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บทคดัย่อ

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้

องคป์ระกอบ ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EK) และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EB)  

และ (3) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีต่อ EB เม่ือมี EK เป็นตวัแปรส่งผา่น ตวัอยา่งใน

การวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 547คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือในการวจิยัเป็น

แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ คือ สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ การวเิคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ และการวเิคราะห์การ

ส่งผา่น ผลการวจิยัท่ีสาํคญัพบวา่ (1) นกัศึกษาท่ีมีเพศและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัมี EB แตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  แต่นกัศึกษาท่ีชั้นปีและคณะวชิาต่างกนัมี EBไม่แตกต่างกนั (2) บุคลิกภาพหา้องค์

ประกอบทั้งหา้ดา้นมีความสมัพนัธ์กบั EB และพบความสมัพนัธ์ทางบวกระหวา่ง EB กบั EK อยา่งมีนยั

สาํคญัทางสถิติ  ส่วนบุคลิกภาพดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์( N) และดา้นการแสดงตวั (E)  เท่านั้นท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบั EK อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (3) บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อ EB อยา่งมีนยั

สาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีอิทธิพลของ N ต่อ EB เม่ือมี EK เป็นตวัแปรส่งผา่น เป็นการส่งผา่นแบบสมบูรณ์

และ E เป็นการส่งผา่นบางส่วน แต่บุคลิกภาพดา้นการเปิดรับประสบการณ์ (O) ดา้นความเป็นมิตร (A) 

และดา้นการมีจิตสาํนึก (C) ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อ EB เม่ือมี  EK เป็นตวัแปรส่งผา่น

คาํสําคญั : บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ   พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว   การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

                ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียว

Abstract

           The objectives of this research were (1) to compare the ecotourism behavior level of undergradu-

ate 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 under-

graduate 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 be-

tween 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. 
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บทนํา

 ในช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับว่ามีบทบาทสําคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ สงัเกตไดว้า่รายรับจากการท่องเท่ียวของไทยในปี พ.ศ. 2551จดัอยูใ่นอนัดบั1ของ

ภูมิภาคอาเซียน (สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2555) กลุ่มนกัท่องเท่ียวเร่ิมสนใจศึกษาเรียนรู้

เก่ียวกบัสภาพภูมิทศัน์ตามธรรมชาติ ระบบนิเวศ พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวแ์ละวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน

ทอ้งถ่ินดั้งเดิมของสถานท่ีท่ีไปท่องเท่ียวมากข้ึน (พิฑูรย ์ทองฉิม,ปองพชร ธาราสุข และนิศาชล สกลุชาญ

ณงค,์ 2556) แต่ปรากฏวา่มีนกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงท่ีขาดความรับผิดชอบและขาดความเขา้ใจ ไดพ้ยายาม

กดดนัใหชุ้มชนปรับเปล่ียนเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของตน ส่งผลใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรมหรือถูก

ทาํลายลง (นภาลยั  มีลา และฉกาจ ราชบุรี, 2552;ไพฑูรย ์พงศะบุตร, 2555) ดงันั้น แนวคิดการท่องเท่ียว

ท่ีตอ้งสร้างจิตสาํนึกเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติจึงไดรั้บความนิยมมากข้ึน เรียกว่า การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) นอกจากน้ี อาจเรียกดว้ยช่ืออ่ืนอีก เช่น Nature Tourism, 

Biotourism และGreen Tourism เป็นตน้ (สฤษฏ ์แสงอรัญ, 2539)

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ มีลกัษณะแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวแบบเดิม เพราะมีขอบข่ายของ

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นหลกั (สายสุนีย ์ สิงหทศัน์, 2012) องคก์ารการท่องเท่ียวแห่งโลก (United 

Nations World Tourism Organization: UNWTO) เสนอว่า รูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนตอ้งคาํนึง

ถึงสภาพแวดลอ้ม สังคมเศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรมทั้งสามมิติให้เกิดความสมดุล (United Nations 

News Centre, 2013) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ของไทยก็เนน้การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ดว้ยการ

สร้างความเขา้ใจและจิตสาํนึกท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์
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 จากการท่ีประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษจ์าํนวนมาก ทั้งการท่องเท่ียว

ตามแหล่งธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม จึงทาํให้มีนกัท่อง

เท่ียวเลือกเดินทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์ากข้ึน โดยเฉพาะเยาวชน จากการศึกษาพบว่า มีจาํนวนถึงร้อย

ละ46.30     (จารุเนตร วเิศษสิงห์, 2551) ดงันั้น การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม

เม่ือไปท่องเท่ียว ณ สถานท่ีต่างๆ จึงเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะสะทอ้นถึงการเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

และมีการวิจยัพบวา่ลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

(จารุเนตร วเิศษสิงห์, 2551; Leung & Law, 2010) ซ่ึงแนวคิดของรูปแบบปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism 

Model) เสนอไวว้า่ พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกนั้น นอกจากจะข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและอุปนิสยัซ่ึง

เป็นจิตลกัษณะเดิมแลว้ ยงัอาจข้ึนอยูก่บัความรู้ของบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมอนั

เป็นปัจจยัของจิตลกัษณะบุคคลตามสถานการณ์ไดอี้กดว้ย (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, 2553)ในบริบทสงัคม

ไทยปัจจุบนัเยาวชนทั้งหลายตอ้งเรียนรู้การอนุรักษธ์รรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเพ่ือรองรับการดาํเนิน

ชีวติและดูแลทรัพยากรใหอ้ยูคู่่กบัสงัคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต (สุรียพ์ร ธรรมิกพงษ,์ พวงผกา 

แกว้กรม และสุรางรัตน ์พนัแสง, 2553; Heng & Lai, 2012; Lee & Moscardo, 2005)

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี แยกนาํเสนอเป็นสองประเดน็ คือ นิยาม

ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นิยามตวัแปรสาํคญัไดแ้ก่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี

บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (the Big Five personality) การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้นวคิดของCosta และ McCrae 

(1992) ท่ีเสนอไวว้่าบุคลิกภาพมีลกัษณะสําคญั 5 ประการ คือ (1) ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neu-

roticism: N) บุคลิกภาพท่ีแสดงออกคือ ควบคุมตนเองไม่ได ้และมีปัญหาในการปรับตวั (2) การแสดง

ตวั (Extraversion: E) เป็นบุคลิกภาพชอบเขา้สงัคม กลา้แสดงออก รักการผจญภยั กระตือรือร้น และมอง

โลกในดา้นดี (3) การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience: O) หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค ์ 

มีสุนทรียภาพ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความคิดและค่านิยมท่ีเปิดกวา้งพร้อมท่ีจะทาํส่ิงใหม่ (4) ความ

เป็นมิตร (Agreeableness: A) เป็นลกัษณะท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน ถ่อมตนและใหค้วามร่วมมือ และ (5) 

การมีจิตสาํนึก (Conscientiousness: C) เป็นลกัษณะของการมีระเบียบวนิยั มีการวางแผน รอบคอบ รับผดิ

ชอบ    มีจุดมุ่งหมายและมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Ecotourism Behavior) การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้นวคิดของCeballos 

Lascuràìn, 1987 และ Hetzer, 1965 (cited in Fennell, 2003) ผสมผสานกนั จึงหมายถึง การท่ีบุคคลเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมอยา่งมีความรับผิดชอบ เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้และ

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ โดยไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนหรือทาํความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และอาจเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (Ecotourism Knowledge) การวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง การท่ี

บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสาระของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดถู้กตอ้งทั้งสาม

ตวัแปรดงักล่าวในการวจิยัคร้ังน้ี สามารถวดัไดด้ว้ยแบบสอบถามท่ีคณะผูว้จิยัพฒันาข้ึน

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตมีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพในอาชีพต่างๆ ตามทฤษฎีของ Hol-

land เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียว พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพกบัการวางแผน
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ความสนใจและพฤติกรรมในการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัสาํคญั (Frew & Shaw, 1999) การสงัเคราะห์งานวจิยั

ของLeung & Law (2010) พบวา่ การศึกษาโดยใชบุ้คลิกภาพหา้องคป์ระกอบ หรือ the Big Five ของ Costa 

และ McCrae (1992) ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด และผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของนกัศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และอธิบายบทบาทดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวไดโ้ดยบุคลิกภาพ

ดา้นการมีจิตสาํนึก (C) ดา้นความเป็นมิตร (A) และดา้นการเปิดรับประสบการณ์ (O) มีความสมัพนัธ์ทาง

บวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ในขณะท่ีผลการศึกษาในอินเดียพบว่า นกัท่องเท่ียวในประเทศกบันกั

ท่องเท่ียวนานาชาติท่ีไปเท่ียวชมธรรมชาติมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนัซ่ึงสะทอ้นถึง

ความแตกต่างของวฒันธรรมและบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (Bhattacharya 

