 77 21.2 8 21.6 

ภาคตะวันตก 18 5.0 0 0.0 

รวม 363 100.0 37 100.0 

5. กิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว     

กิจกรรมทางทะเล ชายหาด 
(เล่นน้ าทะเล) ด าน้ า 

147 40.5 16 43.2 

กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ปลูกป่า เดินป่า แคมป์ปิ้ง ดูนก  

60 16.5 9 24.3 

กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา 
สุขภาพบ าบัด 

13 3.6 2 5.4 

ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

116 32.0 8 21.6 

พักผ่อน (ไม่เลือกท ากิจกรรม) 27 7.4 2 5.4 

รวม 363 100.0 37 100.0 

6. สถานที่เลือกในการพักแรม     

โรงแรม 217 59.8 14 37.8 

ที่พักอุทยานแห่งชาติ 23 6.3 6 16.2 

รีสอร์ท บังกะโล 115 31.7 17 45.9 

บ้านพักญาติ คนรูจ้ัก 6 1.7 0 0.0. 

อื่นๆ 2 .6 0 0.0 

รวม 363 100.0 37 100.0 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 1* กลุ่มตัวอย่างท่ี 2* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
7.เลือกดูข้อมลูสถานที่
ท่องเท่ียว, แหล่งท่องเท่ียว 
เว็บไซดภ์าครัฐ เช่น ททท., เว็บ
ไซด์กรมอุทยานแห่งชาต ิ

34 9.4 7 18.9 

เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น Chillpainai, EDT 
Guide,Trip Adviser, 
pantip.com ห้อง Blue 
Planet 

270 74.4 28 75.7 

วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพด์้าน
การท่องเที่ยว 

10 2.8 0 0.0 

ข้อมูลจากผูป้ระกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเช่น บริษัททัวร์ 

42 11.6 2 5.4 

อื่นๆ 7 1.9 0 0.0 

รวม 363 100.0 37 100.0 

8. ปัจจัยท่ีค านึงการเลือกที่พัก     

ราคา 76 20.9 13 35.1 

บรรยากาศ,ทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อม
โดยรอบที่พัก 

106 29.2 14 37.8 

ความสะดวกสบาย,สิ่งอ านวย
ความสะดวก,บริการของที่พัก  

64 17.6 4 10.8 

ที่ตั้งของที่พัก เดินทางสะดวก 
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  

117 32.2 6 16.2 

รวม 363 100.0 37 100.0 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 1* กลุ่มตัวอย่างท่ี 2* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

9.ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว/คร้ัง      

500 – 1,000 บาท  8 2.2 1 2.7 

1,001 – 2,000 บาท  72 19.8 7 18.9 

2,001 – 3,000 บาท  105 28.9 14 37.8 

มากกว่า 3,000 บาท  178 49.0 15 40.5 

รวม  363 100.0 37 100.0 

   ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 

หมายเหตุ: *กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ใน
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว  
*กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมท่องเที่ยว 
 
4.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  
 

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยในเขตจังหวัด
กรงุเทพมหานคร ที่มุ่งท าการหาว่าปัจจัยใดที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเภทนี้ โดย
จะอาศัยวิธีการทางสถิติด้วยแบบจ าลองโลจิสติกส์ ในการหาตัวแปรอิสระใดที่ส่งผลต่อตัวแปรตามซึ่งมี
ได้สองค่า คือ ค่า 0 ที่ไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว และ 
ค่า 1 คือเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งตัวแปรอิสระนี้ต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่ า วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระนี้จะใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficients) ประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 24.0 โดยได้ผลการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงการทดสอบ Pearson Correlation Coefficient เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระที่ท าการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย

 
Sex Age Edu Occ Inc Form    Des Seas Reg Act Res Lit Plc Bud 

Sex 1 0.072 .128* .102* 0.046 0.043 -0.045 -0.087 -0.034 0.009 0.012 -.148** 0.006 -.102* 

Age 0.072 1 .344** .316** .614** .262** 0.090 -0.055 -0.036 0.027 -0.077 .284** .192** .282** 

Edu .128* .344** 1 .184** .406** .152** 0.035 0.024 0.054 0.001 -0.078 .099* .111* .154** 

Occ .102* .316** .184** 1 .460** -0.013 -0.069 0.045 .135** .106* 0.051 -0.078 -0.062 .196** 

Inc 0.046 .614** .406** .460** 1 0.041 -0.044 0.009 .195** -0.089 -.117* .214** -0.045 .336** 

Form 0.043 .262** .152** -0.013 0.041 1 0.024 -0.053 -.128* -0.084 -.142** -0.009 .186** 0.036 

Des -0.045 0.090 0.035 -0.069 -0.044 0.024 1 0.079 -.257** .342** .103* 0.093 0.051 -.190** 

Seas -0.087 -0.055 0.024 0.045 0.009 -0.053 0.079 1 -.240** .212** 0.035 0.004 -0.009 -0.039 

Reg -0.034 -0.036 0.054 .135** .195** -.128* -.257** -.240** 1 -.208** -0.094 -0.024 -.229** 0.086 

Act 0.009 0.027 0.001 .106* -0.089 -0.084 .342** .212** -.208** 1 0.018 0.066 .120* 0.009 

Res 0.012 -0.077 -0.078 0.051 -.117* -.142** .103* 0.035 -0.094 0.018 1 -0.011 -0.092 -.174** 

Lit -.148** .284** .099* -0.078 .214** -0.009 0.093 0.004 -0.024 0.066 -0.011 1 -0.076 -0.039 

Plc 0.006 .192** .111* -0.062 -0.045 .186** 0.051 -0.009 -.229** .120* -0.092 -0.076 1 0.084 

Bud -.102* .282** .154** .196** .336** 0.036 -.190** -0.039 0.086 0.009 -.174** -0.039 0.084 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

63 

 

จากการตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สันหรือ Pearson 
Correlation Coefficients ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง จากตารางที่  พบว่า
ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ไม่มีตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในอัตราที่สูงจน
เกิดภาวะที่เรียกว่า Multicollinearity กล่าวคือ ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์ใดที่มากกว่า 0.80 ซึ่งถ้ามีค่า
มากกว่า 0.80 จะก่อให้เกิดภาวะที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงหรือเกิด Multicollinearity ที่
จะส่งผลต่อค่าตัวแปรตาม ดังนั้นท าให้ไม่ต้องพิจารณาตัดตัวแปรใดออกไป 
 
4.4 การหาค่าความถี่จ านวนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
     สีเขียว 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบหลาย
ค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวว่าเคยมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวสีเขียว
ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่ ประเภทไหนบ้าง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนพบว่า มี
จ านวนผู้ที่มีประสบการณ์กิจกรรมสี เขียวจ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 ส่วนผู้ ไม่มี
ประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  

กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียว โดยเลือกตอบประสบการณ์ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้มากกว่า 1 ค าตอบ ซึ่ง 3 ล าดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์มากที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในด้าน การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มีผู้ มี
ประสบการณ์ดังกล่าวจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ล าดับถัดมาเป็นประสบการณ์ด้านการด า
น้ าลึกและด าน้ าตื้น ผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ประสบการณ์ใน
ด้าน ล่องแพ, พายเรือแคนู, เรือคายัค, ล่องเรือชมธรรมชาติ ผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวจ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ส่วนประสบการณ์ในด้านการนั่งช้างมีผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุดจ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียว   

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตริะยะสั้น (ภายในวัน) 195 16.1 48.8 

การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน 36 3.0 9.0 

ดูนก ส่องสัตว ์ 45 3.7 11.3 

การตั้งแคมป ์ 132 10.9 33.0 

ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาต ิ 108 8.9 27.0 

การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 148 12.2 37.0 

ล่องแพ,พายเรือแคน,ูเรือคายัค, ลอ่งเรือชมธรรมชาต ิ 142 11.7 35.5 

ปีนเขา โดดหอ 60 5.0 15.0 

การนั่งช้าง 42 3.5 10.5 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 87 7.2 21.8 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 106 8.8 26.5 

ท่องเที่ยวพร้อมมีกิจกรรมการท าประโยชน ์ 71 5.9 17.8 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใดเลยข้างตน้ 37 3.1 9.3 

รวม 1209 100 302.3 
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ตารางที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียวกับเพศ 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

เมื่อพิจารณาประสบการณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวกับตัวแปรทางด้านเพศ
พบว่า เพศชาย มีประสบการณ์ท่องเที่ยวทางด้าน การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายใน
วัน) จ านวนมากที่สุด 92 คนรองลงมาเป็นประสบการณ์ทางด้าน ล่องแพ , พายเรือแคนู, เรือคายัค, 
ล่องเรือชมธรรมชาติ จ านวน 65 คน และมีประสบการณ์ด้านการเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน
น้อยที่สุดจ านวน 12 คน ส่วนเพศหญิงมีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น 
(ภายในวัน) มากที่สุดจ านวน 96 คน ถัดมาเป็น การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้นจ านวน 91 คน ในด้าน การ
เดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวันและการนั่งช้าง เพศหญิงมีประสบการณ์น้อยที่สุดจ านวน 24 คน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวกับเพศ 

 กิจกรรม เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ รวม 

การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะสั้น (ภายในวัน) 

99 50.8 96 49.2 195 

การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่อง
หลายวัน 

12 33.3 24 66.7 36 

ดูนก ส่องสัตว ์ 20 44.4 25 55.6 45 

การตั้งแคมป ์ 57 43.2 75 56.8 132 

ขี่จักรยานตามเส้นทาง
ธรรมชาต ิ

49 45.4 59 54.6 108 

การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 57 38.5 91 61.5 148 

ล่องแพ, พายเรือแคน,ู เรือ
คายัค, ล่องเรือชมธรรมชาต ิ

65 45.8 77 54.2 142 

ปีนเขา โดดหอ 25 41.7 35 58.3 60 

การนั่งช้าง 18 42.9 24 57.1 42 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 43 49.4 44 50.6 87 

ท่องเทีย่ว วัฒนธรรม 55 51.9 51 48.1 106 

ท่องเที่ยวพร้อมท าประโยชน์ 27 38.0 44 62.0 71 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใดเลย 19 51.4 18 48.6 37 

รวม 181  219  400 
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ตารางที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียวกับการศึกษา 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

