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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ (EK) และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ (EB)
และ (3) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อ EB เมื่อมี EK เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ตัวอย่างใน
การวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 547คน โดยใช้วธิ ีเลือกแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ คือ สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ การวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลัน่ และการวิเคราะห์การ
ส่ งผ่าน ผลการวิจยั ที่สาํ คัญพบว่า (1) นักศึกษาที่มีเพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันมี EB แตก
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่นกั ศึกษาที่ช้ นั ปี และคณะวิชาต่างกันมี EBไม่แตกต่างกัน (2) บุคลิกภาพห้าองค์
ประกอบทั้งห้าด้านมีความสัมพันธ์กบั EB และพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง EB กับ EK อย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติ ส่ วนบุคลิกภาพด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์( N) และด้านการแสดงตัว (E) เท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์กบั EK อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (3) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อ EB อย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติ ในขณะที่อิทธิพลของ N ต่อ EB เมื่อมี EK เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน เป็ นการส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
และ E เป็ นการส่ งผ่านบางส่ วน แต่บุคลิกภาพด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ (O) ด้านความเป็ นมิตร (A)
และด้านการมีจิตสํานึก (C) ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ EB เมื่อมี EK เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
คําสํ าคัญ : บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยว
Abstract
The objectives of this research were (1) to compare the ecotourism behavior level of undergraduate students from different backgrounds (2) to investigate the correlation among the Big Five personality
traits, ecotourism knowledge (EK), and ecotourism behavior (EB) and (3) to examine the effects of the
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Big Five personality traits on the EB with the EK as a mediating variable. The sample was 547 undergraduate students selected by the multi-stage sampling. The research instruments were questionnaires.
The data were analyzed using descriptive statistics, analysis of variance (ANOVA), Scheffé’s multiple
comparisons test, hierarchical stepwise regression and mediation analysis. The major research findings
were (1) thestudents with different gender and academic achievement indicated significant different EB,
but there were no differences in EB for the students of different year level and faculties; (2) the Big Five
personality traitshad related to the EB and revealed that there was a significant positive relationship between EB and EK. Only Neuroticism (N) and Extraversion (E) were significantly related to EK; (3) all
the Big Five personality traits had a significance regarding EB, whereas the effects of N on EB with the
EK as a mediating variable was perfect mediation and E was partial mediation. Openness to Experience
(O), Agreeableness (A) and Conscientiousness (C), however, had no indirect effect on EB with the EK
as a mediating variable.
Keywords : Big Five personality, Tourist behavior, Ecotourism, Tourism knowledge
บทนํา
ในช่ วงกว่าทศวรรษที่ ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวนับว่ามี บทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ สังเกตได้วา่ รายรับจากการท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2551จัดอยูใ่ นอันดับ1ของ
ภูมิภาคอาเซี ยน (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ, 2555) กลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่ มสนใจศึกษาเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับสภาพภูมิทศั น์ตามธรรมชาติ ระบบนิ เวศ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมของสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวมากขึ้น (พิฑูรย์ ทองฉิ ม,ปองพชร ธาราสุ ข และนิศาชล สกุลชาญ
ณงค์, 2556) แต่ปรากฏว่ามีนกั ท่องเที่ยวส่ วนหนึ่ งที่ขาดความรับผิดชอบและขาดความเข้าใจ ได้พยายาม
กดดันให้ชุมชนปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตน ส่ งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่ อมโทรมหรื อถูก
ทําลายลง (นภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี, 2552;ไพฑูรย์ พงศะบุตร, 2555) ดังนั้น แนวคิดการท่องเที่ยว
ที่ตอ้ งสร้างจิตสํานึ กเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ธรรมชาติจึงได้รับความนิ ยมมากขึ้น เรี ยกว่า การท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ หรื อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) นอกจากนี้ อาจเรี ยกด้วยชื่ออื่นอีก เช่น Nature Tourism,
