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           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยปจจัยที่ผูวิจัยสนใจศึกษาคือ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ และ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลกับนักทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 คน จากการวิเคราะห
ใชการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย การหาคาความแตกตางคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
           ผลการวิจัยพบวา  

  1.  กลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญเปนเพศชาย โดยอายุระหวาง 20-
24 ป มีสถานภาพสมรสโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนเดือน 5,001 -  15,000 บาท ตามลําดับ  

 
  2  .ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด 
 
  3.  ลักษณะบุคลิกภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะบุคลิกภาพมีระดับมาก  เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา ดานชอบคนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม ดานมีความ
ยึดม่ันในตนเองสูง  ดานชอบเดินทางทองเท่ียว ดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม ดานความเปนคน
สนุกสนาน มีความคิดเห็นในระดับมาก สวนดานการมุงเนนตนเองเปนหลักดานความเปนนักอนุรักษ  
ที่มีความคิดเห็นในระดับกลาง   
 
               4.  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจใน
รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในระดับสนใจมาก 

 
  5.  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย

ประมาณ 3 วันตอคร้ัง และงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวตอคร้ัง ประมาณ 5,416 
บาท  



           6.  แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา ดานการกลับมาทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อยูในระดับกลับมาอยางแนนอน และ ดานการแนะนําใหบุคคลรูจักมาทองเที่ยว อยูใน
ระดับแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน 

 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
  1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ อาชีพ ที่แตกตาง

กันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
(จํานวนวันตอคร้ัง) ไมแตกตางกัน แต ระดับการศึกษา รายได  ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

  2.  ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ยที่
ไมแตกตางกัน และ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอครั้งที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05และ 0.01 ตามลําดับ 

  3.  ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความยึดม่ันในตนเองสูง  ดานมีความสนุกสนาน และดาน
ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาท่ีเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ยและภูเก็ต  ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอครั้งในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05และ 0.01 ตามลําดับ 

 4.  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานกิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือ
คายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย ใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05และ 0.01 

  5.  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานกิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) 
ดานกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ดาน กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) ดาน
กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) ดาน กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) ดานกิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) 
/ เรือใบ (Sailing) ดานกิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving) ดานกิจกรรมดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการ
กลับมาทองเที่ยว และ ดานการแนะนําบุคคล ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

6.  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการ
ใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ



ในอนาคต ดานการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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        The purpose of this research is to study the Factors influencing on eco-tourism 
tourist’s behavior in Phuket Province. The researcher was interested to study the impact of 
Knowledge and Understanding on eco-tourism tourists, personality, activity in which tourists 
are interested, and trends in tourist’s eco-tourism behavior. Data was gathered by using 
questionnaires from 400 eco-tourism tourists. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and Pearson 
product moment correlation coefficient was utilized. The statistical data was processed by 
using a statistical modeling software program.   

The findings were as follows: 
 1. Most eco-tourism tourists in Phuket were male, aged between 20 and 24 years, 
were single, held a bachelor’s degree, employees of private companies and had individual 
monthly incomes Baht 5,001-15,000 respectively.  

2. With regard to Knowledge and Understanding of eco-tourism, it was found that 
most respondents had knowledge and understanding ranked at a very high levels. 

3. With regard to Personality, it was found that most respondents had personality 
levels which ranked at a high levels. For the aspects of Personality characteristics of like to 
find adventure, like to go to exotic places, self-sufficient, like to travel, like trying a new 
innovation, a fun person ranked at a high levels. For itself as the main focus, a 
conservationist was ranked at moderate level. 

4. With regard to Forms of eco-tourism activities, it was found that most 
respondents’ interest in eco-tourism activities was ranked at high level. 

5. With regard to Behavior patterns in eco-tourism, it was found that the duration of 
travel each time is approximately 3 days and the average annual budget for travel 
purchases was baht, 5,416 . 

6. With regard to Trends of Behavior patterns in eco-tourism in the future, it was 
found that the likelihood of a return trip in eco-tourism was at the very likely level and the 
consumer’s likelihood of recommending the same tourism purchase to others was ranked at 
a very likely level. 
  
 



 The results of hypotheses testing were as follows: 
1. Differences in Education level, individual monthly incomes influence the 

differences in Behavior of tourists engaged in eco-tourism on the period of travel 
expenditure per time at a statistically significant levels of 0.05 and 0.01 respectively.  

2. Differences in Knowledge and Understanding of tourists engaged in eco-tourism 
in Phuket influencs the difference in Behavior of eco-tourism on the average annual budget 
for travel purchases per time (Baht) at statistically significant levels of 0.05 and 0.01 
respectively.  

3. Personality characteristics of self-sufficiency, self perception as a fun person, and 
a like for opening a new innovation are related to the behavior of tourist’s eco-tourism in 
Phuket for the period of travel to Phuket expenditure per time, the average annual budget 
for travel purchases per time (Baht) and have  low positive relationship at a statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

4. Forms of eco-tourism activities of Canoeing, Kayak, Boating, and Sailing are 
related to the behavior of tourist’s engaged in eco-tourism in Phuket for the period of travel 
to Phuket expenditure per time and have very low positive relationship at a statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

5. Forms of eco-tourism activities of Hiking / Trekking, Nature Education, Bird 
Watching, Cave Exploring / Visiting, Boat Sightseeing, Canoeing, Kayak / Browbeating, 
Sailing, Snorkel Skin Diving, and Scuba Diving are related to the trend behavior on eco-
tourism in the future, the return trip on eco-tourism , and the likelihood of recommending the 
same tourist purchase to others and have very low positive relationship at a statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

6. Behavior of tourists engaged in eco-tourism in Phuket for the average annual 
budget for travel purchases per time (Baht) are related to the trend behavior on eco-tourism 
in the future on the return trip on eco-tourism and have very low positive relationship at a 
statistically significant levels of 0.01 

 
 
 
 
 
 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
   ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเน่ืองจากผูวิจัยไดรับความเมตตาและกรุณา
อยางสูงจากรองศาสตราจารยดร.ณักษ  กุลิสร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและรองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตากรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําตรวจและแกไขขอบกพรองเพ่ือนํามาปรับปรุงให
ปริญญานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณและขอขอบคุณรองศาสตราจารย ศิริวรรณ  เสรีรัตน ที่ไดใหความ
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยและคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธทุกทานอีกทั้งทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยและรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะ
ชวยใหการทํางานในการพัฒนาความรูทางดานการตลาดเปนไปอยางมีคุณคามากขึ้นรวมถึง
คณาจารยคณะสังคมศาสตรทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแมและพี่สาว ซึ่งใหการสนับสนุนและคอยให
กําลังใจในยามที่เหน็ดเหนื่อยและทอแท  ขอขอบคุณเพ่ือนๆ MBA. รุน 11 ทุกคน โดยเฉพาะ 
นางสาวชาฏีกาญจน นิคุณรัมย และนางสาวเอ้ือมพร มวงแกว ที่คอยชวยเหลือและแนะนําในการ
จัดทําวิจัยของผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
    ปจจุบันการทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมบริการที่ทํารายไดใหแกประเทศตางๆ เปนจํานวน
มากรวมทั้งประเทศไทยดวย ทําใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียว รวมทั้งวิธีการจัดการการทองเท่ียว 
ใหขยายตวัมากขึ้นตามลําดับ ถึงแมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะใหผลดีทางดานเศรษฐกิจ แตก็
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบไดมากหากไมระมัดระวัง ผลกระทบในทางลบทีส่ําคญัมากมี 2 
ประการคือ ประการแรก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว และประการที่ 
2 กอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนในทองถิ่นที่มีแหลงทองเท่ียวตั้งอยู ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียวเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแก นักทองเท่ียวไมชวยกันระมัดระวัง
รักษาสิ่งแวดลอม มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไมเปนที่เปนทาง เด็ดหรือทําลายพืชพรรณไม ขีดเขยีน
ตามผนังถ้ําหรือโขดหินใหเกิดความสกปรก ทําลายปะการังใตน้ํา โรงแรมปลอยนํ้าเสียลงในแหลงน้ํา 
และมีการปลกูสรางอาคารที่ไมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม สกปรกรกรุงรัง หรือรุกล้ําที่สาธารณะ 
เปนตน ความเดือดรอนที่ชุมชนในทองถิน่อาจไดรับจากการทองเท่ียว ไดแก ความไมสะดวกตางๆ 
อันเนื่องมาจากนักทองเท่ียวเดินทางมาเปนจํานวนมาก เชน ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาเสียง
รบกวน และปญหาคาครองชีพในทองถิ่นสูงขึ้น  จึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวใหมีผลกระทบในทางลบนอยทีสุ่ด โดยใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม และชวยกันอนรุักษแหลงทองเที่ยวใหคงสภาพที่ดีตอไปนานๆ ในขณะเดียวกันก็ให
ชุมชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวรวมกับหนวยงานทั้งของ
รัฐและของเอกชน เพ่ือจะไดดูแลทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถิ่นของตนอยางเต็มที ่พรอมทั้ง
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการใหบริการแกนักทองเท่ียวในดานตางๆ ดวย แนวคิดน้ีเปนที่มา
ของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งไดเริ่มแพรหลายไปในประเทศตางๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2530 เปนตนมา 
และองคการสหประชาชาตไิดประกาศให (พ.ศ. 2545 ค.ศ. 2002 ) เปนปสากลแหงการทองเท่ียวเชิง
นิเวศดวย  
  หลักการสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีสองประการ  คือ  ประการแรก ตองเปนการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน และประการที่สอง ตองเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง 
การทองเที่ยวที่มีผลตอเน่ืองไปในระยะเวลายาวนาน มีจุดเนนที่สําคัญคือ จะตองดูแลทรัพยากรการ
ทองเท่ียวใหใชประโยชนไดตอไปชั่วลูกชั่วหลาน มิใชเพียงเพ่ือคนในรุนปจจุบันเทาน้ัน และตองใหมี
การรวมมือกันทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับทองถิ่น ในการวางแผนการพัฒนา
และการจัดการการทองเที่ยวรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหชุมชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถิ่นของตนอยางเปนธรรมดวย สวนการทองเที่ยวเชิง
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อนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวที่มีการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยการกระตุนให
นักทองเที่ยวชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม และตระหนักในคุณคาของมรดกทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมในทองถิ่น รวมกับชุมชนในทองถิ่น จากหลักการสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2 
ประการดังกลาว ถือเปนแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตตอไปไดใน
อนาคต โดยลดผลกระทบในทางลบใหเหลือนอยลง ปจจุบันไดมีรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ปรากฏใหเห็นแลวในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และคงจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในระยะเวลาตอไป
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 27.2540 ) 
   ภูเก็ตเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของประเทศไทยในนานน้ําอันดามันที่จัดเปนเมือง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  ในดานความสวยงามของทิวทัศนและหาดทราย   พรอมดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวครบครัน และมีการใชประโยชนจากพ้ืนที่เพ่ือการทองเท่ียว
คอนขางมาก มีการคมนาคมที่สะดวกและมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเปนจํานวนมาก  (การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย . 2550) มีรายงานวานักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในป 
พ.ศ. 2550 ถึง 5,005,653 คน  