& Dey, 2012) นอกจากนั้น การศึกษานกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเยาวชนพบวา่ปัจจยัดา้นจิตสงัคม เช่น บุคลิกภาพ 

ค่านิยม ความเช่ือ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั (Cini, Leone & Passafaro, 

2012)

 การวจิยัของ Powell & Ham (2008) จากนกัท่องเท่ียวท่ีเยีย่มชม Galapagos National Park พบวา่ 

ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษมี์อิทธิพลต่อการเพิ่มความรู้ ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้ทศันคติท่ีจะ

ดูแลปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ผลการศึกษาน้ี สนบัสนุนผลงานวจิยัท่ีประเทศออสเตรเลีย เพราะพบ

วา่การใหค้วามรู้นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทาํใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกั และมี

ทศันคติท่ีโยงใยถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการและรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Lee &Moscardo, 2005) นอกจาก

นั้น Heng & Lai (2012) ศึกษาพบวา่ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผูเ้ยีย่มเยอืนมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัทศันคติท่ีนาํไปสู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และมีอิทธิพลทางตรง และทางออ้มต่อความตั้งใจท่ีจะมี

ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษผ์า่นความดึงดูดหรือน่าสนใจของภมิูประเทศ

 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มระหว่างนกัท่องเท่ียวสามประเภทใน

สวีเดน คือ นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์นกัท่องเท่ียวธรรมชาติ และนกัท่องเท่ียวในเมือง พบวา่สองประเภท

แรกมีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากกว่านกัท่องเท่ียวในเมือง และไม่มีความแตกต่างระหว่าง

นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์บันกัท่องเท่ียวธรรมชาติ และมีการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์ง

แวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ และนาํมาประยกุต์

ใชส้าํหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Wurzinger & Johansson, 2006) ในขณะท่ี การศึกษาอิทธิพลของ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ากนกัท่องเท่ียวของ Chiu & Chih (2012) พบว่า ความกงัวลกบั

สภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรมโดยมีทศันคติเป็นตวัแปรส่งผา่น ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นถึงทศันคติท่ีเกิดจากการรู้และเขา้ใจส่ิง

แวดลอ้มท่ีเช่ือมโยงกบัความกงัวลกบัส่ิงแวดลอ้ม และงานวจิยัของ นภาลยั มีลา และฉกาจ ราชบุรี (2552) 

จากนกัท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า นกัท่องเท่ียวร้อยละ 75.4 มีความรู้ความเขา้ใจ

หลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดแ้ก่ อาย ุ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ้รวมทั้งผลการวจิยัในประเทศและต่างประเทศต่างสนบัสนุน

ว่าการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะมีทศันคติและพฤติกรรม

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญั (สุรียพ์ร ธรรมิกพงษ,์ พวงผกา

 แกว้กรม และสุรางรัตน ์พนัแสง,2553; Cheung & Fok, 2014) 
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 จากการประมวลงานวิจยัทั้งหลายท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าผลการศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพของนกัท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และพบวา่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์แต่ยงัไม่ค่อยพบการศึกษาตวัแปรทั้ง

สามน้ีพร้อมกนั คณะผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นลกัษณะบูรณาการศาสตร์

ร่วมสาขาระหวา่งการท่องเท่ียวกบัจิตวิทยาโดยมีวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานตาม

ลาํดบัดงัน้ี

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเม่ือ

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ชั้นปี คณะวชิา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษแ์ละพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบท่ีมีต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเม่ือมีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นตวัแปรส่งผา่น

กรอบแนวคดิการวจิยั

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ชั้นปี คณะวชิา และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตกต่างกนั

 2. บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และพฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษมี์ความสมัพนัธ์กนั

 3. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรง และทางออ้มต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์เม่ือมีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นตวัแปรส่งผา่น 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั

N = ความไม่มัน่คงทางอารมณ์

E = การแสดงตวั 

O = การเปิดรับประสบการณ์ 

A = ความเป็นมิตร 

C = การมีจิตสาํนึก

ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์(EK)

พฤติกรรมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์(EB)
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

 ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี จะเป็นองคค์วามรู้ท่ีนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นการกาํหนดแนวนโยบาย

จดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นกัศึกษาหรือเยาวชน เพ่ือสร้างเสริมลกัษณะบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์สาํหรับการ

พฒันานกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในอนาคตส่งผลต่อการสร้างโอกาสใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษท่ี์สร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนืได ้นอกจากนั้นยงัเป็นประโยชนส์าํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือ

ผูส้นใจวจิยัต่อยอดขยายผลใหลุ่้มลึก และกวา้งขวางไดต่้อไป

วธีิดาํเนินการวจิยั

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) แบบการศึกษาอิทธิพลของตวัแปร

ตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตาม รายละเอียดมีดงัน้ี

 ประชากรและตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนั

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,526,038 คน (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2557) การกาํหนดขนาดตวัอยา่งใชสู้ตร Cohen (1988) โดยใชโ้ปรแกรม G* Power Comput-

er Software แบบ Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation from zeroท่ีระดบัความเช่ือมัน่.01, 

effect size (f)2 = 0.052, power (1-) = 0.99 ไดข้นาดตวัอยา่ง532 คน (Erdfelder, Faul& Buchner, 1996) 

ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งเป็นจาํนวน 560 คน โดยทดขนาดตวัอยา่งกรณีขอ้มูลขาดหายเพิ่มอีก เลือก

ตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ขั้นตอนท่ี 1 แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)

โดยแบ่งสถาบนัเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่รัฐ เอกชน และราชมงคลกบัราชภฎัเดิม จากนั้นใชว้ิธีสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยจบัสลากอย่างละ 2 สถาบนั (เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกแบบกาํหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากบั 1:1 และกาํหนด

สัดส่วนคณะวิชาเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีกบักลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เท่ากบั1:1 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยมอบหมายให้ผูช่้วยวิจยัซ่ึงเป็น

นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 รับผดิชอบรวบรวมขอ้มูลตามสถาบนัท่ีกาํหนด

 ตัวแปรท่ีศึกษา แบ่งเป็นตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ได้แก่ บุคลิกภาพห้าองค์

ประกอบ และความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

 เคร่ืองมือในการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยั

ส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบวดับุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบจาํนวน 35 ขอ้ ผูว้ิจยัพฒันามาจากแบบวดัของ

ขวญัเรือน แสงจีนและคณะ (2546) ตามแนวคิด Costa และ McCrae (1992) ลกัษณะเป็นมาตรประเมิน

ค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating scale) 5 ระดบั (5-1) จากเห็นดว้ยอยา่งยิง่จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ5 

ระดบั (1-5) สาํหรับขอ้ความทางลบ ตวัอยา่งขอ้คาํถามเช่น – ฉนัสนิทสนมกบัคนอ่ืนไดง่้าย ส่วนท่ี 3 เป็น

แบบวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EB) จาํนวน 12 ขอ้ ผูว้ิจยัสร้างเองตามแนวคิดการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษข์อง Ceballos Lascuràìn, 1987 และ Hetzer, 1965 (cited in Fennell, 2003) เป็นมาตรประเมิน

ค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั (5-1) จาก เป็นประจาํ จนถึงไม่ทาํเลย และ5 ระดบั (1-5) สาํหรับขอ้ความทางลบ 
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ตวัอยา่งขอ้คาํถามเช่น- ฉนัมกัจะปฏิบติัตามแผน่ป้ายบรรยายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีไวต้าม

บริเวณจุดท่องเท่ียว และ ส่วนท่ี 4 เป็นความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(EK) จาํนวน 11 ขอ้ ผูว้จิยัสร้าง

เองโดยพฒันาจากแบบวดัของ นภาลยั มีลาและฉกาจ ราชบุรี (2552) ใหเ้ลือกตอบ ใช่ และ ไม่ใช่ ตวัอยา่ง

ขอ้คาํถามเช่น- การสร้างท่ีพกัในแหล่งท่องเท่ียวควรใชว้สัดุทอ้งถ่ินท่ีมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติและ

ยอ่ยสลายไดง่้าย

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัใชก้ารตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) โดย

ใชค่้า IOC (index of item-objective congruence) จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนัเกิน 75 เปอร์เซ็นต ์ปรับปรุงขอ้คาํถามบางขอ้ใหเ้หมาะสม นาํไปทดลองใชก้บันกัศึกษา  30 

คน ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งในการวจิยั วเิคราะห์ค่าความเท่ียง (reliability) ดว้ยสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) แบบวดับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทั้งฉบบั = 0.804 (N= 0.770, E= 0.858, 

O= 0.700, A= 0.740 และC= 0.821) แบบวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษค่์าเท่ากบั 0.716  และแบบ

วดัความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดค่้าเท่ากบั 0.756โดยมีค่าอาํนาจจาํแนกตาม CITC (corrected 

item-total correlation) ระหวา่ง .288-.574 แสดงวา่เคร่ืองมือมีคุณภาพผา่นเกณฑย์อมรับได้