Biotourism และGreen Tourism เป็ นต้น (สฤษฏ์ แสงอรัญ, 2539)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิม เพราะมีขอบข่ายของ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นหลัก (สายสุ นีย ์ สิ งหทัศน์, 2012) องค์การการท่องเที่ยวแห่ งโลก (United
Nations World Tourism Organization: UNWTO) เสนอว่า รู ปแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้องคํานึ ง
ถึงสภาพแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมทั้งสามมิติให้เกิดความสมดุล (United Nations
News Centre, 2013) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 ของไทยก็เน้นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2555) ด้วยการ
สร้างความเข้าใจและจิตสํานึกที่นกั ท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
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จากการที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศหรื อเชิ งอนุ รักษ์จาํ นวนมาก ทั้งการท่องเที่ยว
ตามแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิ งเกษตร และการท่องเที่ยวเชิ งศิลปวัฒนธรรม จึ งทําให้มีนกั ท่อง
เที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน จากการศึกษาพบว่า มีจาํ นวนถึงร้อย
ละ46.30 (จารุ เนตร วิเศษสิ งห์, 2551) ดังนั้น การให้ความรู ้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
เมื่อไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่างๆ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะสะท้อนถึงการเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และมีการวิจยั พบว่าลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(จารุ เนตร วิเศษสิ งห์, 2551; Leung & Law, 2010) ซึ่งแนวคิดของรู ปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism
Model) เสนอไว้วา่ พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกนั้น นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพและอุปนิสยั ซึ่ ง
เป็ นจิตลักษณะเดิมแล้ว ยังอาจขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ของบุคคลที่ก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติกรรมอัน
เป็ นปั จจัยของจิตลักษณะบุคคลตามสถานการณ์ได้อีกด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2553)ในบริ บทสังคม
ไทยปั จจุบนั เยาวชนทั้งหลายต้องเรี ยนรู ้การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการดําเนิ น
ชีวติ และดูแลทรัพยากรให้อยูค่ ู่กบั สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต (สุ รียพ์ ร ธรรมิกพงษ์, พวงผกา
แก้วกรม และสุ รางรัตน์ พันแสง, 2553; Heng & Lai, 2012; Lee & Moscardo, 2005)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ แยกนําเสนอเป็ นสองประเด็น คือ นิยาม
ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นิ ยามตัวแปรสําคัญได้แก่ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (the Big Five personality) การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แนวคิดของCosta และ McCrae
(1992) ที่ เสนอไว้ว่าบุคลิกภาพมี ลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ คือ (1) ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism: N) บุคลิกภาพที่แสดงออกคือ ควบคุมตนเองไม่ได้ และมีปัญหาในการปรับตัว (2) การแสดง
ตัว (Extraversion: E) เป็ นบุคลิกภาพชอบเข้าสังคม กล้าแสดงออก รักการผจญภัย กระตือรื อร้น และมอง
โลกในด้านดี (3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience: O) หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์
มีสุนทรี ยภาพ มีความอยากรู ้อยากเห็น มีความคิดและค่านิ ยมที่เปิ ดกว้างพร้อมที่จะทําสิ่ งใหม่ (4) ความ
เป็ นมิตร (Agreeableness: A) เป็ นลักษณะที่มีความสุ ภาพอ่อนโยน ถ่อมตนและให้ความร่ วมมือ และ (5)
การมีจิตสํานึก (Conscientiousness: C) เป็ นลักษณะของการมีระเบียบวินยั มีการวางแผน รอบคอบ รับผิด
ชอบ มีจุดมุ่งหมายและมุ่งสู่ความสําเร็ จ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism Behavior) การวิจยั ครั้งนี้ใช้แนวคิดของCeballos
Lascuràìn, 1987 และ Hetzer, 1965 (cited in Fennell, 2003) ผสมผสานกัน จึงหมายถึง การที่บุคคลเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรี ยนรู ้และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรื อทําความเสี ยหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และอาจเป็ นการช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น
ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ (Ecotourism Knowledge) การวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง การที่
บุคคลมีความรู ้ ความเข้าใจและตอบคําถามเกี่ยวกับสาระของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ถูกต้องทั้งสาม
ตัวแปรดังกล่าวในการวิจยั ครั้งนี้ สามารถวัดได้ดว้ ยแบบสอบถามที่คณะผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในอดีตมีการศึกษาเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพในอาชีพต่างๆ ตามทฤษฎีของ Holland เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยว พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการวางแผน
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ความสนใจและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวอย่างมีนยั สําคัญ (Frew & Shaw, 1999) การสังเคราะห์งานวิจยั