  แหลงทองเท่ียวในภูเก็ตนอกจากมีแหลงทองเที่ยวในธรรมชาติทางทะเลที่ขึ้นชื่อจนไดรับ
การขนานนามวา     “ไขมุกแหงอันดามัน”  แลวภูเก็ตยังมีแหลงทองเที่ยวทางบกอันเปนแหลง
ทองเท่ียวธรรมชาติปาเขา ที่มีความสําคัญของจังหวัดคือ ปาควนเขาพระแทว ในอําเภอถลาง   อัน
นับเปนผืนปาดิบชื้นที่สมบูรณผืนสุดทายของจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงความอุดมสมบูรณดวยพรรณไม
และสัตวปานานาชนิด  เปนแหลงตนน้ําธารที่สําคัญของอําเภอถลาง และมีน้ําตกโตนไทรเปนแหลง
พักผอนหยอนใจทางธรรมชาติที่สวยงามสามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งปอยูในพื้นที่สถานีพัฒนาและ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขา  
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism เปนแนวความคิดที่พ่ึงปรากฏขึ้นเม่ือไมนานมานี้ 
และยังมีการใชคําภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่ใหความหมายเชนเดียวกัน ที่สําคัญไดแก Nature Tourism, 
Bio Tourism, Green Tourism เปนตน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวดังกลาวลวนแตเปนการบงบอก
ถึง การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศ
แคนาดาไดใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวน รักษา
โอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลังดวย การทองเท่ียวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย"  

   การทองเที่ยวเชิงนิเวศกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนในแนวทางการอนุรักษธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น    ทําใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง     
นําไปสูการกระจายรายไดกอใหเกิดการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือสงเสริม
ใหชุมชนไดเรียนรูแนวทางและรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตอง   อีกทั้งยังเปน
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหน่ึงดวย ( เต็มดวง  รัตนทัศนีย ; และ
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คณะ . 2550)ดังน้ันการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีแนวคิดที่สําคัญ คือ การทองเที่ยวอยางมีความ
รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เก่ียวกับระบบนิเวศโดย
มีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เก่ียวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมี
สวนรวมของทองถิ่น เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตใตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย . 2540  อางอิงจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง . 2548)  

   จากท่ีกลาวขางตนทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเ ก็ต   โดยปจจัยที่สนใจศึกษาคือ ดาน
ประชากรศาสตร  ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว บุคลิกภาพ 
และรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต และมีตอแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ซึ่งผลที่
ไดจากการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยและผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ิมมากขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
               ในการวิจัยครั้งน้ีไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้   
                  1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ภูมิลําเนา และการนับถือศาสนา ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  4.เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  5.เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีตอแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
            ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต และทําใหทราบถึงแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
อีกดวย  นอกจากนี้ยังสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน
ดานการใหบริการ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธการตลาดใหตรงกับ
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ความตองการของนักทองเที่ยวและเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจประกอบการธุรกิจการ
ทองเท่ียวอ่ืนที่กําลังตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการวิจัย 
             ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิง
นิเวศในจังหวัดภูเก็ต โดยประมาณ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  , 2550) จากรายงานการ
ทองเที่ยวในป พ.ศ. 2550 พบวามีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตถึง 5,005,653 
คน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางทองเท่ียวเชิง
นิเวศ โดยใชวิธีเปดตารางสําเร็จของ เยเมน (Taro Yamane. 1967 : 886) จากขนาดจํานวน
ประชากร 5,005,653 คน จะไดกลุมตัวอยาง 385 คน และสํารองไว 4% ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 
15 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95%  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
 1.ลักษณะดานประชากรศาสตร 
       1.1 เพศ (Nominal Scale) 
           1.1.1 ชาย 
           1.1.2 หญิง 
             1.2 อายุ (Ordinal Scale) 
           1.2.1 อายุ 15-19 ป  
           1.2.2 อายุ 20-24 ป 
           1.2.3 อายุ 25-29 ป 
           1.2.4 อายุ 30-34 ป 
           1.2.5 อายุ 35-39 ป 
           1.2.6 อายุ 40 ปขึ้นไป 
             1.3 สถานภาพสมรส  
            1.3.1 โสด 
            1.3.2 สมรส/อยูดวยกัน 
            1.3.3 หยา/มาย/แยกกันอยู 
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      1.4 ระดับการศึกษา  
            1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
            1.4.2 ปริญญาตรี 
            1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
      1.5 อาชีพ  
                 1.5.1 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
                 1.5.2 พนักงาน/บริษัทเอกชน 
                 1.5.3 ธุรกิจสวนตัว 
                 1.5.4 แมบาน/พอบาน 
                 1.5.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
             1.6 ระดับรายได  
                 1.6.1 ต่ํากวา หรือเทากับ 5,000 บาท 
        1.6.2 5,001 บาท – 15,000 บาท 
        1.6.3 15,001 บาท – 25,000 บาท 
        1.6.4 25,001 บาท – 35,000 บาท 
        1.6.5 35,001 บาท – 45,000 บาท 
        1.6.6 45,001 บาทขึ้นไป 
 2. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 3. บุคลิกภาพ  
 4. รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก 
 1. พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  
 2. แนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ และระดับรายได ของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 

2. นักทองเที่ยว หมายถึง ผูมาใชบริการการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 
3. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวของกับการ 

เดินทางไปยังแหลงธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิดการ
รบกวนหรือความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงม่ัน เพ่ือ
ชื่นชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนอีกดวย 

4. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  หมายถึง  ความสามารถทาง 
สติปญญาที่แสดงออกโดยความจํา  ความเขาใจ  การระลึกไดในขอเท็จจริง  ความจริง  กฎเกณฑ  
และขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

5. บุคลิกภาพ หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่รวมคุณลักษณะทั้งทางรางกาย 
และจิตใจของบุคล  ตลอดจนถึงลักษณะกิริยาทาทาง  การแสดงออกทางอารมณ การปรับตัว 
คานิยม พฤติกรรมที่เปดเผยและซอนเรน  ซึ่งเปนการตอบสนองตอสภาพการณและสิ่งแวดลอม  ทํา
ใหทราบถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

6. รูปแบบกิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมหรือส่ือกลางที่ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึง 
พอใจ เพลิดเพลิน มีความสุขและปลอดภัยจากการทองเที่ยวโดยเนนการศึกษาหาความรูในระบบ
นิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่นและเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในที่นี้ศึกษา การ
พายเรือคายัคชมวิถีชีวิตชาวประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง เรียนรูปาชายเลนที่สมบูรณ เรียนรูพันธุ
ไมหายากเทือกเขาตะนาวศรี ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองผักพ้ืนบานเท่ียวสวนผลไมตามฤดูกาล ศึกษา
สวนสมุนไพรการเลี้ยงแพะ สาธิตการกรีดยาง  พักผอนบนเกาะแกว เกาะมะพราว กางเตนทบน
เกาะนาคา 

7. พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง พฤติกรรมดานวัฒนธรรมจิตวิทยาและ 
ขบวนการตัดสินใจซื้อบริการของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย 
 8. แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต หมายถึง แนวโนมพฤติกรรม
ดานจิตวิทยาและกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปทองเที่ยวใน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตในครั้งตอไป 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual  Framework) 
 ในการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวใน
จังหวัดภูเก็ต” ไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
               ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม 
                                                                                                                                                                                

 
 

 
 

แนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
-    เพศ 
-    อาย ุ
-    สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดับรายได 

ความรู ความขาใจเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
บุคลิกภาพของนักทองเที่ยว 

รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

-กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) 
-กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature 
Education)  
-กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) 
-กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถํ้า (Cave Exploring 
/ Visiting) 
-กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 

Sightseeing) 
-กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือ
คายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / 
เรือใบ (Sailing) 
-กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าต้ืน (Snorkel 
Skin Diving) 
-กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ต 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวความคดิในการวิจัย 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 
  1.นักทองทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีลักษณะประชากรศาสตรในจังหวัดภูเก็ตไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 
   2.ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 
   3.บุคลิกภาพของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
   4.รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
    5.รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 6.พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของที่นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ
แนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ต ผูวิจัยไดคนควาขอมูลโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี  ผลงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย  
เพ่ือใชประกอบในการทํางานวิจัยครั้งน้ี  โดยกําหนดเสนอหัวขอตอไปน้ี 
  1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 
  2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู   ความเขาใจ 
  3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะและบุคลิกภาพ 

 4.  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
  5.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 
  6.  แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 

 7.  แนวคิดพฤติกรรมทางการทองเท่ียว 
  8.  แนวคิดทฤษฎีการตลาดการทองเท่ียว 
  9.  แนวโนมการทองเท่ียวในอนาคต 
          10. แนวคิดทฤษฎีการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
          11. กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 
          12. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1.ทฤษฎีและแนวคิดทางดานประชากรศาสตร  

 จากความหมายของนิยามศัพทที่กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได ของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 
สันทัด เสริมศรี (2541: 6-7) ไดอธิบายวา ประชากรศาสตรมาจากคํา 2 คํา คือ  

  1. ประชากร มีความหมายถึง บุคคล หรือมนุษย หรือจํานวนคน จํานวนมนุษยที่อาศัยและ
ดําเนินชีวิตในพื้นที่ตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน ชุมชน เมือง ประเทศและโลก  

  2. ศาสตร มีความหมายถึง ความรูหรือการหาความรู ดังนั้น คําวาประชากรศาสตร จึงเปน
การหาความรูความเขาใจเก่ียวกับมนุษยในดานพฤติกรรมทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงใน
ปรากฏการณทางประชากร ซึ่งคําวา ประชากรศาสตรนี้มาจากคําภาษาอังกฤษ คือ เดมมอกกราฟฟ 
(Demography) โดยที่ (Demo) มีความหมายถึงคนหรือพลเมือง สวนคําวากราฟฟ (Grapy) มีความ
หมายถึง การศึกษา การแสวงหาความรู หรือศาสตรนั่นเอง ดังน้ัน Demography จึงเปนการศึกษา
หาความรูเก่ียวกับคน นอกจากนี้ยังมีคําภาษาอังกฤษอีกคําคือ คําวา ปอปปวเลชั่น สตั๊ดด้ี 
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(Population Studies) ซึ่งก็มีความหมายถึงการศึกษาหาความรูเก่ียวกับคน โดยอธิบายเก่ียวกับ
ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ กลาวอีกนัยหน่ึง คําวา Population Studies 
มีความหมายกวางกวาคําวา Demography เพราะอธิบายเร่ืองราวของประชากรที่สัมพันธกับปจจัย
ตาง ๆ ของสังคม  

  พรทิพย วรกิจโภคาทร (2531: 63) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะห ตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ  

  1.  อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยน
พฤติกรรมน้ันมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมาก กวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน จะยากขึ้นตามอายุของคนที่
เพ่ิมขึ้น อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน ก็ยังมีความ
ตางกัน โดยจะพบวา ภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวาผูสูงอายุ เปนตน  

  2.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่
ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศน
ของเด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
สนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากท่ีสุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการสื่อสาร
และรับสื่อไมตางกัน  

  3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารน้ันทําใหผูรับสารมี
พฤติกรรมการสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ 
และมักเปดรับสื่อส่ิงพิมพมาก  

  4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได 
เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 
โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน มีอิทธิพลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมของคน  

  การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึก
ของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2539: 41)  

 คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจาก
ปจจัย ดังนี้ 
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  1.  อายุเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมากในขณะ
คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่
มีอายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่
มีอายุมากมักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง  

   2.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ 
เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมได
มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย  

  นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและ
ทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน  

  1.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทาใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอ่ืน  

  2.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน  

  จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการคนหาคําตอบ
เก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได ที่แตกตางกันนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักทองเท่ียว 
 
