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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวและค านวณรอยเทา้

คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว 2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขต
พื้นท่ีหาดหวัหิน และ 3) วเิคราะห์และจดัท าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน โดยใชว้ิธีการศึกษา คือ การค านวณหาปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากการใช้
พลงังานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม และดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และการใช้แบบสอบถามกบันักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
บริเวณชายหาดหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 384 คน การวิเคราะห์จะใช้การแจกแจง
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อน าเสนอแนวทาง
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน  
  ผลการวิจยั ในการประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหัว
หิน พบวา่ กิจกรรมดา้นการเดินทางท าให้เกิดรอยเทา้คาร์บอนสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นท่ี
พกั และกิจกรรมการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหวา่ง 20-25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน
มากท่ีสุด โดยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท พาหนะท่ีนักท่องเท่ียวใช้เดินทางจาก



  (4) 

จงัหวดัต้นทางมายงัอ าเภอหัวหินมากท่ีสุด คือ รถยนต์ส่วนตัว และนักท่องเท่ียวยงัใช้รถยนต์
ส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทางมายงัชายหาดหัวหินมากท่ีสุดอีกด้วย นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เลือกพักห้องพักราคาประหยดั และเลือกท ากิจกรรมว่ายน ้ า/ด าน ้ ามากท่ีสุด นักท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว และดา้นการพกัแรม นกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหินไม่
เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน และนักท่องเท่ียวได้รับขอ้มูลการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากส่ือทางโทรทศัน์มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวเพศชายมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าแตกต่างจากนักท่องเท่ียวเพศหญิง และความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว 
  ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีได้
จากการศึกษา ไดแ้ก่ ควรมีการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ ชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว
ได้เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ า รวมทั้ งการให้การ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการ ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานหรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อรองรับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ซ่ึงจะน าไปสู่การอนุรักษแ์ละปกป้องแหล่งท่องเท่ียวใน
มิติท่ีย ัง่ยนืสืบไป 
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ABSTRACT 
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The objectives of this research are to 1) analyze tourist behavior in tourism and calculate 

the amount of carbon footprint emitted by the tourists, 2) analyze factors affecting their behavior 
in low carbon tourism in the area of Hua Hin beach and 3) analyze and draw up guidelines to 
promote the behavior in low carbon tourism in the area of Hua Hin beach. The study was to 
calculate the amount of carbon footprint emitted in 3 activities: travels, stays, and tourism 
activities. The research instrument is a questionnaire used for interviewing 384 Thai and foreign 
tourists who traveled to Hua Hin beach. The data were analyzed with frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The differences were tested with t-test and One Way ANOVA. 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient was used for measuring the linear correlation 
between two variables. Lastly, content analysis was used for analyzing the results in order to draw 
up the guidelines to promote the behavior in low carbon tourism in the area of Hua Hin beach. 
 The results showed that travel activities account for the biggest part of their carbon 
footprint following by stay and tourism activities. The majority of the samples in this study are 
female, 20-25 years old. Most of them obtained bachelor’s degree, working in private 
enterprise/employee with income 10,001-20,000 bath/month. Most of them travel to Hua Hin by 
private car, stay in budget hotel and do swimming/diving activity. The low carbon tourism 
behavior in term of travel is the highest aspect that tourist perform, following by tourism activity 
and stay. The tourists has fair knowledge and understanding of low carbon tourism. Most of them 
do not know about low carbon tourism before arriving Hua Hin. They receive information about 
low carbon tourism from watching television the most.  
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The results of hypotheses testing showed that tourists with different gender have different 
level of low carbon tourism. Besides, the researcher found that the knowledge of low carbon 
tourism and perception about it from other media not significantly correlate with their behavior in 
low carbon tourism.  
 The guideline to promote their behavior in low carbon tourism are proposed; the relevant 
organizations should have good public relations to give knowledge and understanding to tourists, 
entrepreneurs and local communities and help them to realize the importance of low carbon 
tourism. In addition, the organizations should also help entrepreneurs and develop infrastructures 
or facilities in order to support low carbon tourism. This would conserve tourist attractions to be 
sustainable tourism attractions. 
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ทา้ยสุด ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบั
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สนบัสนุน กระตุน้เตือน และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิง่ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม
ไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีมสี่วนท ำใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 

  
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

สภาวะของโลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติในหลายด้านนับว่าเป็นปัญหา
ส าคญัระดบัชาติและนานาชาติ โดยผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญน้ี มีผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเกินสมดุล อนัเป็นผลมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ไม่
วา่จะเป็นการใช้พลงังาน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการคมนาคม 
และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการอ านวยความสะดวกสบายให้กบัมนุษยท์ั้งส้ิน (กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2554 :1) จะเห็นไดว้า่กิจกรรมในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัของเราลว้น
เป็นตวัเร่งให้เกิดปัญหาดงักล่าวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและการบริโภค 
(Becken, 2004) ซ่ึงส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกในทุกๆ ปี (International Panel on Climate 
Change (IPCC), 2007a) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างงาน สร้างรายไดเ้ขา้สู่
ทอ้งถ่ินก่อใหเ้กิดการพฒันาธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว และการลงทุน (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553: 1) โดยใน
ปี 2550 พบวา่รายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยเม่ือมองเป็นการส่งออกถือเป็น 12.6% 
ของ GDP ของประเทศ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตเพิ่มข้ึนเป็น 1.8 ลา้นลา้นบาท และคาดวา่จะมีการจา้ง
งานเพิ่มข้ึนจาก 1.9 ลา้นคน เป็น 4.76 ลา้นคน ในปี 2560 และก่อให้เกิดการลงทุนถึง 206,000 ลา้นบาท 
นบัเป็น 8.5% ของการลงทุนของภาคเอกชนทั้งประเทศ (World Travel Tourism Council (WTTC), 
2007)  

อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นหน่ึงในแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัของการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate Change) และสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีประเทศต่างๆ        
ทัว่โลกก าลงัให้ความสนใจ (ณรงค ์พลีรักษ์, 2555: 240) และเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง น าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝน ระดบัน ้ าทะเล และการด ารงชีวิตของพืช สัตว ์และ
มนุษย ์(กุลประภา นาวานุเคราะห์, 2553: 6) อีกทั้งยงัส่งผลกระทบทั้งตรงและทางออ้มต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว (ศุภกร ชินวรรโณ, 2550) 

จากการประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จากการขนส่ง โรงแรม/ท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียวในปี 2005 พบว่ามีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 5% ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้ งหมดของโลก ซ่ึงหาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงด าเนินไปเหมือนเช่นปัจจุบนัโดยท่ีไม่มีการปรับตวั ภายในปี พ.ศ. 2578 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึนถึง 13% ดงันั้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งปรับแนวทางการพฒันาและแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะ
โลกร้อนและหากในอนาคตมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนถึง 4% ต่อปี  ก็จะส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ในปี พ.ศ. 2578 นั้น เพิ่มข้ึนถึง 16% (World Tourism Organization (WTO), 2008) 

จากสถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขา้งตน้ การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเป็นหนา้ท่ีของทุกภาคส่วน
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือกนั ทั้งชุมชนในฐานะเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว/
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการในฐานะผูผ้ลิตสินค้า การบริการและกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวภาครัฐผูด้  าเนินการสนบัสนุนนโยบายดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัการ
ท่องเท่ียวของประเทศ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเท่ียวผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการตดัสินใจเลือกใช้
สินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงในอนาคตจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มมากข้ึน จึงส่งผลต่อ
กลไกทางการตลาดในการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการพฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2554) ให้สอดคลอ้งกบักระแส
การเปล่ียนแปลงของสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

การท่องเท่ียวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า     
(Low Carbon Tourism) นบัเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัการลดใชพ้ลงังานและ     
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการทางการท่องเท่ียวให้มาก
ท่ีสุด (Chiesa and Gautam, 2009 Quoted in Filimonau et al., 2011) หรือก่อให้เกิดผลกระทบท่ีนอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสนใจและเร่งพฒันาให้เกิดเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็น
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มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Friendly) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีการจดัการการ
ใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่ง
ชาญฉลาด สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (องคก์ารบริหารพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
(อพท.), 2555ก.: 49) ซ่ึงการด าเนินการของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด               
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) ท่ีไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีส่งเสริมการขยายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ใหล้ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้นอ้ยลง โดยใชห้ลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อย่างย ัง่ยืนซ่ึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เพียงพอต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการปรับกระบวนทศัน์  
การพฒันาและขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่ าและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: ซ) ดงันั้นเพื่อเป็น
การสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตท่ีสูงข้ึนโดยการบริโภคทรัพยากรธรรมชาตินอ้ยลง ลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม และสร้างรายได้ให้มากข้ึน การวางแนวทางเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าส าหรับนกัท่องเท่ียวจึงมีความส าคญัต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคให้สอดคลอ้ง
กบัการแนวคิดและแผนพฒันาฯ ดงักล่าวไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

ส าหรับการวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ลือกท าการศึกษาในพื้น ท่ีหาดหัวหิน อ า เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและตากอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบั
นานาชาติแห่งหน่ึงของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เน่ืองจากมีปัจจยัหลายประการท่ีเหมาะแก่การ
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี ซ่ึงจากการจดัอนัดบัแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมประจ าปี พ.ศ. 2556 ของนิตยสาร 
Trip Advisor พบวา่ หวัหินอยูใ่นล าดบัท่ี 5 ในภูมิภาคเอเชียและเป็นจุดหมายปลายทางเดียวของประเทศ
ไทยท่ีติดอนัดบัโลก ท าให้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวพกัผอ่นจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ปี ส่งผล
ให้การเติบโตของชุมชนเมืองหัวหินเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการอยา่งมากมายและต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจโรงแรมท่ีพกั บริษทัน าเท่ียว การคมนาคม ร้านอาหาร ธุรกิจ
บันเทิง ส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ดงัพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทโรงแรมและ     
รีสอร์ท ปี พ.ศ. 2551-2554 (ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1) 
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ตำรำงที ่1.1  ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท) ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ปี พ.ศ. 2551-2554  

 

รำยอ ำเภอ 
ปี 

2551 2552 2553 2554 
อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ ์

3,449,757.24 4,556,280.02 5,255,902.53 5,588,215.77 

อ ำเภอหัวหิน 63,978,151.37 66,220,144.81 
(3.5) 

78,071,422.83 
(17.89) 

81,261,217.14 
(4.08) 

อ าเภอปราณบุรี 12,485,426.92 13,678,251.00 13,887,777.18 13,706,791.06 
อ าเภอบางสะพาน 2,568,495.43 3,335,104.34 3,619,042.56 3,420,177.51 

รวม 8,248,830.96 87,789,780.17 100,834,145.10 103,976,401.48 

 
แหล่งทีม่ำ:  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2554. 
 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของอ าเภอหวัหินท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปีนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 ท่ีมีปริมาณการใช้รวม 63,978,151.37 หน่วยในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2551                 
เป็น 66,220,144.81 หน่วย (เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.5) ส าหรับปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น 78,071,422.83 หน่วย (เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.89)  และ 
81,261,217.14 หน่วย (เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4.08) ตามล าดบั ดงันั้นจึงแสดงให้เห็นว่าธุรกิจด้าน
โรงแรมและรีสอร์ทของอ าเภอหวัหินมีการใชไ้ฟฟ้าขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนตลอด 4 ปีท่ีผา่นมา และคาดวา่มี
แนวโน้มจะ มีการใช้ไฟ ฟ้ า เพิ่ มมาก ข้ึนอย่า ง ต่อ เ น่ื อง  ย่อม ส่งผล ต่อการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นปริมาณท่ีสูงข้ึนและส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั 

นอกจากน้ี จากการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวของอ าเภอหวัหินอยา่งรวดเร็ว แต่พื้นท่ีมีขีด
ความสามารถในการรองรับดา้นการท่องเท่ียวเท่าเดิม (Tourism Carrying Capacity: TCC) พื้นและท่ี
ส่วนใหญ่ยงัมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสูง แต่มีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย ์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการทางกฎหมาย
ควบคู่กนัไป การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดงักล่าวจึงอาจส่งผลกระทบกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวและเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดโ้ดยง่าย 
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ประกอบกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.) เร่งผลกัดนัหัวหินและพื้นท่ีเช่ือมโยงเป็นพื้นท่ีพิเศษจุดท่ี 7 (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2556) น าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าเอาแนวคิดการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือโลวค์าร์บอนมาเป็นจุด
ขายและดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอ าเภอหวัหินนบัวา่มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการและมีความแตกต่างจาก
หมู่เกาะและพทัยา อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้แผนงานมีการชะลอตวั
เกิดความล่าชา้ในการด าเนินงานในการประกาศพื้นท่ีพิเศษ (คมชดัลึก, 2557: 7) ดงันั้นเพื่อให้รองรับกบั
ยุทธศาสตร์ในอนาคตและความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาในมิติ
ของส่ิงแวดล้อม เพื่อน าผลของการวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ กระตุน้ให้เกิดการ
ปรับตวัและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าให้เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวและการ
เขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่าของภาครัฐและน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

 
1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 
 

1.2.1 ปริมาณการปลดปล่อยรอยเท้าคาร์บอนจากกิจกรรม 3 ด้านของนักท่องเท่ียว ในเขต
อ าเภอหวัหิน มีปริมาณเท่าใด  

1.2.2 ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน 

1.2.3 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหัวหิน         
ท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่ามีวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 

1.3.1 เพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวและค านวณรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว 
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและปัจจยัความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน 
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1.3.3 เพื่อวิเคราะห์และจดัท าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า    
ในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าผลการวเิคราะห์รอยเทา้คาร์บอนของ
นกัท่องเท่ียวไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียวได้
ต่อไป 

1.4.2 เทศบาลเมืองหัวหิน สามารถน าผลการวิเคราะห์รอยเท้าคาร์บอนและแนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าเพื่อการก าหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว          
การพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

1.4.3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวสามารถ
น าผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีไดไ้ปใช้ในการก าหนด
แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าและประชาสัมพนัธ์รูปแบบการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าเพื่อใหห้วัหินเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มต่อไป 
 

1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจยั คือ ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม   

การใชพ้ลงังานของนกัท่องเท่ียวจากการเดินทาง การพกัแรม และกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อค านวณหา
รอยเทา้คาร์บอนเป็นรายปี โดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลทุติยภูมิของอ าเภอหัวหินร่วมกบัค่า Emission 
Factor ไดแ้ก่ สถิติของนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2550 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2550) ท่ีจ  าแนก
ตามยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ประเภทของโรงแรมและท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียวของ
อ าเภอหัวหิน รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ซ่ึงน า
ขอ้มูลจากการส ารวจประกอบกบัการทบทวนเอกสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มาจดัท าแนว
ทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน 
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1.5.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้พื้นท่ีในเขตหาดหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              

ดงัมีรายละเอียดตามแผนท่ีดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.1  แสดงแผนท่ีท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน 
แหล่งทีม่ำ:  Novabizz, 2556. 

 

พืน้ที่ในกำรศึกษำ 
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1.5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวหาดหวัหิน จ านวน 384 คน 

 
1.5.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 

1.6  ข้อจ ำกดัในกำรศึกษำ 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า” มีขอ้จ ากดั ดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลมีระยะเวลาท่ีสั้น จึงส่งผลต่อขอ้มูลท่ีได ้เช่น เพศ อายุ รายได ้
มีความคลา้ยกนั ผลการศึกษาเม่ือน าไปทดสอบสมมติฐานจึงไม่แตกต่างกนั 

1.6.2 นกัท่องเท่ียวไม่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
1.6.3 การประรอยเทา้คาร์บอน มีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลค่าสัมประสิทธ์ิ (CO2 Emission 

factors) ในประเทศไทยยงัมีการศึกษาอยูน่อ้ยมากและไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการท่องเท่ียว ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งใช้ค่า ค่าสัมประสิทธ์ิบางประเภทยงัตอ้งใช้ของต่างประเทศ จึงอาจท าให้การประเมินปริมาณการ
ปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนมีความคลาดเคล่ือน  

1.6.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการใช้พลงังานของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัมีน้อยและไม่
ต่อเน่ือง การค านวณหารอยเทา้คาร์บอนในคร้ังน้ี จึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่า ดงันั้นปริมาณรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวของอ าเภอหวัหินอาจมีความคลาดเคล่ือนไปจากปริมาณรอยเทา้คาร์บอนในปัจจุบนั 
ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีปริมาณมากข้ึน  
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1.7   นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า” ไดมี้การนิยามค าศพัทเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (Low Carbon Tourism) หมายถึง การประกอบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยมีการจดัการการใช้ประโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว รวมทั้ งปัจจัยแวดล้อมท่ีเ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างชาญฉลาดและมีเป้าหมาย                
เพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ แก่สมาชิกของสังคมทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมีการด าเนินการท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้นอ้ยลง หรือเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด (กรรณิการ์ พิมลศรี, 2556: 104) เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีเนน้การลดการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนจากกิจกรรมของนกัท่องเท่ียว 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเดินทาง              
2) สถานท่ีพกัแรม และ 3) กิจกรรมท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า หมายถึง การกระท าและกิริยาอาการใดๆ ท่ีแสดงออก
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน จ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  1) ด้านการเดินทางท่องเท่ียว หมายถึง 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกพาหนะเพื่อใช้ในการ
เดินทางท่องเท่ียว 2) ด้านท่ีพกั หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการเลือกท่ีพกัในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว3) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง 
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 

รอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint) หมายถึง การวดัผลกระทบของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ออนไลน)์ จากการท่องเท่ียว 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเดินทาง (Transport) 2) สถานท่ีพกัแรม (Accommodation) และ 3) กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (Activities)   ท่ีมีต่อระบบส่ิงแวดลอ้มในแง่ของการใชพ้ลงังานท่ีมาจากกิจกรรมนั้นๆ โดยวดั
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าท่ีปล่อยออกมา  

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า หมายถึง ความสามารถของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชายหาดหัวหินในการ
จดจ าหรือระลึกถึง รวมทั้งการแปลความ ตีความ สรุปความและขยายความจากเร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริง
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
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การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า หมายถึง การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวพื้นท่ีชายหาดหวัหิน จากส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต และหน่วยงาน
ทางการท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียว หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร
ต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.2 แนวคิดการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
2.3 แนวคิดการประเมินรอยเทา้คาร์บอน  
2.4 แนวคิดการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 
2.6 แนวคิดดา้นการรับรู้ 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิด้านการท่องเทีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

2.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเทีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรต่างๆ 
เป็นฐานของการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวมีหลากหลาย
ลกัษณะข้ึนอยูก่บัประเภทของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ การท่องเท่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจึงมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งแยกไม่ออก เปรียบเสมือน "ป่ากบัสัตวป่์า" หรือ "ปลากบัน ้ า" หากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม
ลง เช่น อากาศเป็นพิษ น ้ าเสีย การจราจรแออดั ระบบนิเวศของป่าถูกท าลาย ชายหาดสกปรก หรือ
ปะการังเส่ือมโทรม เป็นตน้ การท่องเท่ียวก็ไม่สามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เช่นเดียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมหรือแหล่งท่องเท่ียวก็ย่อมส่งผลเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข.: 1-1) 
ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เป็นผูส้ร้างก๊าซเรือนกระจกเขา้สู่ชั้นบรรยากาศ เน่ืองจาก
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ในการเดินทางท่องเท่ียวเท่ียวก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและพลงังานเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่        
การคมนาคม ท่ีพกั และการท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งท าให้เกิดขยะและน ้ าเสียในแหล่งท่องเท่ียวอีก
ดว้ย ดงัท่ีองคก์ารท่องเท่ียวโลก หรือ WTO. (2003: 8) กล่าวไวว้า่ 

 
“ในดา้นหน่ึง การท่องเท่ียวมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งลดผลกระทบท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม
และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อีกด้านหน่ึง การท่องเท่ียวตอ้งตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงต่อสภาพ
ภูมิอากาศของโลกซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียว 
โดยไม่เฉพาะแต่ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกดว้ย” 
 
ดงันั้น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสัมพนัธ์

กันในสองลักษณะ ซ่ึงการท่องเท่ียวเปรียบเสมือนเป็นเหยื่อจากการได้รับผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยงัเป็นผูส้ร้างผลกระทบในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
เวลาเดียวกนั  

 
2.1.2 ภัยคุกคามของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทย 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    

อยู่มาก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวทั้งโดยตรงและ         
โดยอ้อม (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553: 19) ไม่ต่างจากภาคส่วนอ่ืนๆ                 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัปัจจยัการผลิตและสาขาอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบ
นั้นๆ (อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2554: 124) และจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน
ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , ม.ป.ป.ข.: 1-8-1-9) 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.2.1 ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน เกิดจากการขยายตวัของผวิน ้าทะเลเม่ือไดรั้บความร้อน
มากข้ึน โดยมีการละลายของภูเขาน ้ าแข็งบริเวณขั้วโลกเป็นตวัสนบัสนุนโดยพื้นท่ีแต่ละแห่งจะ
ไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะของพื้นท่ี นอกจากน้ี การท่ีระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนยงัส่ง  
ผลกระทบโดยตรงต่อนักท่องเท่ียว เน่ืองจากพื้นท่ีชายหาดจะเหลือน้อยลงท าให้ไม่สามารถ                
ประกอบกิจกรรมต่างๆทางการท่องเท่ียวได้ เช่น เดินเล่นช่ืนชมทศันียภาพหรือนอนอาบแดด      
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เป็นต้น และย ังท าให้นักท่องเท่ียวท่ีนิยมท ากิจกรรมด าน ้ า ต้ืนไม่สามารถด าน ้ า ดูปะการัง                
ไดเ้หมือนเดิม เน่ืองจากระดบัน ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นปะการังท่ีอยูลึ่กลงไปได ้ 

2.1.2.2 การกดัเซาะชายฝ่ังเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนปริมาณน ้ าทะเลใน
ประเทศไทย การท่ีระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนท าให้เกิดคล่ืนสูงกระแทกและพายุส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลไทยเกิดการกดัเซาะ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างบริเวณชายหาด การ
สูญเสียท่ีดินและทรัพยสิ์นทั้งของภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
วถีิชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสวยงามของชายฝ่ังทะเล 

2.1.2.3 การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ส่งผลให้จ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะ
เดินทางเขา้มาท ากิจกรรมด าน ้ า ทั้งการด าน ้ าแบบด าน ้ าต้ืนหรือด าน ้ าลึกลดลง เน่ืองจากปะการังท่ีมี
สีสันสวยงามได้ตายไปหรือมีสีสันไม่สวยงามดงัเดิม ส่งผลให้ภาคการท่องเท่ียวเสียรายได้จาก
ปรากฏการณ์ดงักล่าวมหาศาล นอกจากน้ี ภาวะปะการังฟอกขาว ยงัส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทอ้งทะเลลดลง อาหารทะเลจึงหายากข้ึน ชาวประมงตอ้งออกไปหาปลาไกลข้ึนท าให้มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มข้ึน ท าใหสิ้นคา้ท่ีเป็นอาหารทะเลมีราคาแพงข้ึน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวทะเลส่วนมาก
นิยมท่ีจะบริโภคอาหารทะเล ซ่ึงโดยทัว่ไปค่าอาหารต่างๆ จะรวมอยู่ในแพ็คเกจทวัร์จึงส่งผลให้
ตน้ทุนในการจดัการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

ทั้งน้ี จากผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกบั ศูนยเ์ครือข่าย
งานวเิคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA 
START RC) ได้ประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยในอนาคตภายใตส้ถานการณ์จ าลองลกัษณะภูมิอากาศในสองช่วงเวลา 
ไดแ้ก่ พ.ศ. 2563-2572 และ พ.ศ.2593-2602 โดยใช้แบบจ าลองโลก (GCM) ECHAM4 ภายใต้
เง่ือนไขของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 ของ International Panel on Climate Change 
(IPCC) ท่ีเนน้การเจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกวา่ความย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้ม (อานนท ์สนิท
วงศ ์ณ อยธุยา, 2554: 132)  
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ตารางที ่2.1  ปัจจยัเปิดรับทางภูมิอากาศท่ีส าคญัท่ีมีผลทั้งในเชิงลบและเชิงบวกต่อการท่องเท่ียวไทย 
 

 ปัจจัยเปิดรับทางภูมิอากาศที่ส าคัญของการท่องเที่ยวของไทย 
เชิงลบ - สภาพอากาศรุนแรง สร้างความเสียหายต่อแหล่งท่องเท่ียว แหล่งอารยธรรม  

   เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความช้ืนในอากาศและกระแสลม ส่งผลต่อไฟป่าและการกระจายของหมอกควนั  
   ส่งผลใหสู้ญเสียทศันียภาพ เกิดมลภาวะทางอากาศ 
- อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนรวมถึงความแหง้แลง้ ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ 
   ระบบนิเวศท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
- มรสุมและพายสุ่งผลใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ัง ส่งผลต่อตน้ทุนการท่องเท่ียวและ 
  โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
- รูปแบบของฤดูกาลส่งผลต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิม หรืออารยธรรมของ 
   ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เชิงบวก - ปริมาณฝนท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหบ้างพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศแหล่งน ้า 
   เพื่อรองรับการท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 
- ฤดูมรสุมท่ีสั้นลงอาจจะท าใหฤ้ดูกาลท่องเท่ียวฝ่ังอนัดามนัยาวข้ึนเล็กนอ้ย 

 
แหล่งทีม่า:  SEA START RC, 2552 อา้งถึงใน อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2554: 132. 
 

โดยพบวา่ ภาคการท่องเท่ียวของไทยเปิดรับต่อปัจจยัทางภูมิอากาศอยา่งหลากหลายทั้งใน
เชิงเวลาและในเชิงพื้นท่ี ซ่ึงอาจจะสรุปปัจจยัและรูปแบบของผลกระทบท่ีส าคญัดงัตารางท่ี 2.1     
ซ่ึงความเส่ียงของภูมิอากาศในอนาคตจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคลัสเตอร์ (Cluster)              
การท่องเท่ียว  โดยลกัษณะการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์หรือพึ่งพิงกบัปัจจยัทางสภาพอากาศ
โดยตรงมีแนวโน้มจะเป็นคลสัเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวมากและมีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางยงัข้ึนอยู่กบัมิติเชิง
พื้นท่ีท่ีอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันตามระดับของความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อการได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีและดา้นทุนของ
ผูป้ระกอบการในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละคลสัเตอร์หรือพื้นท่ีนั้น
อีกดว้ย (อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2554: 132)  
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ดังนั้ น จากการคาดการณ์ดังกล่าวได้ส่งให้เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีตามสภาพธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความสามารถในการปรับตวั โดยแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติจะมีความอ่อนไหว
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมาก ซ่ึงจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝ่ัง
ของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศในสัดส่วนสูง รวมทั้งต่อความปลอดภยั
ของแหล่งท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากภยัมรสุมชายฝ่ัง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอากาศเยน็เป็นเอกลกัษณ์ 
เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เลย และเขาใหญ่ อาจไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนเดิม เน่ืองจาก
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและช่วงอากาศเยน็มีระยะสั้นลง (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, 
2553: 19-20) ซ่ึงสามารถแบ่งตามภูมิภาค (ศุภกร ชินวรรโณ, 2550) ดงัน้ี 

1)  ภาคเหนือ 
 ภาคเหนือเป็นภาคท่ีน่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก
โดยเฉพาะผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากการท่องเท่ียวในภาคเหนือส่วนใหญ่
เป็นการท่องเท่ียวท่ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะ
สัมผสัอากาศหนาว ทั้งน้ีจากการประมาณการโดยแบบจ าลองของ SEA START พบวา่ทั้งอุณหภูมิ
ต ่าสุดและอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในภาคเหนือมีแนวโนม้สูงข้ึน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงจ านวนวนัท่ี
อากาศร้อนจะเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีจ านวนวนัท่ีอากาศเย็นจะลดลงในแถบรอบๆ ภาคเหนือ         
(เช่น จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงราย โดยเฉพาะในเขตติดชายแดน) อาจจะลดลงถึง 1-2 
เดือนเลยทีเดียว ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัมีวนัท่ีอากาศร้อน 119 วนัอากาศเยน็ 118 วนั            
การคาดการณ์ใน 80 ปีขา้งหนา้ จะมีวนัท่ีมีอากาศร้อนถึง 160 วนั อากาศเยน็เพียงแค่ 111 วนั  

อยา่งไรก็ตาม ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนกลางจ านวนวนัท่ีอากาศเยน็จะไม่เปล่ียนแปลงมาก
นกั นอกจากน้ีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียในภาคเหนือก็มีค่าสูงข้ึนเล็กน้อย จากการประมาณการดงักล่าวจะ
เห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลงทั้ งอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนน่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ            
การท่องเท่ียวในภาคเหนือ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวธรรมชาติซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับสภาพ
ภูมิอากาศค่อนขา้งมาก ในส่วนน้ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอาจจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝนอาจจะเป็นปัจจยับวก
ต่อการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางน ้ า เช่น การล่องแพ น ้ าตก หรือเข่ือน ซ่ึงอาจจะเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีเพิ่มความส าคญัในพื้นท่ีมากข้ึนได้ นอกจากน้ี ยงัมีการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจจะ
ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เช่น การท่องเท่ียวท่ีเน้นศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงควรจะได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มมากข้ึนด้วย รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวฤดูหนาวในจงัหวดั
ภาคเหนือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจงัหวดัภาคเหนือ เช่น การเท่ียวน ้ าพุร้อน และสถานท่ีท่องเท่ียว
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ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่าสงวนท่ีเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผลดัใบมีความเส่ียงต่อไฟป่า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดูแลง้ ซ่ึงจะแห้งแลง้มากข้ึนและร้อนข้ึน 2-3 องศาเซลเซียส ส าหรับจงัหวดั
ภาคเหนือซ่ึงมีอากาศเยน็ในฤดูหนาวเป็นปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียว สภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว เน่ืองจากจ านวนวนัท่ีมีอากาศหนาวเยน็ต ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส       
จะลดลงไปประมาณ 5-10 วนัต่อปีภายในอีก 20 ปี และลดลงมากกวา่ 20 วนั ภายใน 50 ปีขา้งหนา้ 
แมแ้ต่ในเขตภูเขาของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ก็จะมีจ านวนวนัท่ีอากาศหนาวเยน็
แทบจะไม่เกิน 60 วนัต่อปี แมว้า่จ  านวนวนัท่ีฝนตกหนกัจะไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่ปริมาณฝน
โดยรวมท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง 200 มิลลิเมตรต่อปี ในบางจงัหวดัของภาคเหนือจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อ
น ้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่ม เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่าท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการขาดระบบการระบายน ้ าและ
การวางผงัเมืองท่ีดี  

2)  ภาคกลาง  
ส าหรับภาคกลางอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและจ านวนวนัท่ีอากาศร้อนจะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั

กว่าในภาคอ่ืนๆ ในขณะท่ีจ านวนวนัท่ีอากาศเยน็จะลดลงในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ใน
ภาคกลางโดยรอบจะมีจ านวนวนัท่ีอากาศเยน็เพิ่มข้ึน ส่วนปริมาณน ้ าฝนมีความไม่แน่นอนแลว้แต่
พื้นท่ี 

การท่องเท่ียวในภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวฒันธรรมโดยไม่ได้
มีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศมากนกั ดงันั้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดงักล่าวน่าจะ
ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวมากนกั อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อ
ระบบนิเวศโดยรวมท าให้ทรัพยากรในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป และท าให้แหล่งท่องเท่ียวบางแหล่ง
ขาดจุดเด่นท่ีน่าสนใจไปได ้เช่น แหล่งชมสัตวห์ายากต่างๆ นอกจากน้ี ในบางพื้นท่ียงัจะประสบ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรง ท าให้พื้นท่ีท ากินหรือสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งอยู่ในความ
เส่ียงสูง เช่น พื้นท่ีแถบสมุทรปราการ (บริเวณพระสมุทรเจดีย ์หรือพระประแดง) เป็นตน้ 

3)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัมีวนัท่ีอากาศร้อน 104 วนั อากาศเยน็ 28 วนั ใน 80 ปีขา้งหนา้

จะมีวนัท่ีมีอากาศร้อนเพิ่มข้ึนถึง 130 วนั อากาศเยน็เหลือเพียงแค่ 1 วนั  
4)  ภาคตะวนัออก 

 ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาคตะวนัออกคาดการณ์วา่จะมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียเพิ่ม
สูงข้ึน อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดักว่าภาคอ่ืนๆ จ านวนวนัท่ีอากาศเยน็ลดลง
อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น จังหวดัชลบุรี ปัจจุบันมีวนัท่ีอากาศร้อน 99 วนั อากาศเย็น 16 วนั            
แต่ภายใน 80 ปี จะมีวนัท่ีมีอากาศร้อนถึง 147 วนั และไม่เหลือวนัท่ีมีอากาศเยน็เลย (จงัหวดัส่วน
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ใหญ่ในภาคตะวนัออก เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จะไม่เหลือวนัท่ีมีอากาศเยน็เลย ภายใน 80 ปี
ขา้งหนา้) 
 การท่องเท่ียวในเขตภาคตะวนัออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวชายหาด ทะเล และเกาะต่างๆ 
ซ่ึงน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ส่วนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร    
แหล่งไมผ้ลและสวนเกษตร ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวแถบจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด อาจได้
ประโยชน์จากปริมาณฝนท่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ในขณะท่ีอากาศหนาวเยน็ในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการกระตุน้ใหไ้มผ้ลออกดอกจะไม่เปล่ียนแปลงมากนกั อยา่งไรก็ตาม การท่ีปริมาณน ้ าฝน
เพิ่มสูงข้ึนอาจจะเป็นปัญหากบัการท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ี ปัญหาหลกัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกอีกปัญหาหน่ึงซ่ึงน่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเท่ียวในภาค
ตะวนัออก ไดแ้ก่ ปัญหาการเพิ่มสูงข้ึนของระดบัน ้ าทะเล และปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงในทรัพยากรทางทะเล เช่น ปะการัง ซ่ึงยงัเป็นส่วนท่ีมีการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ในส่วน
ของการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียวภูเขา ป่าไม้ และบริการอ่ืนๆ น่าจะได้รับ
ผลกระทบไม่มากจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5) ภาคตะวนัตกและภาคใต ้
ส าหรับภาคตะวนัตกและภาคใต ้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะคลา้ยกบัภาคตะวนัออก กล่าวคือ 

การท่องเท่ียวทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆ น่าจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเพิ่มสูงข้ึนของ
ระดบัน ้าทะเล การกดัเซาะชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงในทรัพยากรทางทะเล รวมถึงอาจจะมีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดอุบติัภยัรุนแรงสูงข้ึน (Extreme Events) อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่างๆ เหล่าน้ียงัไดรั้บ
การศึกษาค่อนขา้งนอ้ย และมีความไม่แน่นอนสูง จึงท าใหป้ระเมินแนวโนม้ไดย้าก ในขณะท่ีปัญหา
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิน่าจะมีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย โดยตะวนัตกสุดของประเทศแถบเทือกเขา
ตะนาวศรีท่ีอยูร่ะหวา่งพรมแดนไทยกบัพม่า อาจมีฝนตกลดลงถึง 300 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงเม่ือรวม
กบัฤดูร้อนท่ีอุณหภูมิสูงมากข้ึน จะท าให้มีความเส่ียงมากข้ึนต่อการเกิดไฟป่าและการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 

รวมทั้ง อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2552) ไดค้าดการณ์ความเส่ียงและ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเท่ียวทางทะเลดา้นชายฝ่ังอนัดามนั 
(พงังา ภูเก็ต และ กระบ่ี) ในช่วง พ.ศ. 2563-2572 จะไดรั้บประโยชน์จากฤดูฝนท่ีสั้ นลงถึง 4 
สัปดาห์ นกัท่องเท่ียวจะมีช่วงเวลาท่ีสามารถท ากิจกรรมในท่ีแจง้ไดม้ากข้ึนถึง 4 สัปดาห์ แต่หากไม่มี
การวางแผนการจดัการน ้าท่ีดีก็อาจประสบกบัปัญหาการขาดแคลนน ้ า โดยพิจารณาถึงปริมาณน ้ าจืด
ท่ีจะลดลงอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นป่าเขามีความเส่ียงสูงกบัน ้ าท่วม
ฉบัพลนัและดินถล่ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในจงัหวดันครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ยะลา และปัตตานี 
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สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตป่าสงวนท่ีเป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผลดัใบจะ
เส่ียงต่อการเกิดไฟป่ามากข้ึน เน่ืองจากอากาศท่ีร้อนข้ึนและแห้งแลง้มากข้ึน จ านวนวนัท่ีอากาศเยน็
ต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส 

นอกจากผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อพื้นท่ีในแต่ละภูมิภาคแล้ว การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยงัส่งผลต่อแบบแผนการคา้ระหวา่งประเทศและอาจส่งผลเช่ือมโยงก่อให้เกิดการยา้ยถ่ิน
ฐานของแรงงานในอนาคต โดยมีความเป็นไปได้ท่ีการค้าระหว่างประเทศรวมถึงแรงงานจะ
เคล่ือนยา้ยออกจาภูมิภาคท่ีไดรั้บผลกระทบมากกวา่โดยเปรียบเทียบไปยงัภูมิภาคท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอ้ยกวา่ เน่ืองจากภูมิภาคท่ีไดรั้บผลกระทบทางลบจากสภาพอากาศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นปัจจยัการผลิตส่งผลใหเ้ม่ือเปรียบเทียบแลว้มีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัลดลง ในขณะเดียวกนัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยงัอาจก่อให้เกิดการ
โยกยา้ยของแรงงานในภูมิภาคท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้อยกว่า หรือเกิด 
Environmental In-migration ได ้กล่าวคือในภาพรวมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลให้แบบ
แผนการคา้ระหว่างประเทศของโลกเปล่ียนแปลงไป โดยประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้อยกว่าจะมีโอกาสท่ีจะขยายบทบาทและเพิ่มสัดส่วนทางการคา้ในตลาด
ต่างประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
มากกวา่ (International Panel on Climate Change (IPCC), 2007b)  

จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
หรือสภาวะโลกร้อนมีความเก่ียวโยงกับการท่องเท่ียว โดยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้นักท่องเท่ียว       
ไม่อยากเดินทางท่องเท่ียวเพราะไม่แน่ใจในอากาศท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์      
ภยัพิบติัธรรมชาติ ทั้งความแหง้แลง้ ไฟป่า สึนามิ และอ่ืนๆ โดยส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีถูกท าลาย และการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ      
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยซ่ึงพึ่งพาทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ    
ขาดรายไดจ้  านวนมาก จึงกล่าวไดว้า่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อนถือเป็น
ปัจจยัลบตวัใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ดังนั้น ภาคการท่องเท่ียวจึงควรช่วยกันรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและค านึงถึงการลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้การท่องเท่ียวในประเทศไทยสามารถด าเนิน
ต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข.: 1-11) 

 
2.1.3 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนท่ีทัว่โลกก าลงัเผชิญน้ีมีผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัของเราล้วนเป็นตวัเร่ง       
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ให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิต
และการบริโภค (Becken, 2004) และได้ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกในทุกๆ ปี 
(International Panel on Climate Change (IPCC), 2007a) จากการประเมินของ World Tourism 
Organization (WTO).  (2008) พบวา่ ภาคการท่องเท่ียวมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คิดเป็น 5% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยประมาณการจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การคมนาคมทางอากาศ 40%  การคมนาคมทางบก 32% การ
คมนาคมขนส่งอ่ืนๆ 3% ท่ีพกัแรม 21% และกิจกรรมท่องเท่ียว 4% ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
ภาพที ่2.1  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  World Tourism Organization (WTO), 2008. 
 