ของLeung & Law (2010) พบว่า การศึกษาโดยใช้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ หรื อ the Big Five ของ Costa
และ McCrae (1992) ได้รับความนิ ยมมากที่สุด และผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของนักศึกษา
ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ และอธิ บายบทบาทด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้โดยบุคลิกภาพ
ด้านการมีจิตสํานึก (C) ด้านความเป็ นมิตร (A) และด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ (O) มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในขณะที่ผลการศึกษาในอินเดียพบว่า นักท่องเที่ยวในประเทศกับนัก
ท่องเที่ยวนานาชาติท่ีไปเที่ยวชมธรรมชาติมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกันซึ่ งสะท้อนถึง
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและบุคลิกภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Bhattacharya
& Dey, 2012) นอกจากนั้น การศึกษานักท่องเที่ยวที่เป็ นเยาวชนพบว่าปั จจัยด้านจิตสังคม เช่น บุคลิกภาพ
ค่านิ ยม ความเชื่ อ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน (Cini, Leone & Passafaro,
2012)
การวิจยั ของ Powell & Ham (2008) จากนักท่องเที่ยวที่เยีย่ มชม Galapagos National Park พบว่า
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีอิทธิ พลต่อการเพิ่มความรู ้ ตลอดจนสนับสนุนให้มีทศั นคติที่จะ
ดูแลปกป้ องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษานี้ สนับสนุนผลงานวิจยั ที่ประเทศออสเตรเลีย เพราะพบ
ว่าการให้ความรู ้นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวตระหนัก และมี
ทัศนคติที่โยงใยถึงการมีส่วนร่ วมในการจัดการและรักษาสิ่ งแวดล้อม (Lee &Moscardo, 2005) นอกจาก
นั้น Heng & Lai (2012) ศึกษาพบว่า ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ ยีย่ มเยือนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับทัศนคติที่นาํ ไปสู่ การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ และมีอิทธิ พลทางตรง และทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะมี
ส่ วนร่ วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผา่ นความดึงดูดหรื อน่าสนใจของภูมิประเทศ
การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างนักท่องเที่ยวสามประเภทใน
สวีเดน คือ นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวในเมือง พบว่าสองประเภท
แรกมีพฤติกรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่านักท่องเที่ยวในเมือง และไม่มีความแตกต่างระหว่าง
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กบั นักท่องเที่ยวธรรมชาติ และมีการศึกษาพบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเชิงนิ เวศของนักท่องเที่ยวที่คาํ นึ งถึงประโยชน์ และนํามาประยุกต์
ใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Wurzinger & Johansson, 2006) ในขณะที่ การศึกษาอิทธิ พลของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์จากนักท่องเที่ยวของ Chiu & Chih (2012) พบว่า ความกังวลกับ
สภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบสําคัญซึ่ งมีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมโดยมีทศั นคติเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ผลการวิจยั นี้ สะท้อนถึงทัศนคติที่เกิดจากการรู ้และเข้าใจสิ่ ง
แวดล้อมที่เชื่อมโยงกับความกังวลกับสิ่ งแวดล้อม และงานวิจยั ของ นภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี (2552)
จากนักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ พบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 75.4 มีความรู ้ความเข้าใจ
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้แก่ อายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ รวมทั้งผลการวิจยั ในประเทศและต่างประเทศต่างสนับสนุน
ว่าการอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยว ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมจะมีทศั นคติและพฤติกรรม
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญ (สุ รียพ์ ร ธรรมิกพงษ์, พวงผกา
แก้วกรม และสุ รางรัตน์ พันแสง,2553; Cheung & Fok, 2014)
กระแสวัฒนธรรม
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จากการประมวลงานวิจยั ทั้งหลายที่กล่าวมา จะเห็ นว่าผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพบว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่ งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ยงั ไม่ค่อยพบการศึกษาตัวแปรทั้ง
สามนี้พร้อมกัน คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะบูรณาการศาสตร์
ร่ วมสาขาระหว่างการท่องเที่ยวกับจิตวิทยาโดยมีวตั ถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานตาม
ลําดับดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อ
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิ กภาพห้าองค์ประกอบ ความรู ้ เรื่ องการท่องเที่ ยวเชิ ง
อนุรักษ์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อมีความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (EK)
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (EB)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
N = ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
E = การแสดงตัว
O = การเปิ ดรับประสบการณ์
A = ความเป็ นมิตร
C = การมีจิตสํานึก