เมื่อพิจารณาประสบการณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวกับตัวแปรด้านการศึกษา พบว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์กิจกรรมสีเขียว ทางด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น จ านวนมากที่สุด 19 คน ถัดมาเป็น ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ จ านวน 16 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวกับการศึกษา 
 การศึกษา  

กิจกรรม 
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ร้อยละ ปริญญาตร ี ร้อยละ 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

ร้อยละ รวม 

การเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตริะยะสั้น 
(ภายในวัน) 

19 9.7 106 54.4 70 35.9 195 

การเดินป่าระยะเวลา
ต่อเนื่องหลายวัน 

6 16.7 14 17.1 16 14.8 36 

ดูนก ส่องสัตว ์ 2 4.4 23 51.1 20 44.4 45 

การตั้งแคมป ์ 14 10.6 61 46.2 57 43.2 132 

ขี่จักรยานตามเส้นทาง
ธรรมชาต ิ

16 14.8 58 53.7 34 31.5 108 

การด าน้ าลึกและด าน้ า
ตื้น 

12 8.1 76 51.4 60 40.5 148 

ล่องแพ, พายเรือแคน,ู 
ล่องเรือชมธรรมชาต ิ

9 6.3 78 54.9 55 38.7 142 

ปีนเขา โดดหอ 4 6.7 34 56.7 22 36.7 60 

การนั่งช้าง 6 14.3 17 40.5 19 45.2 42 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 9.2 38 43.7 41 47.1 87 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 13 12.3 57 53.8 36 34.0 106 

ท่องเที่ยวพร้อมท า
ประโยชน ์

3 4.2 36 50.7 32 45.1 71 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใด 2 5.4 23 62.2 12 32.4 37 

รวม 40  200  160  400 
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คน น้อยที่สุดคือ กิจกรรม ดูนก ส่องสัตว์ จ านวน 2 คน ผู้ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มากที่สุดจ านวน 106 คน ถัดมาเป็น
กิจกรรม ล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติ จ านวน 78 คน กิจกรรมการเดินป่าระยะเวลา
ต่อเนื่องหลายวัน มีผู้ เลือกน้อยที่สุดจ านวน 14 คน ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสู งกว่าปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นจ านวน 70 คน ล าดับถัดมาเป็นการด าน้ า
ลึกและด าน้ าตื้น จ านวน 60 คน น้อยที่สุดเป็นประสบการณ์การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน
จ านวน 16 คน 
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ตารางที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียวกับอาย ุ

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวกับอายุ พบว่าผู้ที่มี

อายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) 
จ านวน 19 คน ล าดับถัดมาเป็น การตั้งแคมป์ และ ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ จ านวนเท่ากันที่ 
11 คน ส่วนกิจกรรม ดูนก ส่องสัตว์ มีผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุดจ านวน 2 คน ส าหรับผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มาก
ที่สุดจ านวน มีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) จ านวน 135 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวกับอายุ 
 ช่วงอายุ (ปี)  

กิจกรรม 15–24 ร้อยละ 25–35 ร้อยละ 35–45 ร้อยละ 45 ขึ้นไป ร้อยละ รวม 

การเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตริะยะสั้น 

19 9.7 135 69.2 29 14.9 12 6.2 195 

การเดินป่าระยะเวลา
ต่อเนื่องหลายวัน 

3 8.3 24 66.7 5 13.9 4 11.1 36 

ดูนก ส่องสัตว ์ 0 0.0 33 73.3 6 13.3 6 13.3 45 

การตั้งแคมป ์ 11 8.3 94 71.2 17 12.9 10 7.6 132 

ขี่จักรยานตามเส้นทาง
ธรรมชาต ิ

11 10.2 65 60.2 26 24.1 6 5.6 108 

การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 7 4.7 107 72.3 28 18.9 6 4.1 148 

ล่องแพ,พายเรือแคน,ู
ล่องเรือชมธรรมชาต ิ

7 4.9 100 70.4 30 21.1 5 3.5 142 

ปีนเขา โดดหอ 3 5.0 45 75.0 9 15.0 3 5.0 60 

การนั่งช้าง 2 4.8 25 59.5 10 23.8 5 11.9 42 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 2.3 62 71.3 20 23.0 3 11.5 87 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 10 9.4 71 67.0 16 15.1 9 8.5 106 

ท่องเที่ยวพร้อมท า
ประโยชน ์

5 7.0 50 70.4 9 12.7 7 9.9 71 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใด 4 10.8 30 81.1 3 8.1 0 0.0 37 

รวม 32  272  70  26  400 
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คน ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมด้าน การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น จ านวน 107 คน ส าหรับผู้มีอายุระหว่าง 
35 –45 ปี มีประสบการณ์ด้านล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติมากที่สุดจ านวน 30 คน 
ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรม การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) จ านวน 29 คน ส่วน
กิจกรรมด้าน การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวันมีผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุดจ านวน 5 คน และผู้มี
อายุ 45 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด
จ านวน 12 คน ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการตั้งแคมป์ จ านวน 10 คน ส่วนกิจกรรม ปีนเขา โดดหอ มี
ผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุดจ านวน 3 คน 
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ตารางที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียวกับรายได้ 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวกับรายได้
พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาทมีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น 
(ภายในวัน) มากที่สุดจ านวน 23 คน ล าดับถัดมาเป็น ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ จ านวน 13 
คน ส่วนกิจกรรม ดูนก ส่องสัตว์ เป็นกิจกรรมที่ไม่มีผู้ใดมีประสบการณ์เลย ส่วนผู้ที่รายได้ในช่วง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวกับรายได้ 
 รายได้  

กิจกรรม 
ต่ ากวา่ 
15,000 

ร้อยละ 
15,001 

– 
30,000 

ร้อยละ 
30,001 

– 
50,000 

ร้อยละ 
มากกว่า 
50,001 

ร้อยละ รวม 

การเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น 
(ภายในวัน) 

23 11.8 64 32.8 82 42.1 26 13.3 195 

การเดินป่าระยะเวลา
ต่อเนื่องหลายวัน 

4 11.1 13 36.1 13 36.1 6 16.7 36 

ดูนก ส่องสัตว ์ 0 0.0 16 35.6 18 40.0 11 24.4 45 

การตั้งแคมป์ 12 9.1 49 37.1 47 35.6 24 18.2 132 

ขี่จักรยานตามเส้นทาง
ธรรมชาติ 

13 12.0 36 33.3 38 35.2 21 19.4 108 

การด าน้ าลกึและด าน้ า
ตื้น 

11 7.4 53 35.8 63 42.6 21 14.2 148 

ล่องแพ, พายเรือแคนู, 
ล่องเรือชมธรรมชาติ 

7 4.9 47 33.1 59 41.5 29 20.4 142 

ปีนเขา โดดหอ 7 11.7 28 46.7 18 30.0 7 11.7 60 

การนั่งช้าง 5 11.9 19 45.2 12 28.6 6 14.3 42 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5 5.7 29 33.3 38 43.7 15 17.2 87 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 12 11.3 48 45.3 29 27.4 17 16.0 106 

ท่องเที่ยวพร้อมท า
ประโยชน ์

5 7.0 27 38.0 23 32.4 16 22.5 71 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใด 3 8.1 18 48.6 11 29.7 5 13.5 37 

รวม 39  146  141  74  400 
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15,001 – 30,000 บาท มีประสบการณ์ด้าน การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) 
มากที่สุด จ านวน 64 คน ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรม การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น จ านวน 53 คน และใน
ด้านกิจกรรมการเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน ผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุด 13 คน ทางด้านผู้ที่
รายได้ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท มีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น 
(ภายในวัน) มากที่สุดจ านวน 82 คน ล าดับถัดมา คือ ประสบการณ์ด้านการด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 
จ านวน 63 คน และประสบการณ์ด้านการนั่งช้าง น้อยที่สุดจ านวน 12 คน ส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาท มีประสบการณ์ด้านล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติ มากที่สุดจ านวน 29 
คน ล าดับถัดมาเป็นประสบการณ์ทางด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) 
จ านวน 26 คน ส่วนประสบการณ์ทางด้าน การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวันและการนั่งช้างมีผู้มี
ประสบการณ์น้อยที่สุดที่ 6 คน 
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        ตารางที ่4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมสีเขียวกับอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กิจกรรมสีเขียวกับอาชีพ 
 อาชีพ  

กิจกรรม 
นักเรียน 
นักศกึษา 

ร้อยละ 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 
พนักงาน
เอกชน 

ร้อยละ 
ธุรกจิ

ส่วนตัว/ 
ร้อยละ อาชีพอืน่ๆ ร้อยละ รวม 

เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะสั้น (ภายในวัน) 

25 12.8 51 26.2 88 45.1 23 11.8 8 4.1 195 

เดินป่าระยะเวลาหลายวัน 3 8.3 12 33.3 14 38.9 6 16.7 1 2.8 36 

ดูนก ส่องสัตว ์ 2 4.4 14 31.1 19 42.2 8 17.8 2 4.4 45 

การตั้งแคมป ์ 16 12.1 44 33.3 52 39.4 14 10.6 6 4.5 132 

ขี่จักรยานเส้นทางธรรมชาต ิ 15 13.9 20 18.5 47 43.5 23 21.3 3 2.8 108 

การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 12 8.1 36 24.3 73 49.3 22 14.9 5 3.4 148 

ล่องแพ,ล่องเรือชมธรรมชาต ิ 12 8.5 27 19.0 80 56.3 18 12.7 5 3.5 142 

ปีนเขา โดดหอ 7 11.7 20 33.3 24 40.0 8 13.3 1 1.7 60 

การนั่งช้าง 7 16.7 6 14.3 16 38.1 8 19.0 5 11.9 42 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 10 11.5 21 24.1 41 47.1 12 13.8 3 3.4 87 

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 14 13.2 28 26.4 45 42.5 11 10.4 8 7.5 106 