วิ ธี เก็บรวบรวมข้อมูล  มอบหมายให้ผู ้ช่วยวิจัย เก็บข้อมูลจากนักศึกษาตามสถาบันท่ีกําหนด

ไดแ้บบสอบถามกลบัมาครบ 560 ชุด คิดเป็นอตัราตอบกลบัร้อยละ100 แลว้นาํมาคดัเลือกชุดท่ีตอบครบ

ถว้นสมบูรณ์ไดจ้าํนวน 547 ชุด คิดเป็นแบบสอบถามท่ีใชไ้ดร้้อยละ 97.68

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรการวิจยั โดยใชส้ถิติบรรยายไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยขอ้ (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variance: ANOVA) แบบทางเดียว จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การวเิคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) ขอ้ (2) การวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ และ ขอ้ (3) 

การวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ (Hierarchical Stepwise Regression) และการวิเคราะห์

การส่งผา่น (Mediation Analysis)

ผลการวจิยั

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 547 คน เป็นชาย 271 คน (ร้อยละ 49.5) หญิง 276 คน (ร้อยละ 50.5) ศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 และ 2 มากกวา่ชั้นปีท่ี 3 และ 4 เลก็นอ้ย คือ ร้อยละ26.14 และร้อยละ 26.0 ตามลาํดบั เรียนกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 51.37 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร้อยละ 48.63 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย (GPA) ระหวา่ง 2.51- 3.00 มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 33.09 

รองลงมา คือ GPA ระหวา่ง 3.01-3.50 และ GPA ตํ่ากวา่ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 27.97 และ 27.61 ตามลาํดบั

การวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

 1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EB) ของนกัศึกษา

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ชั้นปี คณะวิชา และGPA ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ 
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นกัศึกษาท่ีมีเพศ และGPA แตกต่างกนัมี EB แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยนกัศึกษาหญิงมี 

EB สูงกวา่นกัศึกษาชาย และนกัศึกษาท่ีมี GPA ตํ่ากวา่ 2.50 มี EB ตํ่าท่ีสุด ในขณะท่ี ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

ชั้นปีและคณะวชิาไม่ส่งผลต่อ EB ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์าํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ปัจจยัส่วน

บุคคล
กลุ่ม n ค่าเฉลีย่ SD t/F p

ผลการเปรียบ

เทยีบรายคู่

1. เพศ 1. ชาย

2. หญิง

271

276

3.380 

3.475 

.403

.391

7.716** .006 1<2

2. ชั้นปี 1. ปีท่ี1

2. ปีท่ี2

3. ปีท่ี3

4. ปีท่ี4

143

142

128

134

3.448 

3.463 

3.392 

3.404 

.381 

.379 

.392 

.448 

1.002 .392

3. คณะวชิา 1. กลุ่มวทิยฯ์

2. กลุ่มสงัคมฯ

281

266

3.442 

3.413 

.398

.403

.714 .399

4. GPA 1. ตํ่ากวา่ 2.50

2. 2.51-3.00

3. 3.01-3.50

4. มากกวา่ 3.50

151

181

153

62

3.325

3.448

3.485

3.478

.368

.412

.406

.387

4.961** .002 1<2, 1<3

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

 

 2. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบ

วา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EB) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยั

สาํคญัทางสถิติทุกองคป์ระกอบ โดยบุคลิกภาพดา้น E, O, A, C มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั EB อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วน N มีความสมัพนัธ์ทางลบกบั EB ท่ีระดบั 0.05 และบุคลิกภาพแบบ 

O, A และ C ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(EK) แต่บุคลิกภาพดา้น E มีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบั EK และบุคลิกภาพดา้น N มีความสมัพนัธ์ทางลบกบั EK อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05ในขณะท่ี EB กบั EK มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01เม่ือ

พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมด พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์คู่ใดมีค่ามากกวา่ 0.8 แสดงวา่การ

วเิคราะห์คร้ังน้ีไม่มีปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2
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ตารางที ่2  เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกรอบแนวคิด

ตวัแปร N E O A C EB EK

N .770 -.302** -.011 -.132** -.240** -.085* -.091*

E .858 .187** .309** .215** .117** .105*

O .700 .316** .208** .239** -.040

A .740 .252** .233** .028

C .821 .290** .043

EB .716 .341**

EK .756

ค่าเฉล่ีย 3.191 3.601 3.8131 3.567 3.201 3.428 8.437

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
0.594 0.611 0.466 0.423 0.522 0.400 1.790