สมมติฐานการวิจยั
1. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกัน
2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กนั
3. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิ พลทางตรง และทางอ้อมต่อพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวเชิ ง
อนุรักษ์ เมื่อมีความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน

๓๔ กระแสวัฒนธรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นองค์ความรู ้ที่นาํ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการกําหนดแนวนโยบาย
จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นกั ศึกษาหรื อเยาวชน เพื่อสร้างเสริ มลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ สําหรับการ
พัฒนานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอนาคตส่ งผลต่อการสร้างโอกาสให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่สร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนได้ นอกจากนั้นยังเป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ
ผูส้ นใจวิจยั ต่อยอดขยายผลให้ลุ่มลึก และกว้างขวางได้ต่อไป
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) แบบการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ต้นที่มีต่อตัวแปรตาม รายละเอียดมีดงั นี้
ประชากรและตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบัน
อุดมศึ กษาทั้งภาครั ฐและเอกชนปี การศึ กษา 2557 จํานวน 1,526,038 คน (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557) การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตร Cohen (1988) โดยใช้โปรแกรม G* Power Computer Software แบบ Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation from zeroที่ระดับความเชื่อมัน่ .01,
effect size (f)2 = 0.052, power (1-) = 0.99 ได้ขนาดตัวอย่าง532 คน (Erdfelder, Faul& Buchner, 1996)
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขนาดตัวอย่างเป็ นจํานวน 560 คน โดยทดขนาดตัวอย่างกรณี ขอ้ มูลขาดหายเพิ่มอีก เลือก
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ขั้นตอนที่ 1 แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)
โดยแบ่งสถาบันเป็ น 3 ประเภทได้แก่รัฐ เอกชน และราชมงคลกับราชภัฎเดิม จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยจับสลากอย่างละ 2 สถาบัน (เฉพาะในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกแบบกําหนดสัดส่ วน (Quota Sampling) เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1:1 และกําหนด
สัดส่ วนคณะวิชาเป็ นกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยีกบั กลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์
เท่ากับ1:1 ขั้นตอนที่ 3 เลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมอบหมายให้ผูช้ ่ วยวิจยั ซึ่ งเป็ น
นักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตามสถาบันที่กาํ หนด
ตัว แปรที่ ศึ ก ษา แบ่ ง เป็ นตัว แปรอิ ส ระ(Independent Variable) ได้แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์
ประกอบ และความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบจํานวน 35 ข้อ ผูว้ ิจยั พัฒนามาจากแบบวัดของ
ขวัญเรื อน แสงจีนและคณะ (2546) ตามแนวคิด Costa และ McCrae (1992) ลักษณะเป็ นมาตรประเมิน
ค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating scale) 5 ระดับ (5-1) จากเห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ5
ระดับ (1-5) สําหรับข้อความทางลบ ตัวอย่างข้อคําถามเช่น – ฉันสนิทสนมกับคนอื่นได้ง่าย ส่ วนที่ 3 เป็ น
แบบวัดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) จํานวน 12 ข้อ ผูว้ ิจยั สร้างเองตามแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของ Ceballos Lascuràìn, 1987 และ Hetzer, 1965 (cited in Fennell, 2003) เป็ นมาตรประเมิน
ค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5-1) จาก เป็ นประจํา จนถึงไม่ทาํ เลย และ5 ระดับ (1-5) สําหรับข้อความทางลบ
กระแสวัฒนธรรม
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ตัวอย่างข้อคําถามเช่น- ฉันมักจะปฏิบตั ิตามแผ่นป้ ายบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีไว้ตาม
บริ เวณจุดท่องเที่ยว และ ส่ วนที่ 4 เป็ นความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EK) จํานวน 11 ข้อ ผูว้ จิ ยั สร้าง
เองโดยพัฒนาจากแบบวัดของ นภาลัย มีลาและฉกาจ ราชบุรี (2552) ให้เลือกตอบ ใช่ และ ไม่ใช่ ตัวอย่าง
ข้อคําถามเช่น- การสร้างที่พกั ในแหล่งท่องเที่ยวควรใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและ
ย่อยสลายได้ง่าย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดย
ใช้ค่า IOC (index of item-objective congruence) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คัดเลือกข้อคําถามที่มีความ
สอดคล้องกันเกิน 75 เปอร์เซ็นต์ ปรับปรุ งข้อคําถามบางข้อให้เหมาะสม นําไปทดลองใช้กบั นักศึกษา 30
คน ที่ไม่ใช่ตวั อย่างในการวิจยั วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (reliability) ด้วยสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทั้งฉบับ = 0.804 (N= 0.770, E= 0.858,
O= 0.700, A= 0.740 และC= 0.821) แบบวัดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่าเท่ากับ 0.716 และแบบ
วัดความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ได้ค่าเท่ากับ 0.756โดยมีค่าอํานาจจําแนกตาม CITC (corrected
item-total correlation) ระหว่าง .288-.574 แสดงว่าเครื่ องมือมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ยอมรับได้
วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มอบหมายให้ ผู ้ช่ ว ยวิ จ ั ย เก็ บ ข้อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาตามสถาบั น ที่ ก ํา หนด
ได้แบบสอบถามกลับมาครบ 560 ชุด คิดเป็ นอัตราตอบกลับร้อยละ100 แล้วนํามาคัดเลือกชุดที่ตอบครบ
ถ้วนสมบูรณ์ได้จาํ นวน 547 ชุด คิดเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ได้ร้อยละ 97.68
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น ได้แ ก่ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรการวิจยั โดยใช้สถิติบรรยายได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยข้อ (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance: ANOVA) แบบทางเดียว จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) ข้อ (2) การวิเคราะห์เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ และ ข้อ (3)
การวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลัน่ (Hierarchical Stepwise Regression) และการวิเคราะห์
การส่ งผ่าน (Mediation Analysis)
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เป็ นการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 547 คน เป็ นชาย 271 คน (ร้อยละ 49.5) หญิง 276 คน (ร้อยละ 50.5) ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 มากกว่าชั้นปี ที่ 3 และ 4 เล็กน้อย คือ ร้อยละ26.14 และร้อยละ 26.0 ตามลําดับ เรี ยนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ สุขภาพกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร้อยละ 51.37 กลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์
ร้อยละ 48.63 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) ระหว่าง 2.51- 3.00 มากที่สุด คือ ร้อยละ 33.09
รองลงมา คือ GPA ระหว่าง 3.01-3.50 และ GPA ตํ่ากว่า 2.50 คิดเป็ นร้อยละ 27.97 และ 27.61 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) ของนักศึกษา
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ชั้นปี คณะวิชา และGPA ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า
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นักศึกษาที่มีเพศ และGPA แตกต่างกันมี EB แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาหญิงมี
EB สูงกว่านักศึกษาชาย และนักศึกษาที่มี GPA ตํ่ากว่า 2.50 มี EB ตํ่าที่สุด ในขณะที่ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
ชั้นปี และคณะวิชาไม่ส่งผลต่อ EB ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาํ แนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ค่ าเฉลีย่