ท่องเที่ยวพร้อมท าประโยชน์ 10 14.1 24 33.8 28 39.4 8 11.3 1 1.4 71 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใด 6 16.2 6 16.2 22 59.5 1 2.7 2 5.4 37 
รวม 44  101  188  53  14  400 
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 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวกับอาชีพ
พบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีประสบการณ์ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายใน
วัน) มากที่สุดจ านวน 25 คน ล าดับถัดมาเป็นประสบการณ์ด้าน การตั้งแคมป์ จ านวน 15 คน ส่วนใน
ด้าน ดูนก ส่องสัตว์ มีจ านวนผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุด 2 คน อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีประสบการณ์ทางด้าน การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) สูงสุดจ านวน 51 คน 
ล าดับถัดมาเป็นประสบการณ์ทางด้าน การตั้งแคมป์ จ านวน 44 คน ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการนั่ง
ช้างมีจ านวนน้อยที่สุด 6 คน ในส่วนของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีประสบการณ์ทางด้าน การ
เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุดจ านวน 88 คน ล าดับถัดมาเป็น
ประสบการณ์ทางด้านล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติ จ านวน 80 คน ส่วนประสบการณ์
ในด้าน การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน มีจ านวนน้อยที่สุด 14 คน ด้านอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ มีผู้มีประสบการณ์ในกิจกรรม การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น  (ภายในวัน) 
และ ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ สูงที่สุดจ านวน 23 คนล าดับถัดมาเป็นด้านการด าน้ าลึกและด า
น้ าตื้น จ านวน 22 คน และมีผู้มีประสบการณ์ในด้านการเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน น้อยที่สุด 
6 คน 

ในด้านปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยในส่วนนี้จะท าการวัดระดับความพึงพอใจ จากค าถามที่ให้เลือกตอบระดับความพึง
พอใจแล้วน ามาวัดระดับความส าคัญ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ซึ่งการศึกษานี้ได้ก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาระดับความส าคัญ คือ 

คะแนนในช่วง 4.21–5.00 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด, เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนในช่วง 3.41 – 4.21 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมาก, เห็นด้วยมาก 
คะแนนในช่วง 2.61 – 3.40 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลปานกลาง, เฉยๆ 
คะแนนในช่วง 1.81 – 2.60 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อย, ไม่เห็นด้วย 

 คะแนนในช่วง 1.00 – 1.80 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด, ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้  
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ตารางที่ 4.12 แสดงระดับความส าคัญในด้านปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 

 

 

ปัจจัย 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ความคลาด

เคลื่อน 
ระดับความส าคัญ 

ด้านความเข้าใจปัญหาท่องเที่ยว 400 4.02 0.782 ส าคัญมาก 

ด้านความจ าเปน็ในการแก้ไข 400 4.37 0.689 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านความตระหนักการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว 400 4.11 0.725 ส าคัญมาก 

การเข้าใจความหมาย 400 3.69 0.879 ส าคัญมาก 

ทัศนคติที่ดีต่อการมีกิจกรรมที่ร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

400 4.55 0.590 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านที่ตัง้แหล่งท่องเที่ยวกับการตัดสินใจ 400 4.31 0.675 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านความง่ายในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่
มี Green Activity 

400 3.44 0.876 ส าคัญมาก 

ด้านความส าคัญของมัคคุเทศก์ในสถานที่
ท่องเที่ยว 

400 3.94 0.847 ส าคัญมาก 

ด้านการโฆษณาและการสง่เสริมการตลาด 400 4.23 0.697 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ 400 4.42 0.674 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านความมั่นใจต่อความปลอดภัย 400 4.40 0.675 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ความดึงดูดใจของกิจกรรม 400 3.71 0.802 ส าคัญมาก 

ด้านความใกล้ชิดธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 400 4.19 0.657 ส าคัญมาก 

ด้านการพิจารณาทีพ่ักแบบเต๊นท์ โฮมสเตย์ 400 3.18 1.017 ปานกลาง 

ด้านความนา่สนใจของกิจกรรม 400 3.58 0.818 ส าคัญมาก 

ด้านที่พักทีจ่ัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยว 400 3.81 0.777 ส าคัญมาก 

ด้านสทิธิประโยชน์ทีไ่ด้จากภาครัฐ 400 3.96 0.833 ส าคัญมาก 

ด้านราคาของกิจกรรมการท่องเที่ยว 400 4.15 0.689 ส าคัญมาก 

ด้านการจา่ยเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้ม 400 4.06 0.742 ส าคัญมาก 

Valid N (listwise) 400    
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จากตารางที่ 4.12 สรุปได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว ที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการพิจารณาประกอบการเลือกท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยด้านการเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการแก้ไขการท่องเที่ยว, ด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อการมีกิจกรรมที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม, ด้านที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวกับการตัดสินใจ, ด้าน
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, ด้านช่องทางการสื่อสารการท่องเที่ยวใหม่ๆ, ด้านความมั่นใจ
ต่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยปัจจัยดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในช่วงระดับความส าคัญ 4.21–
5.00 แสดงว่า เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด, เห็นด้วยมากที่สุด  
 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวสีเขียวในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวสีเขียวในด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนี้จะท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ก าหนดขึ้นกับตัวแปรตาม ด้วย
วิธี Binary Logistic Regression ในที่นี้จะใช้สมการในการวิเคราะห์ คือ 

 
𝑌𝑖  = 𝛽0  + 𝛽1𝑆𝑒𝑥1𝑖  +  𝛽2𝐸𝑑𝑢2𝑖  + 𝛽3𝐸𝑑𝑢3𝑖  + 𝛽4𝐴𝑔𝑒2𝑖  + 𝛽5𝐴𝑔𝑒3𝑖  + 𝛽6𝐴𝑔𝑒4𝑖  + 

𝛽7𝑂𝑐𝑐1𝑖  + 𝛽8𝑂𝑐𝑐2𝑖  + 𝛽9𝑂𝑐𝑐3𝑖  + 𝛽10𝑂𝑐𝑐5𝑖  + 𝛽11𝐼𝑛𝑐1𝑖  + 𝛽12𝐼𝑛𝑐3𝑖  + 𝛽13𝐼𝑛𝑐4𝑖  + 

𝛽14𝐷𝑒𝑠2𝑖  + 𝛽15𝐷𝑒𝑠3𝑖  + 𝛽16𝐷𝑒𝑠4𝑖  + 𝛽17𝐴𝑐𝑡1𝑖  + 𝛽18𝐴𝑐𝑡2  + 𝛽19𝐴𝑐𝑡3𝑖  + 𝛽20𝐴𝑐𝑡4𝑖  + 

𝛽21𝐿𝑖𝑡2𝑖  + 𝛽22𝐿𝑖𝑡3𝑖  + 𝛽23𝐿𝑖𝑡4𝑖  + 𝛽24𝐿𝑖𝑡5𝑖  + 𝛽25𝐵𝑢𝑑1𝑖  + 𝛽26𝐵𝑢𝑑2𝑖  + 𝛽27𝐵𝑢𝑑3𝑖   + 

𝛽28𝑅𝑒𝑠1𝑖  + 𝛽29𝑅𝑒𝑠2𝑖 + 𝛽30𝑅𝑒𝑠4𝑖  + 𝑈𝑖 

 

โดยที่ Y เป็นตัวแปรตามมีค่าได้ 2 ค่า คือ 

Y = 0 ไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกกรรมการท่องเที่ยว 

Y = 1 เลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกกรรมการท่องเที่ยว 

ท าการก าหนดตัวแปรอิสระในสมการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการก าหนดตัวแปร, ความหมายตัวแปรและตัวแปรอ้างอิง 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

ตัวแปร ความหมายของตัวแปร ตัวแปรที่เป็นกลุ่มอ้างอิง 
Sex Sex 1 = เพศชาย Sex 2 = เพศหญิง 

Edu Edu 2 = ระดับปริญญาตรี 
Edu 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 

Edu 1 = ต่ ากว่าปริญญาตรี 

Age Age 2 = 25 – 35 ปี 
Age 3 = 35 –45 ปี 
Age 4 = 45 ปีขึ้นไป 

Age 1 = 15 – 24 ปี 

Occ Occ 1 = นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
Occ 2 = ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
Occ 3 = พนักงานบริษัทเอกชน 
Occ 5 = อื่นๆ 

Occ 4 = ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ 

Inc Inc 1 = ต่ ากว่า 15,000 
Inc 3 = 30,001 – 50,000 
Inc 4 = มากกว่า 50,000 

Inc 2 = 15,001 – 30,000 

Des Des 2 = ภูเขา ป่าไม ้น้ าตก เขื่อน 
Des 3 = วัด โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม  
Des 4 = สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ 

Des 1 = ทางทะเล รวม ประเภทท่ี
เป็นเกาะ หาด 

Act Act 1 = ทางทะเล เล่นน้ าทะเล ด าน้ า 
Act 2 = กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
Act 3 = กิจกรรมเชิงสุขภาพ 
Act 4 = ไหว้พระ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

Act 5 = พักผ่อน (ไม่เลือกท า
กิจกรรม) 

Bud Bud 1 = 500 – 1,000 บาท 
Bud 2 = 1,001 –2,000 บาท 
Bud 3 = 2,001 – 3,000 บาท 

Bud 4 = มากกว่า 3,000 บาท 

Res Res 1 = ราคา 
Res 2 = บรรยากาศ ทิวทัศน์โดยรอบท่ีพัก 
Res 4 = ท่ีตั้ง สะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

Res 3 = ความสะดวกสบาย สิ่ง
อ านวยความสะดวก 

Lit Lit 2 = chillpainai, pantip, trip adviser 
Lit 3 = วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ 
Lit 4 = ข้อมูลผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
Lit 5 = อื่นๆ 

Lit 1 = ททท., เว็บไซด์กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 
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โดยในการวิเคราะห์และแปลผลสมการถดถอยโลจิสติกส์ จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS Version 24 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะแสดงดังนี้ 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests 
 

 ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

ตารางที่  4.14 จะแสดงผลการทดสอบ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests ของ
แบบจ าลอง โดยการทดสอบแบบจ าลองมีสมมติฐานดังนี้ 

 
𝐻0 : การเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ไม่ข้ึนกับตัวแปรอิสระใดๆ 

𝐻1 : การเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 
1 ตัว 

เมื่อพิจารณาผลสถิติทดสอบของแบบจ าลองที่ตั้งไว้ พบว่า ค่า  Chi-square เท่ากับ 
48.091 และค่า Sig เท่ากับ 0.019 นั่นคือ ท าการปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า การเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ไม่ขึ้นกับตัวแปรอิสระใดๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงให้เห็น
ว่า การเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 

Omnibus Tests Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 48.091 30 0.019 

Block 48.091 30 0.019 

Model 48.091 30 0.019 
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ตารางที่ 4.15 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit) 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

 ข้อมูลจากตารางที่ 4.15 จะแสดงค่าการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองที่ใช้ใน
การวิเคราะห์นี้ (Goodness of fit) ในที่นี้จะพิจารณาค่า Nagelkerke R Square มีความหมายคือ 
เป็นค่าที่บอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปรของแบบจ าลองนี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.246 หรือ ร้อย
ละ 24.6 ของความผันแปรสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกส์ของแบบจ าลองนี้ 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow 
 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบ Chi-square ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow 
เพ่ือหาความเหมาะสมของสมการโลจิสติกส์ โดยการทดสอบแบบจ าลองมีสมมติฐานดังนี้  

 

𝐻0 : สมการโลจิสติกส์ของแบบจ าลองมีความเหมาะสม 

 𝐻1 : สมการโลจิสติกส์ของแบบจ าลองไม่มีความเหมาะสม 
 

โดยการพิจารณาผลการทดสอบพบว่าค่า Chi-square มีค่าเท่ากับ 10.354 และมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.241 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ท าให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าสมการโลจิสติกส์
ของแบบจ าลองมีความเหมาะสม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

198.536a .113 .246 

Hosmer and Lemeshow 

Chi-square df Sig. 