จากการศึกษาหลายแห่งไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในดา้นต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
การขนส่ง ท่ีพกั และสถานท่ีท่องเท่ียว/กิจกรรม (Becken, 2002b; Becken and Patternson, 2006; 
Becken, Simmons and Frampton, 2003; Gössling, 2000, 2002; Stohl, 2008) โดยแหล่งท่ีมาของ
ก๊าซเรือนกระจก   ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  การคมนาคม นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการท่องเท่ียว ซ่ึงนบัรวมถึงการน านกัท่องเท่ียว
จากจุดหมายหน่ึงไปยงัอีกจุดหมายหน่ึงและการขนส่งสินคา้ท่ีใชใ้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยเม่ือ
เปรียบเทียบรูปแบบการเดินทางทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศแล้ว พบว่า การขนส่งทาง

การคมนาคมทางอากาศ 
40% 

การขนส่งทางบก 32% 

การคมนาคมขนส่ง 
อ่ืน ๆ 3% 

ท่ีพกัแรม 21% 

กิจกรรมท่องเท่ียว 4% 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
การคมนาคมทางอากาศ การคมนาคมทางบก  การคมนาคมขนส่งอ่ืนๆ ท่ีพกัแรม  กิจกรรมท่องเท่ียว  
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เคร่ืองบินซ่ึงเป็นพาหนะท่ีนิยมมากข้ึนในการเดินทางของหมู่นกัท่องเท่ียว (Becken, 2007) เป็นการ
เดินทางท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากกวา่การเดินทางรูปแบบอ่ืนถึง 2-4 เท่า เน่ืองจากมลพิษ
จากการเดินทางทางอากาศสามารถเข้าสู่สภาวะเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-12) อยา่งไรก็ตาม Becken and Patterson (2006) และ Becken et al. (2003)       
ได้ตั้งขอ้สังเกตว่าในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเท่ียวส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อการใช้
พลงังาน   ซ่ึงปริมาณของก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาจากการขนส่ง
เพราะระยะทางท่ีห่างไกลจากแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมกัจะเดินทางจากประเทศบา้นเกิด
ของตนมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และยงัมีการเดินทางรอบๆ แหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย (Dwyer, 
Forsyth, Spurr and Hoque, 2010) ซ่ึงคาดกนัวา่การขนส่งจะอยูร่ะหวา่ง 59% และ 97% ของรอยเทา้
คาร์บอนท่ีเกิดโดยนกัท่องเท่ียว (Dolnicar, Læsser and Matus , 2010) ดงันั้น หากมีนกัท่องเท่ียวเดิน
ทางเขา้มาประเทศไทยมากก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ให้เกิด
ภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมมากตามไปด้วย นอกจากน้ี การขนส่งสินคา้ท่ีใช้ใน
กิจกรรมท่องเท่ียว      ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีการใชพ้ลงังานอย่างมาก เน่ืองจากเม่ือมีนกัท่องเท่ียว
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนจ านวนวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑต่์างๆในพื้นท่ีอาจจะไม่เพียงพอ จึง
ท า ให้ต้องสั่ ง ซ้ื อจากพื้ น ท่ี อ่ืนท า ให้ เ กิดการขนส่งระยะไกลก่อให้ เ กิดการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-13) 

2)  โรงแรมและท่ีพกั โรงแรมและสถานบริการดา้นท่ีพกัในรูปแบบต่างๆ เป็นธุรกิจท่ีท า
รายไดเ้ป็นอนัดบัแรกของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเป็นธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุดอีกด้วยเช่นกัน เน่ืองจากการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมเป็นการด าเนินงานท่ีต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มูลนิธิใบไมสี้เขียว, 2550: 7) และจากปริมาณนกัท่องเท่ียว     
ท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีส่งผลใหมี้การอุปโภคบริโภคทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากข้ึน อาทิ การใชน้ ้ า การใช้
ไฟฟ้า การใช้กระดาษเพื่อการท าการตลาดของโรงแรม  การใช้พลงังานส าหรับยานพาหนะต่างๆ  
ในการท่องเท่ียวและการรับส่งนกัท่องเท่ียว การใชก้๊าซหุงตม้ประกอบอาหาร รวมไปถึงสารเคมีท่ีมี
ส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวลว้นก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเพิ่มข้ึน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวตักรรม, 2554: 8) โดยเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองพลงังานมากท่ีสุด ซ่ึงโรงแรมส่วนมากจะเปิด
เค ร่ืองปรับอากาศทิ้งไว้ในบริ เวณห้องโถงและยิ่ ง มีจ  านวนห้องพักมากเท่ าใด การใช้
เคร่ืองปรับอากาศก็ย่อมมากข้ึนตามไปดว้ย และธุรกิจโรงแรมยงัเป็นตน้เหตุของการเกิดขยะและ
ของเสียจ านวนมาก หากน ้าเสีย ขยะ และของเสียดงักล่าวไม่ไดรั้บการบ าบดัหรือก าจดัท่ีดี จะส่งผล
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ให้เกิดก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นหน่ึงในก๊าซท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน นอกจากน้ี             
การก่อสร้างโรงแรม ท่ีพกัอาศยั หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกิดข้ึนบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นอีก
หน่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน โดยการก่อสร้างแต่ละคร้ังจ าเป็นตอ้งใช้
วตัถุดิบจากธรรมชาติจ านวนมาก อาทิ ไม ้หิน น ้ า และดิน อีกทั้งระหวา่งการก่อสร้างก็จะตอ้งมีการ
ขนส่งซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานจ านวนมาก และบ่อยคร้ังท่ีการก่อสร้างดงักล่าวจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น บริเวณชายฝ่ังทะเลซ่ึงจะท าให้การกดัเซาะชายฝ่ังทวีความรุนแรง
มากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-13) 

3)  กิจกรรมท่องเท่ียว การเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดธุรกิจอีกหลาย
ประเภทตามมานอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจ      
น าเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านคา้ เป็นตน้ ธุรกิจเหล่าน้ีลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
และภาวะโลกร้อนด้วยกนัทั้งส้ิน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองคราบน ้ ามนัและเขม่าของน ้ ามนั
เช้ือเพลิงจากการใชเ้รือโดยสาร อีกทั้งการท่ีนกัท่องเท่ียวขาดความช านาญในการด าน ้ าดูปะการังน ้ า
ต้ืนอาจส่งผลท าใหเ้กิดความเสียหายต่อปะการังและสัตวน์ ้าได ้และรวมถึงธุรกิจสนามกอล์ฟเป็นอีก
หน่ึงธุรกิจท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัการท่องเท่ียวไทย เน่ืองจากส่วนมากสนามกอลฟ์จะตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ี
มีภูมิทศัน์สวยงาม ธุรกิจน้ีส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนอยา่งมาก เพราะการสร้างสนาม
กอล์ฟหน่ึงสนามตอ้งใช้ท่ีดินจ านวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังไดรุ้กล ้ าพื้นท่ีเกษตรกรรมและป่าไมเ้พื่อ
ปรับพื้นท่ีตอ้งตดัตน้ไมจ้  านวนมาก ซ่ึงตน้ไมเ้หล่านั้นเป็นตวัช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งสนาม
กอลฟ์ยงัใชท้รัพยากรน ้าจ  านวนมากเพื่อรดน ้าหญา้ในสนาม และยงัตอ้งมีส ารองน ้ าไวใ้ชต้ลอดทั้งปี 
หากมีการกกัเก็บน ้ าไวใ้ชจ้ะท าให้เกิดการแยง่ชิงน ้ ากบัภาคการเกษตร ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า
ในท่ีสุด การขุดสระหรือขุดเจาะบ่อบาดาลนั้ นอาจส่งผลให้เกิดดินทรุดตัวหรือยุบตัวได ้             
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-13-1-14) 

4)  ขยะจากการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อนในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ขยะจากห่ออาหารและเศษอาหาร ขยะจากขวดน ้ าพลาสติก ขยะจากกระดาษช าระ 
และขยะจากบรรจุภณัฑ์ต่างๆ เป็นตน้ รวมทั้งการหมกัหมมของขยะมูลฝอยก่อให้เกิดก๊าซมีเทน    
ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อนเช่นกนั (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-14) 

5)  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย 
เช่น การเปิดแอร์ การเปิดน ้ าทิ้งไวใ้นห้องพกั การบริโภคอาหารหรือใช้สินค้าท่ีน าเข้า                   
จากต่างประเทศ และเลือกท่ีจะเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือเดินทางโดยใช้
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รถยนตใ์นระยะทางใกล้ๆ  ท่ีสามารถเดินทางโดยจกัรยานหรือการเดินได้ ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ี
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนได ้หากนกัท่องเท่ียวหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวนั้น ไม่ไดก่้อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างเดียว     
แต่ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกดว้ยเช่นกนั เพราะการท่องเท่ียวถือวา่เป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิด
การสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ยอ่มก่อให้เกิดการ
กระตุน้ให้คนในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ ก่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมของชุมชนทอ้งถ่ิน และยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์ให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินร่วมมือกนัศึกษาคน้ควา้หาแนวทางรักษาส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเยี่ยมเยือนมากข้ึน และสามารถอาศยัรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมา
สนับสนุนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ อันเป็นการน าทรัพยากร           
การท่องเท่ียวมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 1-14-1-
15) 

จากการศึกษาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบทั้งดา้น
บวกในการสร้างรายไดแ้ละความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม และในดา้นลบการท่องเท่ียวก็เป็นหน่ึง
ในธุรกิจระดับโลกท่ีมีส่วนส าคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปทั่วโลก แม้ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะท าเงินรายไดจ้  านวนมหาศาลให้กบัประเทศ แต่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวหรือเพื่อรองรับการท่องเท่ียวลว้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมและภาวะโลก
ร้อนทั้งส้ิน ดงันั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเปรียบเหมือนเป็นเคร่ืองจกัรท่ีผลิตก๊าซเรือนกระจก
ขนาดใหญ่เช่นกนั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งประเทศท่ีมีขอ้
ผกูพนัตามพิธีสารเกียวโต เช่น ประเทศไทย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับผดิชอบในการลดรอยเทา้คาร์บอน 
(Carbon Footprint) ของการท่องเท่ียวภายในขอบเขตขอ้ตกลงของแต่ละประเทศ (World Tourism 
Organization, 2008) 

 

2.2 แนวคดิการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
 

2.2.1 ความเป็นมาและความหมายของการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า  
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (Low Carbon Tourism) เป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียวมี

รากฐานมาจากแนวคิดเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า (Low Carbon Economy) ท่ีน าเสนอเป็นคร้ังแรกใน 
Our Future Energy เพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต ่าของประเทศองักฤษ เม่ือปี ค.ศ. 2003 
(Huang Can and Deng Hongbing, 2011: 1975) โดยเศรษฐกิจคาร์บอนต ่าเนน้การใช้กลไกทาง
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เศรษฐศาสตร์และการน าเทคโนโลยีสะอาดมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเศรษฐกิจ
คาร์บอนต ่าใชก้นัมากในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยเนน้เร่ืองเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาเปล่ียนแปลง
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (กุลประภา นาวานุเคราะห์, 2553) ซ่ึงเป็นการสร้างมาตรฐานของการ
ด ารงชีวิตท่ีสูงข้ึน โดยการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ก่อมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มลดลงและ
สร้างรายไดม้ากข้ึน (Huang Can and Deng Hongbing, 2011: 1975) 

ดงันั้น การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบัการลดใช้
พลงังานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการทางการ
ท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด (Chiesa and Gautam, 2009 Quoted in Filimonau et al., 2011) โดยมีพื้นฐาน
มาจากการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism) คือการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้การ
บริโภคพลงังานท่ีนอ้ยลงและก่อให้เกิดมลพิษในระดบัท่ีต ่า หรือการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอาจ
เรียกอีกอย่างว่าการท่องเท่ียวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประกอบกิจการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีการจดัการการใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างชาญฉลาดและมีเป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตโดยสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมีการด าเนินการท่ีจะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้นอ้ยลง หรือเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด (องคก์ารพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก: 49) 

ส าหรับในประเทศไทยเร่ิมมีการกล่าวถึงการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากการด าเนิน
โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นโครงการท่ีองค์กรความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศของเยอรมนั (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) 
และองค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.) ร่วมกนัด าเนินงาน 
โครงการน้ีมีระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี (ตั้ งแต่ปี 2552-2554) เร่ิมจากพื้นท่ีน าร่องในพื้นท่ีพิเศษ      
หมู่เกาะชา้งและพื้นท่ีเช่ือมโยง (เกาะกดู เกาะหมาก และพื้นท่ีชายฝ่ัง) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผสาน
แนวคิดปกป้องสภาพภูมิอากาศเขา้กบัการจดัท าแผนและการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาให้พื้นท่ี
หมู่เกาะชา้งและพื้นท่ีเช่ือมโยงเป็นตน้แบบของการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศหรือการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
(อพท.), 2555ค: 50) จะเห็นไดว้า่ อพท. ให้การส่งเสริม ผลกัดนั การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
ตลอดจนจดักิจกรรมต่างๆ ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ชาวบา้นทอ้งถ่ินมีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอย่างแทจ้ริง ซ่ึงมีเป้าหมายการ
ด าเนินภารกิจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า โดยสร้างความย ัง่ยืนของอุตสาหกรรม

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=N390405P77T14.2533&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&menu=search&submenu=advanced&source=202.28.16.20@!nidadb
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การท่องเท่ียวใหเ้กิดความสมดุลในสามมิติ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยจะเนน้
ความตระหนักและใส่ใจในแนวคิดการค านึงถึงส่ิงแวดล้อมมากกว่าแนวคิดการบริโภคนิยม 
(องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ข: 16) 

นอกจากน้ี แนวคิดการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ายงัมีเน้ือหาและแนวทางการปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการหรือแนวคิด “ท่องเท่ียวสดใส ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” (7 Greens Concept)      
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ดงัภาพท่ี 2.2 โดยเน้นการสร้างการรับรู้และความตระหนัก
เ ก่ียวกับภาวะโลกร้อนท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ซ่ึงให้ภาคส่วนต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง                   
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้ตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดล้อม ได้แก่ นักท่องเท่ียวควร
ปรับเปล่ียนวิธีการบริโภคและใส่ใจต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้ง
ปรับเปล่ียนวิธีด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยการจดัรายการน าเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและลดการใช้พลงังานโดยใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้พลงังานสะอาด 
มคัคุเทศกอ์าชีพและมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินควรเป็นตน้แบบในการด าเนินกิจกรรมน าเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนควรปรับปรุงหรือพฒันาให้มีระบบการบริหารจดัการชุมชนและมีการปฏิบติัท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง บุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการรักษา
หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          
โดยสนับสนุนกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ งการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ควรมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการและการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้การ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) 
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1. Green Heart : หัวใจสีเขียว 
  ผูค้นทุกภาคส่วนในวงการท่องเท่ียวตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียว และพร้อมป้องกนัรักษาและฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม 
  แนวปฏิบัติ 
  1. สร้างการรับรู้ และความตระหนกัถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อทรัพยากรท่องเท่ียวทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2. สร้างการรับรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและผลกระทบของ
การท่องเท่ียวต่อภาวะโลกร้อน รวมทั้งการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัภาวะโลกร้อนและแนวทางปฏิบติัท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
  3. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการปฏิบติัท่ีช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 2. Green Logistics : รูปแบบการเดนิทางสีเขียว 
  เนน้การประหยดัพลงังาน และการใชพ้ลงังานในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว วิธีการเดินทางและรูปแบบ
การให้บริการในระบบการคมนาคมหรือการขนส่งทางการท่องเท่ียวจากแหล่งพ านกั/อาศยั ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเนน้
การประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  แนวปฏิบัติ 
  1. รณรงคใ์ห้นกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือหรือเลือกใชย้านพาหนะท่ีประหยดัพลงังานหรือใชพ้ลงังานทดแทนท่ี
เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัจากท่ีพกัอาศยัไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
  2. ผูป้ระกอบการขนส่งทางการท่องเท่ียวทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน ้า รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจปรับเปล่ียน
วิธีด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถลดการใช ้พลงังานหรือใชพ้ลงังานทดแทน 
  3. รัฐให้การส่งเสริมแก่ผูป้ระกอบการขนส่งทางการท่องเท่ียวทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน ้า รวมทั้ง
เครือข่ายธุรกิจท่ีมีการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดการใชพ้ลงังานหรือใชพ้ลงังานทดแทนในรูปของ
ภาษีและแรงจูงใจอ่ืนๆ 

3. Green Attraction : แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการบริหารจดัการตามกรอบนโยบายและการด าเนินงานในทิศทางของการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนื มีการพฒันาและบริการจดัการตามกรอบนโยบายท่ีสะทอ้นถึงการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และมีปณิธานในการปกป้อง
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แนวปฏิบัติ 
1. มีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการแหล่งและมีการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้การรักษาส่ิงแวดลอ้มและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้การรักษา มรดกทางวฒันธรรม และสร้างผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
3. มีการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดดา้นสงัคม และเศรษฐกิจแก่ชุมชนโดยรอบและเกิดผลกระทบนอ้ย

ท่ีสุด 
4. Green Community : ชุมชนสีเขียว 
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนทั้งในเมือง และชนบทท่ีมีการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในทิศทางท่ีย ัง่ยนื พร้อมการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและวิถีชีวิตอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 
แนวปฏิบัติ 
 1. มีการปรับปรุงหรือพฒันาให้มีระบบการบริหารจดัการชุมชนและมีการปฏิบติัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตก้รอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดสืบสานและด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิด “ท่องเท่ียวสดใส ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552. 

3. มีการปฏิบติัท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 
 4. มีการตอ้นรับและบริการต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียวไดม้าตรฐานและสะทอ้นถึงความเป็นไทยท่ีดี 
 5. Green Activity : กจิกรรมสีเขียว 
 กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเป็น

กิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน ให้โอกาสในการเรียนรู้และเพ่ิมพนูประสบการณ์แก่นกัท่องเท่ียว โดยส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 แนวปฏิบัต ิ
1. เจา้ของแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภทจดัให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัคุณค่าและความโดดเด่น

ของทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และสร้างผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
2. กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจดัให้มีข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ให้ประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด 
3. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจดัรายการน าเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและลดการใชพ้ลงังาน หรือใชพ้ลงังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ หรือใชพ้ลงังานสะอาด 
 4. มคัคุเทศกอ์าชีพและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ด าเนินกิจกรรมน าเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและถ่ายทอดเร่ืองราว

เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามกรอบจรรยาบรรณไดอ้ยา่งสูงสุด 
6. Green Service : การบริการสีเขียว 
รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเท่ียวแขนงต่าง ๆ  ท่ีสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวดว้ยมาตรฐานคุณภาพท่ีดี 

ควบคู่ไปกบัการมีปณิธานและการด าเนินการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการต่างๆ 
 แนวปฏิบัติ 
  1. ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจดัการธุรกิจ
และการปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  2. ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมรดกทาง
วฒันธรรมและสร้างผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
  3. ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดา้นสงัคมและ
เศรษฐกิจแก่ชุมชนโดยรอบและสร้างผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

7. Green Plus : ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  บุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รให้การสนบัสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย ์ เพ่ือร่วมมือ
ด าเนินการในการปกป้องรักษาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และ/หรือลดภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อน รวมถึงการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน 

แนวปฏิบัติ 
  1. บุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการรักษาหรือฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  2. จดัตั้งส านกังาน “ภาคีส่ิงแวดลอ้มดา้นการท่องเท่ียว” เพื่อเป็นศูนยก์ลางประสานความร่วมมือ ระดมทุนทรัพย ์
และรับรองมาตรฐานทางการท่องเท่ียว 
  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัและคน้ควา้ออกแบบส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถใชส้นบัสนุนการปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟหูรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเท่ียว 
                 4. จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชนในดา้นการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม
และทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.2  องค์ประกอบของการจัดโปรแกรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่การท่องเท่ียวท่ีสะดวกสบายส าหรับ

นกัท่องเท่ียว แต่ผูป้ระกอบการสามารถจดัโปรแกรมท่องเท่ียวให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และเป็นประสบการณ์ท่ีประทบัใจส าหรับนกัท่องเท่ียวได ้ควบคู่กบัส่ือสารสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่นกัท่องเท่ียว (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ง) ดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 โปรแกรมการท่องเท่ียวควรหลีกเล่ียงการแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว และท า
กิจกรรมต่างๆ มากเกินไปในหน่ึงโปรแกรมการท่องเท่ียว แต่เสนอการท่องเท่ียวท่ีแวะชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวในปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ไหวพ้ระ 3 วดั พร้อมมคัคุเทศก์น าชม เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้
โอกาสเดินชมแหล่งท่องเท่ียวอยา่งไม่รีบร้อนและไดรั้บความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ ความเป็นมา 
หรือนิทานพื้นบา้นของแหล่งท่องเท่ียว 

2.2.2.2 การเดินทางควรใช้ยานพาหนะท่ีใช้เช้ือเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
หรือคา้งคืนบนรถไฟ หรือรถประจ าทางปรับอากาศท่ีมีอยูม่ากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวแต่ละ
แห่ง ส าหรับในกรุงเทพฯนั้นมีบริการรถสาธารณะท่ีรวดเร็ว และใชพ้ลงังานสะอาด เช่น รถไฟฟ้า 
รถใตดิ้น เป็นตน้ 

2.2.2.3 ท่ีพกัควรเลือกท่ีพกัท่ีมีนโยบายเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไดรั้บรางวลั
ใบไมเ้ขียวจากมูลนิธิใบไมเ้ขียว หรือ มีความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ลดการ
ใช้พลังงานไม่สะอาด เช่น น ้ ามนัหรือถ่านหิน ซ้ือสินค้าท่ีไม่ผิดกฎหมายและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม บริหารจดัการขยะของเสีย และมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีตั้งอยู ่ เช่น ซ้ือสินคา้จากชุมชน 
หรือรับคนในชุมชนเขา้ร่วมท างาน 

2.2.2.4 กิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวควรเสนอกิจกรรมท่ีปลดปล่อย
คาร์บอนต ่า เช่น ข่ีจกัรยาน ดูนก ดูดาว นัง่ชา้ง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ทวัร์วฒันธรรม เท่ียววดัใส่
บาตรยามเช้า เมืองไทยมีอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินป่า
เพื่อศึกษาธรรมชาติและพกัคา้งคืนเพื่อเรียนรู้ชีวิตสัตวป่์าเวลากลางคืน  ภายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้
อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษส์ัตวป่์า นอกจากน้ี ยงัมีอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีเป็นมรดกโลก วดั 
และชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วดัในประเทศไทยมีความสวยงาม
ทางดา้นสถาปัตยกรรมศิลปกรรม ดา้นการศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จกักนัดี เช่น     
วดัโพธ์ิเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอนัดบัท่ี 24 ของโลก และมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมปีละกวา่ 8 
ลา้นคน หลงัจากน าชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแลว้ ควรน ากิจกรรมท่ีชดเชยการปล่อยคาร์บอน
ใหก้บันกัท่องเท่ียว เช่น การปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 
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2.2.2.5 อาหารไทยและสินค้าไทยน า เสนออาหารไทยและผลไม้ไทยให้
นกัท่องเท่ียวไดชิ้ม ในแต่ละภาคของประเทศไทยยงัมีอาหารประจ าทอ้งถ่ินท่ีใช้วตัถุดิบในชุมชน
เพิ่มรสชาติของอาหาร เช่น อาหารภาคกลางจะมีรสชาติไม่เผด็ร้อน ในขณะท่ีภาคใตจ้ะมีรสชาติเผด็
ร้อนกวา่ นอกจากนั้น ยงัมีผลไมป้ระจ าถ่ิน และตามฤดูกาลท่ีควรแนะน าให้นกัท่องเท่ียวไดชิ้ม 
น าเสนอสินคา้ของชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใชว้สัดุทอ้งถ่ินออกแบบอย่างสวยงามและ
ราคาท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

2.2.2.6 มคัคุเทศก์ท้องถ่ินและบริการท้องถ่ินควรเป็นผูแ้นะน าและให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว    ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในวิถีชีวิตของชุมชน แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรม และประเพณี
ทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ใจวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน ผา่นนิทาน ต านานพื้นบา้น หรือกิจกรรม
ของชุมชนและสามารถใชบ้ริการทอ้งถ่ิน เช่น การนวดคลายเส้น เป็นตน้ 

2.2.2.7 สนบัสนุนพฤติกรรมท่ีไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงการท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถเปล่ียนแปลงความเคยชินในเร่ืองต่างๆ ลดความสะดวกสบาย เช่น เลือกการเดินทางดว้ย
รถยนต์สาธารณะ ชิมเมนูอาหารสุขภาพจากเกษตรอินทรีย์แทนเน้ือสัตว์ หลีกเล่ียงการใช้
ถุงพลาสติก หรือไม่ซ้ือน ้าด่ืมในขวดพลาสติก โดยพฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไดท้ั้งส้ิน มคัคุเทศก์ในฐานะท่ีท างานใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวสามารถส่ือสารและสร้าง
ความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียวในเร่ืองอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงความเคยชินในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีผลใหก้ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง 

จากแนวคิดทั้งหมดขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าเป็นรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นการประหยดัพลงังานและใช้พลงังาน
ทดแทนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเร่ง
สร้างความตระหนกัท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชั้นบรรยากาศอันจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนให้ลดลง ซ่ึงน ายุทธศาสตร์การบรรเทา
ผลกระทบมาสู่ภาคปฏิบติัโดยเสนอผา่นโปรแกรมการท่องเท่ียว นบัตั้งแต่การเดินทางท่ีใชบ้ริการ
รถสาธารณะ การเลือกท่ีพกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งการน าเสนอกิจกรรมท่ีลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับประเทศไทยนั้น มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งท่ีจะพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว เน่ืองจากประเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากรท่ีหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเท่ียว ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกส่งทอด
กนัมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นตน้ 
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2.3  แนวคดิการประเมนิรอยเท้าคาร์บอน  
 

ปัจจุบนัการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลต่างๆ ไดแ้ก่ ถ่านหิน น ้ ามนัเช้ือเพลิง และการตดัไม้
ท าลายป่าส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล และจาก
การศึกษาของคณะกรรมการพลงังานโลกพบวา่ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ไม่น้อยและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยมีแหล่งท่ีมาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ใหญ่ๆ อยู ่3 แหล่ง คือ การผลิตกระแสไฟฟ้า 43% การคมนาคมขนส่ง 32% และอุตสาหกรรม 25% 
โดยมีถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงหลกัในโรงไฟฟ้าและโรงกลัน่ ซ่ึงเป็นตวัการส าคญัของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ (กุลประภา นาวานุเคราะห์, 2553: 6-7) ส่งผลให้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของโลกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมีความส าคญัและก าลงัทวีความรุนแรงมากเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และก่อให้เกิดภยัพิบติั
ต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเกินสมดุล อนัเป็นผลมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น
การใชพ้ลงังาน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อใชใ้นการคมนาคม และ
ภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการอ านวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ทั้ งส้ิน               
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2554:1)  

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาวะโลกร้อนท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึนในปัจจุบนัส่งผล
ให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกเกิดความต่ืนตระหนกถึงผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเลวร้ายลงอยา่ง
ต่อเน่ือง (กุลประภา นาวานุเคราะห์, 2553: 7) ในปัจจุบนัหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความ
สนใจในการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยน าแนวคิดท่ีมีการกล่าวถึงอยา่ง
กวา้งขวางทัว่โลก คือ เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า (Low Carbon Economy) ท่ีเนน้ให้มีการปรับเปล่ียนการ
ผลิตและการบริโภคให้มีการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกน้อยท่ี สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
สร้างค่านิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีปล่อยคาร์บอนต ่า  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2554: 1) ดงันั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงเร่ิมให้ความสนใจในเร่ืองของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยน าเอารอยเทา้คาร์บอนมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาคอุตสาหกรรมท่ีจะช่วยกระตุน้จิตส านึกท่ีมีต่อโลก อนัจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
ในระดบัหน่วยงาน บริษทั หรือโรงงานระดบัอุตสาหกรรม และระดบัประเทศ (องคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2554: 1) 
 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=N390405P77T14.2533&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&menu=search&submenu=advanced&source=202.28.16.20@!nidadb
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ภาพที ่2.3  เคร่ืองหมายรอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint) ของประเทศต่างๆ 
แหล่งทีม่า:  พิชยั ถ่ินสันติสุข, 2553: 69. 
 

2.3.1  ความหมายของการประเมินรอยเท้าคาร์บอน 
รอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint : CF) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ท่ีค านวณปริมาณการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมต่างๆ สู่บรรยากาศ โดยค านวณออกมาในรูป

ของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2553: 33) 
รอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint) หมายถึง การประเมินค่าของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑ์แต่ละหน่วยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึง
วตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใชง้าน การจดัการซากผลิตภณัฑ์หลงัใชง้าน ค านวณ
ออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ, 2554: 81)  
ซ่ึงมีหน่วยนบัเป็นน ้ าหนกั กรัม กิโลกรัม หรือตนั (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.), 2555ง) ส่วนใหญ่รอยเทา้คาร์บอนใช้ประเมินว่าคน ประเทศ หรือ
องคก์รหน่ึงๆ สร้างผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากนอ้ยเพียงใดโดยวดัจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดล้อมและน ามาประเมินหาแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน หรือ
พลงังานสะอาดขององค์นั้นๆ เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์หรือการปลูกป่า (อนุสิกข์ ลิข
อกัษร, 2556)  

รอยเทา้คาร์บอนประกอบดว้ยรอยเทา้คาร์บอนทางตรงและทางออ้ม  โดยรอยเทา้คาร์บอน
ทางตรงวดัจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีเราท า เช่น การเดินทาง        
ทั้งการใชร้ถยนตส์าธารณะ และรถยนตส่์วนตวั การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในบา้นหรือท่ีพกัอาศยั การท า
ความร้อน การท าความเยน็ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และอ่ืนๆ และรอยเทา้คาร์บอนทางออ้ม วดัจาก
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินคา้ท่ีซ้ือ และบริการท่ีได้รับ เช่น อาหารท่ี
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รับประทาน เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ สินคา้ท่ีซ้ือมาใช ้ (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร
มหาชน), 2554) รวมไปถึงกระบวนการจดัการซากผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์หลงัการใชง้าน เรียก
ได้ว่า ตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (LCA: Life Cycle Assessment) (ส านักส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร, 2553: 33) 

ซ่ึงการลดรอยเทา้คาร์บอนท่ีสองท าได้โดยลดการบริโภคท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่เหมาะสม 
รวมถึงการบริโภคสินค้าหรือใช้บริการท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีต ่ากว่า 
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2554) ซ่ึงรอยเทา้คาร์บอนเป็นส่วนยอ่ย
ของรอยเทา้ระบบนิเวศ (Ecological Footprint) โดยรอยเทา้ระบบนิเวศนั้น จะรวมเอาความตอ้งการ
ของมนุษยท์ั้งหมดในระบบชีวนิเวศเขา้ไปดว้ย และค านวณออกมาในรูปของพื้นท่ี         (อนุสิกข ์
ลิขอกัษร, 2556) 

 
2.3.2  วธีิการประเมินรอยเท้าคาร์บอน 
การค านวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของ

มนุษยโ์ดยใชห้ลกัการการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ซ่ึงเป็น
หลกัการตามมาตรฐานสากล ISO 14040, 14044 ท่ีใชส้ าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดวฏัจกัรชีวิต โดยรอยเทา้คาร์บอนจดัเป็นหัวขอ้หน่ึงของหลกัการการประเมินวฎัจกัรชีวิต      
(ชายดุา ธรรมบนัดาลสุข และ นพคุณ สารวงษ,์ 2554: 1) 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2554: 27-28) เสนอวิธีการ
ประเมินรอยเทา้คาร์บอน 3 วธีิ ดงัต่อไปน้ี 

2.3.2.1 การตรวจวดั (Measurement-based Methodologies) การตรวจวดัปริมาณการ
ปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ณ แหล่งปล่อยหรือดูดซบัก๊าซเรือนกระจกอยา่งต่อเน่ือง
โดยใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การตรวจวดัท่ีได้มาตรฐานตามวิธีมาตรฐานสากลการวดัโดยตรง
เหมาะส าหรับองค์กรท่ีมีเคร่ืองมือตรวจวดัติดตั้งอยู่และสามารถตรวจวดัอย่างต่อเน่ืองไดอ้ยู่แล้ว 
ส าหรับองค์กรท่ีไม่มีเคร่ืองตรวจวดัไม่จ  าเป็นจะต้องจดัหาอุปกรณ์มาตรวจวดัมาติดตั้งองค์กร
สามารถใชว้ธีิวดัจากการค านวณได ้

2.3.2.2 การค านวณ (Calculation-based Methodologies) การหาปริมาณการปล่อย
และดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกดว้ยวิธีการค านวณสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การสร้างโมเดล หรือ 
การท าสมการมวลสารสมดุล หรือ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ Facility-specific หรือ การค านวณโดย
ใชข้อ้มูลกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รคูณกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงผลให้
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อยูใ่นรูปของตนั (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) การค านวณค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ขอ้มูลกิจกรรม X ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
โดยท่ีขอ้มูลกิจกรรม (Activity Data) คือ ปริมาณการใชพ้ลงังานหรือ ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดข้ึนหรือกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซออกมา เช่น ปริมาณการใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีนบัออกมาเป็นหน่วยของการใชง้านค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Emission Factor) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงค านวณไดจ้ากปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่ึงหน่วยกิจกรรม การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะตอ้งมีความโปร่งใสและ
สามารถบอกถึงท่ีมาของการค านวณและแหล่งอา้งอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

2.3.2.3 ก า ร ต ร ว จ วั ด ร่ ว ม กั บ ก า ร ค า น ว ณ  (Measurement & Calculation 
Methodologies) การหาปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกดว้ยวิธีการตรวจวดัร่วมกบั
การค านวณได ้ ตวัอยา่งเช่น การน าขอ้มูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงท่ีจดัเก็บ และขอ้มูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซ่ึงไดจ้ากการตรวจวดั มาท าการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการเผาไหม ้โดยอาศยัสมการมวลสารสมดุล เป็นตน้ 

 
2.3.3  แนวทางการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมต่างๆ 
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2554: 30-38) ไดก้  าหนด

แนวทางในการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ       
แยกตามลกัษณะของกิจกรรม ดงัน้ี 

การเดินทางและขนส่งดว้ยรถประเภทต่างๆ  
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถสามารถท าไดโ้ดยใชว้ิธีใดวิธี

หน่ึง ดงัน้ี 
1) ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการเดินทางหรือขนส่ง ให้น า

ปริมาณท่ีใชไ้ปคูณกบัค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช ้ (ค่าแฟกเตอร์
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง) 

2) กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลปริมาณเช้ือเพลิง ให้เลือกใช้วิธีการค านวณ โดยเลือกจากวิธีต่างๆ 
ดงัน้ี 
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(1) กรณีมีขอ้มูลระยะทางในการเดินทางและประเภทของน ้ ามนัเช้ือเพลิงให้น าขอ้มูล
ระยะทางท่ีเก็บมาไดม้าค านวณเป็นปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช ้ 

(2) กรณีมีขอ้มูลระยะทางในการเดินทางและประเภทของยานพาหนะให้น าขอ้มูล
ระยะทางท่ีเก็บมาไดม้าคูณกบัค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของยานพาหนะ  

การเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเคร่ืองบิน สามารถท าไดโ้ดยใช้

วธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 
1) กรณีมีขอ้มูลระยะทาง ใหค้  านวณจากระยะทางท่ีเดินทางคูณกบัค่าแฟกเตอร์การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน (ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อกิโลเมตร) 
2) กรณีไม่มีขอ้มูลระยะทาง ให้ค  านวณจากจ านวนเท่ียวในการเดินทางคูณกบัค่าแฟก

เตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเคร่ืองบินต่อเท่ียว (กรณีเดินทางเท่ียวละไม่เกิน 
1,500 กิโลเมตร) 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ในกรณีท่ีองค์กรมีการผลิตไฟฟ้า  หรือความร้อนใช้เองในองค์กร  หรือเพื่อส่งขาย               

ณ สถานท่ีภายในองคก์ร ใหค้  านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีใช้
ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนนั้นๆ ในกรณีท่ีองค์กรมีการซ้ือไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน ้ ามาจาก
ภายนอก ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีน ามาใชค้  านวณ ควรประกอบดว้ย 

1) กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน ้ าท่ีถูกส่งมาจากเพียงแหล่งเดียวให้ใชค้่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งนั้นๆ 

2) กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน ้าท่ีถูกส่งมาจากระบบพลงังานแบบผสม เช่น ไฟฟ้า
แบบ Grid mix ใหใ้ชค้่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า ความร้อน และไอน ้ าจากค่ากลาง
ของประเทศส าหรับขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์กร  ให้ใช้ขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ี
เกิดข้ึนจริงจากองคก์ร โดยสามารถใชค้่าปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีระบุในใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององคก์ร 
ในกรณีท่ีเช่าสถานท่ีร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมีการใช้ร่วมกบัองค์กรอ่ืน     
ซ่ึงในใบเสร็จค่าไฟฟ้ามีการระบุร่วมกบัองค์กรอ่ืน ให้ท าการประมาณปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
องคก์ร โดยวธีิการปันส่วนท่ีเหมาะสม อาทิ ปันส่วนจากค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด
ท่ีองคก์รมีการใชง้านจริงคูณดว้ยระยะเวลาการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ 

การใชลิ้ฟตภ์ายในอาคาร 
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร สามารถ

ค านวณไดจ้ากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อการใชลิ้ฟตห์น่ึงคร้ัง (สามารถหาไดจ้ากการวดัปริมาณไฟฟ้า
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ท่ีใชโ้ดยตรง หรืออา้งอิงจากแหล่งอา้งอิงท่ีเหมาะสม อาทิเช่น รายงานผลการวิจยัร่วม บริษทั อีซีจี 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และห้องปฏิบัติการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เป็นตน้) คูณดว้ย
จ านวนคร้ังท่ีใช้งานลิฟต์ภายในหน่ึงวนัของพนกังานหน่ึงคน (ในกรณีท่ีไม่ทราบขอ้มูลสามารถ
ตั้งสมมติฐานเพื่อการประเมินเป็นจ านวน 4 คร้ังต่อพนกังานหน่ึงคน) แลว้น ามาคูณดว้ยจ านวน
พนกังานท่ีใชลิ้ฟตท์ั้งหมดภายในชั้นท่ีท าการประเมิน และจ านวนวนัท่ีมีการใชง้านลิฟต ์

การบ าบดัน ้าเสีย 
ในกรณีท่ีองคก์รไม่มีการเก็บรวบรวมปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถใชส้มมติฐานใน

การประมาณค่าปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 1) กรณีองคก์รประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ให้
ประมาณค่าปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่ีใชจ้ริงทั้งหมดภายในโรงงาน 
2) กรณีองค์กรประเภทส านกังาน และสถานศึกษา ให้ประมาณค่าปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั
ปริมาณน ้าท่ีมีการใชจ้ริงทั้งหมดภายในองคก์ร  

ซ่ึงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ าบดัน ้ าเสียสามารถท าไดโ้ดยใช้วิธีใด
วธีิหน่ึง ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลคุณภาพน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดั ให้ท าการค านวณอา้งอิง
ตามสมการการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย  

2) กรณีท่ีไม่มีการเก็บรวบรวมคุณภาพน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดั ให้ท าการค านวณอา้งอิง
ตามสมการการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบัดน ้ า เสียของ 
International Panel on Climate Change (IPCC) (2006): Wastewater Treatment and Discharge ดงัน้ี 

(1) ท าการค านวณหาค่าปริมาณสารอินทรียท่ี์ย่อยสลายไดท้ั้งหมดในน ้ าเสีย (Total 
Organically Degradable Material in Wastewater: TOW) โดยใชค้่าปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจริงคูณ
ดว้ยค่าความตอ้งการออกซิเจนทางเคมีและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้

(2) น าค่าปริมาณสารอินทรียท่ี์ย่อยสลายไดท้ั้งหมดมาลบดว้ยปริมาณกากตะกอนท่ี
เกิดข้ึนจากการบ าบดั แล้วน าไปคูณด้วยค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแยกตาม
ประเภทของการบ าบดัน ้าเสีย  

(3) ในกรณีท่ีมีการดกัเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดั ให้น าปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีดกัเก็บไดใ้นหน่วยของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า มาลบออกจากปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีค านวณไดจ้ากการบ าบดัน ้าเสียในขอ้ 2 

เพื่อให้สะดวกต่อการค านวณรอยเท้าคาร์บอนในชีวิตประจ าว ันของแต่ละคนจาก
รายละเอียดขา้งตน้ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ออกแบบโปรแกรมการค านวณ
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คาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon Footprint Calculator) ผา่นทางเวบ็ไซต ์http://thaicfcalculator.tgo.or.th/ 
ซ่ึงท าให้สะดวกในการค านวณการใช้พลังงานในบ้านเรือน ท่ีท างาน การเดินทาง การขนส่ง 
ตลอดจนการบริโภคอาหาร โปรแกรมจะค านวณออกมาเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี  

จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า ในประเทศไทยยงัมีการศึกษาดา้นการค านวณหาค่ารอยเทา้
คาร์บอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยเฉพาะค่อนขา้งนอ้ย โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น 
โรงแรม โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ดังนั้นในขั้นตอนของการ
ค านวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงน าเทคนิคการค านวณและค่าคงท่ีต่างๆ ของ
ต่างประเทศมาใช้  เช่น จากเว็บไซต์ http://www.carbonzero.co.nz/ ของประเทศนิวซีแลนด์           
ซ่ึงโปรแกรม carboNZero จะท าการวดัการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค านวณออกมาเป็น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-e) ถึงแมว้่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เดินทาง สถานท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียวจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ แต่ผล
จากการค านวณดว้ยโปรแกรมยงัไดแ้สดงก๊าซเรือนกระจกท่ีเก่ียวขอ้งชนิดอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 

2.3.4  การประเมินรอยเท้าคาร์บอนในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นการประเมินรอยเท้าคาร์บอนในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวคร้ังน้ี  เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ของการวิจยัในการค านวณหาค่ารอยเทา้คาร์บอนของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน 

ในการประเมินรอยเทา้คาร์บอนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวควรจะกล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างพลังงานทางตรงและพลังงานทางอ้อม ซ่ึงมีความส าคัญกับการสร้างวิธีการค านวณ           
ขั้นต่อไป จากการศึกษาของ Becken (2002b: 38) กล่าววา่ การก าหนดขอบเขตของการใชพ้ลงังาน
ของนกัท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและยงัไม่สามารถนิยามไดช้ดัเจนวา่นกัท่องเท่ียวจะใชพ้ลงังาน
ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร เช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการซ้ือผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ โดยการผลิตและการขนส่งผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ตอ้ง
ใชพ้ลงังานทั้งส้ิน เน่ืองจากยงัขาดฐานขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานทางออ้มท่ีเช่ือมโยงกบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดย Hunter (2002) อธิบายว่า ความหลากหลายของทางเลือก เช่น 
นกัท่องเท่ียวมีการเลือกการเดินทาง ท่ีพกั กิจกรรม และอาหารท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้น การประเมินการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ้งมีการแยกพิจารณาของแต่ละส่วนก่อน จากนั้นจึงน าขอ้มูล
ของนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้ารวมกนั และหากสถิติการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเก่ียวกบัการเดินทางไม่สามารถท่ีจะ
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ใช้ในการประเมินได้ เพื่อการประเมินอย่างถูกตอ้งเราควรเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของ
พาหนะของนกัท่องเท่ียว ระยะทางในการเดินทาง และประสิทธิภาพของพลงังาน (Becken, 2002a; 
Garbesi, 2010) การประเมินรอยเทา้คาร์บอนในคร้ังน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนของการปลดปล่อย 
CO2 ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดังตารางท่ี 2.2 แสดงให้เห็นขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินรอยเท้า
คาร์บอน ไดแ้ก่ การขนส่ง ท่ีพกั และกิจกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที ่2.2  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการประเมินค่ารอยเทา้คาร์บอน 
 

แหล่งทีม่าของรอยเท้าคาร์บอน หน่วยของการค านวณ ทีม่า 
พาหนะในการเดินทาง 

เคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถไฟ 
รถโดยสารประจ าทาง 
รถยนตส่์วนตวั 
อ่ืนๆ 

ทีพ่กัประเภทต่างๆ 
โรงแรม 
เกสทเ์ฮาส์ 
บงักาโล/รีสอร์ท 
บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 
ท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติ 
บา้นพกัรับรองของทางราชการ 
อ่ืน ๆ 

กจิกรรมประเภทต่างๆ  
ท่องเท่ียวทัว่ไป 
ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 
กิจกรรมเชิงผจญภยั 
กิจกรรมทางน ้า 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กิจกรรรมเชิงสุขภาพ 
กิจกรรมดา้นกีฬา 
นนัทนาการ/บนัเทิง 
กิจกรรมเชิงวฒันธรรม 
อ่ืนๆ (เกษตร ปฏิบติัธรรม) 

ระยะทาง (km) & ประเภท
ของพาหนะ &จ านวน

นักท่องเทีย่ว 
 
 
 

ประเภทของทีพ่กั & จ านวน
นักท่องเทีย่ว 

 
 

 
 
 

 
ประเภทของกจิกรรม & 
จ านวนนักท่องเที่ยว 

ททท., (2550) 
 
 
 
 

 
 

ททท., (2550) 
 
 
 
 
 
 
 
ททท., (2550) 
 
 

 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจาก Pongsakornrungsilp, P.,2011: 103. 
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ด้านการเดินทาง  การศึกษาท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมการบินมีสัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เช่นเดียวกบัการปล่อยไอเสีย (Gössling, 2000; Becken and Patterson, 2006) การศึกษาคร้ังน้ี         
จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนท่ีปล่อยออกมาผา่นรูปแบบต่างๆ ของพาหนะท่ีใชใ้น
การเดินทาง ซ่ึงค านวณจากพาหนะในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว  

ดา้นโรงแรมหรือท่ีพกั โรงแรมหรือท่ีพกัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้เป็นท่ีพกัผ่อนในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว         
จากการศึกษาพบว่า สถานท่ีพักในช่วงว ันหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม (Becken et al., 2001; Becken and Cavanagh, 2003; World Wildlife Fund (WWF), 
2002) และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการศึกษาของ Trung and Kumar (2005) และ Becken (2002b) 
ประมาณ 75% ของพลงังานท่ีใช้ในการบริโภคของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่ีพกัมาจากการใช้
ไฟฟ้า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าทั้ งภาคของการค้า ดงันั้น ในการประเมินหาค่ารอยเท้าคาร์บอนด้าน
โรงแรมหรือท่ีพกัในคร้ังน้ีตอ้งอาศยัขอ้มูลประเภทของโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีนักท่องเท่ียวเลือกใช้
บริการในการเดินทางท่องเท่ียว 

ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว ในการประเมินหาค่ารอยเทา้คาร์บอนจากกิจกรรมการท่องเท่ียวจะ
ใชข้อ้มูลการประกอบกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัอ าเภอหวัหิน จากการรวบรวมขอ้มูล
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลในการประเมินรอยเทา้คาร์บอนครบถ้วนแล้วสามารถน ามาค านวณ  
อยา่งง่าย โดยแบ่งวธีิการประเมินรอยเทา้คาร์บอนเป็น 3 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.4  แสดงขั้นตอนการค านวณรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจาก Pongsakornrungsilp, P.,2011: 119. 
 