SD

t/F

p

ผลการเปรียบ
เทียบรายคู่

271
276

3.380
3.475

.403
.391

7.716**

.006

1<2

1. ปี ที่1
2. ปี ที่2
3. ปี ที่3
4. ปี ที่4
3. คณะวิชา 1. กลุ่มวิทย์ฯ
2. กลุ่มสังคมฯ

143
142
128
134
281
266

3.448
3.463
3.392
3.404
3.442
3.413

.381
.379
.392
.448
.398
.403

1.002

.392

.714

.399

4. GPA

151
181
153
62

4.961**

.002

ปัจจัยส่ วน
บุคคล
1. เพศ

กลุ่ม
1. ชาย
2. หญิง

2. ชั้นปี

1. ตํ่ากว่า 2.50
2. 2.51-3.00
3. 3.01-3.50
4. มากกว่า 3.50

n

3.325
3.448
3.485
3.478

.368
.412
.406
.387

1<2, 1<3

หมายเหตุ *p<.05, **p<.01 ; เพศ Levene Statistic = .468 p =.494 ; GPA Levene Statistic = .375 p =.827

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบ
ว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EB) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติทุกองค์ประกอบ โดยบุคลิกภาพด้าน E, O, A, C มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ EB อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วน N มีความสัมพันธ์ทางลบกับ EB ที่ระดับ 0.05 และบุคลิกภาพแบบ
O, A และ C ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EK) แต่บุคลิกภาพด้าน E มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับ EK และบุคลิกภาพด้าน N มีความสัมพันธ์ทางลบกับ EK อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05ในขณะที่ EB กับ EK มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่าการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิด
ตัวแปร

N

E

O

A

C

EB

EK

N

.770

-.302**

-.011

-.132**

-.240**

-.085*

-.091*

.858

.187**

.309**

.215**

.117**

.105*

.700

.316**

.208**

.239**

-.040

.740

.252**

.233**

.028

.821

.290**

.043

.716

.341**

E
O
A
C
EB
EK

.756

ค่าเฉลี่ย

3.191

3.601

3.8131

3.567

3.201

3.428

8.437

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.594

0.611

0.466

0.423

0.522

0.400

1.790

หมายเหตุ:1.*p<.05; **p<.01
2.ตัวเลขแนวทแยง คือ ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของแบบวัดตัวแปรแต่ละตัว

3. ผลการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(EB) เมื่อมีความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (EK) เป็ นตัวแปรส่ งผ่านโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
ขั้นตอนระดับลดหลัน่ และการวิเคราะห์การส่ งผ่าน
เนื่องจากบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีตวั แปร 5 ตัว การวิเคราะห์การส่ งผ่านในที่น้ ีจึงแยกเป็ น 5
โมเดลตามตัวแปรทั้งห้าองค์ประกอบคือ N, E, O, A, และ C ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีโมเดลการส่ งผ่าน
รวม 2 โมเดลขององค์ประกอบ N และ E เท่านั้นโดยบุคลิกภาพองค์ประกอบ N มีอิทธิพลทางตรง (direct
effect)เป็ นเชิงลบต่อ EB อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (β =-.055, t =-.055, p =.174) แต่มีอิทธิพลทางอ้อม
(indirect effect) จาก N ส่ งผ่าน EK ไปยัง EB อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β =-.091, t =-2.123, p =.034)
โดยพิจารณาจากอิทธิ พลรวม (total effect) กับอิทธิ พลทางตรง (direct effect) จึงจัดเป็ นการส่ งผ่านอย่าง
สมบูรณ์ (perfect mediation) เพียงโมเดลเดียว ส่ วนบุคลิกภาพองค์ประกอบ E มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อ EB อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β =.083, t =2.044, p =.041) และมีอิทธิพลทางอ้อมจาก E ส่ งผ่าน EK
ไปยัง EB อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (β =.105, t =2.456, p =.014) จึงเป็ นการส่ งผ่านบางส่ วน (partial mediation) ส่ วนโมเดลบุคลิกภาพองค์ประกอบด้าน O, A และ C มีแต่อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ EB อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติในขณะที่อิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่าน EK ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติท้ งั สามโมเดล ดังตาราง
ที่ 3 และ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลส่ งผ่าน (mediation analysis) ตัวแปร EK และภาพประกอบ
อิทธิพล

b

β

SE

t

p

N ---> EK
EK---> EB
N ---> EB
N’ ---> EB

-.273
.075
-.058
-.037

-.091*
.336**
-.085*
-.055

.129
.009
.029
.027

-2.123
8.329
-2.003
-1.362

.034
.000
.046
.174

E ---> EK
EK ---> EB
E ---> EB
E’ ---> EB

.306
.074
.077
.054

.105*
.333**
.117**
.083*

.125
.009
.028
.026

2.456
8.245
2.758
2.044

.014
.000
.006
.041

O ---> EK
EK ---> EB
O ---> EB
O’ ---> EB

-.155
.079
.205
.217

-.040
.352**
.239**
.253**

.165
.009
.036
.033

-0.945
9.052
5.736
6.508

.345
.000
.000
.000

A ---> EK
EK ---> EB
A ---> EB
A’ ---> EB

.118
.075
.220
.211

.028
.335**
.233**
.223**

.181
.009
.039
.037

.652
8.560
5.585
5.702

.515
.000
.000
.000

C ---> EK
EK ---> EB
C ---> EB
C’ ---> EB

.147
.074
.222
.212

.043
.330**
.290**
.276**

.147
.009
.031
.030

.998
8.548
7.067
7.147

.318
.000
.000
.000

หมายเหตุ: 1. *p<.05; **p<.01
2. เส้น N, E, O A, C ไป EB หมายถึง อิทธิพลรวม ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นวงเล็บ (....)
3. N’, E’, O’, A’, C’ ไป EB หมายถึง อิทธิพลทางตรงของ N, E, O, A, C ที่มตี อ่ EB เมือ่ มี EK เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบผ่านตัวแปร EK ต่อ
ตัวแปร