10.354 8 .241 
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการประมาณค่าด้วยแบบจ าลอง Binary Logistic 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 

ค่า
ความคลาด

เคลื่อน 

Wald 
Statistic 

Sig. 
Odds 
Ratio 

Sex1 0.618 0.426 2.102 0.147 1.854 

Edu2 1.329 0.738 3.241 0.072 3.779 

Edu3 0.312 0.740 0.178 0.673 1.366 

Age2 -1.245 1.677 0.551 0.458 0.288 

Age3 -1.798 1.877 0.918 0.338 0.166 

Age4 -21.883 6326.323 0.000 0.997 0.000 

Occ1 3.726 1.498 6.185 0.013 41.528 

Occ2 2.192 1.251 3.086 0.080 8.951 

Occ3 2.058 1.111 3.433 0.064 7.828 

Occ5 4.230 1.540 7.550 0.006 68.737 

Inc1 -3.169 1.494 4.497 0.034 0.042 

Inc3 0.179 0.536 0.111 0.739 1.196 

Inc4 1.224 0.806 2.308 0.129 3.402 

Des2 0.520 0.553 0.884 0.347 1.682 

Des3 1.173 0.864 1.843 0.175 3.232 

Des4 -18.446 20096.496 0.000 0.999 0.000 

Act1 0.526 0.869 0.367 0.545 1.692 

Act2 1.199 0.913 1.726 0.189 3.317 
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการประมาณค่าด้วยแบบจ าลอง Binary Logistic (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 

ค่า

ความคลาด

เคลื่อน 

Wald 

Statistic 
Sig. 

Odds 

Ratio 

Act3 0.618 1.152 0.288 0.592 1.855 

Act4 -0.523 1.003 0.272 0.602 0.593 

Bud1 0.012 1.439 0.000 0.993 1.012 

Bud2 0.362 0.608 0.354 0.552 1.436 

Bud3 0.588 0.505 1.355 0.244 1.800 

Res1 1.433 0.713 4.041 0.044 4.193 

Res2 0.742 0.711 1.091 0.296 2.101 

Res4 -0.161 0.827 0.038 0.846 0.852 

Lit2 -1.754 0.671 6.841 0.009 0.173 

Lit3 -20.572 11219.769 0.000 0.999 0.000 

Lit4 -2.070 1.139 3.300 0.069 0.126 

Lit5 -21.284 14809.477 0.000 0.999 0.000 

Constant 91.090 28090.803 0.000 0.997 3.63E39 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ค่าระดับนัยส าคัญ จากตารางที่ 4.17 พบว่ามีเพียงตัวแปร Occ1, 
Occ5, Inc1, Res1, Lit2 ที่มีค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถเขียนเป็นสมการได ้คือ 
 

Yi = 91.090 + 3.726 Occ1 + 4.230 Occ5 – 3.169 Inc1 + 1.433 Res1 – 1.754 Lit2 
 
โดยที่ตัวแปร Occ 1 คือ อาชีพ นักเรียน นักศึกษา 

Occ 5 คือ อาชีพอ่ืนๆ 
Inc 1 คือ กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
Res 1 คือ ปัจจัยด้านราคาท่ีพัก 
Lit 2 คือ การรับรู้ข่าวสารท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์รีวิวการท่องเที่ยว 

 
จากการแสดงผลตามตารางที่ 4.17 สามารถวิเคราะห์ค่าตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปร

ตามท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
 

1.เพศ  
เมื่อก าหนดให้เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายจะมีโอกาส

ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะไม่เดินทาง
อยู่ 1.854 เท่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

2.การศึกษา (เมื่อให้การศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นฐาน) 
2.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี (Edu2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้ เดินทาง
ท่องเที่ยวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เท่ากับ 3.779  

2.2 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (Edu3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้ เดินทาง
ท่องเที่ยวจบการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เท่ากับ 1.366 เท่า  
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3.อาย ุ(เมื่อก าหนดให้อายุ 15 – 24 ปี เป็นฐาน) 
3.1 อายุ 25 – 35 ปี (Age2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยว มีอายุ 25 – 35 
ปี จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบ
กับ ผู้ที่มีอายุ 15 – 24 ปี เท่ากับ 0.288   

3.2 อายุ 35 –45 ปี (Age3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยว มีอายุ 35 –45 ป ี
จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบ
กับ ผู้ที่มีอายุ 15 – 24 ปี เท่ากับ 0.166 

3.3 อายุ 46 ปี ขึ้นไป (Age3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยว มีอายุ46 ปี ขึ้น
ไป จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวลดลงแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเมื่อ
เทียบกับ ผู้ที่มีอายุ 15 – 24 ปี เท่ากับ 0.000 

4.อาชีพ (เมื่อก าหนดให้อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เป็นฐาน) 
4.1 อาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา (Occ1) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้ เดินทาง
ท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เท่ากับ 41.528  

4.2 อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (Occ2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทาง
ท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เท่ากับ 8.951   

4.3 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน (Occ3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้ เดินทาง
ท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เท่ากับ 7.828  

4.4 อาชีพ อื่นๆ เช่น (Occ4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ 
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อ่ืนๆ เช่น จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ เท่ากับ 68.737 

5.รายได้ (เมื่อก าหนดให้ผู้ที่มีรายได ้15,001 – 30,000 เป็นฐาน) 
5.1 รายได้ ต่ ากว่า 15,000 (Inc1) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีรายได้
ต่ ากว่า 15,000 บาท จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 เท่ากับ 0.042  

5.2 รายได้ 30000 – 50000 (Inc3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีรายได้ 
30000 – 50000 บาท จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 เท่ากับ 1.196 

5.2 รายได้ 50,000 ขึ้นไป (Inc4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีรายได้ 
50,000 บาทขึ้นไป จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 เท่ากับ 3.402  

6.ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว (เมื่อก าหนดให้ผู้ที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล รวม 
ประเภทที่เป็นเกาะ หาด เป็นฐาน) 

6.1 แหล่งท่องเที่ยวภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน (Des2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทาง
ท่องเที่ยวเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภท ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก และเขื่อน จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่เลือกสถานที่
ท่องเที่ยวทางทะเล รวม ประเภทที่เป็นเกาะ หาด เท่ากับ 1.682  

6.2 แหล่งท่องเที่ยววัด โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม เมืองเก่า ชุมชนท้องถิ่น 
(Des2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภท วัด โบราณสถาน แหล่ง
วัฒนธรรม เมืองเก่า ชุมชนท้องถิ่น จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล รวมสถานที่ 
ประเภทที่เป็นเกาะ หาด เท่ากับ 3.232 

6.3 แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ 
(Des4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
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ธรรมชาติ เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว์ จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล รวมประเภทที่เป็น
เกาะ หาด เท่ากับ 0.000 

7.กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว (เมื่อก าหนดให้ผู้ที่เลือกพักผ่อนไม่ท ากิจกรรมเป็น
ฐาน เป็นฐาน) 

7.1 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวประเภท กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่นน้ า
ทะเล) ด าน้ า (Act1) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวเลือก กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
ประเภท กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่นน้ าทะเล) ด าน้ าจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ เลือกพักผ่อนไม่ท า
กิจกรรม เท่ากับ 1.692 

7.2 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวประเภท กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า 
เดินป่า แคมป์ปิ้ง ดูนก สัตว์ป่า (Act2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวเลือก กิจกรรมระหว่าง
การท่องเที่ยวประเภท กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า เดินป่า แคมป์ปิ้ง ดูนก สัตว์ป่า จะมี
โอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่
เดินทางท่องเที่ยวที่ เลือกพักผ่อนไม่ท ากิจกรรม เท่ากับ 3.317 

7.3 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวประเภท กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา สุขภาพ
บ าบัด (Act3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวเลือกประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวประเภท 
กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา สุขภาพบ าบัด จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เลือกพักผ่อนไม่ท ากิจกรรม 
เท่ากับ 1.855 

7.4 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวประเภท ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น (Act4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยว เลือกกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว
ประเภทไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่ เลือก
พักผ่อนไม่ท ากิจกรรม เท่ากับ 0.593 
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8.ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อครั้ง (เมื่อก าหนดให้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 3,000 บาท 
เป็นฐาน) 

8.1 ค่ า ใช้ จ่ า ย ก ารท่ อ ง เที่ ย วต่ อ ค รั้ ง  500 – 1,000 บ าท  (Bud1) พ บ ว่ ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท จะมีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทาง
ท่องเที่ยว ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 3,000 บาทเท่ากับ 1.012 

8.2 ค่ า ใช้ จ่ าย การท่ อ ง เที่ ย วต่ อค รั้ ง  1,001 –2,000 บ าท  (Bud2) พบ ว่ ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อครั้ง 1,001 –2,000 บาท จะมีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทาง
ท่องเที่ยว ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 3,000 บาทเท่ากับ 1.436 