ขั้นตอนที ่1 จ าแนกแหล่งทีม่าของรอยเท้าคาร์บอนทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 
ในขั้นตอนแรกเพื่อใช้ในการประเมินหาค่ารอยเท้าคาร์บอนจะต้องท าการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลท่ีต้องการประเมินหาค่ารอยเท้าคาร์บอนเสียก่อน โดยจะให้ความสนใจกับ
องคป์ระกอบยอ่ยของประเภทการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การเดินทาง สถานท่ีพกั 
และกิจกรรม ซ่ึงมีการใช้พลงังานในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยการหาปริมาณของพลงังานและ
ประเภทของเช้ือเพลิงท่ีมีการใชใ้นแต่ละภาคส่วนนั้น ซ่ึงทางทฤษฏีควรจะน าพลงังานและเช้ือเพลิง
ฟอสซิลต่างๆ รวมทั้ งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณการใช้พลังงานท่ีน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวมาประเมินหาค่ารอยเท้าคาร์บอนด้วย จากการศึกษาพบว่า (Gössling, Hansson, 
Horstmeier and Saggel, 2002) ไดมี้การประเมินค่ารอยเทา้ระบบนิเวศ (Ecological Footprint) จาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวยงั Seychelles โดยการจ าแนกแหล่งท่ีใช้พลงังาน
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ออกเป็น 5 แหล่ง ไดแ้ก่ การเดินทาง ท่ีพกั กิจกรรม อาหาร และไฟเบอร์ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ 
Becken (2002b) ท่ีไดศึ้กษาการใชพ้ลงังานใน 3 องค์ประกอบย่อยของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ไดแ้ก่ การเดินทาง ท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียว จากการศึกษา
ส าหรับการติดตามค่ารอยเทา้คาร์บอนในภาคการท่องเท่ียวมี 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การขนส่ง 
ท่ีพกั การก าจดัของเสีย อาหาร และกิจกรรม ดงัตารางท่ี 2.3 แสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งพลงังานหลกัและ
พลงังานส่วนยอ่ยท่ีส าคญัของภาคการท่องเท่ียว  จากการศึกษาขา้งตน้จะน าขอ้มูลของการขนส่ง ท่ี
พกั และกิจกรรมเพื่อท าการประเมินหาค่ารอยเทา้คาร์บอนและค่ารอยเทา้ระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะไม่รวมการค านวณหาค่ารอยเทา้คาร์บอนและรอยเทา้ระบบนิเวศจากอาหารและของ
เสีย ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัวิธีการของแต่ละบุคคลในการประเมินหาค่ารอยเทา้ระบบ
นิเวศ (Pongsakornrungsilp. P., 2011: 120) นอกจากน้ี การศึกษาของ Becken and Patterson (2006: 
326) ไดต้ั้งขอ้สังเกตถึงปัญหาอ่ืนๆ โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีต่างกนัเพื่อการศึกษา
รอยเท้าระบบนิเวศ ซ่ึงจะเพิ่มกรอบการสุ่มตวัอย่างมากข้ึน แต่อาจจะสร้างความแตกต่างเพียง
เล็กนอ้ยในการประมาณการของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม เช่น ประเภทของการ
บริโภคอาหารและเส้นใย มีการพิสูจน์วา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะน ามาค านวณ เน่ืองจากยงัขาดฐานขอ้มูล
สถิติอย่างเป็นทางการ และขาดความมีส่วนร่วมท่ีจะให้ข้อมูลของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Gössling et al., 2002)  

ดงันั้น การประเมินรอยเทา้คาร์บอนคร้ังน้ีไดจ้  าแนกแหล่งท่ีมาของการปลดปล่อยรอยเทา้
คาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวออกเป็น 3 แหล่ง ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั และกิจกรรม
ท่องเท่ียว 
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ตารางที ่2.3  แหล่งท่ีมาของรอยเทา้คาร์บอนในภาคการท่องเท่ียว 
 

ผู้เขียน 
แหล่งทีม่าของพลงังานในการบริโภค 

การเดนิทาง ทีพ่กั ของเสีย อาหาร กจิกรรม 
1. WWF (2002)         - 
2. Gössling et al. (2002)     -     
3. Johnson (2003)     -     
4. Peng and Guihua (2007)           
5. Becken (2002a)     - -   
6. Peeters and Schouten (2006)     - -   
7. Becken and Carboni (2008)     - -   

8. Pongsakornrungsilp (2011)       -   

 
ขั้นตอนที ่2 ตรวจสอบปริมาณนักท่องเทีย่วจากการท ากจิกรรมการท่องเทีย่วต่อปี 

 จากขั้นตอนท่ี 1 การประเมินรอยเทา้คาร์บอนคร้ังน้ีไดจ้  าแนกแหล่งท่ีมาของการปลดปล่อย
รอยเทา้คาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวออกเป็น 3 แหล่ง ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั และ
กิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อน ามาประเมินหาค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการ
ท่องเท่ียว และส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของหาดหัวหินไม่ได้น ามาประเมิน คือ          
การก าจดัของเสียและอาหาร เน่ืองจากขอบเขตของการศึกษามุ่งท่ีพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเป็น
ส าคญั จึงขาดขอ้มูลดา้นการก าจดัของเสียจากผูป้ระกอบการ และดา้นอาหารยงัมีขอ้จ ากดัอีกมาก 
ไดแ้ก่  ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในการค านวณ ชนิดของอาหารและปริมาณของอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวจากการเลือกประเภทยานพาหนะ ท่ีพกั และกิจกรรม
การท่องเท่ียวเป็นรายปี และน าขอ้มูลในแต่ละแหล่งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาค านวณจาก
การเลือกของนกัท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีต่างกนั ซ่ึงกิจกรรมแต่ละประเภทจะมีค่าสัมประสิทธ์ิในการ
ประเมินรอยเทา้คาร์บอนท่ีแตกต่างกนั 
 ขั้นตอนที ่3 การประเมินรอยเท้าคาร์บอนทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วต่อปี 

ในขั้นตอนท่ี 3 เป็นการค านวณอยา่งง่าย โดยน าขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวใน 3 แหล่งของการ
ปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอน คูณดว้ยค่า Emission Factor ซ่ึงมีการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนท่ีจะ
แตกต่างไปตามกิจกรรม โดยค่าการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนมีหน่วยเป็นตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ปี  
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 จากการศึกษาการประเมินรอยเทา้คาร์บอนขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้น
การศึกษาวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 1 ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการประเมินรอยเทา้คาร์บอนเฉพาะรอยเทา้คาร์บอน
ทางตรงจากการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ย การเดินทาง ท่ีพกั 
และกิจกรรมท่องเท่ียว เน่ืองจากยงัขาดฐานขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานทางออ้มท่ีเช่ือมโยง
กบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น อาหาร การก าจดัของเสีย เป็นตน้ โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือก
วธีิการประเมินรอยเทา้คาร์บอนในรูปแบบท่ี 2 ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก คือ การ
ค านวณโดยใช้ขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ คูณกบัค่า Emission Factor ของกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงในการประเมินรอยเทา้คาร์บอนจะใชฐ้านขอ้มูลสถิติของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ท่ีจ  าแนกตามกิจกรรมตามท่ีก าหนด และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emission Factor) (The CarboNZero, 2556; 
Pongsakornrungsilp. P, 2011: 233) ดงัตารางท่ี 2.4 และจะแสดงค่าของการปลดปล่อยรอยเทา้
คาร์บอนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในรูปของตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี  
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ตารางที ่2.4  ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมต่างๆ  
 

การเดนิทาง โรงแรมและทีพ่กั กจิกรรมท่องเทีย่ว 
ประเภท
พาหนะ 

CO2 / km 
(Kg) 

ประเภทโรงแรมและทีพ่กั 
CO2/Nights 

(Kg) 
ประเภทกจิกรรมท่องเทีย่ว 

CO2/Visit 
(Kg) 

เคร่ืองบิน 0.34 โรงแรม 7.97 ท่องเท่ียวทัว่ไป 3.62 
รถไฟ 0.03 เกสทเ์ฮาส์ 2.12 ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 0.34 
รถโดยสาร 0.04 บงักาโล/รีสอร์ท 1.36 กิจกรรมเชิงผจญภยั 2.24 
รถยนต์
ส่วนตวั 

0.24 บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 
1.58 

กิจกรรมทางน ้ า 
15.31 

อ่ืนๆ 0.04 ท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติ 1.36 ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 0.42 
  บา้นพกัรับรองของทาง

ราชการ 
1.58 

กิจกรรรมเชิงสุขภาพ 
0.42 

  อ่ืน ๆ 4.14 กิจกรรมดา้นกีฬา 1.67 
    นนัทนาการ/บนัเทิง 0.35 
    กิจกรรมเชิงวฒันธรรม 0.17 
    อ่ืนๆ (เกษตร ปฎิบติัธรรม) 0.42 

 

แหล่งทีม่า:  The carboNZero travel & tourism calculator; Pongsakornrungsilp, P., 2011. 

 
2.4  แนวคดิการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 

 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทในการสร้างงานและรายไดใ้ห้กบัประเทศ (ฐิรชญา 

มณีเนตร, 2553: 1) แต่การพฒันาอยา่งรวดเร็วทางเศรษฐกิจท่ีผา่นมา ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรมโดยไม่ได้ตระหนักถึงเร่ืองคุณภาพของ
นักท่องเท่ียวและผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร จึงท าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางการท่องเท่ียวท่ีเกินขีดความสามารถของธรรมชาติจะ
รองรับได ้ตลอดจนยงัขาดความตระหนกัในการดูแลและหวงแหนในฐานทรัพยากรธรรมชาติจาก
คนในทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว
จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียวมากมาย  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, ม.ป.ป.ข: 2-1) ซ่ึงผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนบ่งช้ีถึงความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีภาค
การท่องเท่ียวของไทยจะตอ้งเตรียมรับมือโดยการศึกษา วิจยั และเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 



44 
 

ทั้งในภาพรวมและเฉพาะพื้นท่ี และจะตอ้งสร้างจิตส านึก  ความตระหนกัรู้ การเฝ้าระวงั การ
เตรียมการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะตอ้งจดัท าแผนการรองรับและปรับตวัท่ีชดัเจน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีมีสถานประกอบการหรือฐานการผลิตท่ีตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังหรือพื้นท่ีลุ่มต ่า
ปากแม่น ้ า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัน ้ าทะเลท่ี
สูงข้ึนและการกดัเซาะชายฝ่ัง มีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพิงปัจจยัการผลิตท่ีมีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงถูกระบุวา่เป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลใหภ้าคธุรกิจมีความเปราะบางท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดบัท่ีสูง  (International Panel on Climate Change 
(IPCC), 2007b; อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2554: 124) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้กระแสการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) ถูกหยิบ
ยกข้ึนมากระตุน้ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการท่องเท่ียว มีความตระหนกัและหาหนทางน าไปสู่การ
จดัการท่องเท่ียวของไทยใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยืนข้ึนทั้งมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาดา้นการท่องเท่ียวและท าให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถเติบโตต่อไปได ้จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้การเกิดการปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์อนัเป็นผลจากภาวะโลก
ร้อนและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีคุกคามต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในขณะน้ีทั้งในเชิงรับและเชิงรุกให้
เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมข้ึนด้วยการร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ข: (2-2))  

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ส่งเสริมให้ภาคการท่องเท่ียวเกิด
การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism) โดยเนน้การอนุรักษธ์รรมชาติ ใชท้รัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลงังาน ลดการผลิตของเสียจากภาคการท่องเท่ียว และเลือกใช้
พลงังานทดแทน คือ การจดัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (เดลินิวส์, 2555) ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมมีบทบาทส าคัญในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับโลกใบน้ี 
(UNWTO;UNEP อ้างถึงใน องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
(อพท.), 2555ง) และภาคส่วนของการท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินมาตรการลด 
(mitigation) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการปรับ (Adaptation) รูปแบบการด าเนินธุรกิจ
การท่องเท่ียวและวธีิการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและวิกฤตภาวะโลกร้อน โดยการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การรักษาระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ไปจนถึงสร้างความหลากหลายของสินคา้และการบริการ การ
ส่งเสริมให้มีอุปสงค์และอุปทานในทุกฤดูกาล รวมทั้งการรณรงค์สร้างการรับรู้เร่ืองพฤติกรรมท่ี
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ก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนแก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนตอ้งมีมาตรการและ
การปฏิบติัท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ก: 1-2) 

ดงันั้น รูปแบบการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจึงเปรียบเสมือนตวักระตุน้ให้นกัท่องเท่ียว
เกิดพฤติกรรมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเท่ียว ทั้ งน้ี เพื่อน าไปสู่การ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีมีประสิทธิภาพ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียวในแต่ละ
พื้นท่ีตอ้งมีความตระหนกัถึงบทบาทของตนในการสนบัสนุน ส่งเสริม มาตรการและการปฏิบติัท่ี
ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั  
 

2.4.1  แนวทางการบรรเทาและการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

ในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอาจยึดตามแนวทางของการ
บรรเทาและปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2554: 8-10) 

2.4.1.1 การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึง
จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การบรรเทา
สามารถท าไดโ้ดยการก าจดั การลด การทดแทน และการชดเชย ส่วนใหญ่แลว้การบรรเทาจะเป็น
การลดการใชพ้ลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และใชพ้ลงังานสะอาดทดแทน
พลงังานท่ีมาจากน ้ามนั ถ่านหิน โดยสามารถท าไดด้งัน้ี 

1) การก าจดั (Elimination) หมายถึง การหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกโดยไม่จ  าเป็น เช่น การเปิดเคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ หรือไฟส่องสวา่งทิ้งไว ้โดยไม่
มีผูใ้ช ้วธีิน้ีเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีเห็นผลทนัที และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2) การลด (Reduction) หมายถึง การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การ
เปล่ียนไปใชห้ลอดประหยดัไฟ การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้อยูใ่นระดบั 25 องศา หรือสูง
กว่าหรือการตั้งเวลาในการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ วิธีการน้ีสามารถปฏิบติัได้ทนัทีมีผลให้ลด
ค่าใชจ่้ายและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้ช่นกนั 

3) การทดแทน (Substitution) ในกรณีท่ีไม่สามารถลดการใช้พลงังานได ้         
การทดแทนโดยการใชพ้ลงังานสะอาด เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นอีกทางหน่ึงของ
กระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีศกัยภาพในการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวส าหรับ
ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว 
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4) การชดเชย (Offsetting) หมายถึง การชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทาง
ด้วยเคร่ืองบิน โดยการร่วมลงทุนในโครงการปลูกป่า โครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนหรือโครงการ
พลงังานสะอาดในท้องถ่ิน เป็นตน้ วิธีน้ีไม่ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียงัต้องการความ
ร่วมมือจากโครงการและบุคลากรต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อใหเ้กิดการชดเชยอยา่งแทจ้ริง 

2.4.1.2 การปรับตวั (Adaptation) หมายถึง การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน หรือสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยมีการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและวางแผน
รองรับในส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการปรับตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าสามารถท าไดด้งัน้ี 

1) สร้างความรู้ความเขา้ใจกบับุคลากรดา้นการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว        
เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ การบรรเทา             
การปรับตวั เช่น มคัคุเทศก์สามารถส่ือสารและสร้างความเขา้ใจกบันกัท่องเท่ียวในเร่ืองอุณหภูมิ
โลกท่ีสูงข้ึน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และชกัชวนให้นกัท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงความเคยชิน
ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีผลใหก้ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

2) อนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม ดว้ยการปลูกตน้ไมเ้พิ่มเติม ไม่ตดัไมท้  าลายป่า 
ดูแลรักษาป่าไมท่ี้มีอยูแ่ลว้ทั้งป่าชายเลนและพืชทะเลเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

3) ดูแลรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติและสร้างเพิ่มเติมเพื่อเก็บกกัน ้าฝนไวใ้ช ้
4) สนบัสนุนการเกษตรอินทรีย ์หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี 
5) ใชว้สัดุธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ 
6) ซ้ือสินคา้และอาหารท่ีผลิตในชุมชน ใชบ้ริการทอ้งถ่ิน 
7) บริหารจดัการขยะ เช่น การแยกขยะ การเปล่ียนขยะเป็นวสัดุรีไซเคิล 
8) การสร้างสินค้าและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีปลดปล่อยคาร์บอนต ่าท่ี

หลากหลาย เช่น กิจกรรมข่ีจกัรยาน ดูนก ดูดาว นัง่ช้าง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม เท่ียวชมวดัวาอาราม และกิจกรรมในร่ม หรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ
เพื่อสามารถน าเสนอให้กบันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ หรือผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียวน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยเร่ิมตน้จากโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว รถโดยสารรับส่งนักท่องเท่ียว ท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมาก เช่น เลือกโรงแรมท่ีไดรั้บรางวลัใบไมสี้เขียวหรือบา้นพกัในชุมชนท่ีไดรั้บรางวลั
มาตรฐานท่ีพกัจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีใช้จกัรยาน เรือพาย 
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ส าหรับรถโดยสารรับ-ส่งนักท่องเท่ียวควรค านึงถึงเช้ือเพลิงท่ีใช้โดยเลือกรถโดยสารท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติหรือน ้ามนัไบโอดีเซล เป็นตน้ 

 
2.4.2  บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว 
บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

จากคู่มือลดโลกร้อนดว้ย 7 Greens (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ข: 4-44) ไดก้ล่าวถึง
บทบาทในการร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี  

2.4.2.1  นกัท่องเท่ียว (Tourist) 
นกัท่องเท่ียวมีบทบาทในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ดงัน้ี 
1) ควรศึกษาเรียนรู้และวางแผนจากเอกสารข้อมูลก่อนการเดินทาง

ท่องเท่ียวและระหวา่งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อช่วยในเร่ืองของการจ ากดัขีดความสามารถในการ
รองรับนกัท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทั้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม 
ผลกระทบ และปัญหาของการจดัการ 

2) ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือฟังเจา้หนา้ท่ี
อยา่งเคร่งครัดในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น งดการใชโ้ฟม ถุงพลาสติก 
และขยะท่ีก าจดัยากภายในแหล่งท่องเท่ียว การทิ้งขยะบริเวณถงัขยะท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้ 

3) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียว และความเช่ือของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี องคก์ารบริหารพื้นท่ีพิเศษ หรือ อพท. ยงัไดจ้ดัท าคู่มือนกัท่องเท่ียวลดโลกร้อน
และใส่ใจส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีเกาะหมากข้ึนเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างง่ายๆ ดว้ยความใส่ใจในทุก
กิจกรรมในแต่ละวนั โดยการเลือกท าและไม่ท า (Do & Don’t) ในกิจกรรมต่างๆ ดงัภาพท่ี 2.5  
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ภาพที ่2.5  กรอบคู่มือนกัท่องเท่ียวลดโลกร้อนและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของเกาะหมาก 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ข. 
 

วิธีปฏิบติัของคู่มือนกัท่องเท่ียวลดโลกร้อนและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มของเกาะหมากนั้นถือได้
ว่าเป็นตวัอย่างของการปฏิบติัตนของนกัท่องเท่ียวเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของการท่องเท่ียวในพื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาศยัความร่วมมือของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั
ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

 
ส่ิงทีค่วรปฏบิัตใินการท่องเทีย่ว 
1. เลือกท่ีพกัหรือสถานประกอบการท่ีมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยมีการด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรม Low 

Carbon 
2. ปิดก๊อกน ้าขณะแปรงฟัน โกนหนวด ถูสบู่ลา้งมือ และอาบน ้าจากฝักบวัแทนการอาบน ้าในอ่างอาบน ้าช่วย

ประหยดัน ้า 10 เท่า 
3. ลองเปิดหนา้ต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธ์ิและลมเยน็ๆ จากธรรมชาติขณะอยูใ่นหอ้งพกั 
4. ปิดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าในหอ้งพกั ระหวา่งออกไปเท่ียวช่วงกลางวนัหรือกลางคืน 
5. เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ช่น เดินดูนก พายเรือ หรือป่ันจกัรยานรอบเกาะดูบา้ง 
6. ลองเดินหรือป่ันจกัรยานเท่ียว แทนการใชร้ถยนตห์รือมอเตอร์ไซค ์
7. ใชก้ระบอกน ้าหรือภาชนะท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ประหยดัเงินและไม่สร้างขยะพลาสติกใหเ้พิ่มข้ึน 
8. เลือกเมนูลดโลกร้อน ทานอาหารท่ีท าจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน ไม่เปลืองพลงังานในการขนส่ง ไม่สร้างมลพษิสู่

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น มะพร้าว แกงสม้บุก อาหารทะเล 
9. ทานอาหารใหห้มด ช่วยลดขยะเปียกตวัการท่ีท าให้เกิดก๊าซมีเทนสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
10. ท้ิงขยะใหถู้กท่ีถูกทาง เพิ่มความสวยงามใหส้ภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
11. น าขยะท่ียอ่ยสลายไดย้ากมาท้ิงบนฝ่ังบา้ง เพราะการก าจดัขยะบนเกาะท าไดย้ากกวา่บนฝ่ัง 
12. ซ้ือของท่ีระลึก ของฝากจากฝีมือคนในทอ้งถ่ิน สนบัสนุนภูมิปัญญาชาวบา้นและสร้างรายได ้
13. เท่ียวแบบเนน้คุณค่า เพื่อซึมซบัความงดงามของเกาะหมากและวิถีชีวิตของคนเกาะหมาก 

 
ส่ิงทีไ่ม่ควรปฏบิัตใินการท่องเทีย่ว 
1. ไม่ใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่น เพราะกินไฟกวา่เปิดเคร่ืองปรับอากาศถึง 3 เท่า 
2. ไม่รับถุงพลาสติกจากร้านคา้ แต่หยิบถุงผา้ท่ีไดรั้บแจกมาติดตวัไปใชแ้ทน 
3. ไม่ใชก้ระป๋องอลูมิเนียม ถา้มีภาชนะเป็นขวดแกว้ใหเ้ลือกใช ้เพราะขวดรีไซเคิลงา่ยกวา่เยอะ 
4. ไม่ใชถ่้านอลัคาไลน ์(ถ่านใชแ้ลว้ท้ิง) เพราะก่อใหเ้กิดขยะพิษท่ีก าจดัยากใหเ้ลือกใชถ่้านท่ีชาร์จใหม่ได ้
5. ไม่ท้ิงขยะจนกวา่จะแน่ใจวา่ไดแ้ยกส่ิงของท่ียงัน ากลบัใชซ้ ้ าไดอ้อกมาก่อน 
6. ไม่ส่งเสียงดงัจนเกินไป เพราะท าลายความสงบของผูอ่ื้นและสภาพแวดลอ้ม 
7. ไม่เดด็ดอกไม ้ไม่ท าลายตน้ไมก้ารดูแลรักษาดีกวา่และเร็วกวา่ตอ้งปลูกทดแทน 
8. ไม่ซ้ือสินคา้จากแหล่งผลิตไกลๆ ไม่เปลืองพลงังานในการขนส่งมายงัเกาะ 
9. ไม่ซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากของป่าหรือสตัวป่์า หายากเพื่อช่วยอนุรักษพ์นัธุ์สตัวแ์ละพชื 
10. ไมข่บัข่ีรถดว้ยความเร็วเกิน 80-90 กม./ชม.ช่วยประหยดัค่าน ้ามนัไดม้ากมาย 
11. ไม่ตอ้งเปล่ียนผา้เช็ดตวัและผา้ปูเตียงทุกวนั 



49 
 

2.4.2.2  ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการทางการท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บริษทัน าเท่ียว โรงแรม รีสอร์ท  

ร้านอาหาร สถานบริการสปา ศูนยบ์ริการสุขภาพ ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ ซ่ึงมีบทบาทในการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดงัน้ี  

1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรม/การบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มหรือค านึงถึงความย ัง่ยนืในระยะยาวทั้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
รวมทั้งการหลีกเล่ียง ลดละ ทดแทน การปฏิบติัท่ีเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็น
ธุรกิจท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2)  มีนโยบายท่ีไม่สนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวซ้ือผลิตภณัฑ์/ของท่ีระลึกท่ีท า
จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือก าลังสูญพนัธ์ุ หรือมีแนวโน้มลดน้อยลงหรือละเมิดต่อ
กฎหมาย 

3) ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทุกฉบบั 

4) สนบัสนุนอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ีอนุรักษป์ระเภท
ต่างๆ และการด าเนินการใดๆ ตอ้งไม่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนอ้ย
ท่ีสุด 

5) พนกังานหรือทีมงานไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและวิธี
ปฏิบติัดา้นการป้องกนัและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

6)  มีการใหค้วามรู้แก่ผูใ้ชบ้ริการ/นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบันโยบายและปณิธาน
การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและบทบาทในการลดภาวะโลกร้อน 

7)  มีการสอดส่องและควบคุมไม่ให้มีการซ้ือขาย แลกเปล่ียนหรือจดัแสดง
โบราณวตัถุและทางวฒันธรรมโดยผดิกฎหมายหรือไม่ไดรั้บอนุญาต 

2.4.2.3  องคก์รภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพฒันาการ

ท่องเท่ียว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กรมควบคุม
มลพิษ  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน การขนส่งทางบก เป็นตน้ เป็นองคก์รหลกัท่ีมีส่วนส าคญั
ในการผลกัดนัและก าหนดทิศทางด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยให้เป็นการท่องเท่ียวท่ี
มุ่งเนน้การรักษาส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีบทบาท ดงัน้ี 
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1)  รณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานทุกระดบัน าแนวทางและขอ้ปฏิบติัใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปปฏิบติัในองค์กรและท่ีบา้นตามความ
เหมาะสม 

2)  ก าหนดและพฒันานโยบายขององค์กรให้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ งในสถานท่ีประกอบการและแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น การก าหนดนโยบายลดหยอ่นภาษีส าหรับผูด้  าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3) ก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวและมี
ส่วนร่วมในการลดโลกร้อน รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีควบคุม ก ากบั ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

4) พฒันาแผนการด าเนินงานขององคก์รใหเ้กิดการรักษาส่ิงแวดลอ้มและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.4.2.4  เจา้ของแหล่งท่องเท่ียว 
เจา้ของแหล่งท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเป็นเจา้ของ

แหล่งท่องเท่ียว อาทิ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและเกษตร แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม             
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แหล่งท่องเท่ียวประเภทชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬา ฯลฯ    
มีบทบาท ดงัน้ี 

1)  ก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีใหค้วามส าคญัต่อความย ัง่ยืนในระยะยาว
ทั้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการหลีกเล่ียง ลดละ ทดแทน การ
ปฏิบติัท่ีเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2) ปฏิบติัตามกฎหมาย อนุสัญญา ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ และกฎระเบียบ
ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3)  ก าหนดแผนกิจกรรมท่องเท่ียวโดยเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4)  ไม่สนับส นุนให้นักท่ อ ง เ ท่ี ยว ซ้ื อ สินค้า / ของ ท่ี ระ ลึก ท่ีท า จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือก าลงัสูญพนัธ์ุหรือมีแนวโน้มลดลง เช่น เปลือกหอย ปะการัง 
กลว้ยไมป่้า เป็นตน้ 

2.4.2.5  ชุมชนท่องเท่ียว 
ชุมชนท่องเท่ียว หมายถึง ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวหรือชุมชนท่ีรวมกลุ่มกนัเพื่อ

ใหบ้ริการทางการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว มีบทบาท ดงัน้ี 
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1)  มีก าหนดนโยบาย มีปณิธานและแผนงานท่ีใหค้วามส าคญัต่อความย ัง่ยืน
ในระยะยาวทั้งในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการหลีกเล่ียง/ลดละ/
ทดแทนการปฏิบติัท่ีเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคลอ้งกบัสถานะทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

2) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและการ
เปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศ เช่น พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมอาคาร ประกาศผงัเมืองรวม และผงั
เมืองเฉพาะ 

3) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มาช่วยด าเนินการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกนัรักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และบริเวณโดยรอบ เช่น 
การปลูกป่า ดูแลรักษาตน้น ้า ล าหว้ย แม่น ้า ป้องกนัไฟป่า เป็นตน้ 

รวมทั้งยงัมีผูเ้ก่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการขนส่ง หมายถึง ผูใ้ห้บริการขนส่งดา้นการท่องเท่ียว
ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ควรก าหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงให้ความส าคญัต่อรูปแบบการขนส่งท่ีมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และค านึงถึงความย ัง่ยนืในระยะยาว  

นอกจากน้ี มคัคุเทศก ์ก็มีบทบาทท่ีส าคญัในฐานะเป็นผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อนกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกจึ์งมีบทบาท ดงัต่อไปน้ี 

1) มคัคุเทศก์ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย กฎหมายและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน หรือเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงอยูใ่นรายการน าเท่ียวเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2)  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและปณิธานของบริษทัน าเท่ียวท่ีตนสังกดั หรือเขา้
ไปรับงานน าเท่ียวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3)  ให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนจากการ
ท่องเท่ียว 

4)  มีทศันคติในวชิาชีพและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 
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(1)  ใหค้วามเคารพต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ินโดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
หรือขอ้ควรปฏิบติั และไม่ควรปฏิบติันอกเหนือจากท่ีก าหนดข้ึนโดยเจา้ของแหล่งท่องเท่ียวหรือ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

(2)  สามารถปรับตวัให้เขา้กบัประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
เจา้ของแหล่งท่องเท่ียว 

(3)  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการน าเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 
2.4.3  ตัวอย่างการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  
ตวัอย่างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นธุรกิจการบิน การขนส่ง ธุรกิจการบริการการท่องเท่ียว หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยกระตุน้ให้เกิดการ
ท่องเท่ียวท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

2.4.3.1  ดา้นการเดินทางและการขนส่ง 
1)  สายการบินบริติช แอร์เวยส์ 
"One Destination" ถือเป็นแคมเปญดา้นส่ิงแวดลอ้มของ "บริติช แอร์เวยส์" 

หน่ึงในเป้าหมายหลักของโครงการ "One Destination" คือการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์ห้ไดค้ร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ.2593 โดยเชิญชวนผูโ้ดยสารให้มีส่วนร่วมในการ
ลดมลพิษน้ีผา่นการซ้ือคาร์บอนเครดิตเม่ือส ารองท่ีนัง่ผา่นทาง www.ba.com ของ บริติช แอร์เวยส์ 
โดยจ านวนเงินท่ีไดจ้ากคาร์บอนเครดิตน้ีจะถูกน าไปเป็นทุนส าหรับกิจกรรมต่างๆ    ท่ีมุ่งเนน้การ
ลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้กบัโลก นอกจากน้ี สายการบินบริติช แอร์เวยส์ ไดมี้การ
สั่งซ้ือเคร่ืองบินรุ่นใหม่รุ่นแอร์บสั A380s จ านวน 12 ล า และโบอ้ิง 787 Dreamliners จ านวน 24 ล า 
ซ่ึงประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงต่อท่ีนั่งไดม้ากถึงร้อยละ 17-30 เม่ือเทียบกบัเคร่ืองบินรุ่นท่ีจะถูก
ทดแทน ท าให้เคร่ืองบินรุ่นใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงมลพิษทางเสียง 
และปรับปรุงคุณภาพของชั้นบรรยากาศไดอี้กดว้ย (ประชาชาติธุรกิจ, 2552) 

2)  สายการบินแควนตสัและเจท็สตาร์ 
แควนตสัและเจ็ทสตาร์เป็นสายการบินชั้นน ารายแรกท่ีได้รับใบรับรอง

คาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral) จากการจดัท าโครงการชดเชยคาร์บอนตามมาตรฐานการชดเชย
คาร์บอนแห่งชาติ (NCOS) ของรัฐบาลออสเตรเลีย ซ่ึงโครงการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset 
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Scheme) เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การรักษาส่ิงแวดลอ้มแบบครบวงจร ทั้งแควนตสัและเจ็ทสตาร์
ไดริ้เร่ิมจดัท าโครงการชดเชยคาร์บอนในปี 2550 เพื่อใหลู้กคา้เลือกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ีจะไม่เพิ่ม
คาร์บอนให้แก่ส่ิงแวดล้อมหรือท่ีเรียกว่า คาร์บอนสมดุล โดยลูกคา้สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อ
ชดเชยการมีส่วนร่วมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเดินทางทางอากาศและโครงการชดเชย
คาร์บอนน้ีเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีสนบัสนุนผูโ้ดยสารทัว่ไปและนกัธุรกิจให้เขา้ร่วมดูแลและจดัการ
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไดด้ว้ยตนเองอย่างรวดเร็วและจริงจงั โดยจะท าให้ลูกคา้รับรู้
และตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศพร้อมทั้งจดัการสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดม้าก
ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี นบัตั้งแต่เร่ิมโครงการเป็นตน้มาจนถึง ณ ขณะน้ี โครงการชดเชยคาร์บอนของแควนตสั
และเจท็สตาร์ไดล้ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดม้ากกวา่ 850,000 ตนั ซ่ึงเทียบเท่ากบัการ
น ารถยนต์จ  านวนประมาณ 200,000 คนัออกจากทอ้งถนนเป็นระยะเวลา 1 ปี (เจ็ทสตาร์ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมจับมือแควนตัสเปิดปฏิบัติการเท่ียวบินคาร์บอนสมดุลรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดภ์ายใตม้าตรฐาน NCOS 

3)  สายการบินแอร์ ฟรานซ์ 
สายการบินแอร์ฟรานซ์และบริษทัแอร์บสัประสบความส าเร็จใน  The 

World's Greenest Commercial Flight โดยไดใ้ชเ้ทคโนโลยีของเช้ือเพลิงและเทคโนโลยีการจดัการ
จราจรทางอากาศเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ในเส้นทางบินจากเมืองตูลูสไปยงักรุงปารีส โดยเคร่ืองบินแอร์บสั 
A321 และไดผ้ลสรุปวา่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 50% เม่ือเทียบ
กบัเท่ียวบินปกติ โดยเท่ียวบินดงักล่าว (AF6129) ไดใ้ช ้Bio-Fuel ปริมาณ 50% ในแต่ละเคร่ืองยนต ์
และใช้เทคโนโลยีการจดัการจราจรทางอากาศเพื่อส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ Continuous Descent 
Approach (CDA) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงการผสมผสานเทคโนโลยีดงักล่าว
น้ีช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 54 กรัมต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร และยงั
ช่วยให้ประหยดัเช้ือเพลิงได้ 2.2 ลิตรต่อผูโ้ดยสารต่อ 100 กิโลเมตร ดงันั้น เท่ียวบินน้ีจึงเป็น
ตวัอย่างการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสมบูรณ์แบบของอุตสาหกรรมการบินใน
อนาคต และไม่ใช่แค่เท่ียวบินท่ีใช้ Bio-Fuel เท่านั้น แต่เป็นเท่ียวบินเท่ียวแรกท่ีผสมผสาน
เทคโนโลยีการจัดการจราจรทางอากาศเพื่อส่ิงแวดล้อมเข้าไปด้วย บริษัทแอร์บัสได้เห็นถึง
ความส าคญัในขอ้น้ี จึงไดก่้อตั้งบริษทั Airbus Pro Sky ข้ึนมาเพื่อวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีน้ีให้
ทนัสมยัยิง่ข้ึนต่อไป (ThaiAero, 2554) 