สั มประสิ ทธิ์สห
สั มพันธ์ กบั EB

อิทธิพลรวม

อิทธิพลทางตรง

อิทธิพลทางอ้ อม

N
EK
E
EK
O
EK
A
EK
C
EK

-.085*
.341**
.117**
.341**
.239**
.341**
.233**
.341**
.290**
.341**

-.085*
.336**
.117**
.333**
.239**
.352**
.233**
.335**
.290**
.330**

-.055
.336**
.083*
.333**
.253**
.352**
.223**
.335**
.276**
.330**

-.030
.034
-.014
.010
.014
-

หมายเหตุ: 1. *p<.05; **p<.01

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่าสนับสนุ นสมมติ ฐานที่ 1 บางส่ วน กล่าวคือ นักศึ กษาที่ มีปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านเพศ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์แตก
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ข้อค้นพบนี้สนับสนุนผลงานวิจยั ของนภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี (2552) และ
Cini, Leone & Passafaro (2012) ที่พบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่อง
เที่ยว อภิปรายได้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงสิ่ ง
แวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นหลัก (สายสุ นีย ์ สิ งหทัศน์, 2012) ซึ่ งเพศหญิงอาจมีความกังวลกับ
สภาพสิ่ งแวดล้อมมากกว่าจึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Chiu & Chih, 2012)
อธิ บายได้ทาํ นองเดียวกันว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกันก็อาจจะมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
สภาพสิ่ งแวดล้อมต่างกันจึงส่ งผลต่อทัศนคติ และความเชื่อตลอดจนแนวโน้มของการแสดงออกที่ต่างกัน
ได้ (Heng & Lai, 2012) ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านชั้นปี และคณะวิชาที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์(EB) อย่างมีนยั สําคัญนั้น อาจเป็ นเพราะมีความคาบเกี่ยวจากการเรี ยนแบบเลือกเสรี ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี ทําให้บทบาทจากตัวแปรนี้ ไม่ชดั เจน และคณะวิชาที่ผวู ้ ิจยั แบ่งไว้เป็ นแบบกว้างๆ มี
สองกลุ่มเท่านั้น คือกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ไม่ได้แบ่งเป็ นวิชาเอกหรื อโท ประกอบกับนักศึกษาบางคนอาจจัดประเภทคณะวิชาคลาด
เคลื่อนจากที่กาํ หนดไว้จึงไม่พบความแตกต่างของ EB ที่เกิดจากปัจจัยด้านนี้
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 บางส่ วนเช่นกัน กล่าวคือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทั้งห้าองค์ประกอบ ซึ่ งสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ Leung & Law (2010) และBhattacharya & Dey (2012) เป็ นที่น่าสังเกตว่า บุคลิกภาพ
O, A และ C มี ค่าความสัมพันธ์กบั EB สู งกว่าบุ คลิ กภาพด้าน N และ E ซึ่ งเป็ นสององค์ประกอบ
ของบุคลิ กภาพที่ มีความสัมพันธ์กบั EK อย่างมี นัยสําคัญโดย N มี ความสัมพันธ์ทางลบ ในขณะที่ E
มีความสัมพันธ์ทางบวก
นอกจากนั้น การวิจยั ครั้งนี้ยงั แสดงผลสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 เป็ นบางส่ วน เพราะเมื่อวิเคราะห์
การส่ งผ่านของ EK แยกเป็ น 5 โมเดลตามตัวแปรทั้งห้าองค์ประกอบคือ N, E, O, A, และ C พบว่า
องค์ประกอบ N และ E เท่านั้นที่แสดงโมเดลการส่ งผ่าน EK ระหว่างบุคลิกภาพกับ EB โดย N แสดง
การส่ งผ่านอย่างสมบูรณ์ (perfect mediation) และ E แสดงการส่ งผ่านบางส่ วน (partial mediation) ข้อค้น
พบดังกล่าวสนับสนุ นงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศที่แสดงผลว่า บุคลิกภาพส่ งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ (นภาลัย มี ลา และฉกาจ ราชบุรี, 2552) โดยมี ความรู ้ ในเรื่ องการท่องเที่ ยว
เชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องด้วย (สุ รียพ์ ร ธรรมิกพงษ์, พวงผกา แก้วกรม และ สุ รางรัตน์ พันแสง, 2553; Cheung
& Fok, 2014; Heng & Lai, 2012; Powell & Ham, 2008) อธิ บายตามแนวคิดของ Costa และ McCrae (1992) ในเรื่ องบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบได้ว่าบุคลิกภาพด้าน N มีลกั ษณะควบคุมตนเองไม่ได้
การจะมี EB จึงส่ งผ่าน EK อย่างสมบูรณ์ แต่เป็ นอิทธิ พลทางลบระหว่าง N กับ EK และ N กับ EB แต่
EK มีอิทธิ พลทางตรงกับ EB เป็ นบวก อธิ บายได้ว่าบุคลิกภาพแบบ N คือมีปัญหาในการปรับตัวหรื อ
อารมณ์ไม่มนั่ คงจึงต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งนั้นมาชี้นาํ เสี ยก่อนจึงจะแสดง EB ส่ วนบุคลิกภาพ
ด้าน E มีลกั ษณะกล้าแสดงออกรักการผจญภัย เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าโดยธรรมชาติของลักษณะบุคลิกภาพ
แบบนี้ น่าจะส่ งผลให้เกิด EB ได้ซ่ ึ งผลการวิจยั พบว่ามีอิทธิ พลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญ แต่การวิจยั ครั้งนี้
พบว่า EK มีบทบาทส่ งผ่านบางส่ วนต่อการเกิด EBด้วย แสดงว่าถ้า E มี EK มากระตุน้ ร่ วมด้วยจะแสดง
EB ได้ดีข้ ึน ในขณะที่ บุคลิกภาพด้าน O, A และ Cผลการวิจยั พบว่ามีแต่อิทธิ พลทางตรงต่อ EB โดย
ไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่าน EK อย่างมีนยั สําคัญ ไม่ได้หมายความว่า บุคลิกภาพ O, A และ C ไม่ตอ้ งมี
ความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่กรณี น้ ีแสดงให้เห็นว่า EK ไม่มีบทบาทในการส่ งผ่านที่ทาํ ให้เกิด
EB เท่านั้น อาจเป็ นเพราะด้วยลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตัวอยูแ่ ล้ว เพราะบุคลิกภาพ Oคือ มีสุนทรี ยภาพ บุคลิกภาพ A มีความพร้อม
ให้ความร่ วมมือ และบุคลิกภาพ C มีความรับผิดชอบ บทบาทของ EK จึงไม่แสดงอิทธิ พลส่ งผ่านอย่างมี
นัยสําคัญ ผลการวิจยั นี้สนับสนุนการศึกษาของ Leung & Law (2010) อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผลการวิจยั เรื่ อง
นี้ จะสนับสนุ นสมมติฐานเป็ นบางส่ วน แต่ได้พิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบกับ EB และบทบาทของ EK ที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่านระหว่างบุคลิกภาพแบบ N และ E กับ EB
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีการตรวจสอบในโมเดลถึงค่าขนาดอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรง
ว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้อค้นพบข้างต้นนําไปสู่การอภิปรายได้วา่ การจะนําผลการวิจยั เรื่ องนี้ไปใช้ประโยชน์ คณาจารย์
และนักการศึกษาทั้งหลายที่ตอ้ งการพัฒนา EB ของนักศึกษาควรคํานึ งถึงบุคลิกภาพแต่ละบุคคลเป็ น
เบื้องต้น และให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มบุคลิกภาพด้าน O, A และ C ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่างๆ ที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสามประการ
ให้มากขึ้น เพราะผลการวิจยั แสดงให้เห็นแล้วว่า หากนักศึกษามีบุคลิกภาพดังกล่าวจะมี EB ตามมาได้
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เพราะตัวแปรเหล่านี้ มีความสัมพันธ์ และอิทธิ พลทางตรงต่อกันอย่างมีนยั สําคัญ ตลอดจนเห็นความ
สําคัญของการให้ EK หรื อความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สาํ หรับนักศึกษาที่บุคลิกภาพแบบ N และ
E เนื่องจากส่ งผลต่อ EB ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างทัศนคติหรื อจิตสํานึก และค่านิยมในการแสดง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย อันจะส่ งผลต่อคุณภาพของการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนได้ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายครู อาจารย์ และนักการศึ กษา สามารถใช้ผลจากการวิจยั ครั้ งนี้
ส่ งเสริ มความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์สําหรับบุคลิกภาพแบบ N และ Eในฐานะตัวแปรส่ งผ่าน
ที่ เ กิ ด ผลต่ อ EBของนัก ศึ ก ษา ทั้ง นี้ กลไกในการสร้ า งเสริ ม ความรู ้ ดัง กล่ า วอาจใช้ก ารสัม มนา หรื อ
การจัดกิ จกรรมที่ ก่อให้เกิ ดประสบการณ์ หรื อใช้การปรั บกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อสร้ างเสริ ม
บุคลิกภาพแบบ O, A และC ให้มากขึ้นก็ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ มทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ขอ้ ค้น
พบจากตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร และควรวิจยั แบบบูรณาการจากสหวิทยาการตามกลยุทธ์
การส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อให้ผลการวิจยั ลึกซึ้ ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นจะได้นาํ ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. นงลัก ษณ์ วิรั ช ชัย เป็ นอย่า งสู ง ที่ ใ ห้ข อ้ เสนอแนะ
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ขอบคุณ ดร. มารยาท โยยศทอง และอาจารย์มยุรี เสื อคําราม ที่ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขอบคุณ Dr. Tony Page ที่กรุ ณาช่วยตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษขอบคุณนักศึกษาที่เป็ นผูช้ ่วยวิจยั
เก็บข้อมูล และขอบคุณนักศึกษาที่เป็ นตัวอย่างตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ทุกคน
บรรณานุกรม
ขวัญเรื อน แสงจีน. (2546). ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพ
ทางสั งคม. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุ เนตร วิเศษสิ งห์. (2551). ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศของเยาวชนไทย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2553). รู ปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model)เพื่อการวิจยั สาเหตุของ
พฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “วิถสี ู่ ชัยชนะในเวที
วิจยั เพือ่ การขอทุน รุ่นที่ 2”กรุ งเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
นภาลัย มีลา และฉกาจ ราชบุรี. (2552). การศึกษาคุณภาพความเป็ นนักท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ: กรณีศึกษา
นักท่ องเที่ยวในแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