8.3 ค่ าใช้ จ่ ายการท่ องเที่ ย วต่ อครั้ ง  2,001 – 3,000 บาท  (Bud3) พบว่ ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อครั้ง 2,001 – 3,000 บาท จะมีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทาง
ท่องเที่ยว ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 3,000 บาทเท่ากับ 1.800  

9.ด้านปัจจัยการพิจารณาที่พัก (เมื่อก าหนดให้ความสะดวกสบาย สิ่งอ านวยความ
สะดวก การบริการของที่พัก เป็นฐาน)  

9.1 ปัจจัยการพิจารณาที่พักด้านราคา (Res1) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้ เดินทาง
ท่องเที่ยวพิจารณาที่พักจากทางด้านราคาจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวที่พิจารณาที่พักจากด้านของความ
สะดวกสบาย สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการของที่พัก เท่ากับ 4.193  

9.2 ปัจจัยการพิจารณาที่พักด้านบรรยากาศ ทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก 
(Res2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวพิจารณาที่พักจากทางด้านบรรยากาศ ด้านทิวทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ที่พิจารณาที่พักด้านความสะดวกสบาย สิ่งอ านวยความ
สะดวก การบริการของที่พัก เท่ากับ 2.101 
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9.3 ปัจจัยการพิจารณาที่พักด้านที่ตั้งของที่พัก เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 
(Res4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวพิจารณาที่พักจากทางด้านที่ตั้งของที่พัก เดินทางสะดวก 
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับที่เดินทางท่องเที่ยวที่พิจารณาที่พักด้านความสะดวกสบาย สิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริการของที่พัก เท่ากับ 0.852 

10.การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว (เมื่อก าหนดให้เว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. เว็บไซด์
กรมอุทยานแห่งชาติฯเป็นฐาน)  

10.1 การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
chillpainai, EDT Guide, painaidii, (Lit2) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจาก เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เช่น chillpainai, EDT Guide, painaidii ฯลฯ จะมี
โอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับที่
เดินทางท่องเที่ยว ทีร่ับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวเว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. เว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ
เท่ากับ 0.173 

10.2 การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการ
ท่องเที่ยว (Lit3) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจากข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจาก วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบ 
Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับท่ีเดินทางท่องเที่ยว ทีร่ับรู้ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. เว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่ากับ 0.000 

10.3 การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก เว็บไซด์ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเช่น บริษัททัวร์ (Lit4) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก
เว็บไซด์ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเช่น บริษัททัวร์ จะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับที่เดินทางท่องเที่ยว ที่รับรู้
ข่าวสารการท่องเที่ยวเว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. เว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่ากับ 0.126 

10.4 การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก ช่องทางการสื่อสารอ่ืน (Lit5) พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว กล่าวคือ  เมื่อผู้เดินทางท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจากช่องทางอ่ืนๆ จะมีโอกาสที่จะเดินทาง
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ท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับที่เดินทางท่องเที่ยวที่
รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวเว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท. เว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่ากับ 0.000 

 
ตารางที่ 4.18 แสดงการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism 

 

สัญลักษณ์ตัวแปร
อิสระ 

ความหมายของตัวแปร ทิศทาง กลุ่มอ้างอิง 

Sex Sex 1 = เพศชาย + เพศหญิง 
Edu (การศึกษา) Edu 2 = ระดับปริญญาตรี 

Edu 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 
+ 
+ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

Age (อายุ) Age 2 = 25 – 35 ปี 
Age 3 = 35 –45 ปี 
Age 4 = 45 ปีขึ้นไป 

- 
- 
- 

15 – 24 ปี 

Occ (อาชีพ) Occ 1 = นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
Occ 2 = ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
Occ 3 = พนักงานบริษัทเอกชน 
Occ 5 = อ่ืนๆ 

+ 
+ 
+ 
+ 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ 

Inc (รายได้) Inc 1 = ต่ ากว่า 15,000 
Inc 3 = 30,001 – 50,000 
Inc 4 = มากกว่า 50,000 

- 
+ 
+ 

15,001 – 30,000 

Des (ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว) 

Des 2 = ภูเขา ป่าไม ้น้ าตก เขื่อน 
Des 3 = วัด โบราณสถาน แหล่ง
วัฒนธรรม  
Des 4 = สวนสนุก สวนน้ า สวน
สัตว์ 

+ 
+ 

 
- 

ทางทะเล รวม 
ประเภทที่เป็นเกาะ 
หาด 
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ตารางที่ 4.18 แสดงการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism (ต่อ) 

 

สัญลักษณ์ตัวแปร
อิสระ 

ความหมายของตัวแปร ทิศทาง กลุ่มอ้างอิง 

Act (กิจกรรมระหว่าง
การท่องเที่ยว) 

Act 1 = ทางทะเล เล่นน้ าทะเล ด า
น้ า 
Act 2 = กิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  
Act 3 = กิจกรรมเชิงสุขภาพ 
Act 4 = ไหว้พระ กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

+ 
 
+ 
 
+ 
- 

พักผ่อน (ไม่เลือกท า
กิจกรรม) 

Bud (ค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง) 

Bud 1 = 500 – 1,000 บาท 
Bud 2 = 1,001 –2,000 บาท 
Bud 3 = 2,001 – 3,000 บาท 

+ 
+ 
+ 

มากกว่า 3,000 บาท 

Res (ปัจจัยการ
พิจารณาที่พัก) 

Res 1 = ราคา 
Res 2 = บรรยากาศ รอบท่ีพัก 
Res 4 = ที่ตั้ง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

+ 
+ 
- 

ความสะดวกสบาย 
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

Lit (การรับรู้ข่าวสาร
การท่องเที่ยว) 

Lit 2 = chillpainai, pantip.com, 
trip adviser 
Lit 3 = วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ 
Lit 4 = ข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว 
Lit 5 = อ่ืนๆ 

- 
 
- 
- 
 
- 

ททท., เว็บไซด์กรม
อุทยานแห่งชาติฯ 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยเขต
กรุงเทพมหานครนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดการ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะด้าน คือ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) ซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวที่สนใจจะอยู่ในด้านของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เรียกว่า 
กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) ซึ่งกิจกรรมสีเขียวนี้ก็คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด ซึ่งมี
กลุ่มตัวอยา่งที่สนใจศึกษาเป็นผู้ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ขั้นตอนการศึกษา เรื่อง การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้
อาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการใช้วิธีทาง
สถิติในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ได้จ านวน 400 ตัวอย่าง 
ส าหรับผลการศึกษานั้นพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ย วของกลุ่ม
ตัวอย่างส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ดังนี้ 

 
5.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากที่ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
จ านวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีช่วงอายุอยู่ที่ 25 – 35 ปี ในสัดส่วนที่มากที่สุด ด้านการ
ประกอบอาชีพ สัดส่วนที่สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ล าดับ
ถัดมาเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสัดส่วนระดับรายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงที่สุดได้แก่ 15,001 – 30,000 บาท ล าดับถัดมาเป็นกลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 50,000 
บาท 
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5.1.2 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์หรือเคยมีการท่องเที่ยว
แบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ใน
กิจกรรมสีเขียวทั้งหมด 367 คน จาก 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 
tourism จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวดังนี้ คือ 

ด้านรูปแบบการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
เลือกเดินทางในรูปแบบลักษณะ เดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (จ านวนมากกว่า 3 คนขึ้นไป) รองลงมา
เป็น รูปแบบการเดินทางเป็นคู่ (สองคน) ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางไปประจ า อันดับ
หนึ่ง ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ ชายหาด ล าดับรองลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะ 
ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน ส่วนของฤดูกาลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทาง อันดับหนึ่ง เลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว รองลงมาเป็นช่วงฤดูร้อน ในด้านของภูมิภาคที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยว ล าดับที่หนึ่ง คือ ภาคใต้ ภูมิภาครองลงมา คือ ภาคเหนือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกท าระหว่างการท่องเที่ยวมากท่ีสุด ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่น
น้ าทะเล) ด าน้ า กิจกรรมล าดับรองลงมา ได้แก่กิจกรรม ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น ในด้านของสถานที่หรือประเภทของที่พักเมื่อเดินทางท่องเที่ยว ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ ที่
พักประเภท โรงแรม ล าดับรองลงมาเป็นที่พักประเภท รีสอร์ท บังกะโล เมื่อเลือกดูข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเลือกดูข้อมูลจาก เว็บไซด์แนะน าแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว  เช่ น  Chillpainai, EDT Guide, Painaidii, Pantip.com (ห้ อ ง  Blue Planet), Trip 
Adviser มากที่สุดเป็นล าดับที่หนึ่ง ล าดับรองลงมาเป็นการเลือกดูข้อมูลจาก  เว็บไซด์ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ ในการเลือกที่พักในแต่ละครั้ง ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่าง
ค านึงถึงมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านที่ พักเดินทางสะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยวเป็นล าดับที่หนึ่ง ล าดับ
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศ ด้านทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเดินทางท่องเที่ยว 
3,001 บาท ขึ้นไป ล าดับรองลงมา มีค่าใช้จ่าย 2,001 – 3,000 บาทต่อครั้ง 
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5.2 ปัจจัยด้านความต้องการและทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวสีเขียว 
 

ผลสรุปในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ ได้ผลการศึกษาออกมาว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในด้านการเดิน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากท่ีสุด ล าดับที่สองเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวในด้าน
การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น และล าดับที่สามเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวในด้าน ล่องแพ, พายเรือแคนู, 
เรือคายัค, ล่องเรือชมธรรมชาติ ส่วนประสบการณ์ทอ่งเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างมีน้อยที่สุด คือ การนั่งช้าง 

ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปผลได้ว่า เพศชาย มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน ล่องแพ, พายเรือ
แคนู, เรือคายัค, ล่องเรือชมธรรมชาติ ส่วนเพศหญิง มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากท่ีสุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการด าน้ าลึกและ
ด าน้ าตื้น 

ในด้านระดับการศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในด้าน 
การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากท่ีสุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในด้าน การเดิน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน 
ล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติ ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ใน
ด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านการด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 