2.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู   ความเขาใจ 

 จากความหมายของนิยามศัพทที่กลาววาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิง 
นิเวศ หมายถึง  ความสามารถทางสติปญญาที่แสดงออกโดยความจํา  ความเขาใจ  การระลึกไดใน
ขอเท็จจริง  ความจริง  กฎเกณฑ  และขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศรวมถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2540 : 36-39)  ทฤษฎีการเรียนรูความเขาใจ (Cognitive learning 
theory) หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรูซึ่งขึ้นกับกระบวนการขอมูลดานจิตใจเกิดจากการตอบสนองตอ
การแกปญหา หรืออาจหมายถึง การเรียนรูซึ่งเปนผลสะทอนจากการเปลี่ยนแปลงความรูและ
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โดยเฉพาะการทําความเขาใจกับกระบวนการดานจิตใจเพื่อพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคลเรียนรูขอมูล 
การเรียนรูไมไดเกิดจากผลของการเรียนรูซ้ําทุกคร้ัง การเรียนรูบางสวนเกิดจากผลของกระบวนการ
ความคิดและการแกปญหาของผูบริโภค การเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมดานจิตใจเรียกวา การเรียนรู
ความเขาใจ 

  กระบวนการขอมูล หมายถึง กระบวนการซึ่งสิ่งกระตุนมีการรับ ตีความหมาย เก็บรักษา
ในความทรงจําและนํากลับมาใชในภายหลัง หรืออาจหมายถึง ทฤษฎีความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรู
ของมนุษยซึ่งมีรูปแบบเหมือนกระบวนขอมูลทางคอมพิวเตอรซึ่งมุงที่วิธีการขอมูลถูกเก็บรักษาใน
ความทรงจําของมนุษยและวิธีการซ่ึงนํากลับมาใช 

1.  วิธีการที่ผูบริโภคเก็บรักษาและนําขอมูลกลับมาใช (How consumer store, 
retain, and retrieveinformation) ความสําคัญสวนกลางสําหรับกระบวนการขอมูลคือ ความทรง
จําของมนุษยการเขาใจพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร ความเขาใจสวนใหญไดคนพบถึงวิธีการที่ขอมูล
ในความทรงจํา วิธีการเก็บรักษาและวิธีการนํากลับมาใช 

 1.1  โครงสรางของความทรงจํา (Structure of memory) เน่ืองจากกระบวนการขอมูล
เกิดขึ้นเปนขั้นตอนโดยทั่วไปเชื่อวามีที่รวมแหลงความรูในความทรงจําแยกสงไปซ่ึงขอมูลมีการเก็บ
ขอมูลชั่วคราวในชวงที่กําลังรออยูในกระบวนการตอไปวาจะเปนหนวยเก็บความรูสึก การเก็บระยะ
สั้น และการเก็บระยะยาวปจจัยนําเขาสู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยนําเขาสู 
ประสาทสัมผัส 

หนวยเก็บของ
ประสาทสัมผัส 

หนวยเก็บขอมูล
ระยะสั้น 

การลืม การลืม สามารถนึกได 

การนํากลับมา การใสรหัส การแจงรายการ

หนวยเก็บขอมูล 
ระยะยาว 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการขอมูลและหนวยเก็บความจํา 
(Information processing and memory store) 

 
  1.2  การเก็บรักษา (Retention) หมายถึง ความสามารถที่จะรักษาขอมูลในความทรงจํา

ขอมูลที่ไมอยูในที่เก็บในระยะยาวจําเปนตองนํากลับมาใช ขอมูลจะมีการจัดระเบียบซ้ําเปนตัวเชื่อม
ของขอมูล 
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   1.3  การนํากลับมาใช (Retrieval) เปนขั้นตอนของกระบวนการขอมูลซ่ึงแตละบุคคลนํา
ขอมูลกลับมาใชจากหนวยเก็บขอมูลระยะยาว บุคคลสวนใหญมีประสบการณความไมสามารถระลึก
ถึงบางสิ่งซ่ึงคุนเคยมากนักทฤษฎีกระบวนการขอมูลถือวาเปนการลืม เปนความลมเหลวของระบบ
การนํากลับมาใชผูบริโภคที่ไดรับการจูงใจ จะใชเวลาเพื่อตีความและวางแผนขอมูลที่สัมพันธกับ
ความตองการของเขาเขาจะคนหาความรูที่สัมพันธจากความทรงจําระยะยาวเมื่อผูบริโภคขาด
ความสามารถที่จะผูกมัดกับกระบวนการขอมูลที่กวางขวางขึ้น แตอยางไรก็ตามขอมูลระดับต่ํา
อาจจะมีอิทธิพลไดโดยเฉพาะเม่ือการจูงใจสูงเมื่อผูบริโภคไดนําขอมูลกลับมาใชเขาจะคนหาขอมูล
ดานลบโดยคนหาขอมูลที่ไมแนใจ 

  2.  กระบวนการขอมูลแบบจํากัดและแบบขยายใหมากข้ึน (Limited and extensive 
informationprocessing) ในอดีตผูวิจัยผูบริโภคเชื่อวาผูบริโภคทุกรายผานขั้นตอนที่สลับซับซอน
ดานจิตใจและขั้นตอนพฤติกรรมศาสตรในการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนเหลาน้ีประกอบดวย 

  (1)  การรูจัก (Awareness) ซึ่งเปนการเปดรับตอขอมูล 
  (2)  การประเมินผล(Evaluation)เปนการกําหนดความพึงพอใจและทัศนคติเก่ียวกับขอมูล     
  (3)  พฤติกรรม(Behavior)เปนการซ้ือ 
  (4)  การประเมินผลขั้นสุดทาย(Final Evaluation)ซึ่งก็คือการยอมรับหรือการตอตาน

ขั้นตอนอยางเดียวกันน้ีมักจะถูกนําเสนอในรูปแบบกระบวนการยอมรับของผูบริโภค 
  โมเดลหลายโมเดลซึ่งไดนําการพัฒนามาหลายปเพ่ือแสดงลําดับขั้นตอนของกระบวนการ

ขอมูลโดยผูบริโภค (ดังรูป) จุดเริ่มตนของนักทฤษฎีการตลาดเชื่อวากระบวนการขอมูลของผูบริโภค
เปนลําดับขั้นตอนแบบขยายความและสลับซับซอนสามารถนําไปใชไดสําหรับการตัดสินใจซื้อทุก
ครั้ง แตอยางไรก็ตามยังขึ้นกับประสบการณสวนตัวของผูบริโภค บางทฤษฎีเริ่มที่จะระลึกวามี
สถานการณการซื้อบางประการแบบงายๆโดยไมจําเปนตองใชกระบวนการขอมูลแบบขยายความ
บางครั้งผูบริโภคขามขั้นตอนจากการรับรูถึงความตองการไปยังการซ้ือโดยปราศจากการคนหา
ขอมูลและการประเมินผลดานจิตใจการซื้อน้ันจะพิจารณาสวนตัวในระดับต่ําหรือระดับสูงการซ้ือที่มุง
ที่การคนหา การซ้ือที่ใชความสําคัญสวนตัวเรียกวาการซ้ือที่มีความสลับซับซอนต่ํา (Low 
involvement purchase) สวนการซื้อที่มีความสลับซับซอนมุงที่จะคนหาขอมูล เรียกวา การซื้อที่มี
ความสลับซับซอนสูง (High involvement purchase) 
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โมเดล
องคประกอบ 
ของทัศนคติ 3 

ประการ 
(Tricomponent 

model) 

โมเดลการสงเสริม 
การตลาด 

(Promotional 
model) หรือ 

โมเดล 
AIDA 

โมเดลการ
ตัดสินใจ 

(Decision making 
model) 

โมเดลการยอมรับ 
นวัตกรรม 

(Innovation 
adoption model) 

กระบวนการ 
ตัดสินใจ
นวัตกรรม 

(Innovation 
decision process) 

ความเขาใจ 
(Cognitive) 

ความต้ังใจ 
(Attention) 

การรูจัก 
(Awareness) 
การทําใหเกิดความรู 
(Knowledge) 

การรูจัก 
(Awareness) 

การเกิดความรู 
(Awareness) 

ความรูสึก 
(Affective) 

ความสนใจ 
(Interest) 
ความตองการ 
(Desire) 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

ความสนใจ 
(Interest) 
การปะเมินผล 
(Evaluation) 

การจูงใจ 
(Persuasion) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

การตัดสินใจซื้อ 
(Action) 

การซื้อ 
(Purchase) 
การประเมินผล 
ภ า ยห ลั ง ก า ร ซื้ อ 
(Post 
purchase 
evaluation) 

การทดลอง 
(Trial) 
การยอมรับ 
(Adoption) 

การตัดสินใจ 
(Decision) 
การยอมรับ 
(Confirmation) 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลซ่ึงพัฒนาลําดับขั้นตอนกระบวนการขอมูล 

 
  การวัดความรูความเขาใจ 
  ชวาล แพรัตกุล (2516 : 201) การที่จะกลาววาผูหน่ึงผูใดเปนผูมีความรูในเรื่องใดๆน้ัน 

จะตองมีพฤติกรรมทางจิตวิทยา 2 ประการ คือ จําเรื่องราวนั้นไดกับระลึกเร่ืองราวน้ันออกมา
ความจํา(Memory) เปนฝายรับเก็บไวในตัว ความระลึก (Recall) เปนฝายจายออกจากตัว การที่ใคร
กลาววา “รูแตพูดไมถูก” หรือ “รูแตนึกไมออก” แทที่จริงคือผูที่ไมมีความรูในเรื่องนั้น เพราะเรายังไม
มีวิธีตรวจสอบวาสมองของผูนั้นไดบันทึกเร่ืองนี้ไวจริงๆหรือเปลา เราตองอาศัยพฤติกรรมที่ผูนั้นสด
งออกมาเปนเคร่ืองชี้วัดวาผูนั้นเปนผูที่มีความรูในเรื่องนั้นจริงหรือไมฉะน้ันการวัดความรูสึกก็คือ 
การวัดสมรรถภาพสมองทางดานการระลึกออก ของความจําน่ันเอง 

  รัตติกรณ จงวิศาล (2535 : 51) การวัดความรู ความสามารถในการระลึก(Recall) 
เร่ืองราวขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆหรือเปนการวัดการระลึกประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับ
จากคําสอนการบอกกลาว การฝกฝนของผูสอน รวมทั้งตําราจากสิ่งแวดลอมตางๆดวยคําถามวัด
ความรูแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 
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1. ถามความรูในเรื่องเนื้อเรื่อง เปนการถามรายละเอียดของเน้ือหา ขอเท็จจริงตางๆของ
เร่ืองราวท้ังหลาย ประกอบดวยคําถามประเภทตางๆ เชน ศัพท ,นิยาม กฎและความจริงหรือ
รายละเอียดเน้ือหาตางๆ 

2. ความในวิธีการ เปนการถามวิธีปฏิบัติตางๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนปฏิบัติทั้งหลาย 
เชน ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้นและแนวโนม การจัดประเภทและหลักเกณฑตางๆ 

3. ถามความรูรวบยอด เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุปหรือหลักการของเร่ือง
ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานลักษณะเพื่อรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลักหรือหัวใจของเนื้อหาน้ันๆ 
 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะและบุคลิกภาพ 

  จากความหมายของนิยามศัพทที่กลาววาบุคลิกภาพ หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของ 
บุคคลที่รวมคุณลักษณะทั้งทางรางกายและจิตใจของบุคล  ตลอดจนถึงลักษณะกิริยาทาทาง  การ
แสดงออกทางอารมณ การปรับตัว คานิยม พฤติกรรมที่เปดเผยและซอนเรน  ซึ่งเปนการตอบสนอง
ตอสภาพการณและสิ่งแวดลอม  ทําใหทราบถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

  ทฤษฎีลักษณะ (Trait Theory) 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 107) เปนทฤษฎีบุคลิกภาพซึ่งมุงความสําคัญที่การวัดลักษณะ

ดานจิตวิทยาอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจหมายถึง ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความแตกตางใดๆซึ่งมี
แนวโนมจะคงที่ซึ่งบุคคลหน่ึงแตกตางจากอีกบุคคลหน่ึง(Schiffman and Kanuk.1994 : 667)
ประกอบดวยการวัดเชิงคุณภาพพื้นฐานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีฟรอยดและทฤษฎีฟรอยด
ใหมการมุงความสําคัญที่ทฤษฎีลักษณะ เร่ิมตนจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและเกิดจากการสังเกต
โดยมุงที่การวัดบุคลิกภาพของลักษณะดานจิตวิทยาเฉพาะอยางซ่ึงเรียกวา ลักษณะ (Trait) นัก
ทฤษฎีลักษณะจะเกี่ยวของกับการทดสอบบุคลิกภาพซ่ึงระบุความแตกตางเฉพาะบุคคลในรูปของ
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

  เสรี วงษมณฑา (2542 : 73-77) บุคลิกภาพของมนุษยนั้นไมไดเปนประเภทใดประเภท
หน่ึงเพียงอยางเดียว มนุษยเราเปนเพียงสะทอนลักษณะบางอยางออกมาในระดับที่ตางกันโดยการ
ใชหลัก Semantic differentialคือ การแบงออกเปน 2 ลักษณะที่มีลักษณะตรงขามตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง
แลวนําไปถามบุคคลตาง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น จากน้ันก็ใหผูถูกถามเลือกวาเขาเลือกไปทาง
ไหนเราก็จะไดบุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคลน้ันได 
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ตาราง 1 แสดงลักษณะ (Traits) ของมนุษยในระดับที่แตกตางกัน 
 

ลักษณะบุคลกิภาพ 
กระฉับกระเฉง 
ความเปนชาย (Masculinity) 
เปนตัวของตัวเอง (Independence) 
มุงม่ันสูความสําเร็จ (Achievement) 
เจาอารมณ (Emotional) 
ชอบเขาสังคม (Sociability) 
ยกตน (Dominant) 
ปรับตัวงาย (Adaptability) 
จริงจัง (ไมยิ้มแยม) (Serious) 
ความกาวราว (Aggressive) 
สุขุม (Cool) 

_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 
_ : _ : _ : _ : _ : _ 

เฉื่อยชา (Innert) 
ความเปนหญิง (Feminity) 
ชอบพ่ึงคนอ่ืน (Dependence) 
ไมสนใจความสําเร็จ (Unambitious 
มีเหตุผล (Rational) 
เก็บตัว (Shut-in) 
ถอมตน (Humble) 
ปรับตัวยาก (inadaptability) 
สนุกสนาน (Amusing) 
การยอมตาม (Submissive) 
มีความวิตกกังวล (Anxiety) 

  
ลักษณะ (Traits) ของผูบริโภค (Common traits in consumers) มี 11 ลักษณะ ดังน้ี 

 1.  กระฉับกระเฉง(Active)หรือเฉื่อยชา (Innert) บุคคลที่มีความกระฉับกระเฉง จะมีความ
กระตือรือรนสวนความเฉื่อยชาเปนความไมกระตือรือรน 

  2.  ความเปนชาย (Masculinity) หรือความเปนหญิง (Femininity)ในที่นี้ไมไดหมายถึงเพศ
แตหมายถึงลักษณะของผูหญิงหรือของผูชาย เชน ความออนหวาน ออนโยน ความเปนคนขี้อาย ก็
จะมีลักษณะของความเปนหญิงสูง ความหยาบกระดาง กาวราว บึกบึน แข็งแกรง ก็จะมีลักษณะ
ความเปนผูชายสูง 

  3.  ความเปนตัวของตัวเอง (Independence) หรือชอบพ่ึงคนอ่ืน (Dependence) บุคคลที่
มีความเปนตัวของตัวเอง สามารถคิดตัดสินใจและมีพฤติกรรมดวยตนของตัวเองได เชน ไป
รับประทานอาหารคนเดียวได ดูภาพยนตรคนเดียวได ไปซื้อของแลวตัดสินใจคนเดียวได สวนบุคคล
ที่ชอบพึ่งคนอื่นไมสามารถตัดสินใจดวยตัวเองและพฤติกรรมตางๆตองคลอยตามบุคคลอ่ืนเชนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาตองถามเพื่อนใหไปชวยตัดสินใจหรือไปเที่ยวตามเพื่อน ๆ เปนตน 

  4.มุงม่ันสูความสําเร็จ (Achievement) หรือไมสนใจความสําเร็จ (Unambitious) บุคคลที่
มุงม่ันสูความสําเร็จจะเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรน มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง มีความ
ขยันหม่ันเพียร สวนบุคคลที่ไมสนใจความสําเร็จจะเปนบุคคลที่เฉื่อยชา เปนคนที่ปลอยชีวิตไป
เรื่อยๆ ไมขยันทอถอยงาย เปนตน 
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 5.เจาอารมณ (Emotional) หรือมีเหตุผล (Rational) บุคคลที่ใชอารมณ จะหงุดหงิดงาย 
โมโหงาย โกรธงาย สวนบุคคลที่ใชเหตุผลจะเปนคนหนักแนน ไมโกรธงาย และใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจ 

  6.ชอบเขาสังคม (Sociability) หรือเก็บตัว (Shut-in) ผูที่ชอบเขาสังคม จะพอใจไปงาน
เลี้ยงหรือไปดูภาพยนตร ชอบอยูในที่ ๆ มีคนมาก ๆ สวนคนที่ชอบเก็บตัว จะไมชอบคบหาสมาคม 
การชอบเขาสังคมจะมีผลกระทบเม่ืออายุเปลี่ยนไป กลาวคือ เม่ือเปนหนุมเปนสาว คอนขางชอบเขา
สังคม (Sociability) แตเม่ืออายุมากขึ้น มักมีแนวโนมที่จะเก็บตัว (Shut-in) 

  7.ยกตน (Dominant) หรือ ถอมตน (Humble) การเปนผูมีอํานาจเหนือคนอ่ืน คือการเปน
ผูที่ตองการเปนผูนํา ชอบใชความคิดเปนผูตัดสินใจเม่ือเกิดปญหา แตสวนผูที่ยอมตามเปนผูที่ชอบ
เปนผูตามโดยรอคําส่ังและปฏิบัติตาม มักไมชอบใชความคิด 

  8.ปรับตัวงาย (Adaptability) หรือปรับตัวยาก (Inadaptability) บุคคลที่ปรับตัวงายเปน
บุคคลที่สามารถจะปรับตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว สวน
บุคคลที่ปรับตัวยากจะเปนบุคคลที่ตองใชเวลาในการปรับตัวเองใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 9.จริงจัง (ไมยิ้มแยม) (Seriousness) หรือสนุกสนาน (Amusing) ผูที่จริงจังกับชีวิตจะมี
ใบหนาไม ยิ้มแยมแจมใส สวนผูที่มีความสนุกสนานในชีวิตจะเปนคนที่มองโลกในแงดี อารมณ
แจมใส ไมหมกมุน หรือเปนทุกขในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงจนเกินไป 

  10.ความกาวราว(Aggressive) หรือการยอมตาม (Submissive) บุคคลที่กาวราวจะชอบ
ตอสูชอบถกเถียงไมยอมแพใคร สวนบุคคลที่ยอมตามเปนผูที่ไมโตตอบจากการกระทําของบุคคลอ่ืน
ที่มีตอตน 

  11.สุขุม (Cool) หรือมีความวิตกกังวล (Anxiety) ผูที่มีอารมณสุขุม จะไมหวั่นไหวงายตอ
สถานการณใหม ๆ สวนผูที่มีความวิตกกังวลจะมีความกลัว และมีความวาวุนตอเหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยหลักความจริงแลว ทฤษฎีลักษณะ (Traits) นี้ ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพไดใกลเคียงมากเพราะบุคลิกภาพของมนุษยนั้นเพียงสะทอนลักษณะ 11 ประการ
ดังกลาว ในระดับที่ตางกันเทาน้ัน ไมมีใครเปนอยางใดอยางหน่ึงที่ชัดเจน จากลักษณะทั้ง 11 
ประการนี้ จะสามารถชี้ไดวาใครมีบุคลิกภาพเดนอยางไร และดอยสวนไหน ซึ่งจะกลายเปน
บุคลิกภาพของคน ๆ นั้น เชน นาย ก.อาจถูกบรรยายวา เปนคนกาวราวแตมีเหตุผลเปนคน
กระฉับกระเฉง และเปนตัวของตัวเองสูง เปนตน ทฤษฎีนี้จึงเปนอีกทฤษฎีหน่ึงที่มีไวสําหรับนักการ
ตลาดไดคิดเพื่อทําธุรกิจ โดยพิจารณาวาธุรกิจของตนเกี่ยวของกับลักษณะ(Trait)สวนใดมากที่สุด
และตองการคนที่มีลักษณะ(Trait) ใดชัดเจนมาเปนลูกคาของธุรกิจ 

  องคประกอบบุคลิกภาพ 
           บุคลิกภาพของ Cattell เปนลักษณะรวมทั้งหมดของบุคคลซึ่งประกอบไปดวยรางกายและ
จิตใจ แสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีการบูรณาการจาก
ลักษณะตางๆ ของพฤติกรรมครอบคลุมไปถึงสภาพทางดานอารมณ ความสามารถ ความสนใจ เจต



 18 

คติ คานิยม และสติปญญาของบุคคล บุคลิกภาพตามทฤษฎีนี้ ประกอบไปดวยบุคลิกภาพที่มี
องคประกอบ 16 ดาน โดยเรียกวา The Sixteen Personality ไดแก   ฮอล และ ลินดเซย (1970 : 
390) 

1.  องคประกอบ A ชอบออกสังคม – สํารวม 
2.  องคประกอบ B สติปญญา 
3.  องคประกอบ C อารมณม่ันคง – อารมณออนไหว 
4.  องคประกอบ E เปนอิสระแกตน –ถอมตน 
5.  องคประกอบ F ทําตนตามสบาย – ถี่ถวนระมัดระวัง 
6.  องคประกอบ G ซื่อตรงตอหนาที่ – ไมทําตามกฎ 
7.  องคประกอบ H กลาสังคม – ขี้อาย 
8.  องคประกอบ I จิตใจออนแอ – จิตใจมั่นคง 
9.  องคประกอบ L ระแวง – ไววางใจ 
10. องคประกอบ M เพอฝน – ทําตามความจริง 
11. องคประกอบ N มีเหลี่ยม – ตรงไปตรงมา 
12. องคประกอบ O หวาดกลัว – ประสาทม่ันคง 
13. องคประกอบ Q1 นักทดลอง – นักอนุรักษ 
14. องคประกอบ Q2 อาศัยตนเอง – อาศัยกลุม 
15. องคประกอบ Q3 ควบคุมตนเองได – ขาดวินัยในตนเอง 
16. องคประกอบ Q4 เครงเครียด – ผอนคลาย 
องคประกอบทั้ง 16 ดานมีรายละเอียด The Sixteen Personality Factor Questionnaire มี

รายละเอียดดังนี้ 
องคประกอบ A คือชอบออกสังคม (Outgoing) – สํารวม (Reserved) ผูที่ทําคะแนนไดสูง 

(A+) เปนบุคคลที่ชอบเขาสังคม มีความรูสึกอบอุน และเปนกันเองกับผูอ่ืน มีน้ําใจดี ใหความรวมมือ
ดี มีความสามารถในการปรับตัว มีความเมตตา กรุณา ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (A-) เปนบุคคลท่ีมี
ลักษณะสํารวม เฉยเมย ชาเย็น ใจแข็ง ไมนิยมการประนีประนอม ชอบปลีกตัวหรือชอบอยูคนเดียว 
และชอบใชสติปญญาในการไตรตรองอยางพินิจพิเคราะห 

องคประกอบ B คือสติปญญา (Intelligent) ผูที่ไดคะแนนสูง (B+) เปนผูที่มีสติปญญาสูง 
(More Intelligent) มีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมเฉลียวฉลาด มีความเพียรในการศึกษาหา
ความรู และเปนผูมีวัฒนธรรม ผูที่ไดคะแนนต่ํา (B-) เปนผูที่มีสติปญญาไมเฉลียวฉลาดนัก (less 
Intelligent) มักจะใชความคิดในเชิงรูปธรรมมากกวานามธรรม ทําความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดชา ขาด
ความม่ันคงในตนเองและขาดความจริงจัง 