ท่ีผ่านมาในปี พ.ศ. 2550 สายการบินแอร์ ฟรานซ์ ไดส้ร้างสูตรการค านวณปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางและพิมพล์งในตัว๋เคร่ืองบินจากการเดินทางไปกลบั
ระหวา่งเมือง Marseille ประเทศฝร่ังเศส และเมือง Marrakech ประเทศโมรอคโค โดยมีการระบุ

http://www.happyairway.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/
http://www.happyairway.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/
http://www.happyairway.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 250 kg ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบ (องคก์ารบริหารการ
พฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ง)  

4)  สายการบินไทย 
สายการบินไทยเป็นสายการบินแรกในเอเชียแปซิฟิกท่ีได้ร่วมลงนามใน

บนัทึกขอ้ตกลงกบัองคก์รการบินระหวา่งประเทศ หรือ IATA เพื่อก าหนดแนวทางและขั้นตอนการ
จดัชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Offset) ของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการ
บินไทย ซ่ึงในปี พ.ศ. 2553 สายการบินไทยเร่ิมบริการอาหารท่ีมีฉลากคาร์บอนบนสายการบิน ซ่ึง
ฉลากคาร์บอนเป็นฉลากท่ีระบุปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปลดปล่อยตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
สินคา้ นบัตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การบรรจุ การขนส่งสินคา้ การบริโภค และการก าจดั
เศษซากหลงัจากบริโภค โดยการบินไทยเร่ิมบริการอาหารจากอาหารไทยยอดนิยม ไดแ้ก่ ขา้วหอม
มะลิแกงมสัมัน่ไก่ และขา้วหอมมะลิแกงเขียวหวาน ผูโ้ดยสารสายการบินไทยสามารถรับรู้ขอ้มูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย และถือเป็นทางเลือกส าหรับผูบ้ริโภคในการบรรเทาภาวะโลก
ร้อน อันจะท าให้เกิดความตระหนักรู้ในเร่ืองส่ิงแวดล้อมจากเมนูอาหารบนสายการบิน (ข่าว
ประชาสัมพนัธ์การบินไทย, 2553) 

5)  โครงการจกัรยานแห่งรอยยิม้ 3 
โครงการจกัรยานแห่งรอยยิ้ม 3 (Bangkok Bike Smile) จดัโดยส านัก

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองมาจากโครงการ
จกัรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ (Green Bangkok Bike) มีจุดมุ่งหมายในการให้จกัรยานเป็นพาหนะ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีโบราณสถานและสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากมายทั้งน้ี และช่วยลดปัญหาการจราจร นอกจากนั้น ยงัช่วยให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว ในขณะเดียวกนัก็มีเวลา
ละเมียดละไมกับทิวทศัน์รอบตวัมากข้ึนและไม่ปล่อยมลพิษท าลายส่ิงแวดล้อม โดยจกัรยาน
ท่องเท่ียวจะเปิดให้บริการทุกวนัในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. และ วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 
10.00–20.00 น. มีสถานท่ีให้บริการ 5 จุดคือ หนา้วดัพระแกว้ หนา้กองการท่องเท่ียว สวนสันติชยั
ปราการ ลานคนเมือง หนา้ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร และสวนสราญรมย ์ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะ
ได้รับคู่มือจกัรยานพร้อมสถานท่ีท่องเท่ียวแจกให้ฟรีอีกด้วย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป.ข: 47) 

2.4.3.2  ดา้นธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 
1)  ธุรกิจโรงแรมท่ีโทบาโค แคลิบเบียน และฟิจิ 
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โทบาโค แคริบเบียน และฟิจิ ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ าส าหรับท่ีพกันกัท่องเท่ียวจากภาวะภยัแลง้ ผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียวและรีสอร์ทแต่ละแห่งมีมาตรการปรับตวัโดยด าเนินการภายในรีสอร์ททั้งดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานของน ้า เช่น ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก (ท่ีเก็บ/รองรับน ้ าฝน เพิ่มปริมาตรถงั
เก็บน ้ า ใชน้ ้ าเค็มในระบบส้วม ผลิตน ้ าจืดจากน ้ าทะเลโดยใชน้ ้ ามนัดีเซล โปรแกรมการอนุรักษน์ ้ า 
เช่น     ใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยอนุรักษ์น ้ า จ ากดัการใช้สระ ให้ความรู้แก่พนกังานและลูกคา้ รวมทั้ง
วางแผนระยะยาวอยา่งย ัง่ยนืส าหรับการจดัการน ้า โดยมีการติดตามเร่ืองคุณภาพน ้ าและการน าน ้ าใช้
แลว้กลบัมาใชใ้หม่ โดยผา่นระบบบ าบดัน ้ า เป็นตน้ (Becken, 2004; Simmons, 2005 อา้งถึงใน 
ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2553: 89) 

2)  รีสอร์ทบริเวณชายฝ่ังหมู่เกาะฟิจิ 
รีสอร์ทบริเวณชายฝ่ังหมู่เกาะฟิจิ ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดพายุรุนแรง เช่น พายุไซโคลน ท าให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
ส่ิงก่อสร้างและการกดัเซาะชายฝ่ังเพื่อป้องกนัความเสียหายจากพายุและน ้ าทะเลท่วมข้ึนสูง การ
สร้างรีสอร์ทควรจะอยู่สูงอย่างน้อย 2.6 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลางและ 30 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเลสูงสุด (มาตรฐานน้ีอาจมีการทบทวนในอนาคต) โครงสร้างของอาคารตอ้งสามารถ
ตา้นความเร็วลม 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง ซ่ึงรีสอร์ทขนาดใหญ่ควรมีแผนอพยพ มีการประกนัภยัและ
กิจกรรมก่อนฤดูกาลท่ีมีพายุไซโคลน เช่น อบรมพนกังาน การเตรียมพร้อมเร่ืองน ้ าและอาหาร 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตดัแต่งตน้ไมแ้ละต่อสายตรงการเตือนภยัจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
(World Tourism Organization (WTO), 2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2553: 86) 

3)  โรงแรม Arosa ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์
โรงแรม Arosa เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้

น าเสนอการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมการเล่นสกี และการ
เดินป่า โดยนกัท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ดว้ยการลงทะเบียนเพื่อ
ตรวจสอบรอยเทา้คาร์บอน และชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศดว้ย
กิจกรรมท่ีทางผูจ้ดัโครงการฯ เตรียมไวใ้ห้ (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก: 8) 

4)  โรงแรม เดอะสปา รีสอร์ท เกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
โรงแรม เดอะสปา รีสอร์ท เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ไดด้ าเนินธุรกิจท่ีมุ่งรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนสลกัคอกใน เช่น 
การน าไมเ้ก่ากลบัมาใชใ้นการก่อสร้างและตกแต่งรีสอร์ทเพื่ออนุรักษป่์า ปลูกพืชเมืองร้อนเพื่อช่วย
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ในการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์ใชน้ ้าทิ้งท่ีบ าบดัแลว้ในการท าสวนและไม่มีการปล่อยลงสู่แหล่ง
น ้าธรรมชาติ แยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่และท าการรีไซเคิล เป็นตน้ และโรงแรมยงัไดส้นบัสนุน
นโยบายในการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น าผา้เช็ดตวัและผา้ปูเตียงมา
ใชใ้หม่ ผา้เช็ดตวัและผา้ปูเตียงจะเปล่ียนเม่ือแขกขอให้เปล่ียนเพื่อประหยดัน ้ า พลงังาน และลดการ
ใช้น ้ ายาท าความสะอาด บริการจกัรยานและเรือคายกัฟรีให้แขกสามารถออกก าลงักายและส ารวจ
พื้นท่ีรอบรีสอร์ทไดแ้ทนการใชพ้าหนะท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ เป็นตน้ ในดา้นการจดักิจกรรมท่องเท่ียว
และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนตามความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั โรงแรมเปิดโอกาสให้ชุมชน
สลกัคอกมีส่วนร่วมโดยน าเรือประมงพื้นบา้นมาให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ในดา้นกิจกรรมมีการ
เดินป่าและกิจกรรมดูนกท่ีเขาสลกัเพชร (เขาแหลม) โดยยุวมคัคุเทศก์จากชุมชนสลกัเพชร กิจกรรม
ข่ีชา้ง กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในบริเวณสวนผลไมแ้ละสวนยางใกลรี้สอร์ท รวมทั้งการจดั
กิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนสลักคอกเพื่อเป็นการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย 
(องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก: 69-70) 

5)  โรงแรม เดอะ ทอ้งทราย เบย ์ 
โรงแรม เดอะ ทอ้งทราย เบย ์(The Tongsai Bay Hotel) เกาะสมุย จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ตั้งอยูใ่กลก้บัหาดเฉวงไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1 ใน 10 ของสุดยอดโรงแรมและรีสอร์ท 
อนุรักษธ์รรมชาติในเอเชีย ประจ าปี 2552 จาก AGODA บริษทัผูใ้ห้บริการเวบ็ไซด์ส ารองห้องพกั
ในโรงแรม ซ่ึงพิจารณาจากโรงแรมและรีสอร์ทท่ีให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดย
ยึดถือนโยบายสีเขียว ซ่ึงเป็นมาตรฐานการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวใส่ใจต่อการรักษาธรรมชาติ โดยรีสอร์ทแห่งน้ีได้ริเร่ิม 
“โครงการสีเขียว” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการน าเสีย การรีไซเคิล และการ
ประหยดัพลงังาน นอกจากน้ี โรงแรม เดอะ ทอ้งทราย เบย ์ยงัไดใ้ห้ความช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ิน
ดว้ยการก่อตั้ง “โรงเรียนรักษส์มุย” และร่วมมือกบัโรงแรมอีกหลายแห่งเพื่อรักษาความงดงามของ
เกาะสมุยไวใ้หแ้ก่ชนรุ่นหลงัสืบต่อไป (Agoda, 2552) 

6)  โรงแรม Evanson Hua Hin Resort & Six Senses Spa 
โรงแรม Evanson Hua Hin Resort & Six Senses Spa อ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นโรงแรมท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติหลายวิธี โดยเร่ิมตั้งแต่การ
ใชว้สัดุท่ีท าจากธรรมชาติ การประหยดัพลงังาน และสร้างขยะให้นอ้ยท่ีสุด และทางโรงแรมยงัร่วม
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมูลนิธิช่วยเหลือเด็กและทารกท่ีติดเช้ือเอดส์ 
และ HIV รวมถึงสนับสนุนให้พนกังานปลูกผกัปลอดสารพิษ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป.ข.: 48) 
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2.4.3.3  ดา้นภาคธุรกิจบริการการท่องเท่ียว  
1)  บริษทัน าเท่ียว INTREPID 
บริษทั Intrepid เป็นบริษทัท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีให้บริการมากวา่ 20 ปี 

มีการน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีปลดปล่อยคาร์บอนต ่า ซ่ึงสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ี
แปลกใหม่และมีคุณค่า และน าเสนอการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนอนัเน่ืองมาจากการเดินทาง
โดยเคร่ืองบินให้กบันกัท่องเท่ียว โดยผูน้ าทวัร์ของบริษทัจะพานกัท่องเท่ียวเดินทางโดยรถยนต์
สาธารณะ เช่น รถไฟ จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เท่ียวคลองในกรุงเทพฯ โดยเรือหางยาว หรือเท่ียว
กรุงเทพฯ และจงัหวดัรอบนอกโดยใช้จกัรยานเป็นพาหนะ รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน ใช้บริการ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และร่วมกิจกรรมชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม เป็นตน้ (องคก์ารบริหาร
การพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ง) 

2.4.3.4  ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
1)  The Forest Stock 
The Forest Stock ในเมืองMecklenburg-Vorpommern ทางตะวนัออกเฉียง 

เหนือของประเทศเยอรมนีเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีนกัท่องเท่ียว 
1 ครอบครัวท าการปล่อยหลงัจากการใชบ้ริการโรงแรมภายใน 1 สัปดาห์ ท่ีสามารถค านวณได้นั้น    
จะถูกชดเชยดว้ยการปลูกตน้ไมท้ดแทน (Offset) เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียว ในเวลาต่อมาพื้นท่ีป่าปลูก
บริเวณนั้นจะไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกทอดหน่ึง (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก: 18) 

2)  ชายฝ่ังทะเลโบเดนซา 
ในเขตชายฝ่ังทะเลโบเดนซา (Bodensee) ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

เยอรมนี ก็มีการจดัน าเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจ านวน 25 เซ็นต์ เพื่อน าเงินเหล่าน้ีไปใช้
เป็นเงินสนบัสนุนโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล
ท่องเท่ียวสามารถรวบรวมเงินบริจาคไดสู้งสุดถึง 30,000 ยูโร และยงัให้บริการโปรแกรมค านวณ
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยนักท่องเท่ียวสามารถวางแผนการ
จดัการกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอาจจะถูกปลดปล่อยจากการเดินทางท่องเท่ียวได้
ล่วงหนา้ (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก: 20) 
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3)  เมืองวลิงัโกโล  
เมืองวิลงัโกโล จงัหวดัอินแฮมแบน ประเทศโมแซมบิก ได้รับผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดพายุไซโคลนก่อความเสียหายต่อโครงสร้าง
ส่ิงก่อสร้างและการกดัเซาะชายฝ่ัง ซ่ึงเมืองท่องเท่ียวแห่งน้ีเป็นประตูสู่หมู่เกาะบาซารูโต คล่ืนและ
พายุไดท้  าความเสียหายกบัก าแพงกนัคล่ืน (Sea Wall) ของเมือง ธนาคารโลกจึงเสนอให้การ
สนบัสนุนสร้างก าแพงกนัคล่ืนใหม่และส ารวจความเป็นไปไดด้า้นนิเวศส าหรับการป้องกนัคล่ืนลม 
โดยการปลูกแนวตน้ไมแ้ทนท่ีโครงสร้างกายภาพ ซ่ึงคน้พบวา่ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานใน 
KwaZulu-Natal ในประเทศแอฟริกาใตใ้นปี 2007 ท่ีถูกป้องกนัโดยแนวตน้ไม/้พืช ไดรั้บการ
ป้องกนัไดดี้กวา่ก าแพงกั้นลม (World Tourism Organization (WTO), 2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอม
พนัธ์ุ, 2553: 85) 

4)  เกาะมาจอร์กา 
เกาะมาจอร์กา ประเทศสเปน ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพมิ

อากาศ  โดยมีการปรับตวักบัสถานการณ์ปริมาณน ้ าท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงมีการคาดคะเนวา่ปริมาณน ้ าฟ้า
รายปีและในช่วงฤดูกาลจะลดลง ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ า
ในช่วงฤดูร้อนท่ีเคยเกิดภยัแลง้ ในกลางทศวรรษ 1990s รัฐบาลสเปนไดข้นน ้ าจากแผน่ดินใหญ่โดย
เรือแทงค์ปีละ 10 ล้าน ลบ.ม และใช้กลยุทธ์ระยะยาวในการปรับตวัโดยได้วางแผนสร้าง
โรงงานผลิตน ้ าจืดจากน ้ าทะเล และสร้างท่อส่งน ้ าจากภูเขาดา้นทิศเหนือของเกาะ รวมทั้งพฒันา
โปรแกรมการอนุรักษน์ ้าในภาคท่องเท่ียว และในส่วนผูใ้ชน้ ้ าอ่ืนๆ เช่น การมีมาตรวดัน ้ าสากล การ
ออดิตน ้ า การสร้างจิตส านึก การให้ความรู้แก่สาธารณชน และมาตรการกลไกด้านราคา ในปี 2002 
สภาบริหารเกาะไดผ้า่นภาษีท่องเท่ียวเพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้ม (Tourism Eco-tax) โดยคิดภาษีต่อคืน
ของการพกัคา้ง และเป็นสัดส่วนตามราคาของค่าท่ีพกั มีการตั้งกองทุนดูแลฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีกิจกรรมจดัหาเงินเขา้กองทุน (World Tourism Organization (WTO), 
2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2553: 88) 

5)  เกรตแบริเออร์รีฟ 
เกรตแบริเออร์รีฟ ประเทศออสเตรเลีย ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิเฉล่ียและอุณหภูมิสูงสุดของน ้ าทะเลสูงข้ึนท าให้โอกาสการ
เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวเพิ่มข้ึน นโยบายในการปรับตวั คือ The Great Barrier Reef 
marine Park Authority หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพฒันาแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการคาดคะเนความเส่ียงในการเกิดปะการังฟอกขาว โดยจดัท าการเตือนล่วงหน้าของ
การเกิดปะการังฟอกขาวคร้ังส าคญัๆ วดัความรุนแรง และขอบเขตของการเกิดปะการังฟอกขาว 
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ประเมินผลกระทบดา้นนิเวศจากการเกิดปะการังฟอกขาวและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
สถานภาพของปะการัง รวมทั้งส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัเก่ียวกบัการเกิดปะการัง
ฟอกขาว ประเมินสถานการณ์ท่ีจะมีผลต่อภาคการท่องเท่ียว พิจารณามาตรการปรับตวัดา้นเทคนิค 
เช่น ฉีดสเปรยน์ ้าเยน็จากบริเวณท่ีลึกกวา่ไปยงับริเวณผิวน ้ าเพื่อลดอุณหภูมิของผิวน ้ า หรือสร้างทุ่น
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยร่มเพื่อให้ร่มเงาแก่ปะการังในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการใช้หนาแน่น เป็นตน้ 
(World Tourism Organization (WTO), 2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2553: 90) 

6)  ฮิโรซากิ และ ออตตาวา 
ฮิโรซากิ ประเทศญ่ีปุ่น และ ออตตาวา ประเทศแคนาดา ผลกระทบท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงระยะเวลาดอกไมบ้านซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเท่ียว มีผลต่อเทศกาลท่องเท่ียวเพราะเทศกาลดอกซากุระบานท่ีญ่ีปุ่นเป็น
เทศกาลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติ และสร้างมูลค่ามหาศาลจากผูม้าเยี่ยมชม แต่ช่วงเวลาท่ีดอกไม้
บานเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพอากาศของฤดูใบไมผ้ลิท่ีอบอุ่นข้ึน ท าให้ดอกไมบ้านเร็วกว่า
ปกติ รัฐบาลทอ้งถ่ินของฮิโรซากิไดใ้หน้กัวทิยาศาสตร์หาวธีิใหด้อกไมบ้านตามก าหนด โดยทดลอง
ใชฮ้อร์โมนพืชและกองหิมะรอบโคนตน้ซากุระเพื่อให้ดอกซากุระบานชา้ลง ขณะเดียวกนัเทศกาล
ดอกทิวลิปท่ีออตตาวาก็เผชิญปัญหาฤดูใบไมผ้ลิท่ีอบอุ่นข้ึน ท าให้ระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ป็นช่วง
เทศกาลไม่ตรงกบัระยะเวลาท่ีดอกทิวลิปบาน ซ่ึงไดมี้มาตรการปรับตวัโดยปลูกหวัทิวลิปในร่มเงา 
เตรียมแปลงปลูกทิวลิปโดยใชว้สัดุเก็บความช้ืนในดินมากข้ึน ดกัหิมะใหม้ากข้ึนในแปลงปลูก ปลูก
ทิวลิปท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตการออกดอกท่ีต่างกนั และให้น ้ าในช่วงท่ีอากาศอบอุ่นข้ึนของฤดู
ใบไมผ้ลิ เป็นตน้ (World Tourism Organization (WTO), 2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2553: 
91) 

7)  เกาะภูเก็ต ประเทศไทย 
เกาะภูเก็ต นบัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงล าดบัตน้ๆของประเทศ

ไทย มีการปรับตวักบัสถานการณ์ปริมาณน ้ าท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงมีการคาดคะเนว่าจะมีการขาดน ้ า
ในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนเปล่ียนแปลงไปเพราะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
รุนแรงข้ึน จึงมีมาตรการการปรับตวัโดยวางแผนจดัการอุปทานของน ้ าในระยะยาว เช่น สร้างเข่ือน 
พฒันาบ่อน ้ าในเหมืองแร่เก่าส าหรับเก็บกกัน ้ า ขยายระบบประปาและการน าน ้ ากลบัมาใช้ใหม่ 
นอกจากนั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยตอ้งช่วยรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์น ้ าและการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการใชน้ ้ า (World Tourism Organization (WTO), 2008 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 
2553: 87) 
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8)  เกาะหมาก ประเทศไทย 
เกาะหมาก จงัหวดัตราด จากศึกษาของ อพท. ในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะชา้งและ

พื้นท่ีเช่ือมโยง ไดเ้กิดการขยายผลด าเนินการ เร่ือง Low Carbon ในพื้นท่ีเกาะหมากเน่ืองจากผลการ
วดัค่าคาร์บอนฟุตปร้ินท์แลว้พบว่าเกาะหมากมีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงกวา่พื้นท่ีเกาะอ่ืนๆ คือ 
21.12 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า/นกัท่องเท่ียว 1 คน/คืน อพท. จึงมีเป้าหมายในการพฒันาให้พื้นท่ี
น้ีเป็น Low Carbon Destination เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
และเพื่อกระตุน้เตือนให้ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขา้ใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดร่้วมมือกบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเกาะหมากจดัพิธีลงนามปฏิญญาเกาะหมาก Low Carbon Destination เพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นค ามัน่สัญญาในการร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาเกาะหมาก
ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบ Low Carbon อยา่งย ัง่ยืนตลอดไป กิจกรรมในคร้ังน้ี ประกอบไป
ดว้ย กิจกรรมการเสวนา “ท าไมตอ้ง Low Carbon” นิทรรศการ Low Carbon และตลาดนดั Low 
Carbon ช่วยให้คนในพื้นท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการจดัการธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน รวมถึงการร่วมมือกนัคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิต วฒันธรรมชาว
เกาะหมากอย่างย ัง่ยืนสืบไป (องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
(อพท.), 2555ข: 16-19) 

 

 
 

ภาพที ่2.6  แสดงฉลากของผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า:  ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2553: 28-29. 
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จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า พฤติกรรมท่ีร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่างๆ นั้น จะเกิด
ผลส าเร็จไดเ้ม่ือทุกคนและทุกฝ่ายในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความตระหนกัต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมตน้จากการมีจิตส านึกของแต่ละบุคคลต่อ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พัฒนาไปสู่องค์กรและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องระดับท้อง ถ่ิน และ
ระดบัประเทศ เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ดงันั้น การพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจึงควรเติบโตควบคู่ไปกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการ รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในทุกภาค
ส่วน เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประเทศ
ไทยคงความงดงามของแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนให้
ได้มากท่ีสุด และการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวน ามาซ่ึงผลการศึกษาของวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3          
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน 

 
2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ 
 

2.5.1  ความหมายของความรู้ 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความหมายของความรู้ ซ่ึงมีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลากหลายทศันะสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 
Morris (1986, อา้งถึงใน ธนพร เล่ือนประไพ, 2547: 20) พจนานุกรมทางการศึกษาไดใ้ห้

ความหมายของความรู้ไว้ว่า  ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง (Fact) ความเข้าใจท่ีได้รับจาก
ประสบการณ์และเป็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ ตลอดจนรวบรวมสะสมไวจ้ากประสบการณ์ต่างๆ  

Carter (1973, อา้งถึงใน ร่วมศกัด์ิ ยะใหม่วงศ,์ 2543: 35) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ 
หมายถึง มวลประสบการณ์ต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับจากการศึกษาข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์และ
รายละเอียดต่างๆ โดยผา่นการรวบรวมและสะสมไวเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 232) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้า่ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสม
จากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ 
ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง ไดคิ้ด 
หรือการปฏิบติั 

ไพศาล หวงัพานิช (2546: 96) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้า่ ความรู้ หมายถึง บรรดา
ขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราว การกระท า อนัเป็นประสบการณ์ของบุคคลซ่ึงสะสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกนัไป 
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วิชยั วงษ์ใหญ่ (2535) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้า่ ความรู้เป็นพฤติกรรมเบ้ืองตน้ท่ี
ผูเ้รียนจ าได ้หรือระลึกไดโ้ดยการมองเห็น ไดย้ิน ความรู้ในท่ีน้ีคือ ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ ค  าจ  ากดั
ความ เป็นตน้ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535: 8) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้่า ความรู้ คือ การ
ระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้และรวมถึงการจ าเน้ือเร่ืองต่างๆ ทั้งท่ีปรากฏอยู่
ในแต่ละเน้ือหาวิชาและท่ีเก่ียวพนักับเน้ือหาวิชานั้นด้วย เช่น ระลึกหรือจ าได้ถึงวตัถุประสงค ์
วธีิการ แบบแผน และเคา้โครงของเร่ืองนั้น 

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าความหมายของความรู้มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดความหมาย
ของค าว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าได้ว่าความสามารถของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพื้นท่ีชายหาดหวัหินในการ
จดจ าหรือระลึกถึง รวมทั้งการแปลความ ตีความ สรุปความ และขยายความจากเร่ืองราวหรือ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

 
2.5.2  ลกัษณะและรูปแบบระดับความรู้ 
Bloom et al. (1971) ไดแ้บ่งพฤติกรรมดา้นความรู้หรือความสามารถทางดา้นสติปัญญา 

(Cognitive Domain) เป็น 6 ระดบั 
 1.  ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตน้เก่ียวกบัความจ าไดห้รือระลึกได ้
  2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากความรู้ ตอ้งมีความรู้มาก่อนจึง
จะเขา้ใจ ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน 
 3.  การน าเอาไปใช ้(Application) เป็นการน าเอาทฤษฎี วิธีการ กฎเกณฑ์ และแนวความคิด
ต่างๆ ไปใช ้
 4.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีความสามารถและมีทกัษะในการจ าแนก
เร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ และมองเห็นความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดระหว่าง
ส่วนประกอบเหล่านั้น รวมทั้งมองเห็นการผสมผสานระหว่างส่วนประกอบท่ีรวมกนัเป็นปัญหา
หรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  5.  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของบุคคลในการรวบรวมส่วนยอ่ยต่างๆ 
เขา้เป็นส่วนร่วมท่ีมีโครงสร้างใหม่มีความชดัเจนและมีคุณภาพสูง 
 6.  การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของเน้ือหา วสัดุ 
วิธีการ วินิจฉัย ตีราคาส่ิงของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์และมาตรฐานเป็นเคร่ืองช่วยประกอบการ
วนิิจฉยัซ่ึงกฎเกณฑท่ี์ใชช่้วยประเมินค่าน้ี อาจเป็นกฎเกณฑท่ี์บุคคลสร้างข้ึน หรือมีอยูแ่ลว้ก็ได ้
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 จิตรา วสุวานิช (2532, อา้งถึงใน อุดร ผิวขาว, 2540: 5-6) กล่าวว่า ระดับความรู้แบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1.  ความรู้ระดบัต ่า ไดแ้ก่ ความรู้อนัเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผสั 
  2.  ความรู้ระดบัธรรมดา ไดแ้ก่ ความรู้ทางประสาทสัมผสั หรือความเช่ือท่ีสูงกวา่ แต่ยงัไม่
แน่นอน เป็นเพียงขั้นอาจเป็นไปได ้

3.  ระดับสมมุติฐาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิด หรือความเขา้ใจซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
ประสาทสัมผสั เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ขั้นน้ีถือว่า เป็นขั้นสมมุติฐาน เพราะเกิดจาก
ค่านิยมและสมมุติฐานท่ีไม่ไดพ้ิสูจน์ 

4.  ระดบัเหตุผล ไดแ้ก่ ความรู้จากตรรกวิทยา เป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็นรูปหรือมโนภาพ
วา่เป็นเอกภาพ 
 
 2.5.3  วธีิการวดัความรู้ 

การวดัความรู้ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้มีหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดท่ีเหมาะสมกบัการวดั
ความรู้ตามคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป คือ การวดั
หรือขอ้สอบ 
 ไพศาล หวงัพานิช (2546: 100) แบบวดัหรือทดสอบ (Test) ถือวา่เป็นส่ิงเร้าท่ีน าไปเร้าผูถู้ก
สอบให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นหรือ
สามารถนับจ านวนปริมาณได้ เพื่อน าไปแทนอนัดบัหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของ
ขอ้สอบมีอยู ่3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  ขอ้สอบปากเปล่า เป็นการสอบโดยการโตต้อบดว้ยวาจาทางตรง เรียกวา่ การสัมภาษณ์ 

2.  ขอ้สอบขอ้เขียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
2.1  แบบความเรียง เป็นแบบท่ีตอ้งการให้ผูต้อบอธิบายเร่ือง บรรยายเร่ืองราวประพนัธ์

หรือวพิากษว์จิารณ์เร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้นั้น 
2.2  แบบจ ากดัความ เป็นขอ้สอบท่ีให้ผูต้อบพิจารณาเปรียบเทียบ ตดัสินขอ้ความหรือ

รายละเอียดต่างๆ มี 4 แบบ คือ ถูกผดิ แบบเติมค า แบบจบัคู่ และแบบเลือกตอบ 
3.  ขอ้สอบภาคปฏิบติั เป็นขอ้สอบท่ีไม่ไดต้อ้งการให้ผูส้อบตอบสนองออกมาดว้ยค าพูด

หรือเขียนเคร่ืองหมายใดๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง มักเป็นข้อสอบใน
เน้ือหาวชิาท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัจริง 

Bloom et al. (1971) ไดแ้บ่งพฤติกรรมท่ีจะวดัออกเป็น 3 ลกัษณะ 
1.  วดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบั ความรู้ ความคิด (วดัดา้นสมอง)  
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2.  วดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด (วดัดา้นจิตใจ)  
3.  วดัพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การวดัเก่ียวกบัการใชก้ลา้มเน้ือและประสาทสัมผสั

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (วดัดา้นการปฏิบติั) 
จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามการวดัความรู้แบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) โดยให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน 
 

2.6  แนวคดิด้านการรับรู้ 
 
การศึกษาเร่ือง การประเมินรอยเทา้คาร์บอนและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหินคร้ังน้ี จ  าเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบักระบวนการ
รับรู้ของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากการรับรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอย่างมาก ดงันั้น
การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้จะช่วยสนบัสนุนแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากกระบวนการของการรับรู้จากส่ิงเร้าหรือส่ือ
ประเภทต่างๆ โดยการเข้าใจและการเรียนรู้จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนต่อส่ิงต่างๆ รอบตวัของแต่ละบุคคล (Mill and Morrison, 1995 อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 2550: 
80) ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการท่ีนักท่องเท่ียวจะติดตามและรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น เช้ือชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของส่ิงกระตุน้ และลกัษณะเฉพาะบุคคล เป็นตน้ 

จากค ากล่าวของนายสุรพล เศวตเศรนี ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวไวใ้น
แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในประเทศไทย (องค์การพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.), 2555ก) โดยมีใจความส าคญัวา่ 

“ปัจจุบนัหลายประเทศท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวทัว่โลกไดว้างแนวทางการด าเนินงานเพื่อ 
พฒันาเมืองสู่การเป็น "เมืองคาร์บอนต ่า" ซ่ึงนับเป็นการสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยยงัจ าเป็นตอ้งสร้างการรับรู้ ท าความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคบริการการท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดการรักษา
ทรัพยากรท่องเท่ียว และแสวงหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้มาก
ยิง่ข้ึน” 
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ดังนั้ น การรับรู้ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีมีความส าคัญของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลกั การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ก่อให้เกิด
เป็นความตระหนกัร่วมกนัของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยากาศ และเป็นผลดีต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนืควบคู่กนัไป ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่มาตรการในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน 

 
2.6.1  ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการภายในของแต่ละบุคคล (Schiffman and Kanuk,1991: 146) เกิด

จากความคิดและจิตใจของมนุษยท่ี์แสดงออกมาถึงความรู้สึกนึกคิด  ความเขา้ใจ การรับข่าวสาร 
ขอ้มูลต่างๆ จากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้มาทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การไดเ้ห็น การไดย้ิน 
การสัมผสั การล้ิมรส และการไดก้ล่ินในเหตุการณ์หรือเร่ืองราวบางส่ิงบางอย่างน ามาจดัระเบียบ
และแปลความหมายนั้นๆ โดยจะแสดงผา่นทางพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย (ก่อเกียรติ วิริยะกิจ
พฒันา และวีนสั อศัวสิทธิถาวร (2550: 76) เช่นเดียวกบั เสรี วงษม์ณฑา (2542: 79) ไดใ้ห้ค  านิยาม
ของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้ส่ิงใด     
ส่ิงหน่ึงท่ีสัมผสัเพื่อท่ีจะสร้างภาพในสมองใหเ้ป็นภาพท่ีมีความหมายและมีความกลมกลืน 

ณฐัพรหม อินทุยศ (2553: 15) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้หมายถึง การแปลความหมายหรือการให้
ความหมายแก่ส่ิงเร้า ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีอวยัวะรับสัมผสัรับสัมผสัจากส่ิงท่ีเห็น 
ไดย้ิน ไดก้ล่ิน ล้ิมรส ฯลฯ แลว้แปลงการกระตุน้จากส่ิงเร้านั้นๆ เป็นกระแสประสาทส่งต่อโดย
เซลล์ประสาทไปสู่ไขสันหลงัและสู่สมอง จากนั้นสมองก็จะท าการรับรู้ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลท่ีมี
อยู่ในสมองเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น และแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นว่าคืออะไร เป็นอย่างไรทั้งน้ี      
การรับรู้จะอาศยัประสบการณ์เดิมและความรู้เดิมเป็นอยา่งมาก โดยถา้เราเคยรู้จกั เคยเห็น เคยพบ 
ฯลฯ กบัส่ิงเร้านั้นๆ มาก่อน ก็จะรับรู้หรือแปลความหมายของส่ิงนั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

นอกจากน้ี การรับรู้ยงัเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนเก่ียวโยงกบัความทรงจ าโดยมีแรงผลกัดนั
จากความรู้และประสบการณ์เดิม (ทศพล เดชะ, 2553: 35) ท าให้บอกไดว้่าส่ิงเร้าท่ีสัมผสันั้นคือ
อะไรและมีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้น การรับรู้จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้       
อนัน าไปสู่ความคิด ความรู้ ความเขา้ใจเชิงเหตุผลและการท่ีบุคคลนึกคิดหรือเขา้ใจส่ิงใดส่ิงหน่ึง        
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ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตามจะท าให้บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามแนวคิดหรือการรับรู้นั้นๆ 
(จรรยา สุวรรณทตั, 2527 อา้งถึงใน ธมนวรรณ สุวภาพ, 2542)  

สรุปไดว้่า การรับรู้ คือ กระบวนการการตีความหรือการให้ความหมายต่อส่ิงเร้าผ่าน
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 แลว้แสดงออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ และความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีได้สัมผสัเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา 
 

2.6.2  กระบวนการเกดิการรับรู้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนทั้งโดยไม่รู้ตวัหรือโดยตั้งใจและการรับรู้จะมีมากข้ึน

ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บการสั่งสมทางสังคม กระบวนการของการรับรู้เกิดข้ึนเป็นล าดบั (ก่อ
เกียรติ วริิยะกิจพฒันา และวนีสั อศัวสิทธิถาวร, 2550: 76) ดงัน้ี  

1.  มีส่ิงเร้าท่ีจะท าใหเ้กิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้มรอบกายท่ีเป็น 
คน สัตว ์หรือส่ิงของ เป็นตน้ 

2.  ประสาทสัมผสัท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสัมผสั เช่น ตาดู หูฟัง จมูกไดก้ล่ิน ล้ินรู้รส และ
ผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 

3.  ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าท่ีเราสัมผสั 
4.  การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ยอ่มจะอยูใ่นความทรงจ า

ของสมอง เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าสมองก็จะท าหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่าส่ิงเร้านั้นคือ
อะไร เม่ือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้มก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสัโดยอาศยัอวยัวะสัมผสั
ทั้งหา้ คือ ตา ท าหนา้ท่ีดู คือ มองเห็น หูท าหนา้ท่ีฟัง คือ ไดย้ิน ล้ิน ท าหนา้ท่ีรู้รส จมูก ท าหนา้ท่ีดม 
คือ ไดก้ล่ิน ผวิหนงั ท าหนา้ท่ีสัมผสั คือ รู้สึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้ก็จะสมบูรณ์  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนัยา สุวรรณแสง (2540) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการรับรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมี
ครบทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ส่ิงเร้า (Stimulus) ประสาทสัมผสั (Sense Organs) และประสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิมเก่ียวกบัส่ิงเร้าท่ีไดส้ัมผสั กระบวนการของการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียว
กนัระหวา่งความเขา้ใจ ความคิด ความจ า การรู้สึก การเรียนรู้ การตดัสินใจ การแสดงพฤติกรรม 
การรับรู้แทรกอยูร่ะหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองส่ิงเร้า ดงัภาพท่ี 2.6  
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ภาพที ่2.7  แสดงกระบวนการของการรับรู้ 
แหล่งทีม่า:  กนัยา สุวรรณแสง, 2540. 