ในด้านอายุ ผู้ที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านขี่จักรยานตาม
เส้นทางธรรมชาติ การตั้งแคมป์ ผู้ที่มีอายุ 25 – 35 ปี มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากท่ีสุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน การด าน้ าลึกและ
ด าน้ าตื้น ผู้ที่มีอายุ 35 –45 ปี มีประสบการณ์ในด้าน ล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชมธรรมชาติ 
มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายใน
วัน) ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) 
มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน การตั้งแคมป์ 
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ในด้านรายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านขี่จักรยานตาม
เส้นทางธรรมชาติ ผู้ที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) มากท่ีสุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการด าน้ าลึกและ
ด าน้ าตื้น ผู้ที่มีรายได้ 30,001 – 50,000 มีประสบการณ์ในด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ
สั้น (ภายในวัน) มากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือ
ชมธรรมชาติ ผู้ที่มีรายได้ มากกว่า 50,000 มีประสบการณ์ในด้านล่องแพ, พายเรือแคนู, ล่องเรือชม
ธรรมชาติมากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ
สั้น (ภายในวัน) 

ในด้านการค้นหาปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ผลมากที่สุดต่อการเลือกเดินทาง ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อ
ความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบุคคลมีการรับทราบข่าวสาร มี
ความรู้ในเรื่องผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากขึ้นว่า การท่องเที่ยวนั้นสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ท าให้เกิดความสนใจในการมองหาการท่องเที่ยวหรือ
ใส่ใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวมากขึ้น ในล าดับถัดมาได้แก่ ด้านช่องทาง
การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ช่องทางที่
สามารถสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจในวงกว้างได้แก่ สื่อโซเชี่ยลมีเดียร์ เว็บไซด์รีวิว เพราะเป็นการ
ให้ข้อมูลที่มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่ายและเป็นวงกว้าง เป็นที่นิยม ล าดับถัดมาเป็นปัจจัยทางด้าน
ความปลอดภัย เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวแบบ Green tourism ผ่านการด าเนินกิจกรรมสี
เขียวต่างๆ นั้น กิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างไปในแนวทางการผจญภัย ท าให้มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายได้ ดังนั้น ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส าคัญในการจูงใจและความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ล าดับ
ถัดมาเป็นปัจจัยทางด้านระดับความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
การรับรู้ในปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวมีสูง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม จึงรู้สึกอยากมีการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เป็นการกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวน้อยลง ผ่าน
การท่องเที่ยวในรูปแบบอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติมากขึ้น ล าดับถัดมาเป็นปัจจัยทางด้านที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยวจะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในล าดับความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากผู้เดินทาง
ท่องเที่ยวต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดี การเดินทางมีความสะดวก และใกล้ชิดกับ
สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยส าคัญล าดับสุดท้าย คือ ด้านการโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาด เนื่องจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะทางต้องมีการดึงดูดความสนใจของผู้คนมากขึ้นการ
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มีการโฆษณาตามช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ การสงเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือเป็นการกระตุ้นการท่องเทีย่ว 
 
5.3 การวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกส์ 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติสรุปผลทางถดถอยโลจิสติกส์ โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จะสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Green 
Tourism ในเชิงบวก ได้แก่ 

1. เพศชาย เมื่อเพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง 
2. ปัจจัยด้านการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี เมื่อระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มอ้างอิง 
3. ปัจจัยด้านอาชีพ คือ อาชีพ นักเรียน นักศึกษา อาชีพข้าราชการ /พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอ่ืนๆ โดยมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นกลุ่ม
อ้างอิง 

4. ปัจจัยทางด้านรายได้ คือ ผู้ที่มีรายได้  30,001 – 50,000 บาท และผู้มีรายได้ 
50,001 ขึ้นไป โดยมีผู้ที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาทเป็นกลุ่มอ้างอิง 

5. ปัจจัยด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภท ภูเขา ป่าไม้ 
น้ าตก เขื่อน และแหล่งท่องเที่ยวประเภท วัด โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล รวม ประเภทที่เป็นเกาะ หาด เป็นกลุ่มอ้างอิง 

6. ปัจจัยทางด้านกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว คือ กิจกรรมทางด้าน ทางทะเล เล่นน้ า
ทะเล ด าน้ า และกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมเชิงสุขภาพโดยที่มีการพักผ่อน (ไม่เลือก
ท ากิจกรรม) เป็นกลุ่มอ้างอิง 

7. ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง คือ ค่าใช้จ่าย ในช่วง 500 – 
1,000 บาท และ 1,001 –2,000 บาท และช่วง 2,001 – 3,000 โดยที่มีค่าใช้จ่ายในช่วงมากกว่า 
3,000 บาทเป็นกลุ่มอ้างอิง 

8. ปัจจัยทางด้านการเลือกพิจารณาที่พัก คือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยทางด้าน
บรรยากาศ ทิวทัศน์โดยรอบที่พัก โดยที่ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นกลุ่ม
อ้างอิง 
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5.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะในอนาคต 
 

ข้อจ ากัดในการศึกษาในครั้งนี้ ในด้านการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการท่องเที่ยวสีเขียว
ของไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่งานจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เสียเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งจะแตกต่างจากงานศึกษาของต่างประเทศที่มีการแบ่งแยกงานศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
กับการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการท่องเที่ยวสีเขียวคลอบ
คลุมความหมายค่อนข้างกว้างส าหรับการนิยามความเป็นสีเขียวทั้งด้านการเดินทาง การประกอบการ
ที่พัก องค์ประกอบด้านอาหารและเครื่องดื่มส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่ง 
งานศึกษานี้จะเจาะจงแต่ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น 

ในเรื่องของข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคตส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่อง Green 
Tourism ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวในประเภทนี้สามารถที่จะเติบโตและสามารถที่จะท าก าไรควบคู่
ไปกับการท าธุรกิจท่องเที่ยวได้ โดยที่การท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องเป็นการท าลายหรือเบียดเบียนทรัพยากร
ทางด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวจนเกินขีดจ ากัด สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอย่างมาก
ในด้านทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพียงแต่ถ้าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือภาครัฐบาล  มีวิธีการการตลาดที่ชาญฉลาดเพ่ือจูงใจแก่กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งในต่างประเทศ
มีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมาย ส่วนงานวิจัยในอนาคตสามารถเพ่ิมประเด็นในด้านของผู้ประกอบการ
ที่ท าที่พักประเภทที่พักสีเขียว (Green Accommodation) หรือด้านปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ท่องเที่ยวเช่น การเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม หรือการเจาะจงเฉพาะในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งว่า
มีความเป็นสีเขียวแค่ไหน โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่น่าสนใจ คือ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงกลาง
เนื่องจากงานศึกษาในต่างประเทศพบว่ากลุ่มนี้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้ดีและให้การ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวสีเขียวมากกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวที่ท าการศึกษานี้มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ภูเขา แม่น้ า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างมีความเป็นสีเขียวที่แตกต่างกัน ถ้าผู้วิจัยสนใจท าการศึกษา
สามารถท าการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่าสนใจได้ เช่น กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยสูงอายุ 
เนื่องด้วยประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และก าลังซื้อของคนกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง
จากที่มีเงินออมมาก โดยผู้ที่ท าการศึกษาสามารถเจาะลึกถึงกิจกรรมสีเขียวที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจในการ
ท ากิจกรรมได้ ค้นหาว่ากลุ่มนี้สนใจท ากิจกรรมสีเขียวในด้านไหน การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใดจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มตัวอย่างนี้ได้ รวมไปถึงธุรกิจการประกอบกิจการท่องเที่ยวส่วนของบริษัท
จัดการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ จะมีวิธีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบใดที่จะสามารถตอบสนอง
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ความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลาย ในรูปแบบ Green Trip หรือการสอดแทรกความเป็นสีเขียวไว้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวสีเขียว
หรือการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism  
ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอให้

ท่านโปรดตอบแบบสอบถามด้วยความคิดและทัศนคติของท่านเองเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และ

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 

ท่านพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ ? (โดยการอยู่อาศัยนี้ หมายถึง การอยู่อาศัย

ประจ าและการมาอยู่อาศัยเพ่ือการท างาน รวมทั้งการมาศึกษาในกรุงเทพมหานครที่ต้องอยู่อาศัยโดย

การ เช่า หรือ พักอยู่อาศัยร่วมกับญาติ)  

1. (   )   ใช ่

2. (   )   ไม่ใช่ 

ถ้า ใช่ โปรดท าแบบสอมถามนี้ต่อ ถ้า ไม่ใช่ ให้จบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

1. (   ) ชาย 2. (   ) หญิง 

2. อายุ  

 1. (   ) 15 – 24 ปี 2. (   ) 25 – 35 ปี 3. (   ) 35 –45         4. 45 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  

1. (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. (    ) ปริญญาตรี  

3. (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 

1. (   ) นักเรียน นิสิต นักศึกษา   2. (   ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3. (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  4. (   ) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  

5. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1. (   ) ต่ ากว่า 15,000   2. (   ) 15,001 – 30,000    

3. (   ) 30,001 – 50,000  4. (   ) มากกว่า 50,000  

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

6. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาท่านเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย เดือนละ......................... ครั้ง  

(ส าหรับผู้ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวใน 1 ปีที่ ผ่านมาตามข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบข้อ 9 จนจบ

แบบสอบถาม) 

7. ถ้าในหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยเดินทางท่องเที่ยว ท่านมีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ 

 1. (   ) มี 

 2. (   ) ไม่มี 

8. เหตุใดท่านถึงไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยว 

............................................................................................................................. ............................ 