องคประกอบ C คือ อารมณม่ันคง (Stable) – อารมณออนไหว (Emotional) ผูที่ไดคะแนน
สูง (C+) เปนบุคคลที่มีอารมณม่ันคง มองชีวิตตามความเปนจริงและเปนผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
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ไมมีอาการเหนื่อยหนายทางประสาท จิตใจสงบ ผูที่ไดคะแนนต่ํา (C-) เปนบุคคลที่มีอารมณ
ออนไหว ไมมีความอดทนตอสถานการณยุงยาก เจตคติเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีอาการเหนื่อยหนาย
ทางประสาท หงุดหงิด โกรธงาย และมีความวิตกกังวลเสมอ 

องคประกอบ E เปนอิสระแกตน (Assertive) – ถอมตน (Humble) ผูที่ทําคะแนนไดสูง 
(E+) เปนบุคคลที่มีความม่ันใจในตนเอง ถือตนเองเปนใหญ มีความกาวราว ชอบมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ืน ผูที่ไดคะแนนต่ํา (E-) เปนบุคคลที่มีลักษณะถอมตน มักจะยอมผูอ่ืน ใจดี มีลักษณะความเปน
มิตรและพรอมที่จะประพฤติตามแบบแผน 

องคประกอบ F คือทําตนตามสบาย (Happy-go-lucky) – ถี่ถวนระมัดระวัง (Sober) ผูที่ทํา
คะแนนไดสูง (F+) เปนบุคคลที่มีลักษณะตามสบาย วองไว ชางคุย ราเริง แจมใส เปดเผย และความ
กระตือรือรน ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (F-) เปนบุคคลที่มีลักษณะถี่ถวนระมัดระวัง    ไตรตรอง จริงจัง 
ครุนคิด ไมชอบติดตอกับผูอ่ืน และไมชางคุย 

องคประกอบ G คือซื่อตรงตอหนาที่ (Conscientious) – ไมทําตามกฎ (Expedient) ผูที่ทํา
คะแนนไดสูง (G+) เปนบุคคลที่ซื่อตรงตอหนาที่มีธรรมะ มีความพากเพียร มีความตั้งใจแนวแน มี
ความรับผิดชอบ ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (G-) เปนบุคคลที่มีลักษณะไมมีจุดมุงหมายที่แนนอน ไมตั้งใจ
เรียน ขาดความพยายาม ละเลยตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติขาดความอดทน 

องคประกอบ H คือ กลาสังคม (Venturesome) – ขี้อาย (Shy) ผูที่ทําคะแนนไดสูง (H+) 
เปนบุคคลที่มีลักษณะกลาหาญ กลาเสี่ยง ชอบเขาสังคม ราเริงชอบผจญภัย ชอบทดลอง
ของใหม และชอบเปนมิตรกับคนอ่ืน ผูที่ทําคะแนนไดต่ํากวา (H-) เปนบุคคลที่ขี้อาย มักมีความรูสึก
ดอย พูดและแสดงออกชา ไมชอบอาชีพที่ตองติดตอกับบุคคลอ่ืน ไมชอบสนิทสนมกับใคร ความ
สนใจแคบ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับเพศตรงขาม 

องคประกอบ I คือจิตใจออนแอ (Tender-minded) – จิตใจมั่นคง (Tough-minded) ผูที่ทํา
คะแนนไดสูง (I+) เปนบุคคลที่มีจิตใจออนไหว เอาใจยากตองการความชวยเหลือและความเห็นใจ
จากผูอ่ืน ชอบพึ่งพาผูอ่ืน และมีความวิตกกังวล ผูที่ไดคะแนนต่ํา (I-) เปนบุคคลที่มีจิตใจม่ันคง 
จริงจังตอชีวิต มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเองและแสดงพฤติกรรมตอส่ิงที่เห็นวาเปนไป
ไดและเปนจริง 

 องคประกอบ L คือระแวง (Suspicious) – ไววางใจ (Trusting) ผูที่ทําคะแนนไดสูง (L+) 
เปนบุคคลที่มีลักษณะไมไววางใจใคร ยึดถือแตความคิดของตนเองเปนใหญ สนใจแตตัวเอง ผูที่ทํา
คะแนนไดต่ํา (L-) เปนบุคคลที่สามารถไววางใจบุคคลอ่ืน ราเริง ไมชอบการแขงขัน สามารถเขากับ
คนอ่ืนไดดีและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 

องคประกอบ M คือเพอฝน (Imaginative) – ทําตามความจริง (Practical) ผูที่ทําคะแนนได
สูง (M+) มักเปนบุคคลที่ชางฝน มีแรงจูงใจในตนเอง ไมสนใจสิ่งที่จะปฏิบัติไดจริง ผูที่ทําคะแนนได
ต่ํา (M-) เปนบุคคลที่มีลักษณะลงมือปฏิบัติไดตามความเปนจริง เจาระเบียบ มีความกระตือรือรน มี
ความตั้งใจจริง สนใจในสิ่งเปนไปไดและสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมใชอารมณ 
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องคประกอบ N คือมีเหลี่ยม (Shrewd) – ตรงไปตรงมา (Forthright) ผูที่ทําคะแนนไดสูง 
(N+) เปนบุคคลที่ฉลาดแหลมคม หรือฉลาดแบบมีเลหเหลี่ยม ชางวิเคราะห มีความทะเยอทะยาน ผู
ที่ทําไดคะแนนต่ํา (N-) มักเปนบุคคลที่มีลักษณะเปดเผยจริงจัง ไมมีเหลี่ยม ชอบอยูรวมกันเปนกลุม 
มีรสนิยมงายๆ ขาดทักษะการเขาใจตนเอง 

องคประกอบ O คือหวาดกลัว (Apprehensive) – ประสาทม่ันคง (Placid) ผูที่ทําคะแนนได
สูง (O+) มักเปนบุคคลที่มีความหวาดกลัว มีความวิตกกังวลสูง ตกใจงาย อารมณเสียงาย มักมี
อารมณเศราหมอง หงอยเหงาและขาดความรูสึกปลอดภัย ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (O-) เปนบุคคลที่มี
ประสาทม่ันคง มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความเชื่อม่ันในตนเองและเชื่อความสามารถของตนเองใน
การทํางาน 

องคประกอบ Q คือนักทดลอง (Experiment ion) – นักอนุรักษ (Conservative) ผูที่ทํา
คะแนนไดสูง (Q1+) มักเปนบุคคลที่สนใจทางดานการทดลองเปนนักวิเคราะห สนใจเรื่องการใช
สติปญญาและการเปลี่ยนแปลง ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (Q2-) เปนบุคคลที่มีแนวคิดติดไปทางดาน
อนุรักษ หัวเกา เชื่อม่ันในสิ่งที่ไดรับการปลูกฝงและการอบรมสั่งสอน ตอตาน และพยายามประวิง
เวลาการเปลี่ยนแปลง ไมสนใจการวิเคราะห 

องคประกอบ Q2 คืออาศัยตนเอง (Self-sufficient) – อาศัยกลุม (Group-dependency) ผู
ที่ทําคะแนนไดสูง (Q2+) เปนบุคคลที่พ่ึงตนเอง เคยชินกับการทํางานตามวิธีการของตน ไมสนใจ
ความคิดเห็นของสังคม มีความพึงพอใจในตนเอง ผูที่ทําคะแนนไดต่ํา (Q2-) มักเปนบุคคลท่ีชอบ
ทํางานหรือตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน เปนผูรวมงานและผูตามที่ดี ตองการการสนับสนุนจากหมูคณะ 

องคประกอบ Q3 คือควบคุมตนเองได (Controlled) – ขาดวินัยในตนเอง (Undiscipline 
Self-conflict) ผูทีทําคะแนนไดสูง (Q3+) มักเปนบุคคลที่ควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองได
ดี สนใจและเอาใจใสตอสังคม มีความตั้งใจจริง ผูที่ทําคะแนนไดต่ํากวา (Q3-) เปนบุคคลที่ไม
สามารถควบคุมตนเองได ขาดวินัย มักมีความขัดแยงในตัวเอง ปรับตัวยาก  

องคประกอบ Q4 คือเครงเครียด (Tense) – ผอนคลาย (Relaxed) ผูที่ทําคะแนนไดสูง 
(Q4+) มักเปนบุคคลที่มีความเครียด ตื่นเตน ตกใจงายและหงุดหงิด มีความคับของใจสูง ผูที่ทํา
คะแนนไดต่ํา (Q4-) เปนบุคคลที่ ไมเครงเครียด อารมณเย็น รักสงบ แสดงพฤติกรรมตามความ
พอใจ ไมมีความคับของใจ พอในสถานการณที่เปนอยู 

พัฒนาการของบุคลิกภาพ (The Development of Personality) 
 Cattell ไดพิจารณากระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพอยางกวางขวางทั้งการพิจารณา

พัฒนาการของโครงสรางของบุคลิกภาพและการพิจารณาพัฒนาการของพฤติกรรมในระดับอายุ
ตางๆ ซึ่งความคิดในเรื่องพัฒนาการเหลาน้ีเขาไดนําความสําคัญมาจาก    แนวคิดในทฤษฎีของจิต
วิเคราะหและทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาอางอิงแตก็ไดเพ่ิมเติมความคิดตางๆ ของเขาลงไปในการ
สังเคราะหดวย การพัฒนาบุคลิกภาพในทัศนะของเขาคือ   การปรับปรุงพลัง (ergs)    พลังเสริม 
(metaergs) และ การจัดระบบโครงสรางของตน (self)  
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กระบวนการพัฒนาการบุคลิกภาพ มีองคประกอบตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับพัฒนาการ
ของบุคลิกภาพดังตอไปน้ี 

 1.  อิทธิพลทางสรีรวิทยาของแมที่มีตอทารกในครรภ (Physiological influence of the 
mother) 

 2.  บทบาทของการเรียนรู (Role of learning)ของบุคคล 
 3.  หลักการของการเรียนรู (Principle of learning) 
 4.  อิทธิพลของสังคม (Social context)    ดังจะอธิบายโดยละเอียดคือ 

ข้ันพัฒนาการของบุคลิกภาพ (Stages of Personality Development) Cattell ไดแบงชั้น
พัฒนาการนับตั้งแตคลอดจนถึงวัยชรา ดังนี้ 

  1.  ระยะเกิด – 5 ขวบ ในระยะนี้ Cattell ยอมรับอยางยิ่งในความคิดเห็นของ Freud วา
ระยะน้ีถูกกําหนดโดยความคิดขัดแยงตางๆ (conflicts) และเปนระยะสําคัญในพัฒนาการของ
บุคลิกภาพ 

  2.  ระยะ 6 – 13 ป เปนระยะเปลี่ยนความซื่อสัตยภักดีจากพอแมไปสูกลุมเพ่ือน Cattell 
มองระยะนี้วาเปนระยะปราศจากความกังวลใจ เด็กแผขยายความรักจากพอแมและรักตนเองไปสู
บุคคลอ่ืน เปนชวงที่ ego รวบรวมความม่ันคงแข็งแรง 

  3.  วัยรุน เร่ิมตั้งแตอายุ 14 ป จนถึงอายุ 24 ป นับวา Cattell ไดพิจารณาชวงน้ียาวนาน
กวานักจิตวิทยาคนอ่ืนๆ ระหวางวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วทั้งในเด็กผูชาย
และเด็กผูหญิง ความไมม่ันคงทางอารมณเพ่ิมขึ้น มีความไมคลองตัวทางสังคม มีความสนใจในเรื่อง
เพศ มีความขัดแยง (conflict) ในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับเขา 
สาเหตุที่ทําใหวัยรุนเกิดความขัดแยง (Conflicts) มีดังน้ี 