หมายเหตุ:1.*p<.05; **p<.01  

2.ตวัเลขแนวทแยง คือ ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของแบบวดัตวัแปรแต่ละตวั

 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

(EB) เม่ือมีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (EK) เป็นตวัแปรส่งผา่นโดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยแบบ

ขั้นตอนระดบัลดหลัน่ และการวเิคราะห์การส่งผา่น 

 เน่ืองจากบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีตวัแปร 5 ตวั การวิเคราะห์การส่งผา่นในท่ีน้ีจึงแยกเป็น 5 

โมเดลตามตวัแปรทั้งหา้องคป์ระกอบคือ N, E, O, A, และ C ผลการวิเคราะห์ พบวา่มีโมเดลการส่งผา่น

รวม 2 โมเดลขององคป์ระกอบ N และ E เท่านั้นโดยบุคลิกภาพองคป์ระกอบ N  มีอิทธิพลทางตรง (direct 

effect)เป็นเชิงลบต่อ EB อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (β =-.055, t =-.055, p =.174) แต่มีอิทธิพลทางออ้ม 

(indirect effect) จาก N ส่งผา่น EK ไปยงั EB อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β =-.091, t =-2.123, p =.034) 

โดยพิจารณาจากอิทธิพลรวม (total effect) กบัอิทธิพลทางตรง (direct effect) จึงจดัเป็นการส่งผา่นอยา่ง

สมบูรณ์ (perfect mediation) เพียงโมเดลเดียว ส่วนบุคลิกภาพองคป์ระกอบ E มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อ EB อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β =.083, t =2.044, p =.041) และมีอิทธิพลทางออ้มจาก E ส่งผา่น EK 

ไปยงั EB อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β =.105, t =2.456, p =.014) จึงเป็นการส่งผา่นบางส่วน (partial me-

diation) ส่วนโมเดลบุคลิกภาพองคป์ระกอบดา้น O, A และ C มีแต่อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกบั EB อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติในขณะท่ีอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผา่น EK ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทั้งสามโมเดล ดงัตาราง

ท่ี 3 และ ตารางท่ี 4
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ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลส่งผา่น (mediation analysis) ตวัแปร EK และภาพประกอบ

อทิธิพล                   b   β SE t p

N   ---> EK -.273 -.091* .129 -2.123 .034

EK---> EB .075 .336** .009 8.329 .000

N   ---> EB -.058 -.085* .029 -2.003 .046

N’  ---> EB -.037 -.055 .027 -1.362 .174

E  ---> EK .306 .105* .125 2.456 .014

EK ---> EB .074 .333** .009 8.245 .000

E   ---> EB  .077 .117** .028 2.758 .006

E’  ---> EB   .054 .083* .026 2.044 .041

O  ---> EK -.155 -.040 .165 -0.945 .345

EK ---> EB .079 .352** .009 9.052 .000

O  --->  EB .205 .239** .036 5.736 .000

O’  --->  EB .217 .253** .033 6.508 .000

A ---> EK .118 .028 .181 .652 .515

EK ---> EB .075 .335** .009 8.560 .000

A --->  EB .220 .233** .039 5.585 .000

A’ --->  EB .211 .223** .037 5.702 .000

C  ---> EK .147 .043 .147 .998 .318

EK ---> EB .074 .330** .009 8.548 .000

C  --->  EB .222 .290** .031 7.067 .000

C’  --->  EB .212 .276** .030 7.147 .000

หมายเหตุ: 1.  *p<.05; **p<.01 

  2.  เสน้ N, E, O A, C ไป EB หมายถึง อิทธิพลรวม ขนาดอิทธิพลอยูใ่นวงเลบ็ (....)

  3.   N’, E’, O’, A’, C’ ไป EB หมายถึง อิทธิพลทางตรงของ N, E, O, A, C ท่ีมีต่อ EB เม่ือมี EK เป็นตวัแปรส่งผา่น
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ตารางที ่ 4  เปรียบเทียบอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบผา่นตวัแปร EK ต่อ 

ตวัแปร
สัมประสิทธ์ิสห

สัมพนัธ์กบั EB
อทิธิพลรวม อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม

N -.085* -.085* -.055 -.030

EK .341** .336** .336** -

E .117** .117** .083* .034

EK .341** .333** .333** -

O .239** .239** .253** -.014

EK .341** .352** .352** -

A .233** .233** .223** .010

EK .341** .335** .335** -

C .290** .290** .276** .014

EK .341** .330** .330** -

หมายเหตุ: 1. *p<.05; **p<.01

อภปิรายผล

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 บางส่วน กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นเพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ขอ้คน้พบน้ีสนบัสนุนผลงานวจิยัของนภาลยั มีลา และฉกาจ ราชบุรี (2552) และ 