9. ในแต่ละครั้งที่เดินทางท่องเที่ยว ท่านใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ยจ านวนกี่วัน 

............................................................................................................................. ............................. 
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10. ท่านมักจะจัดการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใด 

 1. (   ) เดินทางคนเดียว  2. (   ) เดินทางกับเพ่ือนร่วมทางหนึ่งคน 

 3. (   ) เดินทางเป็นกลุ่ม (มากกว่า 3 คน)  4. เลือกเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ 

11. ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านต้องการเดินทางไปมากท่ีสุด 

 1. (   ) สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล รวม ประเภทที่เป็นเกาะ หาด  

2.  (   ) ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขื่อน  

 3. (   ) วัด โบราณสถาน แหลง่วัฒนธรรม เมืองเก่า ชุมชนท้องถิ่น  

4. (   ) สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวนสัตว ์ 

12. ฤดูกาลที่ท่านมักจะเดินทางท่องเที่ยวเป็นประจ า 

 1. (   ) ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)  2. (   ) ฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน) 

 3. (   ) ฤดูหนาว (ตุลาคม – มกราคม)  

13. ภูมิภาคใดท่ีท่านเคยเดินทางไปท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

 1. (   ) ภาคเหนือ       2. (   ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3. (   ) ภาคใต้ 

 4. (   ) ภาคกลาง  5. (   ) ภาคตะวันออก   6. (   ) ภาคตะวันตก 

14. ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านมักจะเลือกท ากิจกรรมใดระหว่างการท่องเที่ยว 

 1. (   ) กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เล่นน้ าทะเล) ด าน้ า 

 2. (   ) กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า เดินป่า แคมป์ปิ้ง ดูนก สัตว์ป่า  

 3. (   ) กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา สุขภาพบ าบัด  

 4. (   ) ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

 5. (   ) พักผ่อน (ไม่เลือกท ากิจกรรม) 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

104 

 

72 

15. สถานที่ท่านเลือกใช้ในการพักแรมมากที่สุดในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง คือ  

 1. (   )  โรงแรม   2. (   ) ที่พักอุทยานแห่งชาติ  

 3. (   ) รีสอร์ท บังกะโล  4. (   ) บ้านพักญาติ คนรู้จัก  

 5. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................   

16. ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านจะเลือกดูข้อมูลผ่าน

ช่องทางใดมากที่สุด   

 1. (   ) เว็บไซด์ภาครัฐ เช่น ททท., เว็บไซด์กรมอุทยานแห่งชาติฯ  

2. (   ) เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เช่น chillpainai, EDT Guide, painaidii,     

          pantip.com (ห้อง Blue planet), trip adviser 

3. (   ) วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว 

4. (   ) เว็บไซด์ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเช่น บริษัททัวร์  

5. (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

17. ในการเลือกท่ีพัก ท่านค านึงถึงด้านใดในการพิจารณาเข้าพักมากท่ีสุด 

 1. (   ) ราคา         2. (   ) บรรยากาศ ทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก        

3. (   ) ความสะดวกสบาย สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการของที่พัก  

 4. (   ) ที่ตั้งของที่พัก เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

18. ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งเป็นจ านวนเท่าไร (เฉลี่ยต่อครั้งในเฉพาะ

ส่วนของท่านเท่านั้น)  

 1. (   ) 500 – 1,000 บาท  2. (   ) 1,001 –2,000 บาท 

3. (   ) 2,001 – 3,000 บาท 4. (   ) มากกว่า 3,000 บาท 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความต้องการและทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวสีเขียวด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) 
กิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสามารถให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 
รวมถึงเอ้ือประโยชน์ให้เกิดการเรียรรู้ 

19. ท่านเคยท ากิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ (ระบุเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ท่าน
เคยมีประสบการณ์) 

 …………………. 1. การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น (ภายในวัน) 

 …………………. 2. การเดินป่าระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน 

 …………………. 3. ดูนก ส่องสัตว์ 

 …………………. 4. การตั้งแคมป์ 

 …………………. 5. ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ 

 …………………. 6. การด าน้ าลึกและด าน้ าตื้น 

 …………………. 7. ล่องแพ, พายเรือแคนู, เรือคายัค, ล่องเรือชมธรรมชาติ 

 …………………. 8. ปีนเขา โดดหอ 

 ………………… 9. การนั่งช้าง 

 ………………… 10. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ท ากิจกรรมเชิงเกษตร เก็บผลผลิตทางเกษตร 

 ………………… 11. ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ร่วมในประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางประเพณี 

 ………………… 12. ท่องเที่ยวพร้อมมีกิจกรรมการท าประโยชน์แก่ระบบนิเวศน์ เช่น สร้างฝาย ปลูกป่า 
    เก็บขยะ                            

 ..................... 13. ไม่เคยมีประสบการณ์ใดเลยข้างต้น (กรุณาข้สมไปตอบแบบสอบถาม ข้อ22.) 
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20. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่าน 

ปัจจัย 
ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ทัศนคติ การรับรู ้แรงจงูใจ ใหเ้กิด  

การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism           

1.ท่านรู้สึกว่าการท่องเท่ียวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและเกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา เช่น 

ปัญหาขยะ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม           

2. ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการ

ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเท่ียวที่ส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง           

3. ท่านมักจะตระหนักถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด

ของแหล่งท่องเที่ยวและคิดวา่อยากหาทางร่วมแก้ไข           

4. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการท่องเท่ียวสีเขียวหรอื

การท่องเท่ียวที่มีความหมายคล้ายคลึงกนัอย่างการท่องเยว

เชิงนิเวศ           

5. ท่านรู้สึกดี หรือได้รับความพอใจหากมีกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาตหิรือร่วมรักษา

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ           

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism           

1. ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตดัสินใจด้านการ

ท่องเที่ยว           

2. ท่านคิดว่าการค้นหาสถานที่ทอ่งเที่ยวที่จัดให้มีกิจกรรม

แบบ Green Tourism สามารถค้นหาได้ง่าย           

3. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลหรือมคัคุเทศก์ท้องถิ่นใน

สถานที่ท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการทอ่งเที่ยวของท่าน           

4. การโฆษณาตามสื่อต่างๆ หรือการส่งเสริมการตลาดมีผล

การตัดสินใจท่องเท่ียวแบบ Green Tourism           
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5. ท่านคิดว่าควรมีช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อให้ทราบถึง

การท่องเท่ียวแบบ Green Tourism เช่น เว็บไซด์ เฟซบุ๊ค           

6.ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมของหนว่ยงาน, ผู้ประกอบการ

ต่างๆ สามารถมั่นใจถึงความปลอดภยัได้      

7. ท่านคิดว่ากจิกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบ Green 

tourism ที่ท่านรู้จักมกีารดึงดูดใจให้น่าเลือกท่องเที่ยว

เพียงพอ      

ด้านจุดหมายปลายทางและผู้ใหบ้ริการการท่องเที่ยว           

1. ท่านจะพจิารณาที่พกัแรมในการท่องเท่ียว ที่มีความ

ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวทีต่้องการ 

 

        

2. ท่านมักเลือกที่จะไปกางเต๊นท์ พกัโฮมสเตย์ ที่พักใน

อุทยาน มากกวา่การเลือกที่พักจากผู้ประกอบการโรงแรม 

หรือ รีสอร์ท           

3.ท่านรู้สึกว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวสีเขียวมีการจัด

กิจกรรมที่น่าสนใจ และอยากมีการท่องเท่ียวซ้ า           

4. ท่านจะพจิารณาที่พกัมีบริการจัด หรือจัดหากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวด้วยเป็นล าดับต้นๆ           

5. ท่านพิจารณาการท่องเที่ยวสีเขยีวมากขึ้น ถ้าได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล ดา้นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้            

6. ราคาของกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นสิ่งที่ท่านค านึงถึงเมื่อ

ท่านจะท าการเลือกการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง           

7.ท่านยินดีจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเขา้ใช้พื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาต ิทางภูเขา ทะเล ฯลฯ หรือรีสอรืทที่มี

นโยบายน ารายได้ส่วนหนึ่งไปจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการ

ท่องเที่ยว           
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21. ท่านจะพิจารณาการท่องเที่ยวในรูปแบบ Green Tourism ในการท่องเที่ยวครั้งถัดไปอีกหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………… 

22. ส าหรับท่านที่ไม่เคยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Activity) ท่านจะพิจารณาเลือก
กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในการท่องเที่ยวครั้งต่อๆ ไปหรือไม่ 

............................................................................................................................. ................. 

23. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการท่องเที่ยวในรูปแบบ Green Tourism ในด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

............................................................................................................................. ................. 

..............................................................................................................................................  

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการทดสอบ Pearson Correlation Coefficient 

ตารางที่ ข1 แสดงการทดสอบ Pearson Correlation Coefficient 

 

 
 

Sex Age Edu Occ Inc Form  Des Seas Reg Act Res Lit Plc Budg

Pearson Correlation 1 0.072 .128* .102* 0.046 0.043 -0.045 -0.087 -0.034 0.009 0.012 -.148** 0.006 -.102*

Sig. (2-tailed) 0.152 0.010 0.042 0.363 0.390 0.375 0.081 0.503 0.861 0.811 0.003 0.910 0.042

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.072 1 .344** .316** .614** .262** 0.090 -0.055 -0.036 0.027 -0.077 .284** .192** .282**

Sig. (2-tailed) 0.152 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073 0.274 0.471 0.596 0.123 0.000 0.000 0.000

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation .128* .344** 1 .184** .406** .152** 0.035 0.024 0.054 0.001 -0.078 .099* .111* .154**

Sig. (2-tailed) 0.010 0.000 0.000 0.000 0.002 0.481 0.637 0.285 0.987 0.119 0.047 0.026 0.002

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation .102* .316** .184** 1 .460** -0.013 -0.069 0.045 .135** .106* 0.051 -0.078 -0.062 .196**

Sig. (2-tailed) 0.042 0.000 0.000 0.000 0.801 0.166 0.374 0.007 0.034 0.305 0.119 0.212 0.000

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.046 .614** .406** .460** 1 0.041 -0.044 0.009 .195** -0.089 -.117* .214** -0.045 .336**

Sig. (2-tailed) 0.363 0.000 0.000 0.000 0.409 0.375 0.856 0.000 0.075 0.019 0.000 0.369 0.000

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.043 .262** .152** -0.013 0.041 1 0.024 -0.053 -.128* -0.084 -.142** -0.009 .186** 0.036

Sig. (2-tailed) 0.390 0.000 0.002 0.801 0.409 0.631 0.295 0.010 0.093 0.004 0.856 0.000 0.473

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation -0.045 0.090 0.035 -0.069 -0.044 0.024 1 0.079 -.257** .342** .103* 0.093 0.051 -.190**