 1.  ความตองการอิสระจากแม 
 2.  ความตองการสถานภาพในอาชีพ การเตรียมตัวสําหรับการประกอบอาชีพ และการ

ประสบความสําเร็จในรายไดที่จะเลี้ยงตัวเอง 
3.  การไมไดรับความพึงพอใจที่จะทําใหเกิดความประทับใจแกเพศตรงขาม 
4.  การไมไดรับความรูสึกม่ันคงทางจิตใจ 

สาเหตุทั้ง 4 ประการนี้ ถาวัยรุนสามารถผานพนไดก็จะทําใหเกิดบูรณาการและเกิดความพึงพอใจใน
มโนภาพตน (self concept) และพัฒนาบุคลิกภาพเขาสูวัยตอไปไดตามวุฒิภาวะ 

บุคลิกภาพและการทําความเขาใจผูบริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน(2539: 96-114)บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดาน

จิตวิทยาภายในของบุคคลเปนสิ่งที่กําหนดและสะทอนถึงวิธีการซ่ึงบุคคลหน่ึงตอบสนอกตอ
สิ่งแวดลอมของเขา (Schiffman ;& Kanuk. 1994: 126) หรืออาจหมายถึง การตอบสนองจากสิ่ง
กระตุนที่เปนสิ่งแวดลอม  
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  1.ความมีนวัตกรรมของผูบริโภคและความสัมพันธ กับลักษณะบุคลิกภาพ 
(Consumer Innovativeness and related personality traits) ผูปฏิบัติการทางการตลาดตอง
เรียนรูเก่ียวกับผูบริโภคซ่ึงจะลองใชผลิตภัณฑ บริการหรือกิจกรรมใหมการตอบสนองนวัตกรรมเปน
สิ่งสําคัญตอความสําเร็จขั้นสุดทายของผลิตภัณฑใหมลักษณะดานบุคลิกภาพซึ่งไดพิสูจนถึง
ประโยชนในการกําหนดความแตกตางระหวางผูมีนวัตกรรมและผูที่ไมมีนวัตกรรม ประกอบดวย 5 
ประการ ดังนี้ 

  1.1  ความมีนวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer Innovativeness) วิธีการที่ผูบริโภคมีการ
รับรูตอผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกิจกรรมใหมเปนสิ่งสําคัญทั้งผูบริโภคและนักการตลาด 
เพราะไดผลประโยชนจากนวัตกรรมที่ถูกตอง 

  1.2  ผูที่ยึดม่ันในความคิดเห็นของตนเอง (Dogmatism) หมายถึง ลักษณะนวัตกรรมซึ่ง
วัดระดับความยึดม่ันของแตละบุคคลซึ่งแสดงขอมูลที่ไมคุนเคยและขอมูลซ่ึงตรงกันขามกับความ
เชื่อถือที่กําหนดขึ้นสวนตัว บุคคลซ่ึงมีความยึดม่ันในความคิดของตนซึ่งไมคุนเคยจะทําความไม
สะดวกสบายและความไมแนนอนและสิ้นสุดเคร่ืองมือบุคคลที่ยึดม่ันในความคิดเห็นของตนพรอม
พิจารณาความไมคุนเคยหรือความเชื่อถือตรงขามผูบริโภคทีมีความยึดม่ันในตนเองต่ํา (มีจิตใจเปด
กวาง) จะพอใจผลิตภัณฑดานนวัตกรรมมากกวาการเลือกผลิตภัณฑ (ตราสินคา) เดิมมากกวา
ผลิตภัณฑ (ตราสินคา)นวัตกรรม ผูบริโภคท่ีมีความยึดม่ันในตนเองสูงจะไดรับการยอมรับการ
โฆษณาซึ่งมีการจูงใจแบบเดิม นักการตลาดจะจัดงานเปดตัวและใชผูเชี่ยวชาญในการโฆษณา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือใหงายขึ้นสําหรับผูที่ไมยอมรับนวัตกรรมใหม ผูบริโภคที่ยึดม่ันในตนเองต่ําจะมี
นวัตกรรมสูงจะยอมรับในขาวสารซึ่งเปนความตองการที่เปนจริงและผลประโยชนของผลิตภัณฑ 

  1.3  ลักษณะดานสังคม (Social character) ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality trait) อาจใช
ลักษณะดานสังคมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัยดานสังคม ซึ่งมุงกําหนดและจัดประเภทบุคคล
ออกเปนกลุมดานสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การใชจิตวิทยาของผูบริโภคและลักษณะของ
สังคมเปนลักษณะตอเนื่องกัน จากมุงที่ภายในตัวเอง (Inner-directedness) จนถึงมุงที่บุคคลอ่ืน 
(Other directedness) เหตุการณซึ่งระบุ ผู บริโภคมุงที่ภายในตัวเองจะขึ้นอยูกับคานิยม หรือ
มาตรฐานในการประเมินผลิตภัณฑใหม และมีแนวโนมจะเปนผูบริโภคท่ีมีนวัตกรรมสูง สวน
ผูบริโภคที่มุงที่บุคคลอ่ืนจะขึ้นกับบุคคลอ่ืนที่จะกําหนดทิศทางวาอะไรถูกหรือผิด ผูบริโภคในกรณีนี้
ถือวาเปนผูบริโภคท่ีมีนวัตกรรมต่ําทั้งน้ีผูบริโภคที่มุงเนนตัวเองและบุคคลอ่ืนตองอาศัยขาวสารการ
โฆษณาและการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน บุคคลที่มุงความสําคัญที่ตัวเองจะชอบการโฆษณาที่
เนนลักษณะของผลิตภัณฑและผลประโยชน สวนตัวสามารถที่จะใชคานิยมสวนตัวและมาตรฐานใน
การประเมินผลิตภัณฑ ผูที่มุงความสําคัญที่บุคคลอ่ืนจะชอบการโฆษณาที่เนนส่ิงแวดลอมทางสังคม
หรือการยอมรับจากสังคม เพ่ือรักษาแนวโนมการคํานึงถึงผูอ่ืน บุคคลที่มุงที่บุคคลอ่ืนจะจูงใจไดงาย
ขึ้นจะเอียนเองในเนื้อหาของการโฆษณาและความคิด ในลักษณะของการยอมรับจากสังคมการซ้ือที่
มีศักยภาพ 
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  1.4  ระดับการกระตุนเราที่เหมาะสม (Optimum stimulation level หรือ OSL) บุคคลบาง
คนจะพอใจความเรียบงาย (OSL) ไมสับสนและลักษณะที่เรียบงายในขณะที่บางคนจะพอใจ
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับความซับซอน และประสบการณที่ไมปกติ การวิจัยผูบริโภคไดสํารวจความ
แตกตางกันในการกระตุนเราอาจไดรับอิทธิพลจากลักษณะบุคลิกภาพที่ไดเลือกสรรและวิธีการที่
ระดับการกระตุนเฉพาะอยางที่สัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยน้ีจะเก่ียวของกับระดับการ
กระตุนเราที่เหมาะสมที่สุด (One OSL) ซึ่งมีความเต็มใจที่จะเสี่ยงมากขึ้น ทดลองผลิตภัณฑใหม มี
ความเปนนวัตกรรม คนหาขอมูลที่เก่ียวของกับการซื้อมีประโยชนสําหรับนักการตลาดที่จะแบง
ตลาดเปนออกผลิตภัณฑหรือบริการในรูปของOSLผูบริโภคท่ีตองการระดับการกระตุนเราที่สูงขึ้น 
จะคาดหวังที่จะตอบสนองความพึงพอใจในส่ิงแวดลอมกับผลิตภัณฑและบริการและการรณรงคการ
สงเสริมการตลาดซึ่งเนนความเสี่ยงหรือความตื่นเตนมากกวาในทางตรงกันขามจะเปนเรื่องจริง
สําหรับผูบริโภคท่ีพยายามคนหาระดับการกระตุนเราที่ต่ํา 

  1.5  การคนหาความหลากหลายและความแปลกใหม (Variety-novelty seeking) ลักษณะ
ที่เกิดจากบุคลิกภาพที่คลายคลึงกับ OSL ก็คือการคนหาความหลากหลายหรือความแปลกใหม ซึ่ง
ปรากฏในรูปแบบการคนหาความหลากหลายที่แตกตางกันดังนี้  

        1.  พฤติกรรมการซ้ือแบบสํารวจ โดยการเปลี่ยนตราสินคาใหมและมีทางเลือกที่ดีขึ้น 
        2.  การสํารวจความคิดที่คลอยตามผูซื้อ ขอมูลจากผูบริโภคเก่ียวกับทางเลือกในการ

ใชผลิตภัณฑใหมหรือแตกตางแลวใชการพินิจพิจารณาเกี่ยวกับทางเลือก 
        3.  การใชนวัตกรรรมใหม เม่ือผูบริโภคใชผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับแลวเปนผลิตภัณฑ

ใหม รูปแบบของความหลากหลายประการที่3 หรือการคนหาความแปลกใหม การใชนวัตกรรมใหม
ซึ่งจะเก่ียวของกับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี เชนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่ใชภายในบาน ซึ่งบาง
โมเดลรูปลักษณะและหนาที่ที่ทํางานไดนอย ในขณะที่บางบริษัทเสนอรูปลักษณะหรือหนาที่ที่สําคัญ
กวามากตัวอยาง ผูวิจัยพบวาผูบริโภคซ่ึงคะแนนการคนหาความหลากหลายที่สูงจะซ้ือเคร่ืองคิดเลข
ซึ่งมีลักษณะการทํางานหลายอยางมากกวาผูบริโภคท่ีมีคะแนนการคนหาความหลากหลายนอย 
ผูวิจัยพบวาผูที่มีนวัตกรรมจะแตกตางจากผูไมมีนวัตกรรมในลักษณะของกลุมความสําคัญที่
บุคลิกภาพความรูเก่ียวกับความแตกตางดานบุคลิกภาพจะชวยนักการตลาดใหเลือกตลาดเปาหมาย
ของผลิตภัณฑและออกแบบกลยุทธการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันสําหรับแตละสวนตลาด 

   2.ความรูสึกที่ไวของผูบริโภคตออิทธิพลระหวางบุคคล (Consumer susceptibility 
to interpersonal influence หรือ SUSCEP) ผูวิจัยผูบริโภคจะสนใจความรูสึกที่ไวของผูบริโภค
โดยกําหนดลักษณะผูบริโภคที่มีนวัตกรรมซึ่งจะเก่ียวของกับการระบุลักษณะของผูบริโภคซ่ึง
ตอบสนองตอบุคคลอ่ืน ผูวิจัยผูบริโภคไดพัฒนาสเกล 12 ระดับ เรียกวา SUSCEP ที่ออกแบบเพ่ือ
วัดความรูสึกที่ไวของผูบริโภคตออิทธิพลระหวางบุคคลSUSCEP ถูกสมมติวาเปนลักษณะทั่วไปที่
สะทอนความแตกตางของผูบริโภคในลักษณะการตอบสนองจากอิทธิพลสังคม ตามทฤษฎีนี้คะแนน
ถูกพัฒนาขึ้นประกอบดวยอิทธิพลระหวางบุคคล 3 แบบ คือ (1)อิทธิพลขอมูลซึ่งมีแนวโนมจะ
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ยอมรับขอมูลจากบุคคลอ่ืนเปนเหตุการณที่เก่ียวของกับความจริง (2)อิทธิพล การแสดงคุณคา ซึ่ง
แสดงความปรารถนาของผูบริโภคจะมีลักษณะเหมือนกับบุคคลอ่ืนเก่ียวของกับผูบริโภคที่คลายคลึง
กัน (3)อิทธิพลดานประโยชนซึ่งผูบริโภคปรารถนาที่จะเหมือนกับบุคคลเพ่ือไดรับรางวัลหรือ
หลีกเลี่ยงการลงโทษ การวัดSUSCEP จะพิสูจนประโยชนจากการสํารวจอิทธิพลของสังคมท่ี
สามารถกระตุนหรือไมสามารถกระตุนการยอมรับผลิตภัณฑหรือบริการใหม 