 
2.6.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ ไดมี้ผูศึ้กษาและระบุถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับรู้ไว้

หลายท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
การรับรู้ของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัการประเมินตดัสินสถานการณ์

หรือเหตุการณ์นั้นๆ การรับรู้ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกนั ถึงแมจ้ะรับรู้เร่ือง
เดียวกนัก็ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีการรับรู้ท่ีเหมือนกบับุคคลอ่ืนทีเดียว เพราะบุคคลจะประมวลการรับรู้
นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเอง ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ 
ดว้ย โดยมีปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ ดงัน้ี 

2.6.3.1  เพศ เน่ืองจากเพศแสดงถึงความแตกต่างทางชีวภาพของบุคคล  ซ่ึงมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม และเพศยงัมีผลต่อสติปัญญา และการรับรู้ของบุคคล โดยมีแนวโนม้วา่เพศชาย
มีความสามารถในการเรียนรู้สูงกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างทางโครงสร้างของสมองท่ี
มีผลท าใหส้ติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนั ประกอบกบัเพศชายมีบทบาทในสังคมและมี
โอกาสศึกษามากกวา่เพศหญิง (Schaffer, 1981) นอกจากน้ี เพศเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเผชิญ
ปัญหา การปรับตวั และเจตคติ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล 

2.6.3.2  อายุ อายุมีผลต่อการรับรู้ เน่ืองจากอายุมีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฒันาการ
และประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะมากข้ึน ย่อมมีการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีดี 
และมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง แต่ความสามารถดงักล่าวจะลดลงในวยัสูงอายุ บุคคลท่ีมีอายุแตกต่าง
กันจะมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน ผูท่ี้มีอายุมากกว่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่า และมี
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ประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ มากกว่าผูท่ี้มีอายุนอ้ย นอกจากน้ี อายุจะส่งผลถึงความแตกต่างใน
การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการรับรู้ การมองปัญหา ความเขา้ใจ การใชเ้หตุผล และการ
ตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Palank, 1991)  

2.6.3.3  ระดบัการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นตวัช่วยพฒันาสติปัญญา การคิด
อ่าน ความรู้ ความเขา้ใจ ส่งผลให้บุคคลมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ขอ้มูลจากส่ิงต่างๆ 
อย่างมีเหตุผลและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม (วรรณสิทธิ ไวทยเสว,ี 2526) และการศึกษาเป็นส่ิงเก้ือหนุนการรับรู้ต่างๆ ของบุคคล
เพราะการศึกษาจะช่วยใหบุ้คคลเขา้ถึงส่ิงต่างๆ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีตนรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ผูท่ี้มีระดับการศึกษาสูงมักจะได้เปรียบเร่ืองการรับรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าผู ้ท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่า โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ วิธีการคิด หรือส่ิงท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัแตกต่างจากผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่ นอกจากการศึกษาจะมีผลต่อพฤติกรรม
แลว้ การศึกษายงัมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล คือ ช่วยพฒันาสติปัญญาของบุคคลในการท่ีจะเลือก
รับรู้ในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัตน (จ าเนียร ช่วงโชติ, 2528 อา้งถึงใน สุกญัญา เฉียงเอก, 2550: 
19) 

2.6.3.4  การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ การฝึกอบรมและการเรียนรู้มีความจ าเป็น
ส าหรับบุคคล เพราะจะช่วยพฒันาการรับรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน การเรียนรู้และการรับรู้มกัเกิดควบคู่
กนัไป เม่ือมีการเรียนรู้มากข้ึนก็จะขยายขอบเขตของการรับรู้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนดว้ย (ศิริเพิ่ม เชาวน์
ศิลป์, 2533 อา้งถึงใน ธีรนนัท ์พุ่มหมอก, 2543: 28) โดยความรู้นั้นตอ้งเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งและ
ชดัเจนต่อเร่ืองท่ีบุคคลนั้นสนใจ 

2.6.3.5  ประสบการณ์ในอดีต ประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาหากเป็นประสบการณ์ท่ี
ดีจะเป็นข้อดีท่ี ช่วยให้บุคคลรับรู้เหตุการณ์ไม่ รุนแรงเกินไป ในทางตรงกันข้าม  หากมี
ประสบการณ์ท่ีไม่ดี อาจท าใหบุ้คคลรับรู้เหตุการณ์นั้นเลวร้ายกวา่ท่ีควรจะเป็น (สมจิต หนุเจริญกุล, 
2537 อา้งถึงใน สุกญัญา เฉียงเอก, 2550: 19) บุคคลท่ีมีประสบการณ์มากจะรับรู้ถึงส่ิงต่างๆ ท่ี
ตนเองประสบไดง่้ายกว่าบุคคลท่ีมีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์เลย (Molzahn and 
Northcott, 1989)  

2.6.3.6 บทบาทหนา้ท่ี บทบาทหนา้ท่ีมีส่วนส าคญัในการรับรู้ ซ่ึงมีความแตกต่างของ
การรับรู้ อาจมาจากการด ารงไวซ่ึ้งบทบาทและความคาดหวงัในบทบาทของแต่ละบุคคล ท าให้
บุคคลมีรูปแบบการตอบสนองการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั กล่าวไดว้า่การรับรู้จะเช่ือมโยงไปถึงบทบาท
หน้าท่ีของอาชีพท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู่ และมีส่วนส าคญัในการแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(Molzahn and Northcott, 1989) 
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นอกจากน้ี วนัชยั มีชาติ (2544) และ Schermerhorn, Hunt and Osborn  (n.d. อา้งถึงใน วิมล
มาศ สมใจ, 2542)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานการณ์ท่ีรับรู้ คือบรรยากาศหรือบริบทต่างๆ ท่ีบุคคลรับรู้สถานการณ์ ซ่ึง
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคคลมาก สถานการณ์ท่ีบุคคลรับรู้ 
ไดแ้ก่ เร่ืองของเวลา คือ รับรู้เร่ืองนั้นในเวลาใด เวลาต่างกนัความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์ก็จะต่างกนั
ตามไปดว้ย เช่น เวลาเชา้และเยน็ การรับรู้จะต่างกนั 

2. ส่ิงท่ีรับรู้ ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเรารับรู้จะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลในการช่วยให้เรารับรู้ไดดี้
และถูกตอ้ง องคป์ระกอบของวตัถุท่ีมีผลต่อการรับรู้ เช่น ความเขม้ขน้ของส่ิงท่ีเรารับรู้ซ่ึงบุคคลจะ
รับรู้ส่ิงท่ีมีความเขม้ขน้ไดดี้กวา่ ความตรงกนัขา้มหรือความขดัแยง้กนัของส่ิงท่ีรับรู้หรือสภาพท่ีไม่
ปกติ ความซ ้ าซากจ าเจ ความแปลกใหม่และความคุน้เคย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งส้ิน  
ซ่ึง จ าเนียร โชติช่วง (2529) กล่าววา่ ส่ิงท่ีรับรู้นั้นคือส่ิงเร้าภายนอกคุณลกัษณะของส่ิงเร้าภายนอกท่ี
มีอิทธิพลสามารถดึงดูดความใส่ใจของคนไปท่ีส่ิงเร้านั้น ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้า ส่ิงเร้าท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลง ในทนัทีทนัใดหรือเปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยๆ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นจะเป็นไปใน
รูปใดก็ตามยอ่มดึงดูดความสนใจของคนหรือท าใหค้นเกิดความสนใจต่อส่ิงเร้านั้นๆ  ไดม้าก 

3. ตวัผูรั้บรู้ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลมากเพราะในกระบวนการ
รับรู้จะมีการตีความหมายตามส่ิงท่ีเราไดรั้บรู้มา ซ่ึงการตีความน้ีแต่ละคนก็อาจตีความท่ีแตกต่างกนั
ออกไป และท าให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัทศันคติ แรงจูงใจ 
ประสบการณ์ ความคาดหวงั ความสนใจและผลประโยชน์ของผูรั้บรู้เองดว้ย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
ผูรั้บรู้ดงักล่าวนั้น จ าเนียร โชติช่วง (2529) กล่าวโดยสรุปวา่ คือคุณสมบติัภายในของผูรั้บรู้ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ 

1)  ความตอ้งการหรือแรงขบั เช่น หากนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่ีจะประกอบ
กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ จะพบวา่ส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปศึกษาธรรมชาติ เช่น สภาพ
ธรรมชาติท่ีคงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ความโดดเด่นของพนัธ์ุไม ้ หรือพืชพรรณท่ีหายาก             
ส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ และกลายมาเป็นจุดเนน้ของการรับรู้ จะเห็นวา่ความ
ตอ้งการหรือแรงขบัช่วยใหบุ้คคลเลือกรับรู้ในเร่ืองต่างๆ หรือใส่ใจ ตั้งใจต่อส่ิงเหล่านั้นท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตนเอง 

2)  คุณค่าและความสนใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเลือกการรับรู้ของบุคคลเพราะบุคคล
เอาใจใส่ต่อส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีแวดลอ้มตนเอง โดยเก่ียวพนักบัความสนใจท่ีมีอยูแ่ละ
เกิดความตอ้งการ ความคาดหวงัท่ีจะรับรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยเฉพาะเม่ือส่ิงนั้นเป็นท่ีสนใจแก่ตนเอง 
ทั้งน้ีความสนใจดงักล่าว ไดแ้ก่ ความสนใจท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น (Momentary Interest) เช่น 
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นกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัประกอบกิจกรรมปิกนิกยอ่มสนใจต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม
มากกวา่ท่ีจะสนใจต่อสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ หรือความสนใจเดิมท่ีบุคคลมี (Habitual Interest) ท าให้
บุคคลมีความพร้อมท่ีจะเลือกสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความสนใจท่ีมีมาแต่เดิม เช่น นกันิยมไพร
หรือนักดูนกย่อมได้ยินเสียงนกหรือสัตว์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนกว่านักท่องเท่ียวทัว่ไปเวลาไป
ท่องเท่ียวป่า เป็นตน้ กล่าวได้ว่า ความสนใจท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นหรือความสนใจท่ีมีอยู่เดิมมี
อิทธิพลต่อความใส่ใจของบุคคลในการเลือกท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงเร้า เน่ืองจากความชอบหรือความสนใจ
ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนั ฉะนั้น การให้คุณค่าหรือความสนใจต่อส่ิงท่ีรับรู้ มีผลให้เกิดความ
แตกต่างในการรับรู้เพราะบุคคลท่ีเห็นคุณค่าจะเพิ่มความสนใจ และความใส่ใจต่อการรับรู้ส่ิง
เหล่านั้น และแต่ละบุคคลมกัจะมีระดบัของการเห็นคุณค่าในส่ิงต่างๆ แตกต่างกนั คุณค่าจึงเป็น
ตวัก าหนดทศันคติและการรับรู้ เพราะฉะนั้นบุคคลจะมีการรับรู้อยา่งไรยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบคุณค่าท่ี
ยึดถือดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎของ Weber’s Law กล่าวถึงการเลือกรับรู้ของมนุษยไ์ว ้3 
ประการ  ก่อเกียรติ วริิยะกิจพฒันา และวนีสั อศัวสิทธิถาวร (2550: 76) คือ  

(1)  มนุษยจ์ะเปิดรับข่าวสารหรือสังเกตเห็นตวักระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของตน  
(2)  มนุษยส์นใจเปิดรับข่าวสารท่ีเขาเฝ้ารอและใฝ่หา 
(3)  มนุษยส์ังเกตเห็นข่าวสารท่ีเด่นหรือแตกต่างจากข่าวสารอ่ืนๆ  

3)  ประสบการณ์เดิม ซ่ึงไดแ้ก่ ความคิด ความรู้ และการกระท าท่ีไดเ้คยปรากฏแก่ผูน้ั้น
มาแลว้ในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการตีความหรือแปลความหมายของอาการสัมผสัได้
โดยแจ่มชดั ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้นปริมาณและความถูกตอ้งท าให้
คนเรามีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัได ้

4)  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ ของปัจเจกบุคคล 
บุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น บุคคลท่ีมีนิสัยชอบสังคม (Extrovert) หมายถึงบุคคลท่ีชอบคบหา
สมาคมกบัผูอ่ื้น ชอบแสดงตวัและสนใจในส่ิงแวดลอ้มกบับุคคลท่ีชอบเก็บตวั (Introvert) หมายถึง 
บุคคลท่ีไม่ชอบเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน บุคคลทั้งสองลกัษณะยอ่มมีการรับรู้ในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม
หรือแตกต่างกนั 
 นอกจากน้ี สภาพแวดล้อมก็ส่งผลต่อการรับรู้ดว้ยเช่นกนั อนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละมนุษยมี์ปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา ทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าไม ้สัตวป่์า น ้ า ดิน อากาศ ภูมิประเทศ มนุษย ์ฯลฯ และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน อนัไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้าง อาคาร บา้นเรือน ฯลฯ นอกจากส่ิงแวดลอ้มจะมีความส าคญัต่อ
การรับรู้ของบุคคลแลว้ ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจอีกดว้ย  
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กุลฑลทิพย ์ มาลากุล ณ อยุธยา (2526) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มสามารถศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือแยกออกเป็นการตอบรับ (Response) และปฏิกิริยา 
(reaction) ของมนุษยต่์อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการตอบรับนั้น หมายถึง การรับรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตอบรับต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ลกัษณะของ
บุคคลผูต้อบรับสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดการตอบรับ การรับรู้ของ
บุคคล การประเมินสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ ความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรม
อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัในดา้นลกัษณะของบุคคลผูต้อบรับสภาพแวดลอ้มและลกัษณะ
ของสภาพแวดลอ้มจะเป็นส่ิงท่ีป้อนเขา้สู่ระบบ ส่วนปัจจยัในดา้นการรับรู้ของบุคคล การประเมิน
สภาพแวดลอ้มของบุคคล  ความพึงพอใจและพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม จะเป็นผลท่ี
ส่งออกมาจากระบบ ดงันั้น การท่ีบุคคลจะตอบรับสภาพแวดลอ้มใดๆ นั้น นอกจากจะข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มแลว้  ยงัข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของแต่ละบุคคลดว้ย ส่วนการประเมินผล
ความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม รวมถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมจะเกิด
ตามมาจากการรับรู้ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นออกมาวา่บุคคลนั้นมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มของ
พื้นท่ีแห่งนั้นหรือไม่ ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้ม ดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ สภาพแวดลอ้มของแหล่งนนัทนาการท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนหรือ
ประกอบกิจกรรมยอ่มมีอิทธิพลต่อการตอบสนองหรือการตอบรับของนกัท่องเท่ียว กล่าวคือส่งผล
ต่อการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึง ล าพอง ศรีทบัทิม (2535) กล่าววา่เป็นการตอบ
รับทางสังคมจิตวิทยาและพฤติกรรม ทั้งน้ีปัจจยัต่างๆ ท่ีท  าให้เกิดการตอบรับต่อสภาพแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ ลกัษณะของนกัท่องเท่ียว ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดการตอบรับ การประเมิน
สภาพแวดล้อมของนักท่องเท่ียวแต่ละคน ความพอใจในสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมอนั
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรฐานของนกัท่องเท่ียวแต่ละบุคคล  
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ การประกอบกิจกรรมนนัทนาการนอกจากก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้ชป้ระโยชน์พื้นท่ีนนัทนาการแต่ละกลุ่มแลว้ ยงัก่อให้เกิดผลกระทบทางชีวกายภาพต่อ
พื้นท่ี ซ่ึงงานวจิยัหลายช้ินในต่างประเทศต่างระบุวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนพื้นท่ีมกัจะเกิดการรับรู้
หรือเกิดความรู้สึกในทางลบต่อสภาพผลกระทบท่ีปรากฏ ซ่ึงหากเกิดผลกระทบจนเกินระดบัท่ี
ยอมรับไดย้อ่มส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงประสบการณ์นนัทนาการ และการยา้ยแหล่งประกอบ
กิจกรรมของนกัท่องเท่ียว (Floyd et al., 1997: 391-412; Noe, Hammitt and Bixler, 1997: 323-336; 
Farrell et al., 2001: 229-250; Hillery et al., 2001: 853-867; White et al., 2001: 83-97; Alessa, 
Bennett and Kliskey, 2003: 207-218; Priskin, 2003: 189-204 อา้งถึงใน กมล สังขเ์ฉย, 2548: 24)  
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สรุปไดว้า่ การรับรู้ของบุคคลข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล การ
รับรู้ท่ีถูกตอ้งจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัยิ่งของการเรียนรู้ บุคคลจะมีการรับรู้ในส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและเกิด
การเรียนรู้ควบคู่กันไปเสมอ ถ้าไม่มีการรับรู้ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได้ เพราะการท่ีคนเราจะมี
ความรู้สึกนึกคิดและความเขา้ใจท่ีดีนั้น จะตอ้งเร่ิมจากการเรียนรู้ท่ีดีก่อน และการเรียนรู้ก็กลบัมามีผล
ต่อการรับรู้คร้ังใหม่ นอกจากน้ี บุคคลเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมและผูท่ี้มีการรับรู้ท่ีถูกต้องก็จะแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นไปในทางท่ีดี 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวความคิดดงักล่าวนั้นมาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา   
คร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตวัแปรท่ี
ใชใ้นการวดัถึงระดบัการรับรู้ในการวจิยัคร้ังน้ี 

 
2.6.4  การวดัการรับรู้ 
วธีิการวดัการรับรู้สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

2.6.4.1  การสังเกต (Observation) บารอนและเบิร์น (อา้งถึงใน ระพิน โอนอ่อน, 
2543: 19) ไดก้ล่าวถึง วิธีสังเกตการณ์รับรู้ของบุคคลได ้4 วิธี คือ พิจารณาท่ีใบหนา้ของบุคคลวา่มี
การแสดงออกทางสีหน้าอย่างไร สังเกตท่ีสายตาหรือแววตา พิจารณาท่ีบุคลิกภาพ อากปักิริยา
ท่าทางของร่างกาย และพิจารณาท่ีเจตนารมณ์ของบุคคลว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมามีเจตนา
อยา่งไร 

2.6.4.2  การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 
1)  แบบสอบถามท่ีมีค าถามเป็นขอ้ความท่ีมีเพียงความคิดเดียว โดยให้ผู ้

เลือกตอบวา่เห็นดว้ย-ไม่เห็นดว้ย ใช่-ไม่ใช่ ถูก-ผดิ ซ่ึงในบางคร้ังอาจมีค าวา่ ไม่แน่ใจ อยูด่ว้ยก็ได ้
2)  แบบสอบถามท่ีค าถามมีตวัเลือกหลายประเด็นตามระดบัมาตราส่วน 

(Scale) เป็นค าถามท่ีมีประโยคค าถามและมีค าตอบ ท่ีแบ่งระดบัการรับรู้วา่มากนอ้ยเพียงใดออกเป็น 
5 หรือ 7 ระดบั หรืออ่ืนๆ เช่น นอ้ยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด หรือ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นดว้ย 

3)  แบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบใช้ความหมายของค าตรงข้ามกัน (The 
Semantic Differential) เป็นการใชค้  าหรือวลีท่ีมีความหมายตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ โดยมีมาตรวดัตาม
แนวนอน แลว้ใหผู้ต้อบเลือกตามสภาพการรับรู้ท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ  

จากแนวความคิดทั้งหมดท่ีกล่าวมา สามารถกล่าวไดว้า่ การรับรู้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ การ
แปลความหรือตีความจากการรับสัมผสัให้เป็นส่ิงท่ีมีความหมายอนัเป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ โดยเกิดข้ึน
หลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าหรือขอ้มูลต่างๆ เช่น ประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมมาประกอบการแปล
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ส่ิงเร้านั้นกลายเป็นการรับรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แหล่งของ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับทราบขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ความถ่ีของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 

2.6.5  การรับรู้ของนักท่องเทีย่วต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น Kaplan and Kaplan (1989 

อา้งถึงใน กมล สังข์เฉย, 2548: 24) ไดอ้ธิบายว่า การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเป็นการแสดงออกถึง
ความตอ้งการและความปรารถนาต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงจูงใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือนไม่ว่าจะเป็นความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ความโดดเด่น หรือความเป็นเอกลกัษณ์ ดงันั้น ผลสะทอ้นจากการรับรู้หรือความรู้สึก
ของนกัท่องเท่ียวต่อความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงบทบาทอนัส าคญัต่อการ
จดัการทรัพยากรและความพึงพอใจต่อแหล่งนนัทนาการ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัของผลกระทบทางจิตวิทยา
อยา่งหน่ึง (Catherine et al., 2004 อา้งถึงใน กมล สังขเ์ฉย, 2548: 25) และยงัเป็นปัจจยัประการหน่ึง
ท่ีนกัจดัการแหล่งนนัทนาการสามารถน ามาใชใ้นการก าหนดมาตรฐานการใชป้ระโยชน์ในระดบัท่ี
เหมาะสม และสามารถน ามาพิจารณาในการจดัมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มส าหรับเง่ือนไขท่ี
ยอมรับไดใ้นแต่ละพื้นท่ี ตวัอยา่งเช่น การสังเกตและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวถึงผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบัพืชพรรณและดินในพื้นท่ีกางเต็นท์ หรือผลกระทบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  แมว้่า
ผลกระทบบางประเภท อาจไม่สัมพนัธ์กบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวก็ตาม เช่น ผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้า หรือผลกระทบต่อสัตวป่์า ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในแหล่งนนัทนาการทาง
ธรรมชาติ (กมล สังขเ์ฉย, 2548: 25) 

เน่ืองจากการรับรู้เป็นการอธิบายความรู้สึกหรือความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัการ
รับรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีต่อส่ิงต่างๆ จึงแตกต่างกนัไป ท านองเดียวกนันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนแหล่ง
นนัทนาการทางธรรมชาติ ย่อมมีการรับรู้ต่อผลกระทบหรือความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างเช่นกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของนกัท่องเท่ียว ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้
เกิดการตอบรับ การประเมินสภาพแวดล้อมของนักท่องเท่ียวแต่ละคน ความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรฐานของนกัท่องเท่ียวแต่
ละบุคคล ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว ส าหรับความแตกต่างในการรับรู้ต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
นกัท่องเท่ียว Manfredo (1992 อา้งถึงใน กมล สังขเ์ฉย, 2548: 25) กล่าววา่ โดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียว
จะมีการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) นกัท่องเท่ียว
ไม่สังเกตเห็นความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 2) นกัท่องเท่ียวสังเกตเห็นความเส่ือม
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โทรมของสภาพแวดลอ้มแต่รู้สึกวา่ไม่มีผลอยา่งใดต่อตนเอง และ 3) นกัท่องเท่ียวสังเกตเห็นความ
เส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มและมีปฏิกิริยาในดา้นลบต่อสภาพผลกระทบท่ีปรากฏ 

ดว้ยเหตุน้ี ผลการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวจึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั อาทิ        
ผลการศึกษาท่ีพบว่านักท่องเท่ียวมีความรู้สึกทางลบสูง เม่ือพบว่าแหล่งนันทนาการเกิดการ
เปล่ียนแปลงอนัมีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น ผลการศึกษาของ Frissell and Duncan (1965: 256-260) 
และ Stankey (1973) พบวา่ ขยะและเศษซากก่ิงไมจ้ากการพกัแรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนในพื้นท่ี
ป่าธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มต่อไปท่ีมาใชพ้ื้นท่ีร้องเรียนมากท่ีสุด และ Noe et al. (1997: 
323-336) ไดศึ้กษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นท่ีธรรมชาติ 3 
แห่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงของผลกระทบท่ีแพร่ขยายมากข้ึน และไดแ้สดง
ระดบัของความแตกต่างในการยอมรับไดต่้อสภาพแวดลอ้มท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง นอกจากน้ียงัพบวา่
สถานท่ีและสถานการณ์มีผลต่อการตอบสนองการยอมรับไดข้องผลกระทบ ตวัอยา่งเช่น การพบ
เห็นขยะใกลก้บัหอ้งน ้าสาธารณะอาจเป็นผลกระทบท่ีนกัท่องเท่ียวยอมรับได ้ในขณะเดียวกนัก าลงั
พบเห็นขยะในแม่น ้า นกัท่องเท่ียวอาจมีระดบัของการยอมรับไดต่้อผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 

รวมทั้ง ผลการศึกษาของ Solomon and Hansen (1972: 10) พบวา่ นกัพายเรือแคนูในแม่น ้ า 
Pine, Manistee National Forest, Michigan รับรู้ว่าปัญหาขยะเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาใน
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ และการศึกษาของ Roggenbuck, Hall and Oliver (1982: 110) พบว่า
ประมาณร้อยละ 50 ของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าเปล่ียวของ Linville Gorgn and 
Shining Rock ใน North Carolina ให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองขยะว่าเป็นปัญหาใหญ่ รวมทั้ง
สังเกตเห็นพืชพนัธ์ุท่ีถูกท าลาย และยงัมีผลการศึกษาของ Vaske, Graefe and Dempster (1982: 211-
277) พบวา่นกัท่องเท่ียวบางส่วนใน Dolly Sods Wilderness พบวา่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมี
ความเส่ือมโทรมลงกวา่ท่ีคาดหวงั และท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ Starkey Hill ในเมืองโตรอนโต 
ประเทศแคนาดา Lynn and Brown (2003: 77-87) ไดท้  าการทดสอบความรู้สึกต่อผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อประสบการณ์ของนกัปีนเขา โดยใชแ้บบสอบถามและภาพถ่ายประกอบท่ีแสดง
ให้เห็นถึงผลกระทบในเส้นทางเดินป่า ผลการศึกษาพบวา่การปรากฏของผลกระทบ เช่น ขยะ 
ตน้ไมแ้ละพนัธ์ุไมท่ี้ถูกท าลาย การขยายออกของเส้นทางเดินป่า และการกดัเซาะของดินในเส้นทาง
มีอิทธิพลในดา้นลบต่อประสบการณ์ในการปีนเขา นอกจากน้ีผลงานวิจยัของ Alessa et al.(2003: 
207-218) ท่ีศึกษาปัจจยัภายในของนกัท่องเท่ียว อาทิ ความรู้ การให้คุณค่า และการรับรู้ถึงความ
เส่ือมโทรมของระบบนิเวศต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวใน British Columbia พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศจะมีการรับรู้ต่อความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มและมีพฤติกรรม
ท่ีจะไม่ท าความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มมากกวา่ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศค่อนขา้งนอ้ย 
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ส่วนผลการศึกษาท่ีพบว่านักท่องเท่ียวไม่มีการรับรู้ถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ตวัอย่างเช่น ผลการศึกษาของ Merriam and Smith (1974: 627-630) พบความไม่สัมพนัธ์กนั
ระหว่างอตัราการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีกางเต็นท์ใน Boundary Waters Canoe Area เช่นเดียวกบัผล
การศึกษาของ Helgath (1975: 15) พบว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มของ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติใน Selway-Bitterroot Wilderness Areas เมือง Idaho และ Montana ในขณะ
ท่ีหลายเส้นทางเกิดการกดัเซาะพงัทลายของดินอยา่งรุนแรง และ Lucas (1979: 24-31) ไดศึ้กษาการ
รับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีป่าเปล่ียว 9 แห่ง ใน Idaho, Montana และ 
California พบวา่นกัท่องเท่ียวร้อยละ 70-80 ไม่รับรู้ถึงสภาพของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในจ านวน 8 
แห่ง ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวม ร้อยละ18-44 ในจ านวนทั้งหมด 9 แห่ง นอกจากน้ี Knudson and Curry (1981: 92-94) 
พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามยงัคงรู้สึกพึงพอใจกบับริเวณพื้นท่ีกางเต็นท์ 3 
แห่งใน Indiana State Park ซ่ึงปราศจากพืชคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วน โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่ 
2 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อตน้ไมห้รือไมพุ้่มท่ีถูกท าลายลงเพื่อขยาย
พื้นท่ีกางเตน็ทใ์หก้วา้งข้ึน  

จากการศึกษาแนวคิดดา้นการรับรู้จะเห็นไดว้า่การรับรู้ เกิดจากความรู้สึกภายในของแต่ละ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ โดยมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีรับรู้แตกต่างกนัออกไป และมีความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นตวักระตุน้
ใหเ้กิดการแสดงออกถึงการรับรู้ในส่ิงนั้นๆ เม่ือมองในแง่ของการท่องเท่ียวการรับรู้จึงมีส่วนช่วยใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดแก่นักท่องเท่ียวและน าไปสู่การปฏิบติัตนท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการต่างๆ ในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 
ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและในระดบัประเทศควรมีการรณรงค ์
สนบัสนุนการสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจถึงเร่ืองดงักล่าว เพื่อสร้างความต่ืนตวัและความ
ตระหนกัต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
 
 



76 
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การประเมินรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นบัเป็นเร่ืองใหม่ 
ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงยงัมีการศึกษาวิจยัค่อนขา้งนอ้ย ในการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินรอยเทา้
คาร์บอนและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน
คร้ังน้ี ให้ความส าคญักบัประเด็นของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าและการค านวณหาค่าของการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือรอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint) ท่ีเกิดจากพฤติกรรม
การท่องเท่ียว ซ่ึงการค านวณหาค่ารอยเท้าคาร์บอนนับเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ท่ีก าลงัได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดใ้ห้ความตระหนกัถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ี
มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่เวน้
แม้แต่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัการท่องเท่ียวเร่ิมให้ความส าคญักบัปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งในดา้นของการปรับตวั และการเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโลก ทั้ งน้ีจึงเร่ิมมีการน าแนวคิดเก่ียวกับรอยเท้าคาร์บอน รวมทั้ ง 
Ecological Footprint มาเป็นเคร่ืองมือในการวดัความย ัง่ยืนในการพฒันาการท่องเท่ียว (Becken, 
2002a; Gössling et al., 2002; Hunter and Shaw, 2007) ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลของผูว้ิจยัพบวา่มี
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการประเมินรอยเทา้คาร์บอนและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน ดงัน้ี 

Johnson (2003 : 22) ท าการวิจยัเก่ียวกบัรอยเทา้เชิงนิเวศจากการท่องเท่ียวท่ี Ontario 
ประเทศแคนาดา งานวิจยัน้ีท าการแบ่งประเภทของนกัท่องเท่ียวจากการเลือกท่ีพกั โดยจะเป็นตวั
เปรียบเทียบท่ีส าคญัของค่ารอยเทา้เชิงนิเวศจากนกัท่องเท่ียว งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าผลกระทบ
ทางนิเวศวทิยาส่วนใหญ่เกิดจากการเดินทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเดินทางท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบิน  

O’Connor (2009) ศึกษารอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ของนักท่องเท่ียว
นานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศนิวซีแลนด์ โดยใช้แบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียว โดย
จ าแนกนักท่องเท่ียวประเภทของนักท่องเท่ียวออกเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้สูง ปานกลาง และต ่า เพื่อ
ศึกษาดา้นพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร การเลือกท่ีพกั การเดินทาง การบริการ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว การซ้ือสินคา้และการก าจดัของเสีย จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่ารอยเทา้เชิงนิเวศ 
ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้งจะมีค่ารอยเทา้เชิงนิเวศสูงตามไปดว้ย 
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Shimada (2006) ศึกษารอยเทา้เชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงจากงานวจิยัแสดงให้เห็นวา่วิธีการเดินทางเป็นองคป์ระกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
รอยเท้าเชิงนิเวศ คิดเป็น 30.5% ของรอยเท้าเชิงนิเวศทั้งหมด นอกจากน้ียงัพบว่าประเภทของ
นกัท่องเท่ียว (เช่น นกัท่องเท่ียวช่วงวนัหยุด, นกัท่องเท่ียวกลุ่มธุรกิจ หรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เยี่ยมเพื่อน/ญาติ)  และรูปแบบของการท่องเท่ียว (แบบแพค็เก็จทวัร์, เดินทางมาดว้ยตนเอง) ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของประเทศนิวซีแลนด์ท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มนักท่องเท่ียวแบบแพ็คเก็จ
ทวัร์ซ่ึงพกัในโรงแรมท าให้เกิด Housing Footprint ท่ีสูงกวา่การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน และอายุของ
นกัท่องเท่ียวก็ส่งผลต่อค่ารอยเทา้เชิงนิเวศเช่นกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุสูงจะสร้างรอยเทา้เชิง
นิเวศนอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุนอ้ย โดยภาพรวมสรุปวา่ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นสร้างรอยเทา้เชิง
นิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์ ในดา้นการเลือกท่ีพกั 
การซ้ือสินคา้และการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

Han-Shen Chen and Tsuifang Hsieh (2011) ไดศึ้กษาถึงการประเมินการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมโดยใช้รอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ซ่ึง
ท าการศึกษาโดยใชโ้มเดลรอยเทา้เชิงนิเวศในการประเมินการบริโภคแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อาหาร พลงังาน เคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภณัฑ์กระดาษ การก าจดัของ
เสีย และการใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้าง จากการวิจยัแสดงให้เห็นวา่โรงแรมท่ีมีระดบัมาตรฐานดาวท่ี
สูงข้ึนจะสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

ส าหรับในประเทศไทยมีการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรอยเทา้เชิงนิเวศและรอยเทา้คาร์บอนดงัน้ี   
 ภานุมาส ทองสุขดี (2553) ได้ท าการประเมินรอยเทา้นิเวศโดยใช้แบบจ าลองพลวตัของ
ระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาล ซ่ึงอา้งอิงจากวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการธุรกิจ โดยใช้มุมมองเชิงโซ่อุปทานของ Green SCOR ประกอบดว้ยปริมาณการใช้
พลงังาน กระดาษ พลาสติกและสารสังเคราะห์ ส าหรับการจ าหน่ายยาเม็ดบรรเทาปวดลดไขย้ี่ห้อ
หน่ึง พบว่าระบบของกระบวนการให้บริการตรวจรักษาของแผนกผูป่้วยนอก 1 ของโรงพยาบาล
ตวัอยา่ง คนไขห้น่ึงรายตอ้งใชพ้ื้นท่ี 1,696 ไร่/คน/ปี ซ่ึงมากกวา่พื้นท่ีโรงพยาบาลถึง 21,200 เท่า 

ณรงค ์พลีรักษ ์(2555: 240-245) ไดศึ้กษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษยต่์อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โดยสร้างแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  3 ประเภท 
ไดแ้ก่  การใชไ้ฟฟ้า การใชน้ ้ ามนั และการบริโภค ซ่ึงแต่ละกิจกรรมลว้นแลว้ต่อมีผลต่อการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ิน จากนั้นจึงท าการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงพบว่าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ียต่อคนเท่ากบั 298.23 กิโลคาร์บอน/เดือนหรือประมาณ 3.58 ตนั/ปี ซ่ึงมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ียใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของประเทศไทย ในการวิจยั
คร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลตวัคูณ หรือ CO2 Emission Factors ใชแ้ปลงปริมาณการใช้
พลงังาน และการบริโภคของมนุษยเ์ป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงในประเทศ
ไทยยงัมีการศึกษาอยู่นอ้ยมากและไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหรือวสัดุ หรือกระบวนการ ท าให้ค่า
ของตวัคูณบางตวั เช่น การใชน้ ้ ามนัยงัตอ้งใชค้่าตวัคูณของต่างประเทศอยู ่ดงันั้นจึงอาจท าให้การ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์ความคลาดเคล่ือนบา้งเล็กนอ้ย 

นพวรรณ แท่นเล็ก และคณะ (2555) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและการเลือกรูปแบบการ
เดินทางเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อหาสัดส่วนการเดินทางแต่ละรูปแบบในปัจจุบัน           
และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางในอนาคตหากมีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ      
และค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเดินทางในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่    
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเดินทางในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ปัจจุบนัเท่ากบั 11.14 ตนั CO2e/สัปดาห์ หรือ 534.56 ตนั CO2e/ปี เม่ือเปรียบเทียบกบักรณี
ท่ีระบบขนส่งสาธารณะไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึนพบวา่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเหลือ
เพียง 5.02 ตนั CO2e/สัปดาห์หรือ 240.77 ตนั CO2e/ปี ซ่ึงลดลงถึงร้อยละ 45.04 

โดยงานวิจยัของประเทศไทยท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าและการ
ประเมินรอยเทา้คาร์บอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 Adelphi Consult (2009) โดยการสนบัสนุนขององคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) และองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (อพท.) ไดท้  า
การส ารวจปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือรอยเทา้คาร์บอนในบริเวณหมู่เกาะชา้ง เกาะ
กูด และเกาะหมาก สรุปไดว้่าค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของนกัท่องเท่ียวต่อ
วนัอยูท่ี่ 9.74 kg.CO2 ค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของนกัท่องเท่ียวต่อวนัท่ีเกาะ
ชา้ง (15.96 kg.) ต ่ากวา่เกาะกูด (20.72 kg.) และเกาะหมาก (21.12 kg.) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใชบ้ริการห้องพกั (58%) ร้านอาหาร (27%) การเดินทางทาง
เรือ (10%) และอ่ืนๆ (5%) สาเหตุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการใชพ้ลงังานเพื่อปรับ
อุณหภูมิในอาคารหรือหอ้งพกัและการท าความร้อน (58%) การเดินทาง 39% และการก าจดัขยะและ
ของเสีย 3% จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ภาคการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะชา้งมีปริมาณสูงกวา่ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของประชากรทั้งประเทศ โดยองค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
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(องคก์ารมหาชน) หรือ อพท.ไดเ้ลือกเกาะชา้งเป็นพื้นท่ีแห่งแรกในการจดัท าโครงการปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการท่องเท่ียวหรือการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (Low-Carbon Tourism)             
ซ่ึงโครงการน้ีมีระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2552 วตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศเขา้กบัการ
จดัท าแผนและการจดัการการท่องเท่ียว เพื่อพฒันาให้หมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง (เกาะหมาก 
เกาะกดู) เป็นตน้แบบของการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับวิธีการค านวณปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีปลดปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ และการเดินทาง แมจ้ะยงัไม่มีเคร่ืองมือหรือสูตรในการ
ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง สามารถศึกษาไดจ้ากเวบ็ไซต์ องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคลินิกอากาศของกรีนพีซเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ 

พิมพ์ลภสั  พงศกรรังศิลป์ (2555) ท าการวิเคราะห์รอยเทา้คาร์บอน (carbon footprint)     
จากการใชพ้ลงังานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางการท่องเท่ียว หลงัจากนั้นท าการค านวณรอยเทา้ทางนิเวศ (Ecological Footprint) ดว้ย
วิธีการ Bottom-up Analysis การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาประเด็นการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเดินทาง การขนส่งผูโ้ดยสารทั้งทางน ้ า ทางบกและทางอากาศ 
ตลอดจนการบริโภคของนักท่องเท่ียวทั้งในโรงแรม/ท่ีพกั ร้านอาหาร การประกอบกิจกรรม
ท่องเท่ียวต่างๆ ในพื้นท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และรวมไปถึงพลงังานท่ีใช้ส าหรับการ
จดัการ/ ก าจดัของเสีย ทั้งขยะและน ้าเสียในพื้นท่ีศึกษา พบวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมใช้
พลงังานทั้งหมด ประมาณ 54.553 PJ ต่อปี หรือโดยเฉล่ีย 51.48 GJ ต่อนกัท่องเท่ียวหน่ึงคน ทั้งน้ี
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางโดยเคร่ืองบินจากประเทศ
ภูมิล าเนา มายงัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเดินทางโดยเคร่ืองบินของสายการบิน
ภายในประเทศมายงัเกาะสมุย ส่วนการเดินทางท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาศยั
รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีบริการให้เช่าตลอดระยะเวลาท่ีพ  านกับนเกาะ ทั้งน้ีการขนส่งทางอากาศเพื่อ
การท่องเท่ียว โดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศ จึงเป็นแหล่งท่ีบริโภคพลังงานและปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุดคือ  25.41 PJ และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 8,320 ktons ซ่ึงทั้ง
จ  านวนนกัท่องเท่ียวและการใชพ้ลงังานใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาพบว่าการเดินทางโดยเคร่ืองบิน
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมายงัประเทศนิวซีแลนด์ ใช้พลงังาน 27.80 PJ ต่อปี อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมา (Gössling et al., 2002; Gössling and Hall, 2005; Peeters and 
Schouten, 2006) 
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นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่า ดงัต่อไปน้ี 

ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน : กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนและ
ไม่ทราบสัญลกัษณ์ฉลากลดคาร์บอน ส าหรับผูท่ี้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนจะทราบ
ถึงผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ผูท่ี้ทราบไดรั้บขอ้มูลจากส่ือประเภทนิตยสาร/
วารสารและส่ือจากท่ีอ่ืน เช่น ในวิชาเรียน และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ฉลากลด
คาร์บอน ค่าเฉล่ียโดยรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนของกลุ่มตวัอยา่ง
อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียโดยรวมทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนอยู่
ในระดบัสูง ส่วนในดา้นของประชาชนมีการรับรู้ เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอนนอ้ยรวมทั้ง
งบประมาณในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนมีการรับรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน
นอ้ย 
 กมล สังขเ์ฉย (2548) ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงประสบการณ์นนัทนาการ 
ความพึงพอใจโดยรวม และความตอ้งการยา้ยแหล่งนนัทนาการในแหล่งนนัทนาการทางธรรมชาติ 
9 ประเภท ไดแ้ก่ แหล่งนนัทนาการประเภทเกาะ ชายหาด น ้ าตก ถ ้า ล าน ้ า จุดชมวิว เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ธรณีสัณฐาน และน ้ าพุร้อน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 900 คน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัประกอบดว้ย ระยะเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวใชป้ระกอบกิจกรรมนนัทนาการ ความคาดหวงัต่อสภาพแวดลอ้ม การไดศึ้กษาเรียนรู้
เก่ียวกับระบบนิเวศ การได้พกัผ่อนในบรรยากาศท่ีสงบ การได้ใช้พละก าลังในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ การไดผ้จญภยั/เส่ียงภยั และการไดเ้ยือนแหล่งนันทนาการท่ีไม่เคยเยือนมา
ก่อน การรับรู้ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงประสบการณ์นนัทนาการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการกลบัมาเยือนของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ การรับรู้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความพึงพอใจโดยรวม 

จุฑามาศ  พรหมมา (2553) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการพฒันาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (7 Green) โดยศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 400 คน และสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของ
องค์กรภาครัฐจ านวน 3 คน เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและและพฒันาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลการวเิคราะห์ค่าทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ของนกัท่องเท่ียว พบว่าระดบั
ความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 แต่ผลการวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวโดยภาพรวม  
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ และคณะ (2554) ท าการศึกษาแผนการพฒันาการให้บริการเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว ในเกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง ประเทศไทย  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการด้านการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนั      
2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการดา้นการบอกต่อแตกต่างกนั 3) ทศันคติต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว ทศันคติต่อโครงร่างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความคุม้ค่าท่ี
รับรู้ต่อโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว และการรับรู้ต่อความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน มีผลต่อความ
ตั้งใจใชบ้ริการโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว 4) ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม/ ท่ีพกัสีเขียว ความคุม้
ค่าท่ีรับรู้ต่อโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว การรับรู้ต่อความสามารถทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน และความ
ตั้งใจใชบ้ริการโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว มีผลต่อพฤติกรรมดา้นการบอกต่อ 5) ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว จิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความคุม้ค่าท่ีรับรู้ต่อ โรงแรม/ท่ีพกัสี
เขียว การรับรู้ต่อความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน และความตั้งใจใชบ้ริการ โรงแรม/ท่ีพกัสี
เขียว มีผลต่อพฤติกรรมการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 6) ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มของ โรงแรม/ท่ีพกัสี
เขียว ค่านิยมในการด าเนินชีวิต ความคุม้ค่าท่ีรับรู้ต่อโรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว และความตั้งใจใชบ้ริการ
โรงแรม/ท่ีพกัสีเขียว มีผลต่อพฤติกรรมการไม่อ่อนไหวต่อราคา  

ทศพล  เดชะ (2553) ไดท้  าการศึกษาผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว การรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอยา่ง
มีความรับผิดชอบและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง กลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ  านวน 120 คนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวยุโรป มีระดบัการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างมีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากโดยแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม คือ การมุ่งเน้นประสบการณ์ท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียว
ควบคู่กบัการปลูกจิตส านึกใหพ้วกเขาตระหนกัและรับผดิชอบต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวอนัจะ
เกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=จิระวัฒน์%20อนุวิชชานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทั้งน้ีพบวา่ งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการค านวณรอยเทา้คาร์บอน (Carbon Footprint) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัมีอยูเ่ป็นจ านวนน้อยมาก และงานวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาเก่ียวกบั
การประเมินค่ารอยเทา้เชิงนิเวศ (Ecological Footprint) และพฤติกรรมการใชท้รัพยากร พฤติกรรม
ทางส่ิงแวดลอ้ม และความเต็มใจจ่ายในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการ
ทางการท่องเท่ียวเป็นหลกั ยงัขาดงานวิจยัท่ีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนร่วมกบัการศึกษาพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรไดมี้การศึกษาในประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติม เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และใช้แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาโดยภาพรวม ซ่ึงมีรายละเอียด
เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี  