Sig. (2-tailed) 0.375 0.073 0.481 0.166 0.375 0.631 0.116 0.000 0.000 0.039 0.062 0.313 0.000

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation -0.087 -0.055 0.024 0.045 0.009 -0.053 0.079 1 -.240** .212** 0.035 0.004 -0.009 -0.039

Sig. (2-tailed) 0.081 0.274 0.637 0.374 0.856 0.295 0.116 0.000 0.000 0.479 0.929 0.857 0.440

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation -0.034 -0.036 0.054 .135** .195** -.128* -.257** -.240** 1 -.208** -0.094 -0.024 -.229** 0.086

Sig. (2-tailed) 0.503 0.471 0.285 0.007 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.059 0.632 0.000 0.085

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.009 0.027 0.001 .106* -0.089 -0.084 .342** .212** -.208** 1 0.018 0.066 .120* 0.009

Sig. (2-tailed) 0.861 0.596 0.987 0.034 0.075 0.093 0.000 0.000 0.000 0.720 0.185 0.016 0.858

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.012 -0.077 -0.078 0.051 -.117* -.142** .103* 0.035 -0.094 0.018 1 -0.011 -0.092 -.174**

Sig. (2-tailed) 0.811 0.123 0.119 0.305 0.019 0.004 0.039 0.479 0.059 0.720 0.834 0.066 0.000

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation -.148** .284** .099* -0.078 .214** -0.009 0.093 0.004 -0.024 0.066 -0.011 1 -0.076 -0.039

Sig. (2-tailed) 0.003 0.000 0.047 0.119 0.000 0.856 0.062 0.929 0.632 0.185 0.834 0.131 0.435

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation 0.006 .192** .111* -0.062 -0.045 .186** 0.051 -0.009 -.229** .120* -0.092 -0.076 1 0.084

Sig. (2-tailed) 0.910 0.000 0.026 0.212 0.369 0.000 0.313 0.857 0.000 0.016 0.066 0.131 0.092

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pearson Correlation -.102* .282** .154** .196** .336** 0.036 -.190** -0.039 0.086 0.009 -.174** -0.039 0.084 1

Sig. (2-tailed) 0.042 0.000 0.002 0.000 0.000 0.473 0.000 0.440 0.085 0.858 0.000 0.435 0.092

N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Budg

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Seas

Reg

Act

Res

Lit

Plc

Age

Edu

Occ

Inc

Form

 Des

Correlations

Sex
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ภาคผนวก ค 
แสดงผลการทดสอบด้วยแบบจ าลอง Binary Logistic 

 

ตารางที ่ค1 Case Processing Summary 
 

 

ตารางที ่ค2 Dependent Variable Encoding 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 
Selected Cases Included in Analysis 400 100.0 

Missing Cases 0 0.0 

Total 400 100.0 
Unselected Cases 0 0.0 

Total 400 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

n 0 

y 1 
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ตารางที ่ค3 Classification Table 

 

ตารางที ่ค4 Variables in the Equation 

 

 

ตารางที ่ค5 Omnibus Tests of Model Coefficients 

 

 

 

 

 

 

Classification Tablea,b 

Observed 

Predicted 

เที่ยว Percentage 
Correct n y 

Step 0 เที่ยว n 0 37 0.0 

 
 

y 0 363 100.0 

Overall Percentage 
  

90.8 

Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 2.283 0.173 175.083 1 0.000 9.811 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 
Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 48.091 30 0.019 

Block 48.091 30 0.019 

Model 48.091 30 0.019 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

112 

 

72 

ตารางที ่ค6 Variables not in the Equation 

 

 

Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 

Step 0 Variables เพศชาย(1) 0.613 1 0.434 

การศกึษา2(1) 3.148 1 0.076 

การศกึษา3(1) 0.973 1 0.324 

age2(1) 3.206 1 0.073 

age3(1) 2.491 1 0.115 

age4(1) 2.834 1 0.092 

อาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา(1) 1.133 1 0.287 

อาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ(1) 1.763 1 0.184 

อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน(1) 2.541 1 0.111 

อาชีพอืน่ๆ (1) 0.438 1 0.508 

รายได้ต่ ากว่า 15,000(1) 0.125 1 0.724 

 
 

มีรายได้30,001 – 50,000(1) 0.544 1 0.461 

มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท(1) 0.672 1 0.412 

ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก เขือ่น(1) 0.352 1 0.553 

วัด โบราณสถาน แหล่งวฒันธรรม เมืองเก่า ชุมชนท้องถิ่น(1) 0.008 1 0.929 

สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ไม่ได้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น สวนสนุก
สวนน้ า(1) 

0.412 1 0.521 

กิจกรรมทางทะเล ชายหาด (เลน่น้ าทะเล) ด าน้ า(1) 0.179 1 0.673 

กิจกรรมการอนรุักษ์ธรรมชาติ ปลกูป่า เดนิป่า แคมป์ป้ิง ดูนก 
สัตว์ป่า(1) 

1.207 1 0.272 

กิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น สปา สุขภาพบ าบัด(1) 0.078 1 0.780 

ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถิน่(1) 1.516 1 0.218 

500 – 1,000 บาท(1) 0.007 1 0.934 

1,001 –2,000 บาท(1) 0.030 1 0.863 

2,001 – 3,000 บาท(1) 1.036 1 0.309 

ราคา(1) 3.227 1 0.072 

บรรยากาศ ทิวทัศน์ สิ่งแวดลอ้มโดยรอบทีพ่ัก(1) 1.453 1 0.228 

ที่ตั้งของที่พกั เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว(1) 3.459 1 0.063 

เว็บไซด์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เช่น chillpainai, EDT Guide, 
painaidii, pantip.com  

0.010 1 0.921 

วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว(1) 1.045 1 0.307 

เว็บไซด์ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยวเชน่ บริษัท
ทัวร์(1) 

1.214 1 0.271 

แหล่งข้อมูลอืน่ๆ(1) 0.726 1 0.394 

Overall Statistics 36.593 30 0.189 
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ตารางที ่ค7 Model Summary 
 

 

ตารางที ่ค8 Hosmer and Lemeshow Test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 198.536a 0.113 0.246 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been 
reached. Final solution cannot be found. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 10.354 8 0.241 



Ref. code: 25595804010568QLDRef. code: 25595804010568QLD

114 

 

72 

ตารางที ่ค9 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

ท่องเที่ยวแบบ Green = ไม่ท่องเที่ยว

แบบ Green (n) 

ท่องเที่ยวแบบ Green = ท่องเที่ยว

แบบ Green (y) Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 15 13.783 25 26.217 40 

2 9 7.631 31 32.369 40 

3 2 5.434 41 37.566 43 

4 1 3.509 38 35.491 39 

5 3 2.698 38 38.302 41 

6 2 1.910 37 37.090 39 

7 3 1.322 37 38.678 40 

8 2 0.622 39 40.378 41 

9 0 0.090 40 39.910 40 

10 0 0.000 37 37.000 37 

 

ตารางที ่ค10 Classification Table 
 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

การเลือกท่องเที่ยวแบบ   Green Percentage 
Correct ไม่เลือก เลือก 

Step 
1 

การเลือกท่องเที่ยว
แบบ   Green 

ไม่เลือก 5 32 13.5 

เลือก 0 363 100.0 

Overall Percentage 
  

92.0 

a. The cut value is .500 
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ตารางที ่ค11 Variables in the Equation 
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Sex1 0.618 0.426 2.102 1 0.147 1.854 0.805 4.274 

Edu2 1.329 0.738 3.241 1 0.072 3.779 0.889 16.066 

Edu3 0.312 0.740 0.178 1 0.673 1.366 0.321 5.825 

age2 -1.245 1.677 0.551 1 0.458 0.288 0.011 7.708 

age3 -1.798 1.877 0.918 1 0.338 0.166 0.004 6.551 

age4 -21.883 6326.324 0.000 1 0.997 0.000 0.000 
 

Occ1 3.726 1.498 6.185 1 0.013 41.528 2.203 782.913 

Occ2 2.192 1.251 3.068 1 0.080 8.951 0.770 104.000 

Occ3 2.058 1.111 3.433 1 0.064 7.828 0.888 69.018 

Occ5 4.230 1.540 7.550 1 0.006 68.737 3.363 1404.912 

Inc1 -3.169 1.494 4.497 1 0.034 0.042 0.002 0.787 

Inc3 0.179 0.536 0.111 1 0.739 1.196 0.419 3.416 

Inc4 1.224 0.806 2.308 1 0.129 3.402 0.701 16.509 

Des2 0.520 0.553 0.884 1 0.347 1.682 0.569 4.969 

Des3 1.173 0.864 1.843 1 0.175 3.232 0.594 17.580 

Des4 -18.446 20096.510 0.000 1 0.999 0.000 0.000 
 

Act1 0.526 0.869 0.367 1 0.545 1.692 0.308 9.287 

Act2 1.199 0.913 1.726 1 0.189 3.317 0.554 19.847 

Act3 0.618 1.152 0.288 1 0.592 1.855 0.194 17.720 

Act4 -0.523 1.003 0.272 1 0.602 0.593 0.083 4.231 

Bud1 0.012 1.439 0.000 1 0.993 1.012 0.060 16.980 

Bud2 0.362 0.608 0.354 1 0.552 1.436 0.436 4.731 

Bud3) 0.588 0.505 1.355 1 0.244 1.800 0.669 4.846 
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 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Res1 1.433 0.713 4.041 1 0.044 4.193 1.036 16.959 

Res2 0.742 0.711 1.091 1 0.296 2.101 0.522 8.457 

Res4 -0.161 0.827 0.038 1 0.846 0.852 0.168 4.308 

Lit2 -1.754 0.671 6.841 1 0.009 0.173 0.047 0.644 

Lit3 -20.572 11219.774 0.000 1 0.999 0.000 0.000 
 

Lit4 -2.070 1.139 3.300 1 0.069 0.126 0.014 1.178 

Lit5 -21.284 14809.489 0.000 1 0.999 0.000 0.000 
 

Constant 74.169 28090.867 0.000 1 0.998 ######### 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

21 พฤษภาคม 2529 
ปีการศึกษา 2552: ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต าแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์  
บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

ประสบการณ์ท างาน 2559 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ 
บมจ. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
2553 – 2559: ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
(สาขาประชานิเวศน์ 1) 

 

  

  

 