  3.ปจจัยบุคลิกภาพดานความเขาใจ (Cognitive personality factors) ผูวิจัยผูบริโภคมี
ความสนใจในปจจัยบุคลิกภาพดานการยอมรับเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยเฉพาะลักษณะ
บุคลิกภาพดานความเขาใจก็คือความตองการเพ่ือความเขาใจ ซึ่งวัดความกระตือรือรนของบุคคล
หรือความประทับใจหรือความพอใจดานความคิดงานวิจัยระบุวาผูบริโภคที่มีความจําเปนเพื่อความ
เขาใจสูงจะมีการตอบสนองตองานโฆษณาที่มีขอมูลหรือรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑมาก และไม
มีการตอบสนองตอส่ิงภายนอกการโฆษณา 

   4.จากผูบริโภคที่เห็นแกประโยชน(เนนวัตถุนิยม)ไปยังการบริโภคในการดึงดูดใจ 
(From consumer materialism to compulsive consumption) ผูวิจัยผูบริโภคไดสนใจในการ
สํารวจการบริโภคท่ีเก่ียวของหลายประการ ประกอบดวย 

 4.1  ผูบริโภคที่เห็นแกประโยชนสวนตัวหรือวัตถุนิยม (Consumer material) ความเห็นแก
ประโยชนสวนตัวหรือวัตถุนิยมเปนลักษณะบุคลิกภาพซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลที่คํานึงถึง
ความเปนเจาของซึ่งคํานึงถึงความเปนอยูและฐานะเปนอันดับแรกและคํานึงถึงความเปนเจาของเปน
อันดับที่สอง ผูวิจัยไดทดสอบคะแนนความเห็นแกประโยชนสวนตัวพบวาการสนับสนุนจากการ
สังเกตลักษณะเกี่ยวกับการเห็นแกประโยชนสวนตัวดังนี้ 

    1.  บุคคลแสวงหาคานิยมและแสดงความเปนเจาของ 
    2.  บุคคลคนหารูปแบบการดํารงชีวิตดวยการเปนเจาของซึ่งตองการส่ิงของมากกวา

รูปแบบการดํารงชีวิตแบบสับสนวุนวาย ความเปนเจาของจํานวนมากไมทําใหเกิดความพึงพอใจ
สวนตัว 

 4.2  พฤติกรรมการบริโภคท่ียึดในส่ิงเดิม (Fixated consumer behavior) ระหวาง
ความเห็นแกประโยชนสวนตัวและการดึงดูดใจ หรือการยึดติดกับการซื้อ หรือการใชสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปนความคิดที่ถือวาคงที่ในสวนที่เก่ียวกับการบริโภค เปนลักษณะปกติและบุคลิกภาพการยอมรับ
ของสังคม (ผูบริโภคที่ยึดในสิ่งเดิมจะไมรักษาสิ่งของหรือการซ้ือไวเปนความลับ โดยเขาจะ
แสดงออกและแสดงความเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนอยางเปดเผยใหรวมแสดงความสนใจ ผูบริโภคที่ยึด
ในสิ่งเดิมจะมีลักษณะตอไปน้ี  

    1.  มีความสนใจในประเภทของผลิตภัณฑ หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางลึกซ้ึง 
    2.  เต็มใจที่จะพิจารณาสิ่งของหรือผลิตภัณฑ  
    3.  อุทิศเวลาและเงินเพื่อคนหาผลิตภัณฑหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งจากทฤษฎีลักษณะและ 
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บุคลิกภาพ ผูวิจัยเห็นวาลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคความรูตางๆจะทําให
สามารถเขาใจการตอบสนองของพฤติกรรมผูบริโภค ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและนํามาอางอิงและ
ประยุกตใชในการออกแบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพ เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมเปาหมาย 
4.แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
    รูปแบบกิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมหรือส่ือกลางที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
เพลิดเพลิน มีความสุขและปลอดภัยจากการทองเท่ียวโดยเนนการศึกษาหาความรูในระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมทองถิ่นและเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในที่นี้ศึกษา การพายเรือ
คายัคชมวิถีชีวิตชาวประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง เรียนรูปาชายเลนที่สมบูรณ เรียนรูพันธุไมหา
ยากเทือกเขาตะนาวศรี ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองผักพ้ืนบานเที่ยวสวนผลไมตามฤดูกาล ศึกษาสวน
สมุนไพรการเลี้ยงแพะ สาธิตการกรีดยาง  พักผอนบนเกาะแกว เกาะมะพราว กางเตนทบนเกาะ
นาคา 

กิจกรรมการทองเที่ยวเชงินิเวศ (กิจกรรมหลัก) (การทองเที่ยวเชงินิเวศ.2553:ออนไลน.) 
 1.  กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) ลักษณะของกิจกรรม : เปนการเดินปา

ระยะใกล (2กิโลเมตรขึ้นไป) เปนกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิดโดย
การนําตัวเองไปสูธรรมชาติดวยเสนทางเดินเทาที่ตัดผานเขาไปในปาที่มีจุดสวยงามดึงดูดความ
สนใจตามธรรมชาติรายทางนักทองเท่ียวนอกจากจะไดใกลชิดกับธรรมชาติแลว ยังมีโอกาสไดเรียนรู
สรรพส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติจากไกดนําทางที่มีความรูดานนิเวศวิทยาและชํานาญพ้ืนที่เปนอยางดี 
กิจกรรมเดินปายังแบงเปนสองลักษณะคือ การเดินปาที่สมบุกสมบัน มีจุดมุงหมายสรางความ
ตื่นเตนใหแกนักทองเที่ยว เปนการเดินปาในเสนทางที่คอนขางยากลําบาก ทาทายความสามารถ
ของนักทองเท่ียว เชน การปนปาย หรือเดินขึ้นลงเขาที่สูงชัน ฯลฯ  

 สวนกิจกรรมเดินปาควรมีนักทองเท่ียวมากที่สุดตอกลุมไมเกิน 15 คน และมีไกดทองถิ่นที่
คุนเคยกับทองถิ่น ตลอดจนมีความรูดานนิเวศวิทยาที่จะใหความรูแกนักทองเที่ยวระหวางทางได
เปนอยางดี กิจกรรมเดินปาอาจมีการพักแรมในปา สิ่งของอุปโภคทั้งหลายจะตองนําออกจากปา
ทั้งหมด รวมทั้งเศษขยะตาง ๆ จากการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของที่ไมสามารถยอยสลายได 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีถุงหรือภาชนะที่จะเก็บขยะเหลาน้ันออกจากปาใหหมดทุกคร้ังไป  

การจัดเสนทางเดินเทาในปาควรมีความกวางขนาดหนึ่งหรือสองคนเดิน และคงสภาพเดิมไว
มากที่สุด ไมควรตัดตนไมก่ิงไมออกโดยไมจําเปน ไมควรตัดเสนทางเดินเทาผานจุดที่มีระบบนิเวศ
เปราะบาง หรือเปนแหลงพืช / สัตวปาหายาก โดยเฉพาะบริเวณที่จําเปนสําหรับสัตวปาในการดํารง
ชีพและสืบพันธุ ซึ่งถามนุษยผานเขาไปแลวจะรบกวนกิจกรรมทางธรรมชาติของสัตวปาเหลาน้ัน 
ควรกําหนดเสนทางผานหรือมีมุมมองเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติที่นาสนใจ สภาพภูมิทัศนที่งดงามและ
แหลงนํ้า เพ่ือนักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายเสนทาง เดินปาไมควรตัดผานจุดที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของเสนทางเดินปาควรมีสิ่งอํานวยความ
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สะดวกพื้นฐานที่จําเปน เชน หองสุขา ที่นั่งพักผอน และปายสื่อความหายตาง ๆ หนวยงานเจาของ
พ้ืนที่ควรเปนผูกําหนดเสนทางเดินปาที่เหมาะสม และดูแลสภาพของเสนทางเดินปาใหใชการได ผูที่
ควรมีบทบาทสําคัญในการรักษาเสนทางเดินปา คือ ไกดนําเดินปาและนักทองเที่ยวที่จะตองชวย
รักษาความสะอาดและไมทําลายสภาพธรรมชาติตาง ๆ และเขาใจถึงการปฏิบัติตนเมื่อทองเที่ยวใน
พ้ืนที่ธรรมชาติเหลาน้ัน  

 2.  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรม
ทองเที่ยวที่ไดสนับสนุนใหนักทองเที่ยวนอกจากจะไดรับความเพลิเพลินจากการไดมาเที่ยวในพื้นที่
ธรรมชาติแลว ยังไดรับความรูเก่ียวกับธรรมชาติในเร่ืองตาง ๆ ผานทางโปรแกรมสื่อความหมาย
ธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นในพื้นที่  

 สิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวประเภทนี้ คือ ศูนยบริการนักทองเที่ยว 
(Visitor Center) ปายชื่อความหายธรรมชาติ ณ จุดตาง ๆ ที่นาสนใจ (Wayside Exhibit) 
นิทรรศการกลางแจง (Outdoor Exhibit) ตลอดจนเสนทางเดินเทาที่จัดทําเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดเขา
ไปสัมผัสและเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ เก่ียวกับธรรมชาติในพื้นที่ (Nature Interpretive Trail) ลักษณะ
เสนทางเดินเทาดังกลาวควรเดินไดอยางไมลําบากมากนัก ตัดผานจะที่นาสนใจและสามารถให
ความรูเก่ียวกับธรรมชาติใหนักทองเท่ียวได อาจจัดใหมีปายส่ือความหมายธรรมชาติเพ่ืออธิบายและ  
หรือใหความรูที่ไมยากแกการเขาใจแกนักทองเที่ยวทั่วไปตลอดเสนทาง หรือจัดทําเปนเอกสารแผน
พับใหนักทองเท่ียวไดศึกษาดวยตนเอง (Self - Guided Trail) เสนทางเดินเทาดังกลาวไมควรมีระยะ
ทางไกลนัก (ประมาณ 1-2 กิโลเมตร) ควรจัดเสนทางเปน loop (เขา - ออกทางเดียว)  

 การดูแลบํารุงรักษาศูนยบริการนักทองเที่ยว และนิทรรศการกลางแจงเปนหนาที่ของ
หนวยงานเจาของพ้ืนที่ ทั้งนี้การจัดโปรแกรมสื่อความหมายประเภทตาง ๆ ในศูนยบริการ
นักทองเที่ยวอาจไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และภาคเอกชน การดูแล
รักษาเสนทางเดินเทาศึกษาธรรมชาติควรเปนหนาที่ของหนวยงานเจาของพ้ืนที่ รวมกับ
นักทองเที่ยวตลอดจนไกดนําเที่ยว (ถามี) หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่รับผิดชอบใหเสนทางเดิน
เทาดังกลาวอยูในสภาพที่ใชการไดดีไมทรุดโทรม ดูแลเรื่องความสะอาด เชน จัดเตรียมถังขยะไว
ตามจุดที่เหมาะสมและมีการกําจัดขยะอยางสมํ่าเสมอ  

  นักทองเที่ยวมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพ้ืนที่ รักษาความสะอาด และไมกระทํา
พฤติกรรมเชิงทําลายตาง ๆ เชน ถอนปายทิ้งขีดฆา / เขียนสิ่งตาง ๆ ลงบนปาย หิน หรือตนไม 
รวมทั้งไมสงเสียงดังหรือนําเคร่ืองเสียง เครื่องดนตรีตาง ๆ ไปเปดรบกวนความสงบตามธรรมชาติ
ไกดนําเที่ยวมีหนาที่ใหความรูแกนักทองเที่ยวกอนที่จะเขาไปทํากิจกรรมเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่การ
ควบคุมดูแลความเปนระเบียบของนักทองเท่ียวขึ้นกับหนวยงานเจาของพื้นที่ที่ตองดูแลรับผิดชอบ  