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  สมมติฐานการวิจยั 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.7  วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
3.8  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม   

การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

 
3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ไดด้งั
ภาพท่ี 3.1 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1  ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

3.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
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3.3  สมมติฐานการวจิัย 

 
สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่าง

กนั 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า

แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 1.5 รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

 
3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.4.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

เขตพื้นท่ีหาดหัวหิน อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร (W.G. Cochran, 1953)              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

n =  
 
ก าหนดให้ n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P  คือ ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมดเท่ากบั 50% 
  e  คือ ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 5% หรือ 0.05 
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  Z  คือ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณได้
ดงัน้ี 

 

n  = 
                   

       
 

 

   = 
                  

      
 

 

    = 
      

      
 

 
    = 384.16  หรือ 384 คน 
 
3.4.2  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
จากสูตรดงักล่าวจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 384 คน และในการสุ่มตวัอยา่งประชากร

จะใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีดี ดงัน้ี 
1. การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) จากสถิตินกัท่องเท่ียวของพื้นท่ีอ าเภอหวั

หินในปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเท่ียว, 2554) มีนักท่องเท่ียวทั้งส้ิน 1,931,581คน จ าแนกเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 1,345,210 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 586,371 คน จากการ
หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรพบวา่ขนาดกลุ่มเท่ากบั 384 คน ซ่ึงจะตอ้ง
เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นจ านวนทั้งส้ิน 267 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จ านวน 117 คน  

2. การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงั
บริเวณหาดหวัหิน 

3. การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บจากนกัท่องเท่ียวท่ีสะดวกและ
ยนิดีใหข้อ้มูลระหวา่งท่ีท าการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา 
 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
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เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อใช้สอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาจากต ารา
วิจัย บทความ วารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และน ามาเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และค าถามในการวิจยั แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด (Close-
ended Question) และค าถามปลายปิด (Open-ended Question) ซ่ึงจดัท าแบบสอบถามฉบบัภาษาไทย
ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและแบบสอบถามฉบบัภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนใช้ค  าถาม
ปลายปิด ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และภูมิล าเนา/ประเทศใช้ค  าถาม
ปลายเปิด 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
2.1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ พาหนะท่ีใช้

ในการเดินทาง ระยะเวลาในการพกัคา้ง การเลือกประเภทท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียว  
2.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว  

ประกอบดว้ย  1) ด้านการเดินทาง 2)  ดา้นการพกัแรม  และ 3)  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงวิธีการวดั
ระดบัการปฏิบติัใช้ค่าคะแนนจริงตามระดบัความคิดเห็นซ่ึงสะทอ้นถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งส้ิน 20 ขอ้ ใชค้  าถามปลายปิด (Closed-Ended Questions) มีค าถาม
เป็นแบบมาตรวดัแบบ Rating Scale ชนิด 5 ระดบั คือ 
  ระดบั 5 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   ระดบั 2 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารแปลผลของคะแนนใชสู้ตรดงัน้ี 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/จ  านวนชั้น  

     =   (5 – 1)/3         
      =   1.33 

 คะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง มีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอยูใ่นระดบัต ่า 
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 คะแนน  2.34 – 3.67    หมายถึง มีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนน 3.68 –5.00 หมายถึง มีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอยูใ่นระดบัสูง 

ตอนที่  3 ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าของนักท่องเท่ียว
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 15 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยมีลกัษณะ
ค าถามเป็นปลายปิด 2 ตวัเลือก (Dichotomous Questions) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ตอบค าถามถูก  ใหค้ะแนนขอ้ละ  1 คะแนน 
  ตอบค าถามผดิ  ใหค้ะแนนขอ้ละ  0 คะแนน 
 เกณฑก์ารแปลผลของคะแนนใชสู้ตรดงัน้ี 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/จ  านวนชั้น 

                      =   (15 – 0)/3  
   =   5 

 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการวดัระดบัความส าคญัดงัน้ี 
  มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง  ค่าเฉล่ีย    11.00 -15.00 
  มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย      6.00-10.00 
  มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัต ่า  ค่าเฉล่ีย       0.00-5.00 

ตอนที่  4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าจากช่องทางต่างๆ                    
ของนกัท่องเท่ียว 

การรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวใช้ค  าถาม
ปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบตวัเลือก (Multiple Choice) ให้ค่าคะแนนโดยวิธีการแปลง
ขอ้มูลจากขอ้มูลเชิงคุณภาพใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดไวด้งัน้ี 
  เป็นประจ า ใหค้่าคะแนนเป็น 4 
  บางคร้ัง  ใหค้่าคะแนนเป็น 3 
  แทบจะไม่เคย ใหค้่าคะแนนเป็น 2 
  ไม่เคย  ใหค้่าคะแนนเป็น 1 
  เกณฑก์ารแปลผลของคะแนนใชสู้ตรดงัน้ี 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/จ  านวนชั้น 

     =   (4 – 1)/3   
     =  1 

 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการวดัระดบัการรับรู้ดงัน้ี 
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  มีการรับรู้ในระดบัสูง  ค่าเฉล่ีย 3.01-4.00 
  มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.01-3.00 
  มีการรับรู้ในระดบัต ่า  ค่าเฉล่ีย 1.00-2.00 

ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะ ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดโดยเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็น 

 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
2. การทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try Out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 

ตวัอยา่ง 
3. การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Test) ท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้โดย

ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2538) 
หลงัจากผูว้จิยัน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีท าการศึกษา
จริงและน าผลท่ีไดไ้ปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยการลงรหสัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และท าการวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามจนกระทัง่ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ส าหรับ
ไปใชก้บักลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจริง  

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Test) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามในส่วนของระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
โดยรวมเท่ากบั 0.90 จ  าแนกรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทางเท่ากบั 0.73 ดา้นท่ีพกัเท่ากบั 0.84 และดา้น
กิจกรรมท่องเท่ียวเท่ากับ 0.72 ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficiet) ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.70 ท าให้เคร่ืองมือของงานวิจยัท่ีสร้างข้ึนมาน้ีมีความเช่ือมัน่และเหมาะสม 
จึงสามารถน าไปใชก้ารเก็บขอ้มูลได ้ 
 

3.7  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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3.7.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยศึกษาจากหนงัสือ รายงานการวิจยั สารนิพนธ์ 

วทิยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต บทความ วารสาร เอกสารวชิาการ รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดดา้นผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเท่ียว แนวคิด
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แนวคิดการประเมินรอยเทา้คาร์บอน แนวคิดการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ และแนวคิดดา้นการรับรู้ 

  
3.7.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2556 โดยเก็บขอ้มูลจาก

นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณหาดหัวหิน อ าเภอ     
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 384 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยก าหนดให้เก็บขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองกระจายตามช่วงเวลาแบ่งเป็นช่วงวนัธรรมดาซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีการใช้ประโยชน์เบาบางและช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการใช้ประโยชน์
อย่างเข้มข้นทั้งน้ีเพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดจนครบ
จ านวนท่ีสุ่มตวัอยา่งได ้
 

3.8  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามทั้ งหมดด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม      
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี  

3.8.1  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในการค านวณปริมาณการปลดปล่อยรอยเทา้
คาร์บอนของนกัท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหวัหินโดยใชว้ธีิการค านวณขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก ซ่ึงแบ่งขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเดินทาง การพกัแรม และกิจกรรมการท่องเท่ียว  

3.8.2  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้นการอธิบายขอ้มูล
จากแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การแจกแจง
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ความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.8.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่  

3.8.3.1  สถิติค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง   2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test)   

3.8.3.2  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
One Way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม   

3.8.3.3  สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที ่3.1  สรุปสถิติทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมตฐิาน ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม สถิตทิีใ่ช้ 

1 ปัจจยัส่วนบุคคล    
 1.1 อาย ุ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า t-test 
 1.2 เพศ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ANOVA 
 1.3 ระดบัการศึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ANOVA 
 1.4 อาชีพ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ANOVA 
 1.5 รายได ้ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ANOVA 
2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 

การท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า Correlation 

3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่
จากช่องทางต่างๆ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า Correlation 

 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
จากการใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 384 คน ดว้ยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  และท าการประเมินรอยเทา้คาร์บอนจากขอ้มูล
การประกอบกิจกรรม 3 ด้านของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านการพกัแรม และด้าน
กิจกรรมการท่องเท่ียว  

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวิ เคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ตามล าดบั ดงัน้ี 

4.1  ผลการประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการท่องเท่ียว ระดบัความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้
ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว  

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.4  แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                        X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 
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  r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
  df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  

Sig       แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 

  MS แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Square) 
  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis 
  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.1  ผลการประเมนิรอยเท้าคาร์บอนของนักท่องเทีย่ว 
 

การค านวณปริมาณการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในคร้ังน้ี ใช้ฐานขอ้มูลทุติยภูมิของอ าเภอหัวหินร่วมกบัค่า Emission Factor      
ไดแ้ก่ สถิติของนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2550 จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2550) ท่ี
จ  าแนกตามยานพาหนะของการเดินทาง ประเภทของโรงแรมท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียวของ
อ าเภอหวัหิน ซ่ึงไดผ้ลการประเมินรอยเทา้คาร์บอน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  จ  านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจากพาหนะท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ มายงัอ าเภอหวัหิน  
 

ประเภท 
ของพาหนะ 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ รวม ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการค านวณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะทาง 

(km) 
Emission Factor       

CO2 / km* (kg) 
เคร่ืองบิน 2,491 0.23 6,663 1.77 9,154 0.62 145 0.34 
รถไฟ 166,814 14.42 58,313 15.46 225,127 15.28 225 0.03 
รถโดยสาร 251,522 21.94 65,829 17.45 317,351 21.55 230 0.04 
รถยนตส่์วนตวั 674,936 630.41 246,372 65.32 921,308 62.55 230 0.24 
อ่ืนๆ - - - - - - 230 0.04 

รวม 1,095,763 100.00 377,177 100.00 1,472,940 100.00 - - 
 
หมายเหตุ:  * ค่า Emission factors อา้งอิงจาก www.The CarboNZero Travel & Tourism Calculator  
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550. 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึงการใช้ยานพาหนะในการเดินทางจากกรุงเทพฯ มาท่องเท่ียว
หวัหินของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวชายหาดหวัหินเดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.55 รองลงมา ไดแ้ก่             
การเดินทางดว้ยรถโดยสาร ร้อยละ 21.55 เดินทางดว้ยรถไฟ 15.28 และเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ร้อยละ 
0.62 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2  ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากการเดินทางของนกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ มายงัอ าเภอหวัหิน 
 

ประเภทของ
พาหนะ 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม 
CO2 /visitor 

-trip (kg) Total 
CO2(Tonnes) 

ร้อยละ 
Total 

CO2(Tonnes) 
ร้อยละ 

Total 
CO2(Tonnes) 

ร้อย
ละ 

เคร่ืองบิน 122.81 0.30 328.49 2.20 451.29 0.81 49.3 

รถไฟ 1,125.99 2.76 393.61 2.64 1,519.61 2.73 6.75 

รถโดยสาร 2,314.00 5.67 605.63 4.06 2,919.63 5.24 9.2 
รถยนตส่์วนตวั 37,256.47 91.27 13,599.73 91.10 50,856.20 91.22 55.2 
อ่ืนๆ - - - - - - 9.2 

รวม 40,819.27 100.00 14,927.46 100.00 55,746.73 100.00 - 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากการเดินทางของนกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ
มายงัอ าเภอหัวหินส่วนใหญ่เกิดจากการเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 91.22 มีปริมาณ
รอยเทา้คาร์บอน 50,856.20 CO2(Tonnes) รองลงมา ไดแ้ก่ การเดินทางดว้ยรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
5.24 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 2,919.63 CO2(Tonnes) การเดินทางด้วยรถไฟ คิดเป็นร้อยละ 2.73 มี
ปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 1,519.61 CO2(Tonnes) และการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 0.81 มี
ปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 451.29 CO2(Tonnes) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจากการเลือกสถานท่ีพกัในอ าเภอหวัหิน 
 

สถานทีพ่กั 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. โรงแรม 491,723 44.87 330,444 87.61 822,167 55.82 
2. เกสทเ์ฮาส์ 48,493 4.43 26,043 6.90 74,536 5.06 
3. บงักาโล/รีสอร์ท 50,526 4.61 8,832 2.34 59,358 4.03 
4. บา้นญาติ/บา้นเพื่อน 454,254 41.46 6,434 1.71 460,688 31.28 
5. ท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติ 23,794 2.17 3,405 0.90 27,199 1.85 
6. บา้นพกัรับรองของทางราชการ 10,060 0.92 - - 10,060 0.68 
7. อ่ืน ๆ 16,913 1.54 2,019 0.54 18,932 1.28 

รวม 1,095,763 100.00 377,177 100.00 1,472,940 100.00 

 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550. 
 
 
 
 
 

 

 

96 



97 
 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจากการ
เลือกสถานท่ีพกัในอ าเภอหวัหิน พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกพกัในโรงแรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 55.82 รองลงมาได้แก่ บา้นญาติ/บา้นเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 31.28 เกสท์เฮาส์ คิดเป็นร้อยละ 5.06 
บงักาโล/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 4.03 ท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 1.85 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.28 และบา้นพกัรับรองของทางราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนประเภทของท่ีพกัในอ าเภอหวัหิน 
 

สถานทีพ่กั 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม CO2 / 

Nights* 
(kg) 

Total CO2 
(Tonnes) 

ร้อยละ 
Total CO2 
(Tonnes) 

ร้อยละ 
Total CO2 
(Tonnes) 

ร้อยละ 

1. โรงแรม 3,919.03 79.55 2,633.64 96.68 6,552.67 85.65 7.97 
2. เกสทเ์ฮาส์ 102.81 2.09 55.21 2.03 158.02 2.07 2.12 
3. บงักาโล/ 
รีสอร์ท 

68.72 1.39 12.01 0.44 80.73 1.06 1.36 

4. บา้นญาติ/
บา้นเพื่อน 

717.72 14.57 10.17 0.37 727.89 9.51 1.58 

5. ท่ีพกัใน
อุทยานแห่งชาติ 

32.36 0.66 4.63 0.17 36.99 0.48 1.36 

6. บา้นพกั
รับรองของทาง
ราชการ 

15.89 0.32 - - 15.89 0.21 1.58 

7. อ่ืน ๆ 70.02 1.42 8.36 0.31 78.38 1.02 4.14 
รวม 4,926.55 100.00 2,724.02 100.00 7,650.57 100.00 - 

 
หมายเหตุ:  * ค่า Emission factors อา้งอิงจาก www.The carboNZero travel & tourism calculator 
แหล่งทีม่า:  จากการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงปริมาณรอยเทา้คาร์บอนประเภทของท่ีพกัในอ าเภอหวัหิน พบวา่สถานท่ี
พกัท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 85.65 มีปริมาณ
รอยเท้าคาร์บอน  6,552.67 CO2(Tonnes) รองลงมา ได้แก่ บา้นญาติ/บ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 9.51           
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มีปริมาณรอยเท้าคาร์บอน  727.89 CO2(Tonnes) เกสท์เฮาส์ คิดเป็นร้อยละ 2.07 มีปริมาณรอยเท้า
คาร์บอน  158.02 CO2(Tonnes) บงักาโล/รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 1.06 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน  80.73 
CO2(Tonnes) ท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.02 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน  78.38 CO2(Tonnes) ท่ี
พกัในอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.48 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน  36.99 CO2(Tonnes) และบา้นพกั
รับรองของทางราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน  15.89 CO2(Tonnes) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  จ านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจากกิจกรรมท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน 
 

กจิกรรม 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่องเท่ียวทัว่ไป 620,533 92.26 104,332 71.12 724,760 91.60 
2. ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 281,515 43.67 74,362 50.69 355,892 44.98 
3. กิจกรรมเชิงผจญภยั 10,250 1.59 4,342 2.96 14,638 1.85 
4. กิจกรรมทางน ้า 101,209 15.70 19,130 13.04 120,345 15.21 
5. ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 7,542 1.17 17,530 11.95 25,082 3.17 
6. กิจกรรรมเชิงสุขภาพ 7,027 1.09 26,186 17.85 33,231 4.20 
7. กิจกรรมดา้นกีฬา 13,602 2.11 18,279 12.46 31,807 4.02 
8. นนัทนาการ/บนัเทิง 12,957 2.01 15,594 10.63 28,563 3.61 
9. กิจกรรมเชิงวฒันธรรม 16,181 2.51 22,328 15.22 38,533 4.87 
10.อ่ืนๆ (เกษตร ปฏิบติัธรรม) 24,948 3.87 75,095 51.19 100,090 12.65 

 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
แหล่งทีม่า:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550. 
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 จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติจาก
กิจกรรมท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน พบว่ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่องเท่ียว
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 91.60 รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 44.98 
กิจกรรมทางน ้ า คิดเป็นร้อยละ 15.21 กิจกรรมอ่ืนๆ (เช่น เกษตร ปฏิบติัธรรม) คิดเป็นร้อยละ 12.65 
กิจกรรมเชิงวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 4.87 กิจกรรรมเชิงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.20 กิจกรรมดา้นกีฬา 
คิดเป็นร้อยละ 4.02 นันทนาการ/บนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 3.61 ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 3.17   
และกิจกรรมเชิงผจญภยั คิดเป็นร้อยละ 1.85 
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ตารางที ่4.6  ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทต่างๆ 
 

กจิกรรม 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ รวม 
CO2 / Visit 

(kg) 
Total 

CO2(Tonnes) 
ร้อยละ 

Total 
CO2(Tonnes) 

ร้อยละ 
Total 

CO2(Tonnes) 
ร้อยละ 

1. ท่องเท่ียวทัว่ไป 2,246.33 56.71 377.68 47.49 2,624.01 55.17 3.62 
2. ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 95.72 2.42 25.28 3.18 121.00 2.54 0.34 
3. กิจกรรมเชิงผจญภยั 22.96 0.58 9.73 1.22 32.69 0.69 2.24 
4. กิจกรรมทางน ้า 1,549.51 39.13 292.86 36.83 1,842.37 38.74 15.31 
5. ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3.17 0.08 7.36 0.93 10.53 0.22 0.42 
6. กิจกรรรมเชิงสุขภาพ 2.95 0.07 11.00 1.38 13.95 0.29 0.42 
7. กิจกรรมดา้นกีฬา 22.72 0.57 30.53 3.84 53.24 1.12 1.67 
8. นนัทนาการ/บนัเทิง 4.54 0.11 5.46 0.69 9.99 0.21 0.35 
9. กิจกรรมเชิงวฒันธรรม 2.75 0.07 3.80 0.48 6.55 0.14 0.17 
10. อ่ืนๆ (เกษตร ปฏิบติัธรรม) 10.48 0.26 31.54 3.96 42.02 0.88 0.42 

รวม 3,961.13 100.00 795.24 100.00 4,756.35 100.00 - 

 
หมายเหตุ:  * The Emission factors อา้งอิงจาก Pongsakornrungsilp, P., 2011. 
แหล่งทีม่า:  จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.6 แสดงปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ท่ีไดจ้าก
การค านวณ พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 55.17 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 2,624.01 CO2(Tonnes) 
รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมทางน ้า คิดเป็นร้อยละ 38.74 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 1,842.37 CO2(Tonnes) 
ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 2.54 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 121.00 CO2(Tonnes) กิจกรรม
ดา้นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 1.12 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน  53.24 CO2(Tonnes) กิจกรรมอ่ืนๆ (เช่น เกษตร 
ปฏิบติัธรรม) คิดเป็นร้อยละ 0.88 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 42.02 CO2(Tonnes) กิจกรรมเชิงผจญภยั   
คิดเป็นร้อยละ 0.69 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 32.69 CO2(Tonnes) กิจกรรรมเชิงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
0.29 มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 13.95 CO2(Tonnes) กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 0.22        
มีปริมาณรอยเท้าคาร์บอน 10.53 CO2(Tonnes) กิจกรรมนันทนาการ/บนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 0.21             
มีปริมาณรอยเทา้คาร์บอน 9.99 CO2(Tonnes) และกิจกรรมเชิงวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.14 มีปริมาณ
รอยเทา้คาร์บอน 6.55 CO2(Tonnes) ตามล าดบั 
 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 4.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียว 
ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน จ านวน  384 คน เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนา โดยการน าเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบของความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.7  จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม (n = 384) 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ชาย 114 42.7 47 40.2 161 41.9 
หญิง 153 57.3 70 59.8 223 58.1 
รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่าจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 และเพศชาย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 เพศชาย จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 โดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน ร้อยละ 58.1 และเพศชาย จ านวน 161 คน ร้อยละ 41.9 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.8  จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม (n = 384) 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 33 12.4 9 7.7 42 10.9 
20-25 ปี 117 43.8 27 23.1 144 37.5 
26-30 ปี 38 14.2 17 14.5 55 14.4 
31-35 ปี 18 6.7 7 6.0 25 6.5 
36-40 ปี 26 9.7 8 6.8 34 8.9 
41-45 ปี 21 7.9 26 22.2 47 12.2 
46-50 ปี 9 3.4 16 13.7 25 6.5 
51 ปีข้ึนไป 5 1.9 7 6.0 12 3.1 
รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหินมีช่วงอายุระหวา่ง 20-25 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26-30 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และช่วงอายุท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 
ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 20-25 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-45 ปี จ  านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.2 และช่วงอายุท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 31-35 ปี และ 51 ปีข้ึน
ไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยภาพรวม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาด
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หวัหิน มีช่วงอายุ 20-25 ปี จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีช่วงอายุ 26-30 ปี จ  านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9  จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม (n = 384) 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 65 24.3 14 12.0 79 20.6 
ปริญญาตรี 178 66.7 65 55.6 243 63.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 24 9.0 38 32.4 62 16.1 

รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
พื้นฐานการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาอยู่ใน
ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เช่นเดียวกนักบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีพื้นฐานการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 243 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.3 รองลงมามีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10  จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม (n = 384) 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
    รับราชการรัฐวิสาหกิจ 48 18.0 10 8.5 58 15.1 
    พนกังาน/ผูบ้ริหารใน 
    ธุรกิจเอกชน 

82 30.7 33 28.2 115 29.9 

    ประกอบอาชีพ   
    ส่วนตวั/รับจา้ง 

45 16.8 25 21.4 70 18.2 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 88 33.0 24 20.5 112 29.2 
    อ่ืนๆ 4 1.5 25 21.4 29 7.6 

รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่าง

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา คือพนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจ
เอกชน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และอาชีพท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ท่ีก าหนดไว ้เช่น ผูเ้กษียณอายุ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นพนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมามี 2 ล าดบั คือ
ประกอบอาชีพส่วนตวั/รับจา้งและอาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.4 และอาชีพท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดย
ภาพรวมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน จ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11  จ  านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม (n = 384) 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 84 31.5 11 9.4 95 24.7 
10,001-20,000 บาท 128 47.9 24 20.5 152 39.6 
20,001-30,000 บาท 29 10.9 14 12.0 43 11.2 
30,001-40,000 บาท  14 5.2 17 14.5 31 8.1 
40,001 บาทข้ึนไป 12 4.5 51 43.6 63 16.4 

รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าค่าจ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของของกลุ่มตวัอย่าง

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ มีรายได้
ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และจ านวนรายไดน้อ้ยท่ีสุด 40,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 40,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมามีรายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.5 และจ านวนรายไดน้อ้ยท่ีสุด คือ มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 โดย
ภาพรวมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.6 รองลงมามีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  จ  านวนและร้อยละของจงัหวดั/ทวปีท่ีเป็นภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

จงัหวดั จ านวน ร้อยละ ทวปี จ านวน  ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 52 19.48 อเมริกา 14  11.98 
ภาคกลาง 28 10.49 อเมริกาใต้   
นครปฐม 9 3.37 บราซิล 2 1.71 
นนทบุรี 3 1.12 อเมริกาเหนือ   
ปทุมธานี 3 1.12 แคนาดา 4 3.42 
ปราจีนบุรี 1 0.38 สหรัฐอเมริกา 8 6.85 
พระนครศรีอยธุยา 1 0.38 ยุโรป 75 64.10 
สมุทรปราการ 1 0.38 เดนมาร์ค 1 0.85 
สระบุรี 1 0.38 นอรเวย ์ 2 1.71 
สิงห์บุรี 1 0.38 เนเธอร์แลนด ์ 5 4.27 
สุพรรณบุรี 4 1.49 เบลเยีย่ม 3 2.56 
อุทยัธานี 4 1.49 โปรตุเกส 2 1.71 
ภาคตะวนัตก 110  41.20 โปแลนด ์ 10 8.55 
กาญจนบุรี 6 2.25 ฝร่ังเศส 6 5.13 
ประจวบคีรีขนัธ ์ 34 12.73 ฟินแลนด ์ 3 2.56 
เพชรบุรี 47 17.61 เยอรมนั 6 5.13 
ราชบุรี 23 8.61 สเปน 7 5.99 
ภาคตะวนัออก 5  1.87 สวสิเซอร์แลนด ์ 7 5.99 
จนัทบุรี 4 1.49 สวเีดน 7 5.99 
ระยอง 1 0.38 สหราชอาณาจกัร 5 4.27 
ภาคเหนือ 9  3.37 สาธารณรัฐเชก 1 0.85 
ก าแพงเพชร 1 0.38 ออสเตรีย 7 5.98 
เชียงราย 1 0.38 อิตาลี 2 1.71 
เชียงใหม่ 4 1.49 ไอร์แลนด ์ 1 0.85 
น่าน 3 1.12    
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ตารางที ่4.12  (ต่อ)  
 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

จงัหวดั จ านวน ร้อยละ ทวปี จ านวน  ร้อยละ 

ภาคใต้ 56 20.97 โอเชียเนีย 6  5.12 
ชุมพร 23 8.61 ออสเตรเลีย 2 1.71 
ตรัง 2 0.75 นิวซีแลนด ์ 4 3.41 
นครศรีธรรมราช 2 0.75 เอเชีย 18  15.38 
ปัตตานี 1 0.38 กมัพชูา 1 0.85 
พทัลุง 2 0.75 ฟิลิปปินส์ 1 0.85 
ภูเก็ต 2 0.75 มาเลเซีย 1 0.85 
ยะลา 8 2.98 สิงคโปร์ 1 0.85 
ระนอง 7 2.62 สาธารณรัฐประชาชนจีน 14 11.98 
สงขลา 2 0.75 แอฟริกา 4  3.42 
สตูล 1 0.38 แซมเบีย 2 1.71 
สุราษฎร์ธานี 6 2.25 อลัจีเรีย 2 1.71 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 2.62 รวม 117 100.00 
ขอนแก่น 2 0.74    
สกลนคร 1 0.38    
หนองคาย 1 0.38    
อุดรธานี 1 0.38    
อุบลราชธานี 2 0.74    

รวม 267 100.00    

 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของจงัหวดั/ทวีปท่ีเป็นภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติรายละเอียดดงัน้ี 
 จงัหวดัและทวีปท่ีเป็นภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดัในภาคตะวนัตก จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.20 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่ในทอ้งท่ีจงัหวดัในภาคใต ้จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.97 มี
ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 และมีภูมิล าเนาอยู่ในทอ้งท่ี
จงัหวดัในภาคตะวนัออกน้อยท่ีสุด จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ทั้งน้ีจงัหวดัภูมิล าเนาของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ (1) กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.48 (2) 
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เพชรบุรี ร้อยละ 17.61 (3) ประจวบคีรีขนัธ์ ร้อยละ 12.73 (4) ชุมพร และราชบุรี ร้อยละ 8.61 เท่ากนั (5) 
นครปฐม ร้อยละ 3.37 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.10 รองลงมาอยูใ่นทวีปเอเชีย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปอเมริกา 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ11.98 มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปโอเชียเนีย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12 
และมีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปแอฟริกาน้อยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 ทั้งน้ีประเทศท่ีเป็น
ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ (1) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 11.98 (2) โปแลนด์ ร้อยละ 8.55 (3) สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 6.85 (4) 
สเปน สวสิเซอร์แลนด ์สวเีดน และออสเตรีย ร้อยละ 5.99 เท่ากนั และ (5) เยอรมนั ร้อยละ 5.13 
 
 4.2.2  พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียว    
ชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน จ านวน 384 คน                
ผลการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.13  จ านวนและร้อยละของพาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอ     

หวัหิน 
 

พาหนะทีใ่ช้เดนิทางจาก
จงัหวดัต้นทางมายงั 

อ าเภอหัวหิน 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    เคร่ืองบินภายในประเทศ 10 3.7 8 6.8 18 4.7 
    รถยนตส่์วนตวั 179 67.1 31 26.5 210 54.7 
    รถตูโ้ดยสาร 25 9.4 38 32.5 63 16.4 
    รถโดยสารประจ าทาง 10 3.7 17 14.5 27 7.0 
    รถไฟ 42 15.7 23 19.7 65 16.9 
    อ่ืนๆ 1 0.4 - - 1 0.3 

รวม 267 100.0 117 100.00 384 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของพาหนะท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้เดินทางจากจงัหวดั     
ตน้ทางมายงัอ าเภอหวัหินรายละเอียดดงัน้ี 
 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอหวัหิน 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะเดินทาง จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.1 รองลงมาเดินทางโดยรถไฟ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และเดินทางด้วยรถตู้
โดยสาร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 เดินทางดว้ยเคร่ืองบินและรถโดยสารประจ าทางในจ านวนท่ี
เท่ากนั จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และใชพ้าหนะประเภทอ่ืนๆ เช่น เรือ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถตูโ้ดยสาร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
รองลงมาเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 เดินทางดว้ยรถไฟ จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 เดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ
เคร่ืองบินภายในประเทศ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 
 โดยสรุป พาหนะท่ีนกัท่องเท่ียวใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอหัวหินมากท่ีสุด คือ 
รถยนตส่์วนตวั จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา ไดแ้ก่ รถไฟ จ านวน 65 คน ร้อยละ 16.9 
รถตูโ้ดยสาร จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 รถโดยสารประจ าทาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0 เคร่ืองบินภายในประเทศ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และพาหนะรูปแบบอ่ืนๆ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14  จ  านวนและร้อยละของพาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ดินทางมายงัชายหาดหวัหิน 
 

พาหนะทีใ่ช้เดนิทางมายงั
ชายหาดหัวหิน 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
    รถยนตส่์วนตวั 160 59.9 17 14.5 177 46.2 
    รถสองแถว 21 7.9 24 20.5 45 11.8 
    รถตุก๊ตุก๊ 30 11.2 39 33.3 69 17.9 
    จกัรยานยนต ์ 22 8.3 9 7.7 31 8.1 
    สามลอ้ 4 1.5 11 9.4 15 3.9 
    จกัรยาน 14 5.3 9 7.7 23 5.9 
    เดินเทา้ 16 5.9 7 6.0 23 5.9 
    อ่ืนๆ  - - 1 0.9 1 0.3 

รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของพาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ดินทางมายงัชายหาด 
หวัหินรายละเอียดดงัน้ี 
 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัชายหาดหวัหิน 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะเดินทาง จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ  59.9 รองลงมาเดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊ก  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 เดินทางด้วย
จกัรยานยนต์ จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 เดินทางดว้ยรถสองแถว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.9 เดินเทา้ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 เดินทางดว้ยจกัรยานจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
และเดินทางดว้ยรถสามลอ้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถตุ๊กตุ๊ก จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมาเดินทางด้วยรถสองแถว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 เดินทางดว้ยรถสามลอ้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 เดินทาง
ดว้ยจกัรยานและจกัรยานยนตจ์ านวนเท่ากนั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เดินเทา้จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.0 และเดินทางดว้ยพาหนะอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั 
 สรุปโดยภาพรวม พบว่าพาหนะท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้เดินทางมายงัชายหาดหัวหินมากท่ีสุดคือ 
รถยนตส่์วนตวั จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา ไดแ้ก่ รถตุ๊กตุ๊ก จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.9 รถสองแถว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 รถจกัรยานยนต์ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 รถจกัรยานและเดินเทา้มีจ านวนเท่ากนั จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 รถสามลอ้ จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และพาหนะรูปแบบอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั   
 
ตารางที่ 4.15  จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีพกัคา้งบริเวณอ าเภอหวัหินของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ระยะเวลาทีพ่กัค้างในอ าเภอหัวหิน 
นักท่องเทีย่วชาวไทย 

จ านวน ร้อยละ 
X  Min. Max. 

1-3 คืน 247 92.6 2.33 1.00 10.00 
4-6 คืน 13 4.8    

7-10 คืน 7 2.6    
รวม 267 100.0    
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จากตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีพกัคา้งบริเวณชายหาดหวั
หินของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่พกัคา้งแรม 1-3 คืน จ านวน 247 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาพกัคา้งแรม 4-6 คืน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และนอ้ยท่ีสุดพกั
คา้งแรม 7-10 คืน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยมีวนัพกัคา้งแรมเฉล่ียเท่ากบั 2.33 คืน มีวนัพกั
คา้งแรมมากท่ีสุด 10 คืน และนอ้ยท่ีสุด 1 คืน 
 
ตารางที ่4.16  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีพกัคา้งบริเวณอ าเภอหวัหินของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 

ระยะเวลาทีพ่กัค้างบริเวณอ าเภอ
หัวหิน 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

จ านวน ร้อยละ X  Min. Max. 
1-3 คืน 29 24.6 12.35 1.00 100.00 
4-6 คืน 20 17.1    

7-10 คืน 28 23.7    
11-13 คืน 6 5.2    
14-16 คืน  9 7.7    
17-19 คืน 4 3.5    

20 คืนข้ึนไป 21 18.2    
รวม 117 100.0    

 

 จากตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีพกัคา้งบริเวณอ าเภอหวัหิน
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่พกัคา้งแรม 1-3 คืน จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาพกัคา้งแรม 7-10 คืน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 พกัคา้งแรม 
20 คืนข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 พกัคา้งแรม 4-6 คืน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 
พกัคา้งแรม 14-16 คืน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 พกัคา้งแรม 11-13 คืน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.2 และนอ้ยท่ีสุดพกัคา้งแรม 17-19 คืน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยมีวนัพกัคา้งแรมเฉล่ีย
เท่ากบั 12.35 คืน มีวนัพกัคา้งแรมมากท่ีสุด 100 คืน และนอ้ยท่ีสุด 1 คืน 
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ตารางที ่4.17  จ  านวนและร้อยละของการเลือกประเภทของท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ประเภทของทีพ่กั 
นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ รวม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- โรงแรม& 
   รีสอร์ทขนาดใหญ่ 

62 23.2 55 47.0 117 30.5 

- บงักะโล 55 20.6 42 35.9 97 25.3 
- เกสตเ์ฮา้/โฮสเทล 21 7.9 10 8.5 31 8.1 
- หอ้งพกัราคาประหยดั 122 45.7 7 6.0 129 33.6 
- อ่ืนๆ  8 3.0 3 2.6 10 2.6 

 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของการเลือกประเภทของท่ีพกัของกลุ่มตวัอย่าง
รายละเอียดดงัน้ี 
 การเลือกประเภทท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เลือกพกัในห้องพกัราคาประหยดั จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.7 รองลงมาเลือกพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 เลือก
พกัในบงักะโล จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 พกัในเกสตเ์ฮา้/โฮสเทล จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.9 และเลือกในท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาเลือกพกัในบงักะโล จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 เลือกพกัในเกสต์
เฮา้/โฮสเทล จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 พกัในหอ้งพกัราคาประหยดั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 และเลือกในท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
 สรุปโดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหินส่วนใหญ่เลือกพกั
หอ้งพกัราคาประหยดัมากท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาเลือกพกัในโรงแรมและรี
สอร์ทขนาดใหญ่ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 บงักะโล จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
เกสตเ์ฮา้/โฮสเทล จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และเลือกพกัท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  จ  านวนและร้อยละของกิจกรรมท่ีท าขณะมาท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กจิกรรมทีท่ าขณะมา
ท่องเทีย่ว 

นักท่องเทีย่วชาวไทย นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ รวม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วา่ยน ้า/ด าน ้า 164 61.4 113 96.6 277 72.1 
พายเรือ/ล่องเรือ 73 27.3 76 65.0 149 38.8 
ข่ีมา้ 56 21.0 82 70.1 138 35.9 
ซ้ือของท่ีระลึก 152 56.9 69 59.0 221 57.6 
อ่ืนๆ 25 9.4 36 30.8 61 15.9 

 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจกรรมท่ีท าขณะมาท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง
รายละเอียดดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าขณะมาท่องเท่ียว 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เลือกท ากิจกรรมว่ายน ้ า/ด าน ้ า จ านวน 164 คน  คิดเป็นร้อยละ 
61.4 รองลงมาเลือกท ากิจกรรมซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 และเลือกท า
กิจกรรมพายเรือ/ล่องเรือ จ านวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.3 เลือกท ากิจกรรมข่ีมา้ จ  านวน 56 คน  คิด
เป็นร้อยละ 21.0 และเลือกท ากิจกรรมอ่ืนๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกท ากิจกรรมว่ายน ้ า/ด าน ้ า จ  านวน 113 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 96.6 รองลงมาเลือกท ากิจกรรมข่ีมา้ จ  านวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.1 และเลือกท ากิจกรรมพาย
เรือ/ล่องเรือ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 เลือกท ากิจกรรมซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 69 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 59.0 และเลือกท ากิจกรรมอ่ืนๆ จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามล าดบั 

โดยสรุปภาพรวมของกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวท าขณะมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหินมากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมว่ายน ้ า/ด าน ้ า จ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมซ้ือของท่ีระลึก 
จ านวน 221 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.6 กิจกรรมพายเรือ/ล่องเรือ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8
กิจกรรมข่ีมา้ จ  านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 และกิจกรรมอ่ืนๆ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19  ระดบัของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

พฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม 

   S.D. ระดบั    S.D. ระดบั    S.D. ระดบั 

การเดนิทาง          
1. ท่านมกัจะวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว
ล่วงหน้าเพ่ือก าหนดเส้นทางท่ีสั้นและ 
ใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด 

3.89 0.790 สูง 4.52 0.77 สูง 4.08 0.834 สูง 

2. ท่านพยายามเลือกประเภทพาหนะท่ี
ปล่อยก๊าซ CO2นอ้ยท่ีสุดในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

3.61 0.778 ปาน
กลาง 

3.67 0.77 ปาน
กลาง 

3.63 0.777 ปาน
กลาง 

3. ท่านเลือกใชพ้าหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ
ก๊าซธรรมชาติหรือพลงังานไฟฟ้าในการ
เดินทางท่องเท่ียว 

3.60 0.921 ปาน
กลาง 

3.64 1.03 ปาน
กลาง 

3.61 0.957 ปาน
กลาง 

4. ท่านพยายามหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ี
การจราจรหนาแน่นเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน 

3.70 0.874 สูง 3.53 0.97 ปาน
กลาง 

3.65 0.909 ปาน
กลาง 

5. ท่านเลือกใชบ้ริการขนส่งสาธารณะใน
การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก  

3.73 0.864 สูง 3.63 0.85 ปาน
กลาง 

3.70 0.861 สูง 

6. ท่านเลือกสมัภาระท่ีจ าเป็นและมี
น ้าหนกัเบาในการเดินทางเพ่ือช่วยลด
ปริมาณเช้ือเพลิง 

3.50 0.877 ปาน
กลาง 

3.68 0.89 สูง 3.56 0.885 ปาน
กลาง 

7. ท่านสนบัสนุนการใชจ้กัรยานหรือการ
เดินเท่ียวแทนการขบัรถจกัรยานยนตห์รือ
รถยนต ์

3.55 0.938 ปาน
กลาง 

3.70 0.84 สูง 3.59 0.911 ปาน
กลาง 

รวม 3.65 0.542 
ปาน
กลาง 

3.76 0.453 สูง 3.69 0.519 สูง 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม 

   S.D. ระดบั    S.D. ระดบั    S.D. ระดบั 

การพกัแรม          
8. ท่านเลือกท่ีพกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือมีนโยบายในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
เป็นหลกั 

3.60 0.879 ปาน
กลาง 

3.76 0.970 สูง 3.65 0.910 ปาน
กลาง 

9. ท่านเปิดหนา้ต่างเพ่ือรับอากาศบริสุทธ์ิ
และลมเยน็ๆ จากธรรมชาติขณะอยูใ่น
ห้องพกั 

3.59 0.863 ปาน
กลาง 

3.70 0.883 สูง 3.63 0.869 ปาน
กลาง 

10. ท่านปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องพกั
ระหว่างออกไปท่องเท่ียวช่วงกลางวนัและ
กลางคืน 