๔๒ กระแสวัฒนธรรม

พิฑูรย์ ทองฉิ ม, ปองพชร ธาราสุ ข และ นิศาชล สกุลชาญณงค์. (2556). ความต้องการการตลาดต้นแบบ
การท่ อ งเที่ ย วฟื้ นประวัติ ศ าสตร์ ต ามรอยพระพุ ท ธเจ้า หลวงในจัง หวัด สงขลา. การประชุ ม
หาดใหญ่ วชิ าการครั้งที่ 4 เรื่องการวิจยั เพือ่ พัฒนาสั งคมไทย. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ไพฑูรย์ พงศะบุตร. (2555). ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย. สารานุกรมไทย
สํ า หรั บ เยาวชน โดยพระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เล่ ม 37.กรุ ง เทพฯ:
โครงการสารานุกรมไทยฯ.
สฤษฏ์ แสงอรัญ. (2539). การท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศ (Ecotourism) วันที่คน้ ข้อมูล17 ตุลาคม
2557, จาก http://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Tour/Eco_Tour.html
สายสุ นีย ์ สิ งหทัศน์. (2012). การท่ องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ . HIGHLIGHT THAILAND. วันที่คน้ ข้อมูล
28 ตุ ล าคม 2557, จาก http://www.highlightthailand.com/th/main/detail_content/
Ecotourism/214.html
สุ รียพ์ ร ธรรมิกพงษ์, พวงผกา แก้วกรม และ สุ รางรัตน์ พันแสง. (2553). การพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่ างยัง่ ยืน.เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา. (2557). จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กัด .
วันที่คน้ ข้อมูล 30 ตุลาคม 2557, จาก http://www.mua.go.th/
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติฉบับทีส่ ิ บเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙. วันที่คน้ ข้อมูล 15 ตุลาคม 2557, จาก http://www.
nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf
สํา นัก งานคณะกรรมการวิ จ ัย แห่ ง ชาติ . (2555). ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ย การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2555-2559. วันที่คน้ ข้อมูล15 ตุลาคม 2557,จาก http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=172
Bhattacharya, D.andDey, S. (2012). Predisposition of travelers to qualify as eco-tourists: A comparative
assessment of behavior of domestic and international tourists.Asia Pacific Journal of
Marketing & Management Review.1(4),1-15.
Cheung, L. T. O. andFok, L. (2014).Assessing the role of ecotourism training in changing participants’
pro-environmental knowledge, attitude and behaviour.Asia Pacific Journal of Tourism
Research, 19(6), 645-661.
Chiu, T. Y. and Chih, W. H. (2012). Study the determinants of ecotourism behavior. Marketing Review,
9(2), 203-222.
Cini, F., Leone, L. andPassafaro, P. (2012). Promoting ecotourism among young people:
Asegmentation strategy.Environment and Behavior. 44(1), 87-106.
Cohen. J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nded.). New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
Costa, P. T., Jr. and McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO
Five-Factor Inventory (NEO-FFI).Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

กระแสวัฒนธรรม

๔๓

Fennell, D. A. (2003).Ecotourism: An introduction. (2nd. Ed.). New York: Routledge.
Frew, E. A. and Shaw, R. N., (1999) The relationship between personality, gender, and tourism
behavior. Tourism Management. 20 (2), 193-202.
Heng, Z. and Lai, L. S.(2012).A structural model of residents’ intention to participate in ecotourism:
The case of a wetland community. Tourism Management. 33(4), 916-925.
Lee, W. H. and Moscardo, G. (2005). Understanding the impact of ecotourism resort experiences
on tourists’environmental attitudes and behavioural intentions. Journal of Sustainable
Tourism. 13(6), 546-565.
Leung, R.and Law, R. (2010). A review of personality research in the tourism and hospitality
context. Journal of Travel & Tourism Marketing. 27, 439-459.
Powell, R. B. and Ham, S. H. (2008). Can ecotourism interpretation really lead to pro-conservation
knowledge, attitudes and behaviour? evidence from the Galapagos Islands. Journal of
Sustainable Tourism. 16(4), 467-489.
United Nations News Centre. (2013). UN agency welcome. Retrieved October 12, 2014, from
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
Wurzinger, S. and Johansson, M. (2006). Environmental concern and knowledge of ecotourism among
three groups of Swedish tourists. Journal of Travel Research. 45(2), 217-226.

๔๔ กระแสวัฒนธรรม