Cini, Leone & Passafaro (2012) ท่ีพบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการท่อง

เท่ียว อภิปรายไดว้่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัถึงส่ิง

แวดลอ้ม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นหลกั (สายสุนีย ์  สิงหทศัน์, 2012) ซ่ึงเพศหญิงอาจมีความกงัวลกบั

สภาพส่ิงแวดลอ้มมากกวา่จึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Chiu & Chih, 2012) 

อธิบายไดท้าํนองเดียวกนัวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนักอ็าจจะมีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง

สภาพส่ิงแวดลอ้มต่างกนัจึงส่งผลต่อทศันคติ และความเช่ือตลอดจนแนวโนม้ของการแสดงออกท่ีต่างกนั

ได ้ (Heng & Lai, 2012) ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นชั้นปี และคณะวิชาท่ีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่อง

เท่ียวเชิงอนุรักษ(์EB) อยา่งมีนยัสาํคญันั้น อาจเป็นเพราะมีความคาบเก่ียวจากการเรียนแบบเลือกเสรีของ

นกัศึกษาแต่ละชั้นปีทาํใหบ้ทบาทจากตวัแปรน้ีไม่ชดัเจน และคณะวิชาท่ีผูว้ิจยัแบ่งไวเ้ป็นแบบกวา้งๆ มี

สองกลุ่มเท่านั้น คือกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ไม่ไดแ้บ่งเป็นวิชาเอกหรือโท ประกอบกบันกัศึกษาบางคนอาจจดัประเภทคณะวิชาคลาด

เคล่ือนจากท่ีกาํหนดไวจึ้งไม่พบความแตกต่างของ EB ท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นน้ี

 ผลการวิจยัสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 บางส่วนเช่นกนั กล่าวคือ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ และ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทั้งหา้องคป์ระกอบ ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาของ Leung & Law (2010) และBhattacharya & Dey (2012) เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ บุคลิกภาพ 

O, A และ C มีค่าความสัมพนัธ์กบั EB สูงกว่าบุคลิกภาพด้าน N และ E ซ่ึงเป็นสององค์ประกอบ

ของบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบั EK อย่างมีนัยสําคญัโดย N มีความสัมพนัธ์ทางลบ ในขณะท่ี E 

มีความสมัพนัธ์ทางบวก 

 นอกจากนั้น การวจิยัคร้ังน้ียงัแสดงผลสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 เป็นบางส่วน เพราะเม่ือวเิคราะห์

การส่งผ่านของ EK แยกเป็น 5 โมเดลตามตวัแปรทั้งห้าองค์ประกอบคือ N, E, O, A, และ C พบว่า 

องคป์ระกอบ N และ E เท่านั้นท่ีแสดงโมเดลการส่งผ่าน EK ระหว่างบุคลิกภาพกบั EB โดย N แสดง

การส่งผา่นอยา่งสมบูรณ์ (perfect mediation) และ E แสดงการส่งผา่นบางส่วน (partial mediation) ขอ้คน้

พบดงักล่าวสนบัสนุนงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศท่ีแสดงผลว่า บุคลิกภาพส่งผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (นภาลยั มีลา และฉกาจ ราชบุรี, 2552) โดยมีความรู้ในเร่ืองการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษเ์ก่ียวขอ้งดว้ย (สุรียพ์ร ธรรมิกพงษ,์ พวงผกา แกว้กรม และ สุรางรัตน ์พนัแสง, 2553; Cheung 

& Fok, 2014; Heng & Lai, 2012; Powell & Ham, 2008) อธิบายตามแนวคิดของ Costa และ Mc-

Crae (1992) ในเร่ืองบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบไดว้่าบุคลิกภาพดา้น N มีลกัษณะควบคุมตนเองไม่ได ้

การจะมี EB จึงส่งผา่น EK อยา่งสมบูรณ์ แต่เป็นอิทธิพลทางลบระหวา่ง N กบั EK และ N กบั EB แต่ 

EK มีอิทธิพลทางตรงกบั EB เป็นบวก อธิบายไดว้่าบุคลิกภาพแบบ N คือมีปัญหาในการปรับตวัหรือ

อารมณ์ไม่มัน่คงจึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้นมาช้ีนาํเสียก่อนจึงจะแสดง EB ส่วนบุคลิกภาพ

ดา้น E มีลกัษณะกลา้แสดงออกรักการผจญภยั เม่ือพิจารณาจะเห็นวา่โดยธรรมชาติของลกัษณะบุคลิกภาพ