3.63 0.972 ปาน
กลาง 

3.70 0.940 สูง 3.65 0.962 ปาน
กลาง 

11. ท่านหลีกเล่ียงการใชแ้สงสวา่งท่ีไม่
จ  าเป็นในเวลากลางคืน 

3.61 0.920 ปาน
กลาง 

3.73 0.977 สูง 3.64 0.938 ปาน
กลาง 

12. ท่านเปิดเคร่ืองปรับอากาศภายใน
ห้องพกัในอุณหภูมิท่ีไม่ต  ่ากว่า 25 องศา
เซลเซียส 

3.62 0.850 ปาน
กลาง 

3.59 0.881 ปาน
กลาง 

3.61 0.858 ปาน
กลาง 

13. ท่านอาบน ้าจากฝักบวัแทนการอาบน ้า
ในอ่างอาบน ้า 

3.64 0.895 ปาน
กลาง 

3.83 0.830 สูง 3.70 0.879 สูง 

14. ท่านอาบน ้าโดยไม่ใชเ้คร่ืองท าน ้ าอุ่น 3.67 0.877 ปาน
กลาง 

3.57 1.002 ปาน
กลาง 

3.64 0.917 ปาน
กลาง 

15. ท่านใชผ้า้เช็ดตวัและผา้ปูเตียงซ ้าเพ่ือ
ลดการใชน้ ้าประปาในการซกัลา้ง 

3.56 0.896 ปาน
กลาง 

3.67 0.908 ปาน
กลาง 

3.59 0.900 ปาน
กลาง 

16. ท่านไม่เปิดน ้าทิ้งไวแ้ละปิดน ้าเม่ือไม่
ใชง้าน 

3.67 0.897 ปาน
กลาง 

3.78 0.849 สูง 3.71 0.883 สูง 

รวม 3.62 0.504 
ปาน
กลาง 

3.70 0.401 สูง 3.65 0.476 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม 

   S.D. ระดบั    S.D. ระดบั    S.D. ระดบั 

กจิกรรมการท่องเที่ยว          
17. ท่านเลือกกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
เช่น เดินชมธรรมชาติวา่ยน ้า พายเรือหรือ
ป่ันจกัรยาน 

3.65 0.896 ปาน
กลาง 

3.76 0.802 สูง 3.69 0.869 สูง 

18. ท่านหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีใช้
เคร่ืองยนตเ์ป็นหลกัเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 เช่น เจท็สกี 

3.55 0.883 ปาน
กลาง 

3.74 1.026 สูง 3.61 0.932 ปาน
กลาง 

19. ท่านไม่เด็ดดอกไมต้น้ไม ้หรือไม่ท  าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.73 0.931 สูง 3.59 0.891 ปาน
กลาง 

3.69 0.919 สูง 

20. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือช่วยลดปัญหา
โลกร้อน เช่น การปลูกตน้ไม ้

3.59 0.836 ปาน
กลาง 

3.76 0.922 สูง 3.65 0.866 ปาน
กลาง 

รวม 3.63 0.625 
ปาน
กลาง 

3.71 0.563 สูง 3.66 0.607 
ปาน
กลาง 

รวมทั้งหมด 3.64 0.468 
ปาน
กลาง 

3.73 0.366 สูง 3.66 0.441 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.19 แสดงระดบัการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่ม
ตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นการเดินทาง ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ 
มกัจะวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหนา้เพื่อก าหนดเส้นทางท่ีสั้นและใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
3.89) รองลงมา ไดแ้ก่ เลือกใชบ้ริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) และพยายามหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแน่นเพื่อลดการใชพ้ลงังาน 
(ค่าเฉล่ีย =3.70) ตามล าดบั 

ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ มกัจะวางแผน
การเดินทางท่องเท่ียวล่วงหนา้เพื่อก าหนดเส้นทางท่ีสั้นและใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.52) รองลงมา 
ไดแ้ก่ สนบัสนุนการใช้จกัรยานหรือการเดินเท่ียวแทนการขบัรถจกัยานยนต์หรือรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย = 
3.70) และเลือกสัมภาระท่ีจ าเป็นและมีน ้ าหนกัเบาในการเดินทางเพื่อช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิง (ค่าเฉล่ีย 
= 3.68) 
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 สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัของการ
แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในดา้นการเดินทางอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย = 3.69)  
 ดา้นการพกัแรม ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ 
อาบน ้าโดยไม่ใชเ้คร่ืองท าน ้ าอุ่น และไม่เปิดน ้ าทิ้งไวแ้ละปิดน ้ าเม่ือไม่ใชง้านในระดบัเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 
= 3.67) รองลงมา ได้แก่ อาบน ้ าจากฝักบัวแทนการอาบน ้ าในอ่างอาบน ้ า (ค่าเฉล่ีย =3.64) และ              
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องพกัระหว่างออกไปท่องเท่ียวช่วงกลางวนัและกลางคืน (ค่าเฉล่ีย =3.63) 
ตามล าดบั 
 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ อาบน ้ าจาก
ฝักบวัแทนการอาบน ้ าในอ่างอาบน ้ า (ค่าเฉล่ีย = 3.83) รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เปิดน ้ าทิ้งไวแ้ละปิดน ้ า        
เม่ือไม่ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) และเลือกท่ีพกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมีนโยบายในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย = 3.76) 

สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวชาวต่างชาติมีระดบัของการ
แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในดา้นการพกัแรมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.65)  
 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการปฏิบติั
สูงสุด ไดแ้ก่ ไม่เด็ดดอกไมต้น้ไม ้หรือไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
= 3.73) รองลงมา ไดแ้ก่ เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น เดินชมธรรมชาติ วา่ยน ้ า พายเรือ หรือ
ป่ันจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลด
ปัญหาโลกร้อน เช่น การปลูกตน้ไม ้(ค่าเฉล่ีย =3.59) ตามล าดบั 
 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ เลือกกิจกรรม
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น เดินชมธรรมชาติ ว่ายน ้ า พายเรือ หรือป่ันจกัรยานและและเขา้ร่วมกิจกรรม
หรือโครงการชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน เช่น การปลูกตน้ไมใ้นระดบัเท่ากนั  
(ค่าเฉล่ีย = 3.76) รองลงมา ไดแ้ก่ หลีกเล่ียงท ากิจกรรมท่ีใช้เคร่ืองยนตเ์ป็นหลกัเพื่อการลดการปล่อย
ก๊าซ CO2 (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และไม่เด็ดดอกไมต้น้ไม ้หรือไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในแหล่ง
ท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 3.59) 
  สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัของการ
แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.66) 
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
มีระดบัของการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในด้านการเดินทาง การพกัแรม และ
กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.66) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางอยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.69) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 3.66) และดา้นการพกัแรม   (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั 
 

4.2.3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
 จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า โดยใชแ้บบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน 
จ านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 4.20 และ 4.21 
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ตารางที ่4.20  ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 

ข้อความ 

นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

รวม 
(n = 384) 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

1. ปริมาณขยะและน ้าเสียจากแหล่งท่องเท่ียวส่งผล
ต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

94.0 
(251) 

6.0 
(16) 

95.7 
(112) 

4.3 
(5) 

94.5 
(363) 

5.5 
(21) 

2. การปลูกตน้ไมแ้ละการใชพ้ลงังานทดแทนเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 

69.2 
(185) 

30.8 
(82) 

48.7 
(57) 

51.3 
(60) 

63.0 
(242) 

37.0 
(142) 

3. การใชถุ้งพลาสติกส่งผลให้สภาวะโลกร้อนทวี
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

79.0 
(211) 

21.0 
(56) 

69.2 
(81) 

30.8 
(36) 

76.0 
(292) 

24.0 
(92) 

4. การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าคือการท่องเท่ียวท่ีลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ 

70.4 
(188) 

29.6 
(79) 

54.7 
(64) 

45.3 
(53) 

65.6 
(252) 

34.4 
(132) 

5.* การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะประสบความ 
ส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือในการลดก๊าซเรือน
กระจกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่อง 
เท่ียวเท่านั้น 

24.0 
(64) 

76.0 
(203) 

39.3 
(46) 

60.7 
(71) 

28.6 
(110) 

71.4 
(274) 

6.* การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
จากการเดินทางเท่านั้น 

42.4 
(113) 

57.6 
(154) 

50.5 
(59)  

49.5 
(58) 

44.8 
  (172)  

55.2 
(212) 

7. นกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท  าให้แหล่งท่องเท่ียว
และทรัพยากรทางธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษ ์

72.6 
(194) 

27.4 
(73) 

59.8 
(70) 

40.2 
(47) 

68.78 
(264) 

31.2 
(120) 

8. การเดินทางท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบินก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดม์ากท่ีสุด 

67.4 
(180) 

32.6 
(87) 

56.4 
(66) 

43.6 
(51) 

64.1 
(246) 

35.9 
(138) 

9.* การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัเป็นวิธีการช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีดีท่ีสุด 

29.6 
 (79)  

70.4 
 (188) 

39.4 
 (46)  

60.6 
 (71) 

32.6 
(125)  

67.4 
(259) 

10. โรงแรมระดบัห้าดาวก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดม์ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัท่ีพกั
ประเภทอ่ืนๆ 

63.2 
(169) 

36.8 
(98) 

60.6 
(71) 

39.4 
(46) 

62.5 
(240) 

37.5 
(144) 

11.*การน านวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใชใ้น
โรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลด
ก๊าซเรือนกระจก  

26.3 
 (70)  

73.7 
 (197) 

 36.8 
 (43) 

63.2 
(74) 

29.5 
(113) 

70.5 
 (271) 

12.การพายเรือคายกัเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดน์้อยกวา่เจท็สกี 

68.1 
(182) 

31.9 
(85) 

58.9 
(69) 

41.1 
(48) 

65.3 
(251) 

34.7 
(133) 

13. การรับประทานอาหารตามฤดูกาลจะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง 

70.4 
(188) 

29.6 
(79) 

58.1 
(68) 

41.9 
(49) 

66.6 
(256) 

33.4 
(128) 
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ตารางที ่ 4.20  (ต่อ) 
 

ข้อความ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

รวม  
(n = 384) 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

ตอบ
ถูกต้อง 

ตอบไม่
ถูกต้อง 

15.*สญัลกัษณ์                     
 หมายถึง “ฉลากลดคาร์บอน” ของประเทศไทย 

36.8 
(98)  

63.2 
(169)  

19.7 
 (23)  

80.3 
 (94) 

31.6 
  (121)  

68.4 
(263) 

 
หมายเหตุ:  * ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่า รายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
พบวา่ขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณขยะและน ้ าเสียจากแหล่งท่องเท่ียว
ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบถูกร้อยละ 94.0 รองลงมาได้แก่      
การใช้ถุงพลาสติกส่งผลให้สภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ตอบถูกร้อยละ 79.0 และ       
นกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท าให้แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษ ์ตอบถูก
ร้อยละ 72.6 ส าหรับขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบผดิมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าจะประสบความส าเร็จต้องอาศยัความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกจากผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่อง เท่ียวเท่านั้น ร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ การน านวตักรรมการประหยดัพลงังานมา
ใชใ้นโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อใหเ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 73.7 และ การเดินทาง
โดยรถยนตส่์วนตวัเป็นวธีิการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีดีท่ีสุด ร้อยละ 70.4 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ พบว่าข้อความท่ีนักท่องเท่ียวตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณขยะและน ้ าเสียจากแหล่ง
ท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบถูกร้อยละ 95.7 รองลงมา
ไดแ้ก่ การใชถุ้งพลาสติกส่งผลใหส้ภาวะโลกร้อนทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ตอบถูกร้อยละ 69.2 และ
การรับประทานเน้ือสัตวใ์ห้นอ้ยลงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบถูกร้อยละ 63.2 ส าหรับ
ขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตอบผิดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์                 หมายถึง “ฉลากลด
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คาร์บอน” ของประเทศไทย ร้อยละ 80.3 รองลงมา ไดแ้ก่ การน านวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใช้
ในโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 63.2 และ การเดินทาง
โดยรถยนตส่์วนตวัเป็นวธีิการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีดีท่ีสุด ร้อยละ 60.6 ตามล าดบั 
 สรุปภาพรวมของผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบวา่ขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณขยะ
และน ้ าเสียจากแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ             
ตอบถูกร้อยละ 94.5 รองลงมาไดแ้ก่ การใช้ถุงพลาสติกส่งผลให้สภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากข้ึน ตอบถูกร้อยละ 76.0 และนกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท าให้แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษต์อบถูก ร้อยละ 68.78  ส าหรับขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวตอบถูกผิดมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือในการลดก๊าซเรือน
กระจกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น ร้อยละ 71.4 การน านวตักรรมการ
ประหยดัพลงังานมาใชใ้นโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 
70.5 รองลงมา ได้แก่ สัญลักษณ์               หมายถึง “ฉลากลดคาร์บอน” ของประเทศไทย ร้อยละ 68.4  
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.21  จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจของกลุ่ม

ตวัอยา่งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ X  S.D. ระดับความรู้ 
ระดบัต ่า (0-5 คะแนน) 30 7.8 8.59 1.928 ปานกลาง 
ระดบัปานกลาง (6-10 คะแนน) 299 77.9    
ระดบัสูง (11-15 คะแนน) 55 14.3    

รวม 384 100.0    

 
จากตารางท่ี 4.21 สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวชายหาดหัวหินมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอยู่ในระดับ        
ปานกลาง คือ สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งอยูใ่นระดบัคะแนน 6-10 คะแนน จ านวน 299 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 รองลงมา มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง (ระดบัคะแนน 11-15 คะแนน) จ านวน 55 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ มีความรู้อยูใ่นระดบัต ่า (ระดบัคะแนน 0-5 คะแนน) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.8 และคะแนนเฉล่ีย 8.59 คะแนน   

4.2.4  การรับรู้ข่าวสารการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
 จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน มีการรับรู้ข่าวสาร
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.22  จ  านวนและร้อยละตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

ข้อความ 
นักท่องเทีย่ว 
ชาวไทย 

นักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิ

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เคยรู้จกัการท่องเทีย่วแบบคาร์บอน
ต า่มาก่อนหรือไม่ 

     

    เคย 72 27.0 40 34.2 112 29.2 
    ไม่เคย 195 73.0 77 65.8 272 70.8 

รวม 267 100.0 117 100.0 384 100.0 
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเทีย่วคาร์บอนต า่จากทีใ่ด 

     

    ประเทศ/จงัหวดัตน้ทาง 60 83.3 15 37.5 75 66.9 
    อ าเภอหวัหิน 12 16.7 25 62.5 37 33.1 

รวม 72 100.0 40 100.0 112 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าของกลุ่มตวัอยา่งรายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน จ านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 และนกัท่องเท่ียวท่ีเคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า จ  านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.0 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวคาร์บอนต ่าจาก
จงัหวดัตน้ทาง จ านวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยรู้จกัการท่องเท่ียว
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แบบคาร์บอนต ่ามาก่อน และนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวคาร์บอนต ่าจากอ าเภอ
หัวหิน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่ามาก่อน 

ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และนกัท่องเท่ียวท่ีเคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า จ  านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
คาร์บอนต ่าจากอ าเภอหวัหิน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเคยรู้จกั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน และนักท่องเท่ียวท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
คาร์บอนต ่าจากประเทศตน้ทาง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเคย
รู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน 

สรุปโดยภาพรวมของการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหินในคร้ังน้ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวจ านวน 272 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.8 ไม่เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน และนกัท่องเท่ียวจ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.2 ของนกัท่องเท่ียวรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน ซ่ึงจากจ านวนของนกัท่องเท่ียว
ท่ีรู้จักการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ทราบข้อมูลจาก
ประเทศ/จงัหวดัตน้ทาง และนกัท่องเท่ียวจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ทราบขอ้มูลข่าวสารดา้น
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอ าเภอหวัหิน 
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ตารางที ่4.23  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน จ าแนก
ตามการเคยไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากแหล่งขอ้มูล
ช่องทางต่างๆ 

 

แหล่งข้อมูล/ส่ือช่องทางต่างๆ 

การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่ 

เคย ไม่เคย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โทรทศัน ์ 105 27.3 7 1.8 
วทิย ุ 92 24.0 20 5.2 
อินเตอร์เน็ต/สงัคมออนไลน ์ 93 24.2 19 4.9 
นิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว 84 21.9 28 7.3 
ญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั 76 19.8 36 9.4 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/อพท. 76 19.8 36 9.4 
อ่ืนๆ 46 12.0 66 17.2 

 
หมายเหตุ:  เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

จากตารางท่ี  4.23 เม่ือจ าแนกการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจาก
แหล่งขอ้มูลช่องทางต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 
รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ และวทิย ุซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากโทรทศัน์ จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยได้รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากโทรทศัน์ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  
 นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากวิทยุ จ  านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
จากวทิย ุจ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  
 นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคม
ออนไลน์ จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9  
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 นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากนิตยสาร/วารสาร
การท่องเท่ียว จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้น
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากนิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  
 นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากญาติ/เพื่อนฝูง/คน
รู้จัก และจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย / อพท. จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากญาติ/เพื่อนฝูง/คนรู้จกั 
และจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย / อพท. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่ากนั 
 นกัท่องเท่ียวเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
เช่น แผน่พบั จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  
 สรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยได้รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
จากโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 27.3 รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ ร้อยละ 24.2           
วทิย ุร้อยละ 24.0 นิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว ร้อยละ 21.9 ญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั และการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย/อพท. ร้อยละ 19.8 เท่ากนั และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน จ าแนก
ตามความถ่ีของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าจาก
แหล่งขอ้มูลช่องทางต่างๆ 

 

แหล่งข้อมูล/ 
ส่ือช่องทางต่างๆ 

ความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นประจ า บางคร้ัง แทบจะไม่เคย ไม่เคยเลย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
- โทรทศัน ์ 77 20.1 18 4.7 9 2.3 8 2.1 
- วทิย ุ 26 6.8 51 13.3 14 3.6 21 5.5 
- อินเตอร์เน็ต/สงัคม 
   ออนไลน์ 

64 16.7 22 5.7 7 1.8 19 4.9 

- นิตยสาร/วารสาร 
   การท่องเท่ียว 

21 5.5 39 10.2 23 6.0 29 7.6 

- ญาติ/เพื่อนฝงู/ 
   คนรู้จกั 

24 6.3 34 8.9 18 4.7 36 9.4 

- การท่องเท่ียวแห่ง 
   ประเทศไทย/อพท. 

17 4.4 35 9.1 24 6.3 36 9.4 

- อ่ืนๆ 17 4.4 15 3.9 14 3.6 65 16.9 

 
หมายเหตุ:  เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 
 จากตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
มาก่อน จ าแนกตามความถ่ีของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าจาก
แหล่งขอ้มูลช่องทางต่างๆ รายละเอียดดงัน้ี 
 นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากโทรทศัน์เป็นประจ า 
จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ทราบขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากโทรทศัน์เป็น
บางคร้ัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 แทบจะไม่เคยทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
จากโทรทศัน์ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และไม่เคยทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
จากโทรทศัน์ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากวิทยุเป็นบางคร้ัง จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากวิทยุเป็น
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ประจ า จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ไม่เคยทราบขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจาก
โทรทศัน์ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และแทบจะไม่เคยทราบขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากวทิย ุจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์
เป็นประจ า จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมารับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์เป็นบางคร้ัง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ไม่เคยทราบ
ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.9  และแทบจะไม่เคยทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ 
จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั  
 นักท่องเท่ียวได้รับรู้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าจากนิตยสาร/วารสาร               
การท่องเท่ียว เป็นบางคร้ัง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 รองลงมาไม่เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากนิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
แทบจะไม่เคยทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากนิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากนิตยสาร/วารสารการ
ท่องเท่ียวเป็นประจ า จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
 นกัท่องเท่ียวไม่เคยไดรั้บรู้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมารับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจาก
ญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกัเป็นบางคร้ัง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกัเป็นประจ า จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และแทบจะไม่เคย
ทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.7  ตามล าดบั 
 นักท่องเท่ียวไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย/อพท. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมารับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/อพท.เป็นบางคร้ัง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 
แทบจะไม่เคยทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/อพท. 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย/อพท. เป็นประจ า จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดบั 
 นักท่องเท่ียวไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมารับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจาก
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แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เป็นประจ า จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ทราบขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เป็นบางคร้ัง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และแทบจะไม่เคย
ทราบขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ตามล าดบั 
 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนักท่องเท่ียว
แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
4.3.1  นักท่องเทีย่วเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่แตกต่างกนั 
 H1: นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่างกนั 
  ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิติ (Independent 
Samples t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ย
กวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.25  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม
และรายดา้นของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 

(n = 384)  

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ชาย หญงิ 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

   S.D.    S.D. F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

ดา้นการเดินทาง 3.78 0.511 3.62 0.514 .008 .930 3.140** 382 .002 
ดา้นการพกัแรม 3.70 0.474 3.61 0.474 .126 .722 2.010* 382 .045 
ด้ า น กิ จ ก ร ร มก า ร
ท่องเท่ียว 

3.72 0.637 3.61 0.582 .425 .515 1.818 382 .070 

โดยรวม 3.74 0.437 3.61 0.437 .083 .774 2.792** 382 .006 
 
หมายเหตุ:  เพศชาย จ านวน 161 คน และเพศหญิง จ านวน 223 คน 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางจ าแนกตามเพศ โดย
การวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .930 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติ t-
test กรณีของ Equal Variances Assumed จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .002 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวเพศ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม จ าแนกตามเพศ     
โดยการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .722 
ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
ค่าสถิติ t-test กรณีของ Equal Variances Assumed จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .045 
ซ่ึงน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนก
ตามเพศ โดยการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั .515 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติ t-test กรณีของ Equal Variances Assumed จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีค่า Sig. 
เท่ากบั .070 ซ่ึงมากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

โดยสรุป เม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยรวม จ าแนกตามเพศ โดย
การวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .774 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติ t-
test กรณีของ Equal Variances Assumed จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .006 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวเพศ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย
เพศชายมีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (ค่าเฉล่ีย = 3.74) สูงกวา่เพศหญิง จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1.1 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 
4.3.2  อายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: นกัท่องเท่ียวอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่แตกต่างกนั 
 H1: นกัท่องเท่ียวอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่างกนั 
    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ท่ีค่าระดบั 95% จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มี
ค่านอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่4.26  จ  านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
ตวัแปรทีศึ่กษา ช่วงอายุ จ านวน X  S.D. ระดบั 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ต ่ากวา่ 20 ปี 42 3.67 0.576 ปานกลาง 
20-25 ปี 144 3.75 0.515 สูง 
26-30 ปี 55 3.59 0.592 ปานกลาง 
31-35 ปี 25 3.67 0.580 ปานกลาง 
36-40 ปี 34 3.61 0.465 ปานกลาง 
41-45 ปี 47 3.74 0.449 สูง 
46-50 ปี 25 3.71 0.478 สูง 
51 ปีข้ึนไป 12 3.51 0.254 ปานกลาง 

 รวม 384 3.69 0.519 สูง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ ต ่ากวา่ 20 ปี 42 3.73 0.538 สูง 
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 20-25 ปี 144 3.70 0.442 สูง 
 26-30 ปี 55 3.49 0.533 ปานกลาง 
 31-35 ปี 25 3.62 0.493 ปานกลาง 
 36-40 ปี 34 3.61 0.485 ปานกลาง 
 41-45 ปี 47 3.71 0.472 สูง 
 46-50 ปี 25 3.57 0.428 ปานกลาง 
 51 ปีข้ึนไป 12 3.53 0.268 ปานกลาง 
 รวม 384 3.65 0.476 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 20 ปี 42 3.65 0.667 ปานกลาง 
20-25 ปี 144 3.67 0.548 ปานกลาง 
26-30 ปี 55 3.50 0.746 ปานกลาง 
31-35 ปี 25 3.59 0.739 ปานกลาง 
36-40 ปี 34 3.87 0.504 สูง 
41-45 ปี 47 3.71 0.598 สูง 
46-50 ปี 25 3.67 0.553 ปานกลาง 
51 ปีข้ึนไป 12 3.54 0.366 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.607 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.26  (ต่อ) 

 
ตวัแปรทีศึ่กษา ช่วงอายุ จ านวน X  S.D. ระดบั 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 42 3.68 0.518 สูง 
20-25 ปี 144 3.71 0.403 สูง 
26-30 ปี 55 3.53 0.513 ปานกลาง 
31-35 ปี 25 3.62 0.511 ปานกลาง 
36-40 ปี 34 3.70 0.396 สูง 
41-45 ปี 47 3.72 0.427 สูง 
46-50 ปี 25 3.65 0.421 ปานกลาง 
51 ปีข้ึนไป 12 3.53 0.144 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.441 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น โดยจ าแนกตามช่วงอาย ุมีรายละเอียดดงัน้ี 
การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง โดยจ าแนกตามช่วงอาย ุ

พบว่า ช่วงอายุ 20-25 ปี 41-45 ปี และ 46-50 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 3.74 และ 3.71 ตามล าดบั และช่วงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 26-30 ปี 
และ51 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 

3.61 3.59 และ 3.51 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการ
เดินทางในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม โดยจ าแนกตามช่วงอาย ุ
พบว่า ช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปี 41-45 ปี และ 20-25 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 3.71 และ 3.70 ตามล าดบั และช่วงอาย ุ31-35 ปี 36-40 ปี 46-50 ปี 51 
ปีข้ึนไป และ26-30 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 3.61 3.57 3.53 และ 3.49 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.65 

 การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยจ าแนกตาม
ช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุ 36-40 ปี และ41-45 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และ 3.71 ตามล าดบั และช่วงอายุ 20-25 ปี 46-50 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี 31-35 ปี 51 
ปีข้ึนไป และ 26-30 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย



134 
 

เท่ากบั  3.67 3.67 3.65 3.59 3.54 และ 3.50 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
 การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ ช่วง
อาย ุ41-45 ปี 20-25 ปี 36-40 ปี และต ่ากวา่ 20 ปี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 3.71 3.70 และ 3.68 ตามล าดบั และช่วงอายุ 46-50 ปี 31-35 ปี 26-30 ปี และ 
51 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 
3.62 3.53 และ 3.53 ตามล าดบั โดยสรุปนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดย
ภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

 
ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นท่ีพกัแรม 

จ าแนกตามช่วงอาย ุโดยใชค้่าสถิติ F-test 
  

แหล่งแปรปรวน SS df MS F Sig. 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ ระหวา่งกลุ่ม 2.566 7 0.367 1.633 .125 
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ภายในกลุ่ม 84.424 376 0.225   
 รวม 86.991 383    

 
หมายเหตุ:  ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบวา่ ดา้นการพกั 

แรม มีค่า Sig. = .167 ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 
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ตารางที ่4.28  เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าระหวา่งกลุ่มท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั โดย
ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา Statistica df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 1.063 7 243.930 .388 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

1.332 7 230.357 .236 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 1.379 7 232.904 .215 
 
หมายเหตุ:  ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบว่า ดา้นการ     

เดินทาง มีค่า Sig. = .029 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่า Sig. = .017 และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. = .004 ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งทุก
กลุ่มมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 

 
จากตารางท่ี 4.27 และ ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น โดยจ าแนกตามช่วงอาย ุมีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุกับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง โดยสถิติ Brown-Forsythe test พบวา่ ค่า Sig. = .388 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
ดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 1.633 และ ค่า Sig. = .125 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยสถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ค่า Sig. = 
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.236 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม โดยสถิติ Brown-Forsythe test พบว่า ค่า Sig. = .215 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.2 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 
4.3.3  ระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: นักท่องเท่ียวระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าไม่
แตกต่างกนั 
 H1:นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่าง
กนั 
    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ท่ีค่าระดบั 95% จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่า
นอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่4.29  จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา ระดับการศึกษา จ านวน X  S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 3.59 0.541 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 243 3.71 0.532 สูง 
สูงกวา่ปริญญาตรี 62 3.71 0.420 สูง 

 รวม 384 3.69 0.519 สูง 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 3.61 0.470 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 243 3.64 0.491 ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี 62 3.74 0.415 สูง 

 รวม 384 3.65 0.476 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 3.70 0.557 สูง 
ปริญญาตรี 243 3.63 0.621 ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี 62 3.69 0.620 สูง 

 รวม 384 3.66 0.607 ปานกลาง 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 3.63 0.441 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 243 3.66 0.460 ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี 62 3.71 0.357 สูง 

 รวม 384 3.66 0.441 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี  
การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทางโดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.71 และนกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 
โดยสรุปนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทางในระดบัสูง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 
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การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรมโดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าในระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และนกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรีและต ่า
กวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 
และ 3.61 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรมใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และ 3.69 ตามล าดบั และ
นกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และนกัท่องเท่ียวระดบัการศึกษาปริญญาตรีและต ่ากวา่ปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และ 3.63 
ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
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ตารางที ่4.30  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยรวมและ
เป็นรายดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 (n=384) 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
แหล่ง

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.886 2 0.443 1.648 .194 
ภายในกลุ่ม 102.349 381 0.269   

 รวม 103.235 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.663 2 0.331 1.462 .233 
ภายในกลุ่ม 86.328 381 0.227   

 รวม 86.991 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.359 2 0.180 0.485 .616 
ภายในกลุ่ม 141.112 381 0.370 

  

 รวม 141.471 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.229 2 0.114 0.585 .557 
ภายในกลุ่ม 74.403 381 0.195   

 รวม 74.632 383    
 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบว่า ดา้นการ

เดินทาง มีค่า Sig. = .111 ดา้นการพกัแรม มีค่า Sig. = .321 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่า 
Sig. = .413 และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. = .151 ซ่ึง
หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 

 
จากตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ

คาร์บอนต ่ารายดา้นและโดยภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 1.648 และค่า Sig. = .194 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 1.462 และค่า Sig. = .233 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.485 และค่า Sig. = 
.616 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   

 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.585 และค่า Sig. = .557 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 
ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 
4.3.4  อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: นกัท่องเท่ียวอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่แตกต่างกนั 
 H1: นกัท่องเท่ียวอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่างกนั 
    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ท่ีค่าระดบั 95% จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่า
นอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่4.31   จ  านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามอาชีพ 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา อาชีพ จ านวน X  S.D. ระดับ 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้น
การเดินทาง 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 58 3.65 0.514 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน 115 3.66 0.562 ปานกลาง 
ประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้ง 70 3.68 0.455 สูง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 112 3.74 0.523 สูง 
อ่ืนๆ 29 3.70 0.495 สูง 

 รวม 384 3.69 0.519 สูง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้น
การพกัแรม 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 58 3.58 0.518 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน 115 3.57 0.462 ปานกลาง 
ประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้ง 70 3.69 0.439 สูง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 112 3.74 0.487 สูง 
อ่ืนๆ 29 3.66 0.443 ปานกลาง 

 รวม 384 3.65 0.476 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 58 3.63 0.568 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน 115 3.64 0.690 ปานกลาง 
ประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้ง 70 3.69 0.515 สูง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 112 3.68 0.579 สูง 
อ่ืนๆ 29 3.59 0.676 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.607 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าโดย
ภาพรวม 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 58 3.62 0.444 ปานกลาง 
พนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน 115 3.62 0.471 ปานกลาง 
ประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้ง 70 3.69 0.354 สูง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 112 3.72 0.450 สูง 
อ่ืนๆ 29 3.65 0.472 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.441 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น โดยจ าแนกตามอาชีพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง โดยจ าแนกตามอาชีพ 
พบวา่อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพอ่ืนๆ และประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้งมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 3.70 และ 3.68 ตามล าดบั และอาชีพพนกังาน/
ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และ 3.65 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม โดยจ าแนกตามอาชีพ 
พบว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจ้างมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และ 3.69 ตามล าดับ และอาชีพอ่ืนๆ อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 3.58 และ 3.57 ตามล าดับ โดยสรุปนักท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยจ าแนกตาม
อาชีพ พบวา่อาชีพประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้ง และนกัเรียน/นกัศึกษามีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และ 3.68 ตามล าดบั และอาชีพพนกังาน/ผูบ้ริหารใน
ธุรกิจเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 3.63 และ 3.59 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

 การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบวา่อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา และประกอบอาชีพส่วนตวั /รับจา้งมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ 3.69 ตามล าดบั และอาชีพอ่ืนๆ พนักงาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจ
เอกชน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 3.62 และ 3.62 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียว
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
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ตารางที ่4.32  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามอาชีพ 

 (n=384) 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
แหล่ง

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.426 4 0.106 0.392 .814 
ภายในกลุ่ม 102.809 379 0.271   

 รวม 103.235 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 

ระหวา่งกลุ่ม 2.051 4 0.513 2.288 .059 
ภายในกลุ่ม 84.940 379 0.224   

 รวม 86.991 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.331 4 0.083 0.222 .926 
ภายในกลุ่ม 141.140 379 0.372   

 รวม 141.471 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.656 4 0.164 0.840 .500 
ภายในกลุ่ม 73.976 379 0.195   

 รวม 74.632 383    
 
หมายเหตุ:  ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบว่า ดา้นการ

เดินทาง มีค่า Sig. = .307 ดา้นการพกัแรม มีค่า Sig. = .311 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่า 
Sig. = .086 และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. = .222 ซ่ึง
หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 

 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ

คาร์บอนต ่ารายดา้นและโดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F =  0.392 และค่า Sig. = .814 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 2.288 และค่า Sig. = .059 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.222 และค่า Sig. = .926 ซ่ึง
มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.840 และค่า Sig. = .500 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่า
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.4 ของการวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้
 

4.3.5  รายได้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่แตกต่างกนั 
 H1: นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า แตกต่างกนั 
    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร
มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าความเช่ือมัน่ท่ีค่าระดบั 95% จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่า
นอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่4.33  จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามรายได ้

 

ตัวแปรทีศึ่กษา รายได้ จ านวน X  S.D. ระดับ 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 95 3.62 0.552 ปานกลาง 
10,001-20,000 บาท 152 3.72 0.552 สูง 
20,001-30,000 บาท 43 3.71 0.493 สูง 
30,001-40,000 บาท 31 3.84 0.395 สูง 
40,001 บาทข้ึนไป 63 3.63 0.440 ปานกลาง 

 รวม 384 3.69 0.519 สูง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 95 3.68 0.476 สูง 
10,001-20,000 บาท 152 3.61 0.487 ปานกลาง 
20,001-30,000 บาท 43 3.56 0.512 ปานกลาง 
30,001-40,000 บาท 31 3.85 0.392 สูง 
40,001 บาทข้ึนไป 63 3.65 0.445 ปานกลาง 

 รวม 384 3.65 0.476 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 95 3.64 0.564 ปานกลาง 
10,001-20,000 บาท 152 3.65 0.609 ปานกลาง 
20,001-30,000 บาท 43 3.65 0.627 ปานกลาง 
30,001-40,000 บาท 31 3.84 0.565 สูง 
40,001 บาทข้ึนไป 63 3.62 0.674 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.607 ปานกลาง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 95 3.65 0.434 ปานกลาง 
10,001-20,000 บาท 152 3.66 0.464 ปานกลาง 
20,001-30,000 บาท 43 3.64 0.472 ปานกลาง 
30,001-40,000 บาท 31 3.84 0.375 สูง 
40,001 บาทข้ึนไป 63 3.64 0.393 ปานกลาง 

 รวม 384 3.66 0.441 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแสดงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมและรายดา้น โดยจ าแนกตามรายได ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง โดยจ าแนกตามรายได ้
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 3.72 และ 3.71 และ
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 40,001 บาทข้ึนไป และต ่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และ 3.62 ตามล าดบั โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม โดยจ าแนกตามรายได ้
พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท และต ่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และ 3.68 ตามล าดบั และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
40,001 บาทข้ึนไป 10,001-20,000 บาท และ20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่ าในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 3.61 และ 3.56 ตามล าดับ โดยสรุป
นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรมในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยจ าแนก
ตามรายได ้พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท 20,001-
30,000 บาท ต ่ากว่า 10,000 บาท และ40,001 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 3.65 3.64 และ 3.62 ตามล าดับ โดยสรุปนักท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการกิจกรรมการท่องเท่ียวในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

การแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัสูง โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท ต ่ากวา่ 10,000 บาท 40,001 บาท
ข้ึนไป และ 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 3.65 3.64 และ 3.64 โดยสรุปนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
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ตารางที ่4.34  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม
และรายดา้น จ าแนกตามรายได ้

 (n=384) 
ตัวแปรทีศึ่กษา แหล่งแปรปรวน SS df MS F Sig. 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.580 4 0.395 1.473 .210 
ภายในกลุ่ม 101.655 379 0.268   

รวม 103.235 383    

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.863 4 0.466 2.074 .084 
ภายในกลุ่ม 85.127 379 0.225   

รวม 86.991 383    
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุ่ม 1.178 4 0.295 0.796 .528 
ภายในกลุ่ม 140.293 379 0.370   

รวม 141.471 383    

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.107 4 0.277 1.427 .224 
ภายในกลุ่ม 73.524 379 0.194   

รวม 74.632 383    
 
หมายเหตุ:  ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนดว้ย Levene’s Test พบว่า ดา้นการ

เดินทาง มีค่า Sig. = .063 ดา้นการพกัแรม มีค่า Sig. = .240 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่า 
Sig. = .858 และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. = .071 ซ่ึง
หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 

 
จากตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ

คาร์บอนต ่ารายดา้นและโดยภาพรวม จ าแนกตามรายได ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง โดยสถิติ F-test พบว่า ค่า F = 1.473 และค่า Sig. = .210 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรมโดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 2.074 และค่า Sig. = .084 ซ่ึงมีค่ามากกวา่
ค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าดา้นการพกัแรมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.796 และค่า Sig. = .528 ซ่ึง
มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 0.796 และค่า Sig. = .528 ซ่ึง
มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของรายไดก้บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมโดยสถิติ F-test พบวา่ ค่า F = 1.427 และค่า Sig. = .224 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่า
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.5 ของการวิจยั
ท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 

สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติดงัน้ี 
H0: พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
H1: พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐาน ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มากกวา่ .05 ผลการวเิคราะห์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า

โดยรวมและเป็นรายดา้นกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว     
แบบคาร์บอนต ่า 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 
แบบคาร์บอนต ่า 

Pearson Correlation (r) Sig (2-tails) ระดับความสัมพนัธ์ 
ดา้นการเดินทาง -.077 .133 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการพกัแรม .006 .901 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว -.019 .707 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รวม -.037 .472 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยรวมและเป็นรายดา้นกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า มีดงัน้ี 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง มีค่า Sig. เท่ากบั .133 ซ่ึงมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม มีค่า Sig. เท่ากบั .901 ซ่ึงมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม ไม่มีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว มีค่า Sig. เท่ากับ .707           
ซ่ึงมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
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โดยสรุปพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .472       
ซ่ึงมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า จึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์กบั  
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  

 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติดงัน้ี 
H0: พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
H1: พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
สถิติท่ีใช้ในทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงจะยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มากกวา่ .05 ผลการวเิคราะห์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 4.36  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดย

ภาพรวมกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของ
นกัท่องเท่ียว 

 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ว
แบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ  

พฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 

Pearson Correlation (r) Sig (2-tails) ระดับความสัมพนัธ์ 
ส่ือโทรทศัน์ -.007 .894 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
วทิย ุ -.020 .693 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ .014 .781 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

นิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว -.028 .587 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั -.040 .440 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/
อพท. 

-.069 .178 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ส่ืออ่ืนๆ  -.076 .137 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวมกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือ
โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ นิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว ญาติ/เพื่อนฝงู/คนรู้จกั การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/อพท. และส่ือประเภทอ่ืนๆ ของนกัท่องเท่ียว 

โดยสรุปพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ได้แก่ ด้านการเดินทาง 
ดา้นการพกัแรม และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ จึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-3 รวมถึงการทดสอบสมมติฐานยอ่ย ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน จึง
สามารถน ามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไดอ้ธิบายผลการทดสอบไวใ้นขา้งตน้แลว้นั้น ในรูปแบบ
ตาราง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.37  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิาน สถิตทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่ของนักท่องเทีย่วแตกต่าง
กนัไปตามปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ 

  

1.1 นกัท่องเท่ียวเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
แตกต่างกนั 

t-test 
 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

1.2 อายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่าง
กนั 

ANOVA ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

ANOVA ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.4 อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
แตกต่างกนั 

ANOVA ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.5 รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
แตกต่างกนั 

ANOVA ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. พฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต า่มคีวามสัมพนัธ์กบัความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่          

Correlation 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. พฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต า่มคีวามสัมพนัธ์กบัการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต า่ 

Correlation 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 



152 
 

4.4  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
 

จากการประเมินรอยเท้าคาร์บอนและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน ผนวกกบัการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหินท่ีเหมาะสมดงัต่อไปน้ี 

4.4.1  จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัความรู้ความเขา้ใจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า ดงันั้นจึงตอ้งเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าให้แก่
นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และชุมชนในอ าเภอหวัหิน รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
เม่ือทุกคนและทุกฝ่ายในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความตระหนักต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมท่ีร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่างๆ หรือ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจึงจะเกิดผลส าเร็จได ้
 4.4.2  การเพิ่มการประชาสัมพนัธ์รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เพื่อให้นกัท่องเท่ียว
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรู้้จกั หรือเขา้ใจรูปแบบของการท่องเท่ียวและ
ทราบถึงขอ้ดีของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า โดยเพิ่มการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต/สังคม
ออนไลน์ และวทิย ุตามล าดบั  
 4.4.3  การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผูป้ระกอบการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งมี
คุณภาพ รวมทั้งการพฒันามาตรฐานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อให้บุคลากรได้เขา้ใจ
รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวแก่ผูป้ระกอบการ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแก่นกัท่องเท่ียว  
เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูป้ระกอบการได้ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวให้เขา้สู่แนวทางการจดัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ภาคเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์การตลาด และการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าเป็นท่ี รู้จักมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวไปสู่การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 



153 
 

 4.4.4  การจดัการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นกัท่องเท่ียวและส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เช่น มาตรฐานของท่ีพกัท่ีเหมาะสม
กบัรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เส้นทางการคมนาคมต่างๆ ท่ีอ านวยความสะดวกต่อการใช้
รถโดยสารสาธารณะ หรือการใช้จกัรยาน การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือปรับสภาพภูมิทศัน์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   

1.  วเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวและค านวณรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว  
2.  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน  
3.  น าเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาด      

หวัหิน  
ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบการค านวณเพื่อหา

ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียวจากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขอบเขตการศึกษา โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเขตพื้นท่ีชายหาดหัวหิน จ านวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบที (t-test), One Way ANOVA และทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดมา
สรุปเป็นภาพรวมและท าการอภิปรายผลเพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าต่อไป ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า” ผูศึ้กษาไดส้รุปผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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5.1.1  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและค านวณรอยเท้าคาร์บอนของนักท่องเที่ยวใน
เขตพืน้ทีห่าดหัวหิน 

 5.1.1.1  การประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว 
 การประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว โดยจ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่         
 1)  ดา้นการเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหิน
เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด ปริมาณรอยเทา้คาร์บอนจากการเดินทางของนกัท่องเท่ียวมายงั
อ าเภอหวัหินส่วนใหญ่เกิดจากการเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั และมีปริมาณรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิดจาก
การเดินทาง 50,856.20 CO2(Tonnes)  
 2)  ด้านท่ีพกั นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกพกัในโรงแรมมากท่ีสุด ปริมาณ
รอย เท้าคา ร์บอนประ เภทของ ท่ีพักในอ า เภอหัว หิน พบว่าโรงแรมมีการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดม์ากท่ีสุด และมีปริมาณรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิดจากท่ีพกั 6,552.67 CO2(Tonnes)    
 3)  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหินนิยมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่องเท่ียวทัว่ไป และเป็นกิจกรรมท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด และมีปริมาณรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 2,624.01 
CO2 (Tonnes) 
 สรุปไดว้า่ ในการประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอ
หวัหิน จ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ 
กิจกรรมดา้นการเดินทางท าให้เกิดรอยเทา้คาร์บอนสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมด้านท่ีพกั และ
กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยมีปริมาณรอยเท้าคาร์บอนเท่ากับ 55,746.73 CO2(Tonnes) 7,650.57 
CO2(Tonnes)  และ 4,756.35 CO2(Tonnes)  ตามล าดบั 
 

5.1.2  ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วทีล่ดการปลดปล่อยรอยเท้า
คาร์บอนในเขตพืน้ที่หาดหัวหิน 
5.1.2.1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าใน
เขตพื้นท่ีหาดหัวหิน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณชายหาดหวัหิน จ านวน 384 คน สรุปขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงาน /ผู ้บริหารในธุรกิจเอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องท่ีจังหวดัในภาคตะวนัตกส่วนกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่อยูใ่นทวปียโุรป 
 5.1.2.2  พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 1)  พาหนะท่ีใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอหวัหิน 
 กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายงัอ าเภอหัวหินส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถตู้
โดยสาร โดยสรุปพบวา่ พาหนะท่ีนกัท่องเท่ียวใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอหวัหินมากท่ีสุด 
คือ รถยนตส่์วนตวั  
 2)  พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัชายหาดหวัหิน 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะเดินทางมายงั
ชายหาดหวัหิน  และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถตุก๊ตุก๊ 
 สรุปโดยภาพรวม พบวา่พาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ดินทางมายงัชายหาดหวัหินมากท่ีสุด
คือ รถยนตส่์วนตวั  
 3)  ระยะเวลาท่ีพกัคา้งของกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่พกัคา้งแรมจ านวน 1-3 คืน มีวนัพกัคา้งแรม
เฉล่ียเท่ากบั 2.33 คืน โดยมีวนัพกัคา้งแรมมากท่ีสุด 10 คืน และน้อยท่ีสุด 1 คืน และกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่พกัคา้งแรมจ านวน 1-3 คืน มีวนัพกัคา้งแรมเฉล่ียเท่ากบั 12.35 คืน 
โดยมีวนัพกัคา้งแรมมากท่ีสุด 100 คืน และนอ้ยท่ีสุด 1 คืน  
 4)  การเลือกประเภทท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เลือกพกัในห้องพกัราคาประหยดั และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่  สรุปโดย
ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหัวหินส่วนใหญ่เลือกพกัห้องพกัราคา
ประหยดัมากท่ีสุด 
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 5)  กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าขณะมาท่องเท่ียว 
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกท า
กิจกรรมวา่ยน ้ า/ด าน ้ า รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมซ้ือของท่ีระลึก กิจกรรมพายเรือ/ล่องเรือ กิจกรรมข่ีมา้ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามล าดบั 
 6)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 จากระดบัการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว สรุปไดด้งัน้ี 
 (1)  ดา้นการเดินทาง ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการปฏิบติั
สูงสุด ไดแ้ก่ มกัจะวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าเพื่อก าหนดเส้นทางท่ีสั้ นและใช้พลงังานน้อย
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก และพยายามหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแน่นเพื่อลดการใชพ้ลงังาน  
 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดับการปฏิบติัสูงสุด ได้แก่ 
มกัจะวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าเพื่อก าหนดเส้นทางท่ีสั้ นและใช้พลงังานน้อยท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ สนบัสนุนการใช้จกัรยานหรือการเดินเท่ียวแทนการขบัรถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ และเลือก
สัมภาระท่ีจ าเป็นและมีน ้าหนกัเบาในการเดินทางเพื่อช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิง  
 สรุปโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัของการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในดา้นการเดินทางอยูใ่นระดบัสูง  
 (2)  ดา้นการพกัแรม ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการปฏิบติั
สูงสุด ได้แก่ อาบน ้ าโดยไม่ใช้เคร่ืองท าน ้ าอุ่น และไม่เปิดน ้ าทิ้งไวแ้ละปิดน ้ าเม่ือไม่ใช้งานในระดบั
เท่ากนั  รองลงมา ไดแ้ก่ อาบน ้ าจากฝักบวัแทนการอาบน ้ าในอ่างอาบน ้ า  และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
ในหอ้งพกัระหวา่งออกไปท่องเท่ียวช่วงกลางวนัและกลางคืน  
 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดับการปฏิบติัสูงสุด ได้แก่ 
อาบน ้ าจากฝักบัวแทนการอาบน ้ าในอ่างอาบน ้ า รองลงมา ได้แก่ ไม่เปิดน ้ าทิ้งไวแ้ละปิดน ้ าเม่ือ           
ไม่ใชง้าน  และเลือกท่ีพกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมีนโยบายในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นหลกั  
 สรุปโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัของการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในดา้นการพกัแรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 (3)  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบั
การปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ ไม่เด็ดดอกไม้ต้นไม้ หรือไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแหล่ง
ท่องเท่ียว รองลงมา ได้แก่ เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น เดินชมธรรมชาติ ว่ายน ้ า พายเรือ 
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หรือป่ันจกัรยาน  และเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
เช่น การปลูกตน้ไม ้ตามล าดบั 
 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีระดบัการปฏิบติัสูงสุด ไดแ้ก่ เลือก
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น เดินชมธรรมชาติ วา่ยน ้ า พายเรือ หรือป่ันจกัรยาน รองลงมา ไดแ้ก่ 
หลีกเล่ียงท ากิจกรรมท่ีใชเ้คร่ืองยนต์เป็นหลกัเพื่อการลดการปล่อยก๊าซ CO2 และไม่เด็ดดอกไมต้น้ไม ้
หรือไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว  
 สรุปโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัของการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทางอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
และดา้นการพกัแรม ตามล าดบั 
 5.1.2.3  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย พบวา่ขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณขยะและน ้ าเสียจากแหล่ง
ท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองลงมาได้แก่  การใช้
ถุงพลาสติกส่งผลใหส้ภาวะโลกร้อนทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และนกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท าให้
แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษ ์ ส าหรับขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ตอบผิดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือใน
การลดก๊าซเรือนกระจกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น รองลงมาคือ การน า
นวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใชใ้นโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือน
กระจก และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัเป็นวิธีการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีดีท่ีสุด 
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ พบว่าข้อความท่ีนักท่องเท่ียวตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณขยะและน ้ าเสียจากแหล่ง
ท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองลงมาได้แก่ การใช้
ถุงพลาสติกส่งผลให้สภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และการรับประทานเน้ือสัตว์ให้
นอ้ยลงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติตอบผิดมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์                        หมายถึง “ฉลากลดคาร์บอน” ของประเทศไทย รองลงมา ไดแ้ก่ การ
น านวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใช้ในโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลดก๊าซ
เรือนกระจก และการเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัเป็นวธีิการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีดีท่ีสุด  
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สรุปภาพรวมของผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
ของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบวา่ขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปริมาณ
ขยะและน ้ าเสียจากแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ             
รองลงมาได้แก่ การใช้ถุงพลาสติกส่งผลให้สภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และ
นกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท าให้แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษ์ตอบถูก 
ร้อยละ 68.78  ส าหรับขอ้ความท่ีนกัท่องเท่ียวตอบผิดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะ
ประสบความส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกจากผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น การน านวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใช้ในโรงแรมเป็นส่ิงท่ี
ส้ินเปลืองและไม่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก รองลงมา ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์               ห ม า ย ถึ ง 
“ฉลากลดคาร์บอน” ของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งอยูใ่นระดบัคะแนน 
6-10 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 13 คะแนน คะแนนต ่าสุด 3 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย 8.59 คะแนน   

5.1.2.4  การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ 
ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของกลุ่ม

ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อน ซ่ึงจากจ านวน
ของนักท่องเท่ียวท่ีรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อนคิดเป็นร้อยละ 66.9 ทราบข้อมูลจาก
ประเทศ/จงัหวดัตน้ทาง ร้อยละ 33.1 ทราบขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากอ าเภอ
หัวหิน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับขอ้มูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากส่ือ
โทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ และวทิย ุตามล าดบั 

5.1.2.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าของ

นกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 1)  เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง 
จ าแนก    ตามเพศ พบว่า นักท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการ
เดินทางแตกต่างกนั 
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 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม 
จ าแนก    ตามเพศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการ
พกัแรม แตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั  
 โดยสรุป เม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนก 
ตามเพศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั ท่ี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดยเพศชายมีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าสูงกว่าเพศ
หญิง ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1.1 ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 2)  อายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง 
จ าแนก ตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่าง  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม 
จ าแนก ตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรมไม่แตกต่าง  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่าง  
 โดยสรุป การวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตาม
อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.2 ของการวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้คือ อายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 3)  ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
แตกต่างกนั 
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 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง 
จ าแนก ตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม 
จ าแนก    ตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั      

โดยสรุป การวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 ของการวิจยั
ท่ีตั้งไว ้คือ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 4)  อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง 
จ าแนก ตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม 
จ าแนก ตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 
 โดยสรุป การวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม จ าแนกตาม
อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.4 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้คือ อาชีพแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 5)  รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
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 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการเดินทาง 
จ าแนก    ตามรายได ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นการเดินทาง ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านการพกัแรม 
จ าแนก    ตามรายได ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าดา้นการพกัแรม ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 
 โดยสรุป การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม 
จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.5 ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ 
รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์
กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ได้แก่  
ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของ
นกัท่องเท่ียว ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามีความสัมพนัธ์
กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ได้แก่  
ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจาก
ช่องทางต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ของการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 

 
5.1.3  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
สรุปแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหัวหินท่ี

เหมาะสมดงัน้ี 
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 5.1.3.1  ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าให้แก่
นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และชุมชนในอ าเภอหวัหิน รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน 
 5.1.3.2  การเพิ่มการประชาสัมพนัธ์รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวผูป้ระกอบการ รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรู้้จกั หรือเขา้ใจ
รูปแบบของการท่องเท่ียว และทราบถึงขอ้ดีของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
 5.1.3.3  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู ้ประกอบการให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพฒันามาตรฐานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อให้
บุคลากรไดเ้ขา้ใจรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 5.1.3.4  การจดัการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
 

5.2  การอภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยัท่ีตอ้งการ

น าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหัวหิน มีประเด็นส าหรับ
การอภิปรายผลท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
5.2.1 ปริมาณการปลดปล่อยรอยเท้าคาร์บอนจากกิจกรรม 3 ด้านของนักท่องเที่ยว ในเขต

อ าเภอหัวหิน มีปริมาณเท่าใด 
การประเมินรอยเทา้คาร์บอนของนกัท่องเท่ียว โดยจ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทาง 

ดา้นท่ีพกั และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จะเห็นไดว้่าปริมาณรอยเทา้คาร์บอนท่ีเกิดจากการเดินทางมี
ปริมาณมากท่ีสุด คือ 50,856.20 CO2(Tonnes) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั จ านวน 6,552.67 CO2(Tonnes) 
และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 2,624.01 CO2 (Tonnes) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองค์การ
ท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization, 2008) ไดป้ระมาณการกิจกรรมประเภทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ การคมนาคมทางอากาศ หรือการ
เดินทางโดยเคร่ืองบิน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) 39% การคมนาคมทางบกหรือการเดินทางโดย
รถยนต ์30% การคมนาคมขนส่งอ่ืนๆ (รถไฟ เรือท่องเท่ียว) 6% ท่ีพกัแรม 21% และกิจกรรมท่องเท่ียว 
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4 % ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือรอยเทา้คาร์บอนจาก
การคมนาคมถึง 75% รองลงมา ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม และกิจกรรมการท่องเท่ียว ตามล าดบั 
 ดงันั้น การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นท่ีพกั และดา้นการ
จดักิจกรรมการท่องเท่ียวจึงควรเติบโตควบคู่ไปกับการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการให้ความรู้แก่
นกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการ รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในทุกภาคส่วน   
เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประเทศไทยคง
ความงามของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
5.2.2  ปัจจัยใดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 

 5.2.2.1 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่มตวัอย่าง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียดดงัน้ี 
 1)  เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศชายมีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าสูงกว่าเพศ
หญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิพล กุลฑล (2555: 194) ท่ีท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วน
ร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงเพศชายมีส่วนร่วมมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศชายชอบท า
กิจกรรม มีบทบาทและมีความคล่องตวัในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากกวา่เพศหญิง 
 2) อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบั อาธิ ครูศากยวงศ์ และกณัฐาภรณ์ 
ชยักิตติกุล (ม.ป.ป.) พบว่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัการช่วยลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนจงัหวดัชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สอดคลอ้งกบั จิตรี เจา้สกุล (2551: 88) 
ซ่ึงศึกษาการรับรู้สภาวะโลกร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ อายุของประชาชนแตกต่าง
กนัมีผลท าใหก้ารรับรู้สภาวะโลกร้อนโดยรวมไม่แตกต่างกนั ลกัษณะเดียวกบัการศึกษาของ ลดัดา วีระ
เบญจพล (2555: 80) ท่ีท าการศึกษาการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายท่ีุต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังานไม่ต่างกนั และ นิพล กุลฑล (2555: 194) ยงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมี
ส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั  
 ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า อาจเป็นพฤติกรรมท่ีท า
ให้ความสะดวกสบายของนักท่องเท่ียวลดลง หรือนักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัอายุสูงอาจมองว่าเป็นเร่ือง
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ล าบากและมีขอ้แมห้ลายประการท่ียากต่อการปฏิบติั แมจ้ะทราบถึงขอ้ดีของการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่า     ก็ตาม ดงันั้น นกัท่องเท่ียวไม่ว่าจะมีอายุในระดบัใดจึงมกัเลือกแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สร้างความสะดวกสบายต่อตนเองมากท่ีสุด ดงันั้นจากสภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัและส่งผล
กระทบต่อการท่องเท่ียวและภาพรวมสภาพแวดลอ้มของโลก  จึงเป็นหน้าท่ีของนกัท่องเท่ียวทุกคน
จะตอ้งร่วมมือกนั ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า  
 3)  ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จิตรี เจา้สกุล 
(2551: 89) ท่ีพบว่าระดบัการศึกษาของประชาชนท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้การรับรู้สภาวะโลกร้อน      
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกนัท่ีจะท าให้ทุกคนสนใจและเขา้ใจในเร่ือง
สภาวะโลกร้อนมากข้ึน สังเกตได้จากส่ือต่างๆ ท่ีออกข่าวทุกวนั เช่น รายการทางโทรทศัน์ ซ่ึงเป็น
รายการท่ีคนทุกเพศ ทุกวยัดู และทุกครอบครัวจะมีโทรทศัน์กนัอยู่แล้ว ดงันั้นขอ้มูลต่างๆ จึงได้ถูก     
ซึมซบัเขา้ไปในความคิดของประชาชนเร่ือยๆ จนประชาชนทัว่ไปเร่ิมรับสภาวะโลกร้อนมากข้ึน ดงันั้น 
ดว้ยสาเหตุน้ีเองจึงอาจท าให้ช่วงของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้สภาวะโลกร้อน 
เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัแต่
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากส่ือเหมือนกัน ย่อมส่งผลต่อระดับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีไม่แตกต่างกนั 
 4)  อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาติ จนัต๊ะวงศ ์
(2535: 92-99) ท่ีพบวา่ ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้ต่อมลพิษ
ทางอากาศ เช่นเดียวกบั สุกญัญา เจริญศรี (2549: 196)  ท่ีพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียวใน 6 จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ              
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา 
โดยนกัท่องเท่ียวไม่วา่จะประกอบอาชีพใด ถา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าจากส่ือเหมือนกนั ยอ่มส่งผลต่อระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีไม่แตกต่างกนั  
 5)  รายได้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรม            
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาธิ ครูศากยวงศ์ และ 
กณัฐาภรณ์ ชยักิตติกุล (ม.ป.ป.) ท่ีพบว่ารายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัการช่วยลดภาวะโลกร้อนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจงัหวดัชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี จากผลการวิจยัอาจกล่าวได้
ว่า ผูมี้รายได้น้อย เม่ือมีโอกาสเดินทางท่องเท่ียวย่อมต้องการความสะดวกสบาย จึงอาจปฏิเสธการ
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ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ในขณะเดียวกนั ผูมี้รายได้น้อย มีความคุน้เคยกบัวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย เม่ือมี
โอกาสเดินทางท่องเท่ียวก็สามารถปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าได ้อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าผูท่ี้มีรายได้มากจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  เพราะปัจจยัทางรายไดบ้างคร้ังก็มิไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
เสมอไป  เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดม้าก ยอ่มตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว ดงันั้นจึงไม่
สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าได้ ในทางตรงกันข้าม ผูท่ี้มีรายได้มาก
บางส่วน อาจรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อความสะดวกสบายท่ีไดรั้บ จึงอยากหวนกลบัไปใชชี้วิตท่ีคืนสู่ความเป็น
ธรรมชาติมากข้ึนท าใหมี้ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของกลุ่มตวัอย่าง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั สุวสา ชยัสุรัตน์ และ พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ (2552 : 
65) ท่ีท าการศึกษา พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาระดบั   
ปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีพบวา่ ความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมีผล
ต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา   
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่มตวัอย่าง เช่นเดียวกบัการศึกษาของ ประสงค ์     
เอ๊ียวเจริญ และคณะ ( 2552) พบวา่ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ของนักศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั มีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั และ ลดัดา วีระเบญจพล (2555: 
107) ยงัพบวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้อาชีพ ค่าใชจ่้ายการ
ใชพ้ลงังานในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน และค่าใช้จ่ายการคมนาคมขนส่ง เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิจยัสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ชายหาดหัวหินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั แต่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีไม่
แตกต่างกนั ท าใหท้ราบวา่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าอาจไม่ไดเ้กิดเน่ืองมาจากปัจจยัส่วน
บุคคล แต่อาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความมีจิตส านึก หรือการกระท าเพื่อการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต จึงเป็นประเด็นท่ีต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปใน
อนาคต 
 5.2.2.2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ากบัความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า 
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 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาด หวัหิน 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกบั วาสนา นยัพฒัน์ (2556: 177) ท่ีท าการศึกษาความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก พบว่านักเรียนพยาบาลมีความรู้
เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง (มีคะแนนร้อยละ 61.53) เน่ืองมาจากนกัเรียนพยาบาลให้
ความสนใจกบัเน้ือหาสาระของภาวะโลกร้อนในรายละเอียดไม่มากนัก ซ่ึงเป็นเน้ือหาเชิงวิชาการ        
แต่อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนพยาบาลไดใ้หค้วามร่วมมือและปฏิบติัเพื่อลดภาวะโลกร้อนอยูใ่นระดบัสูง   
 จากผลการศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่าโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คร้ังน้ี ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าเป็น
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมจะมีการกล่าวถึงอนัเน่ืองมาจากความตระหนกัถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จึงท าใหย้งัขาดการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือในช่องทางต่างๆ จะท าให้มี
ความรู้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร (2550: 7-17) พบวา่การให้ขอ้มูล
ข่าวสารและการศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน จะตอ้งมุ่งเนน้ให้เห็นหรือ
สร้างความเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อท่ีจะไดน้ าไปสู่มาตรการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป อีกทั้งมีการรณรงค์
ใหค้วามรู้สร้างความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองโดยเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม  
 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
โดยรวมและเป็นรายดา้นกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า พบวา่ พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิพล กุลฑล (2555: 195) ท่ีพบวา่ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน เช่นเดียวกบั ผอ่งศรี สิทธิราช (2553) ท่ี
ท  าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : กรณีบา้นใหม่หมอกจ๋าม 
ต าบลท่าดอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ระดบัความรู้ความเขา้ใจของโรงเรียนและชุมชนกบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั แสดงว่าการมีส่วนร่วมไม่ไดอ้าศยั
ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อลดภาวะโลกร้อนเพียงอยา่งเดียว แต่มีปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนดว้ย เช่น การมีจิตส านึกหรือความ
ตระหนกัในตวับุคคลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงการไดรั้บโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการลดภาวะ
โลกร้อนของตนเองดว้ย นอกจากน้ี วชัรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ ์(ม.ป.ป.: 935-936) ยงัพบว่าความรู้
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ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นเพราะว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาวะโลกร้อนไม่ไดมี้ส่วนในการเปล่ียนแปลงหรือด าเนินพฤติกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย 
เพราะแมว้า่คนส่วนมากมกัจะทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นอยา่งดี โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ียระดับความรู้ความเข้าใจท่ีอยู่ในระดับสูง แต่กลับยงัมีการปฏิบัติตวัหรือมี
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยูน่ัน่เอง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชน จึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน  ซ่ึง วมิลพรรณ อาภาเวท และ ฉนัทนา ปาปัดถา (2556: 111) พบวา่ความรู้เก่ียวกบัสภาวะ
โลกร้อนของประชาชนท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน กล่าวคือ ระดบัความรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัในพฤติกรรมเก่ียวกบัสภาวะโลกร้อน  
 โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า
กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า อาจสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Bandura 
(1997, 1999, 2002) ท่ีให้ความส าคญัของความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) กบัการกระท า 
(Performance) เพราะคนอาจจะเรียนรู้หลายอย่าง แต่ไม่กระท า ซ่ึงระดบัความรู้มีการแบ่งหลายระดบั 
(Bloom et al, 1971) เช่น ระดบัความรู้ ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการน าไปใช ้ดงันั้น การเรียนรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าก็เช่นกนั อาจเป็นระดบัความรู้ในระดบัแรกจึงไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติั นอกจากน้ี โรเจอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971) ไดก้ล่าวถึง ช่องวา่งของความรู้ ทศันคติ และ
การยอมรับปฏิบติั (KAP-Gap) โดยอธิบายว่าทศันคติกบัพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่สัมพนัธ์กนัอยา่ง
ต่อเน่ืองเสมอไป กล่าวคือ เม่ือมีการส่ือสารก่อใหเ้กิดความรู้และทศันคติในทางบวกต่อส่ิงท่ีเผยแพร่นั้น
แลว้ แต่ในขั้นการยอมรับการปฏิบติัอาจมีผลในทางตรงกนัขา้มก็ได ้ถึงแมว้า่โดยส่วนใหญ่เม่ือบุคคลมี
ทศันคติอยา่งไรแลว้จะมีความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบติัตามทศันคติของตนก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นน้ีจะไม่
เกิดข้ึนเสมอไป ทั้งน้ีเพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-Gap ข้ึนได้ กล่าวโดยสรุปคือในกรณีทั่วไป       
เม่ือบุคคลมีความรู้ ทัศนคติเช่นไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้และทัศนคติท่ีมีอยู่นั้ นคือ              
K (Knowledge) A (Attitude) P(Practice) จะเกิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกนัหรือสัมพนัธ์กนั แต่อาจจะไม่
เกิดข้ึนเสมอกนัในทุกกรณีไป 

 5.2.2.4  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ ของ
นกัท่องเท่ียว  
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 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวชายหาดหัวหินในคร้ังน้ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอน
ต ่ามาก่อน  นกัท่องเท่ียวท่ีรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าส่วนใหญ่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ รองลงมา ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์ และวิทยุ ตามล าดบั แสดง
ให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวควรมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า โดยผา่น
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ใหม้ากข้ึนโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
 ผลจากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ากบัการ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ พบวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าโดยภาพรวม ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทาง ดา้นการพกัแรม และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว   ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทางต่างๆ   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เดชา กล่ินจนัทร์ (2549) เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการ
รับรู้กบัระดบัการน าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบวา่ ระดบัการรับรู้
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบัการน าไปปฏิบติั  
และจากการศึกษาของ ลดัดา  วีระเบญจพล (2555: 108) ท่ีน าผลระหวา่งการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมาวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ พบวา่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
ไดว้่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลงังานอาจไม่สอดคลอ้งหรือตรงกบัความ
สนใจของประชาชน และไม่มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงเพียงพอ ซ่ึงประชาชนในกรุงเทพมหานคร
มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลงังานทางโทรทศัน์มากท่ีสุด แต่การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานทางโทรทศัน์นั้นจะเนน้ในดา้นการให้ปฏิบติัตาม
ส่ิงท่ีเผยแพร่ออกไป แต่ไม่ไดบ้อกถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากไม่สามารถปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่า ภาคการใชพ้ลงังานได ้ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้า่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ไดเ้ห็นความส าคญั
ของการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคการใชพ้ลงังาน  
 ผลจากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากช่องทาง
ต่างๆ ของนักท่องเท่ียว สรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวอาจยงัไม่รู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก
เท่าท่ีควร เน่ืองจากการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย นอกจากน้ี
ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่
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เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการแสดงออกของการเป็นนกัท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า (Low 
Carbon Tourists)  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ควบคู่ไปกบั

การค านวณหาปริมาณรอยเท้าคาร์บอนจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน ผูว้ิจยัสามารถ
รวบรวมประเด็นจากผลการวจิยัเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 5.3.1.1 การสร้างการรับรู้แก่นกัท่องเท่ียวผ่านการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูลต่างๆ มี
ความส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดหวัหิน พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่จึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากนกั 

 5.3.1.2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ชายหาดหวัหิน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาส่ือท่ีเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ ามากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน์ รองลงมาคือ ส่ืออินเตอร์เน็ตและวิทย ุ
ตามล าดบั ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว ควรมีการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้
ความเขา้ใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าท่ีเหมาะสมต่อไป 
 5.3.1.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเน้ือหาของการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอบค าถามผิดมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือในการลดก๊าซเรือน
กระจกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น ดงันั้นควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
นักท่องเท่ียวทราบถึงบทบาทหรือหน้าท่ีของตน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และน าไปสู่การ
ปฏิบติัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าของอ าเภอหวัหินในอนาคต  
 5.3.1.4 จากผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนมากท่ีสุดใน
ดา้นของการเดินทาง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า เช่น รถสาธารณะประจ าทาง เส้นทางส าหรับจกัรยาน ท่ีจอดจกัรยาน เป็น
ตน้  
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5.3.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 5.3.2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมยงัพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ ท่ีคาดว่าจะมีปริมาณการ
ปลดปล่อยรอยเท้าคาร์บอนจากการท่องเท่ียวในระดับสูง เพื่อหาแนวทางลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดใ์นแหล่งท่องเท่ียว 
 5.3.2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นอกเหนือจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
เช่น ชุมชนเจา้ของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดแ้ก่ โรงแรม บริษทัน าเท่ียว 
ร้านอาหาร บริษทัรถเช่า เป็นตน้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงแนวทางลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งท่องเท่ียวและรักษา
สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวต่อไป  
 5.3.2.3 ควรพิจารณาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยการใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพใน
การศึกษาแนวทางลดการปลดปล่อยรอยเทา้คาร์บอนในแหล่งท่องเท่ียว โดยการสัมภาษณ์องค์กร/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูป้ระกอบการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลการศึกษาท่ีสมดุลกนั 
 5.3.2.4 ควรศึกษาเพิ่มเติมปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
เช่น ความมีจิตส านึก หรือการกระท าเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต 
เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าวา่แตกต่างกนัหรือไม่ 
 5.3.2.5 การเก็บขอ้มูลควรแบ่งช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลออกเป็นหลายช่วงเพื่อให้ได้
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 5.3.2.6  ควรศึกษาการประเมินรอยเทา้คาร์บอนโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
ด้านการใช้พลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นรายปีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี
ทนัสมยั และได้เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินรอยเทา้คาร์บอนจากการท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถ
พยากรณ์รอย เท้าคา ร์บอนและหาแนวทางในการลดการปลดปล่อยรอยเท้าคา ร์บอนจาก
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่าในเขตพืน้ทีห่าดหัวหิน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัเพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าและการรับรู้ข่าวสารการ
ท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า ในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามจะถูกรวบรวม
เพือ่ใชใ้นการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบคาร์บอนต ่าในเขตพื้นท่ีหาดหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ต่อไป 
 
แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งส้ิน 5 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 ตอนท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 ตอนท่ี 4 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่า 
 ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
          ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 นางสาวกรรณิกา เขจรลาภ     

 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  

 คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
  ( )  ชาย     ( ) หญิง 
2. อาย ุ

( ) ต  ่ากวา่ 20 ปี    ( ) 20-25 ปี   ( ) 26-30 ปี    
( ) 31-35 ปี   ( ) 36-40 ปี  ( ) 41-45 ปี   
( ) 46-50 ปี  ( ) 51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ( )  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
4. อาชีพหลกั 
 ( )  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  ( ) พนกังาน/ผูบ้ริหารในธุรกิจเอกชน  
  ( ) ประกอบอาชีพส่วนตวั/รับจา้ง ( ) นกัเรียน / นกัศึกษา   
  ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………..... 
5. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (กรณีนกัเรียน / นกัศึกษาใหใ้ชค้่าใชจ่้ายประจ าเดือนท่ีไดรั้บจาก
ผูป้กครองเป็นรายได)้ 

( )  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท ( ) 10,001-20,000 บาท ( ) 20,001-30,000 บาท 
( )  30,001-40,000 บาท ( ) 40,001 บาทข้ึนไป 

6. ท่านมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดั/ประเทศใด...................................................................................... 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
1. พาหนะท่ีท่านใชเ้ดินทางจากจงัหวดัตน้ทางมายงัอ าเภอหวัหินเป็นพาหนะประเภทใด 
 ( )  เคร่ืองบินภายในประเทศ ( ) รถยนตส่์วนตวั ( ) รถตูโ้ดยสาร 
 ( )  รถโดยสารประจ าทาง  ( ) รถไฟ  ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 
2. พาหนะท่ีท่านใชเ้ดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายหาดหวัหิน 
 ( )  รถยนตส่์วนตวั  ( ) รถสองแถว   ( ) รถตุก๊ตุก๊   
  ( )  จกัรยานยนต ์   ( ) สามลอ้  ( ) จกัรยาน   
  ( )  เดินเทา้    ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………… 
3. ระยะเวลาท่ีท่านพกัคา้งแรมในอ าเภอหวัหินจ านวน……………………คืน 
4. ท่านเลือกท่ีพกัประเภทใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ( )  โรงแรม & รีสอร์ทขนาดใหญ่ ( ) บงักะโล  ( ) เกสตเ์ฮา้/โฮสเทล 
 ( )  หอ้งพกัราคาประหยดั  ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................…  
5. กิจกรรมท่ีท่านท าขณะมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ( )  วา่ยน ้า / ด าน ้า 
  ( )  ซ้ือของท่ีระลึก 

( )  พายเรือ / ล่องเรือ 
( )  ข่ีมา้  
( )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................  
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ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 (มากท่ีสุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอ้ย  = 2 นอ้ยท่ีสุด  = 1) 
 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

การเดินทาง      

1.ท่านมกัจะวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหนา้เพื่อก าหนด
เส้นทางท่ีสั้นและใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด 

     

2.ท่านพยายามเลือกประเภทพาหนะท่ีปล่อยก๊าซ CO2นอ้ยท่ีสุดใน
การเดินทางท่องเท่ียว 

     

3.ท่านเลือกใชพ้าหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพก๊าซธรรมชาติหรือ
พลงังานไฟฟ้าในการเดินทางท่องเท่ียว 

     

4.ท่านพยายามหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแน่นเพื่อลดการใช้
พลงังาน 

     

5.ท่านเลือกใชบ้ริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

     

6.ท่านเลือกสัมภาระท่ีจ าเป็นและมีน ้าหนกัเบาในการเดินทางเพื่อ
ช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิง 

     

7.ท่านสนับสนุนการใช้จักรยานหรือการเดินเท่ียวแทนการขับ
รถจกัรยานยนตห์รือรถยนต ์

     

การพกัแรม      

8.ท่านเลือกท่ีพกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมีนโยบายในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นหลกั 

     

9.ท่านเปิดหนา้ต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธ์ิและลมเยน็ๆจากธรรมชาติ
ขณะอยูใ่นหอ้งพกั 
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พฤติกรรมการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

10.ท่านปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องพกัระหวา่งออกไป
ท่องเท่ียวช่วงกลางวนัและกลางคืน 

     

11.ท่านหลีกเล่ียงการใชแ้สงสวา่งท่ีไม่จ  าเป็นในเวลากลางคืน      

12.ท่านเปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกัในอุณหภูมิท่ีไม่ต ่ากวา่ 
25 องศาเซลเซียส 

     

13.ท่านอาบน ้าจากฝักบวัแทนการอาบน ้าในอ่างอาบน ้า      

14.ท่านอาบน ้าโดยไม่ใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่น      

15.ท่านใชผ้า้เช็ดตวัและผา้ปูเตียงซ ้ าเพื่อลดการใชน้ ้าประปาในการ
ซกัลา้ง 

     

16.ท่านไม่เปิดน ้าทิ้งไวแ้ละปิดน ้าเม่ือไม่ใชง้าน      

กจิกรรมการท่องเทีย่ว      

17.ท่านเลือกกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น เดินชมธรรมชาติ 
วา่ยน ้า พายเรือ หรือป่ันจกัรยาน 

     

18.ท่านหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นหลกัเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 เช่น เจท็สกี 

     

19.ท่านไม่เด็ดดอกไมต้น้ไมห้รือไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ในแหล่งท่องเท่ียว 

     

20.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน เช่น การปลูกตน้ไม ้
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ตอนที ่3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีท่านเห็นวา่ขอ้ความ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”ตามความคิดของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1.ปริมาณขยะและน ้าเสียจากแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  

2.การปลูกตน้ไมแ้ละการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน 

  

3.การใชถุ้งพลาสติกส่งผลใหส้ภาวะโลกร้อนทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน   
4.การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าคือการท่องเท่ียวท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ 

  

5.การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจะประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือใน
การลดก๊าซเรือนกระจกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเท่านั้น 

  

6.การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางเท่านั้น   
7.นักท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ าท าให้แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไดรั้บการอนุรักษ ์

  

8.การเดินทางท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบินก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากท่ีสุด   
9.การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัเป็นวิธีการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
ดีท่ีสุด 

  

10.โรงแรมระดบัห้าดาวก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ 

  

11.การน านวตักรรมการประหยดัพลงังานมาใช้ในโรงแรมเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลือง
และไม่ก่อใหเ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจก  

  

12.การพายเรือคายคัเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า
การเล่นเจท็สกี 

  

13.การรับประทานอาหารตามฤดูกาลจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคการขนส่ง 

  

14.การรับประทานเน้ือสัตวใ์หน้อ้ยลงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

15.สัญลกัษณ์ หมายถึง “ฉลากลดคาร์บอน” ของประเทศไทย   
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ตอนที ่4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต ่า 
1. ท่านเคยรู้จกัการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่ามาก่อนหรือไม่ 

( )  รู้จกั    ( ) ไม่รู้จกั (ไม่ตอ้งตอบค าถามขอ้ 2-3) 
2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากท่ีใด 

( )  ประเทศ/จงัหวดัตน้ทาง ( ) อ าเภอหวัหิน 
3. ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต ่าจากส่ือประเภทใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 

 

ส่ือประเภทต่าง ๆ เป็นประจ า บางคร้ัง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
1. โทรทศัน์     
2. วทิย ุ     
3. อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์     
4. นิตยสาร/วารสารการท่องเท่ียว     
5. ญาติ/เพื่อนฝงู / คนรู้จกั     
6. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/อพท.     
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………..…     
 

 
ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม☺ 

 



 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค 
 

จากการน าแบบสอบถามทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน    
ของข้อค าถามในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ในด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

  Mean Std. Deviation N 
1 beh_t6 3.5000 .82001 30 
2 beh_t7 3.5333 .77608 30 
3 beh_ac1 3.5667 .97143 30 
4 beh_ac2 3.4333 .81720 30 
5 beh_ac3 3.5667 .85836 30 
6 beh_ac4 3.4667 .89955 30 
7 beh_ac5 3.7000 .74971 30 
8 beh_ac6 3.6333 .71840 30 
9 beh_ac7 3.6000 .72397 30 
10 beh_ac8 3.5000 .82001 30 
11 beh_ac9 3.8000 .80516 30 
12 beh_tac1 3.4333 .81720 30 
13 beh_tac2 3.3667 .99943 30 
14 beh_tac3 3.5333 1.10589 30 
15 beh_t5 3.4333 .81720 30 
16 beh_tac4 3.4333 .85836 30 
17 beh_t1 3.8000 .66436 30 
18 beh_t2 3.6333 .80872 30 
19 beh_t3 3.5333 .77608 30 
20 beh_t4 3.4333 .77385 30 

N of     

Statistics for Mean Variance Std. Deviation N of Items 

SCALE 70.9000 100.645 10.03219 20 
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Item – total Statistics 

 Scale Mean  
if Item Deleted 

Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

beh_t1 67.1000 96.162 .310 .907 
beh_t2 67.2667 93.926 .387 .906 
beh_t3 67.3667 90.654 .635 .900 
beh_t4 67.4667 95.844 .277 .909 
beh_t5 67.4667 91.775 .524 .903 
beh_t6 67.4000 90.179 .629 .900 
beh_t7 67.3667 90.447 .650 .900 

beh_ac1 67.3333 89.264 .569 .902 
beh_ac2 67.4667 89.706 .664 .899 
beh_ac3 67.3333 91.747 .496 .904 
beh_ac4 67.4333 90.392 .552 .902 
beh_ac5 67.2000 90.234 .691 .899 
beh_ac6 67.2667 93.926 .445 .905 
beh_ac7 67.3000 93.114 .501 .903 
beh_ac8 67.4000 91.352 .550 .902 
beh_ac9 67.1000 91.955 .521 .903 
beh_tac1 67.4667 91.775 .524 .903 
beh_tac2 67.5333 87.775 .634 .900 
beh_tac3 67.3667 85.206 .696 .898 
beh_tac4 67.4667 90.120 .601 .901 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 
N of Item = 20 
Alpha = .907 



ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ  นามสกุล นางสาวกรรณิกา เขจรลาภ 

 
ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2554 
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