แบบน้ีน่าจะส่งผลใหเ้กิด EB ไดซ่ึ้งผลการวิจยัพบวา่มีอิทธิพลทางตรงอยา่งมีนยัสาํคญั แต่การวิจยัคร้ังน้ี

พบวา่ EK มีบทบาทส่งผา่นบางส่วนต่อการเกิด EBดว้ย  แสดงวา่ถา้ E มี EK มากระตุน้ร่วมดว้ยจะแสดง 

EB ไดดี้ข้ึน ในขณะท่ี บุคลิกภาพดา้น O, A และ Cผลการวิจยัพบว่ามีแต่อิทธิพลทางตรงต่อ EB โดย

ไม่มีอิทธิพลทางออ้มผ่าน EK อยา่งมีนยัสาํคญั ไม่ไดห้มายความว่า บุคลิกภาพ O, A และ C ไม่ตอ้งมี

ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์แต่กรณีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ EK ไม่มีบทบาทในการส่งผา่นท่ีทาํใหเ้กิด 

EB เท่านั้น อาจเป็นเพราะดว้ยลกัษณะบุคลิกภาพทั้ง 3 ประเภทดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตวัอยูแ่ลว้ เพราะบุคลิกภาพ  Oคือ มีสุนทรียภาพ บุคลิกภาพ A มีความพร้อม

ใหค้วามร่วมมือ และบุคลิกภาพ C มีความรับผดิชอบ บทบาทของ EK จึงไม่แสดงอิทธิพลส่งผา่นอยา่งมี

นยัสาํคญั ผลการวจิยัน้ีสนบัสนุนการศึกษาของ Leung & Law (2010) อยา่งไรกต็าม แมว้า่ผลการวจิยัเร่ือง

น้ีจะสนบัสนุนสมมติฐานเป็นบางส่วน แต่ไดพิ้สูจน์เชิงประจกัษถึ์งความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า

องคป์ระกอบกบั EB และบทบาทของ EK ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่นระหวา่งบุคลิกภาพแบบ N และ E กบั EB 

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีการตรวจสอบในโมเดลถึงค่าขนาดอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรง

วา่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

 ขอ้คน้พบขา้งตน้นาํไปสู่การอภิปรายไดว้า่ การจะนาํผลการวจิยัเร่ืองน้ีไปใชป้ระโยชน ์คณาจารย ์

และนักการศึกษาทั้งหลายท่ีตอ้งการพฒันา EB ของนักศึกษาควรคาํนึงถึงบุคลิกภาพแต่ละบุคคลเป็น

เบ้ืองตน้ และใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมบุคลิกภาพดา้น O, A และ C ใหม้ากข้ึนดว้ยการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพทั้งสามประการ

ใหม้ากข้ึน  เพราะผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ หากนกัศึกษามีบุคลิกภาพดงักล่าวจะมี EB ตามมาได ้
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เพราะตวัแปรเหล่าน้ี   มีความสัมพนัธ์ และอิทธิพลทางตรงต่อกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ตลอดจนเห็นความ

สาํคญัของการให ้EK หรือความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์าํหรับนกัศึกษาท่ีบุคลิกภาพแบบ N และ 

E เน่ืองจากส่งผลต่อ EB ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งสู่การสร้างทศันคติหรือจิตสาํนึก และค่านิยมในการแสดง

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสมกบับริบทสังคมไทย อนัจะส่งผลต่อคุณภาพของการท่อง

เท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนืไดต่้อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายครู อาจารย  ์และนักการศึกษา สามารถใช้ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี 

ส่งเสริมความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ําหรับบุคลิกภาพแบบ N และ Eในฐานะตวัแปรส่งผ่าน

ท่ีเกิดผลต่อ EBของนักศึกษา ทั้ งน้ีกลไกในการสร้างเสริมความรู้ดังกล่าวอาจใช้การสัมมนา หรือ

การจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ หรือใช้การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริม

บุคลิกภาพแบบ O, A และC ใหม้ากข้ึนกไ็ด ้

 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการเลือกตวัอยา่งแบบสุ่มทุกขั้นตอน เพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้

พบจากตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร และควรวิจยัแบบบูรณาการจากสหวิทยาการตามกลยทุธ์

การส่งเสริมการวิจยั เพ่ือให้ผลการวิจยัลึกซ้ึง และกวา้งขวางมากยิ่งข้ึนจะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์อย่าง

ชดัเจนในการพฒันาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต่์อไป 
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