  3.  กิจกรรมถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, 
Video Taping and Sound of Nature Audio Taping) ลักษณะกิจกรรม : เปนการถายรูปและการ
บันทึกเทปวิดีโอวิวธรรมชาติ และสิ่งที่นาสนใจอันเปนรายละเอียดอยูในธรรมชาติ เชน ดอกไมปา 
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พืชหายาก และรอยเทาสัตวปา เปนตน การบันทึกเสียงธรรมชาตินิยมทั้งเสียงนํ้าตก น้ําไหล เสียง
นก แมลง และสัตวปาตาง ๆ  

  สิ่งอํานวยความสะอาดที่ควรจัดเตรียมสําหรับกิจกรรมประเภทน้ีคือ เสนทางที่จะนํา
นักทองเท่ียวเขาไปถายรูปธรรมชาติและบันทึกเสียงขอมูลเก่ียวกับแหลงหรือจุดที่บันทึกไดดี และ / 
หรือสามารถจะถายรูปไดสวยงาม ชวงระยะเวลาที่ควรถายรูปตลอดจนรายละเอียดหรือประวัติที่
นาสนใจของสิ่งที่ควรบันทึกภาพ / เสียงไวแนวทางในการดูแลรักษาเสนทางเดินเทาเพ่ือกิจกรรม
ประเภทนี้เปนไปในลักษณะเดียวกับการดูแลรักษาเสนทางเดินเทาเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ  

  4.  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมเฉพาะ
สําหรับผูมีความสนใจในเรื่องนก สิ่งดึงดูดที่สําคัญ คือนกชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนนกประจําถิ่น นก
อพยพ และนกหายาก เสนทางเดินเทาที่รองรับกิจกรรมประเภทนี้ควรมีขนาดกวาง 2 คนเดิน ไม
ควรมีการพัฒนาใด ๆ นอกจากจุดหยุดพักบางจุด เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดจดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับ
นกตาง ๆ ที่ไดพบเห็น กลุมนักดูนกไมควรมีขนาดใหญมากนัก ทั้งน้ีไมควรเกิน 5 คน ตอกลุม ควรมี
มัคคุเทศกนําทางที่มีความรูเก่ียวกับนกและธรรมชาติของนกที่มีในพ้ืนที่สําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่
ไมมีความชํานาญในกิจกรรมประเภทนี้มากอน ตลอดจนมีกลองสองตาดูนก และคูมือดูนก (Bird 
Guides) เตรียมไวใหกลุมและเก็บเงินคาธรรมเนียมในการยืมเพ่ือใชในกิจการดานการอนุรักษนก
และถิ่นที่อยูอาศัยของนก  

  ประการสําคัญ การกําหนดเสนทางเดินเทาไมควรผานบริเวณทํารังหรือวางไขของนก 
ตลอดจนควรมีการควบคุมเขมงวดไมใหมีการทองเที่ยวในชวงเวลาที่ไมควรรบกวนนก เชน ฤดู
วางไข ผสมพันธุ เปนตน  

   5.  กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) ลักษณะของกิจกรรม : เปน
กิจกรรมที่นักทองเท่ียวไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับเรื่องของถ้ํา เชน กระบวนการเกิดถ้ํา 
ลักษณะของหิน / แร และสัณฐานธรณี ประเภทของถ้ํา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในถ้ํา การดูแลรักษาถ้ํา 
ฯลฯ นอกจากนั้นนักทองเท่ียวยังไดรับความเพลิดเพลินและตื่นตากับความงามแปลกเดนที่เปน
เอกลักษณของถ้ําอีกดวย การเที่ยวถ้ํา โดยเฉพาะถ้ําที่มีแสงสวางไมเพียงพอและเปนถ้ําที่ลึกและ
วกวน จําเปนตองมีมัคคุเทศกนําทางเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว การจัดการถ้ําเพ่ือรองรับ
การทองเท่ียวควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว และชวย
ในการดูแลรักษาถ้ํา เชน การทําทางเดินเทายกระดับในกรณีที่ถ้ํามีน้ําทวมขัง เปนตน มีโปรแกรมส่ือ
ความหมายใหคําแนะนําเรื่องการเที่ยวถ้ํา และใหความรูเก่ียวกับถ้ําแกนักทองเที่ยวในบริเวณนอก
ตัวถ้ํา การสํารวจถ้ํา จัดทําแผนโปรแกรมส่ือความหมายธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ เปนหนาที่ของหนวยงานเจาของพื้นที่ ซึ่งอาจประสานขอความรวมมือจากนักวิชาการ 
หนวยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน นอกจากน้ันหนวยงานเจาของพ้ืนที่ยังมีหนาที่ควบคุมดูแลให
นักทองเท่ียวปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวอีกดวย  

  6.  กิจกรรมศึกษาทองฟาและดาราศาสตร (Sky Interpretation) ลักษณะของกิจกรรม : 
เปนกิจกรรมที่นักทองเท่ียวไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองของทอง ฟาและดาราศาสตร 
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ชนิดของดาวและกลุมดาว รูปราง ตําแหนง และวงโคจร ตลอดจนประวัติและตํานานพื้นบานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ พ้ืนที่ธรรมชาติที่จัดกิจกรรมประเภทนี้ไดดี ไดแก บริเวณที่โลง และ / หรือบนที่สูง เชน 
เกาะแกง ชายหาดที่โลง ทุงหญาที่อยูบนเขาที่ไมมีตนไมบดบังทองฟา เปนตน ฤดูที่เหมาะตอ
กิจกรรมประเภทนี้คือฤดูหนาว ทองฟาไมมีเมฆหมอกบดบัง กิจกรรมประเภทนี้จําเปนตองอาศัยผู
ชํานาญในการใหความรูแกนักทองเที่ยวตลอดจนมีอุปกรณ เชนกลองดูดาว และแผนที่ดาว
ประกอบดวย  

  7.  กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) ลักษณะของกิจกรรม : เปน
กิจกรรมที่ใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสและเรียนรูธรรมชาติ จําเปนจะตองมี  

  มัคคุเทศกในการใหความรู ความเพลิดเพลิน การลองเรือทําไดทั้งในลํานํ้า ในแหลงนํ้า
ธรรมชาติ ทะเล หรืออางเก็บน้ําที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดลอมอยู สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการ
กระทํากิจกรรมประเภทน้ี ไดแก น้ํามันปนเปอนลงในแหลงน้ํา ขยะ เสียงรบกวนจากเครื่องยนต การ
รบกวนบริเวณวางไข / ผสมพันธุของสัตวน้ํา ซึ่งเปนหนาที่ของผูประกอบการและนักทองเที่ยวที่
จะตองระมัดระวัง และชวยกันดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวตลอดจนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ใน
การควบคุมการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเส่ือมโทรมลง 
นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ที่จําเปน เชน จุดขึ้น - ลงเรือ จะตองออกแบบใหผสมผสานกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติ  

  8.  กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / 
เรือใบ (Sailing) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและเรียนรูธรรมชาติ 
ทั้งยังใหนักทอง เที่ยวไดใชความสามารถในการบังคับเรือและไดออกกําลังกาย เปนกิจกรรมที่ทําได
ทั้งในลํานํ้า ในแหลงน้ําธรรมชาติ ทะเล หรืออางเก็บนํ้าที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดลอมอยู สิ่งที่
ควรระมัดระวังจากการกระทํากิจกรรมประเภทนี้ ไดแก จํานวนเรือตอหนวยพื้นที่ ขยะ และการ
รบกวนบริเวณวางไข / ผสมพันธุของสัตวน้ํา ซึ่งเปนหนาที่ของนักทองเที่ยวที่จะตองระมัดระวังและ
ชวยกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวตลอดจนความเขมงวดของเจาหนาที่ในการควบคุมใหการ
ทองเที่ยวไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจนกระทั่งสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลง สําหรับกิจกรรม
การพายเรือ ควรมีสัดสวนในการใชพ้ืนที่เพ่ือไมใหเกิดความแออัดคร้ังนี้  

  - เรือแคนู คายัค เรือบด 1 ลํา ตอความยาวลํานํ้า 2.4 กิโลเมตร  
  - เรือใบ 1 ลํา ตอ 0.004 ตารางกิโลเมตร  
  9.  กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving) ลักษณะของกิจกรรม : เปน

กิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลินและใหลชิดกับธรรมชาติใตทะเลที่มีสีสันสวยงาม นักทองเท่ียวที
โอกาสที่จะไดเรียนรูเก่ียวกับพืชและสัตวใตน้ํา โดยไมตองใชเคร่ืองชวยหายใจมีเพียงหนากาก 
(Snorkel) บริเวณที่ควรจัดกิจกรรมประเภทนี้จะตองเปนน้ําตื้นที่มีความลึกไมเกิน 0.9 เมตร เปน
แหลงของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณและสวยงาม มีพืชและสัตวใตน้ําประเภทอื่น ๆ 
ประกอบกระแสนํ้าไมรุนแรง และน้ําใสสะอาด ควรจัดใหมีการทําเสนทางดํานํ้าใตทะเล (Undersea 
Self - Guided Trail) และมีคูมือศึกษาทรัพยากรใตทะเลใหแกนักทองเท่ียว  
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  สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมประเภทน้ีคือ เรือที่นํานักทองเที่ยวไปดํานํ้าอาจ
ทําลายปะการังใตน้ําเม่ือนํ้าลดหรือเม่ือทอดสมอเรือลงไป จึงควรหมายแนวเขตที่มีปะการัง ความลึก
ต่ําสุดและสูงสุดของนํ้า พรอมทั้งควรจัดทุนจอดเรือใหเปนระเบียบ นอกจากน้ันควรควบคุมไมใหเรือ
ปลอยนํ้ามันเรือ และทิ้งขยะลงน้ํา นอกจากนั้นปะการังอาจถูกทําลายจากการประมง เชน การระเบิด
ปลา และอวนลากได จึงควรมีการหามการประมงหรือระเบิดปลาในบริเวณแนวปะการัง  

 กิจกรรมดํานํ้าน้ีอาจเสนอแนะใหมีกิจกรรมในการอนุรักษ / ฟนฟูทรัพยากรใตทะเลไป
ดวยกันได เชน ใหนักทองเที่ยวมีโอกาสชวยดํานํ้าเก็บขยะ และปลูกปะการัง เปนตน ซึ่งจะทําให
นักทองเที่ยวมีความรูสึกมีสวนรวมในการชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

  10.  กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมทีใหความ
เพลิดเพลินและใกลชิดกับธรรมชาติ ใตทะเลที่มีสีสันสวย งามเชนเดียวกับกิจกรรมดํานํ้าตื้น 
กิจกรรมดํานํ้าลึกน้ีนักดํานํ้าตองใชเคร่ืองชวยหายใจ หริเวณที่ควรจัดกิจกรรมดํานํ้าเพ่ือนันทนาการ
ควรมีความลึกประมาณไมเกิน 30 เมตร เปนแหลงของปะการังหลายชนิดที่ยังอุดมสมบูรณและ
สวยงาม โดยมีพืชและสัตวใตทะเลประเภทอื่น ๆ เปนสวนประกอบ กระแสนํ้าไมรุนแรงและน้ําใส
สะอาด ควรจัดใหมีการทําเสนทางดํานํ้าใตทะเล (Undersea Self - Guided Trail) และมีคูมือศึกษา
ทรัพยากรใตทะเลใหแกนักทองเท่ียว  

  สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับกิจกรรมดํานํ้าตื้น แตควร
เอาใจใสเก่ียวกับความปลอดภัยมากกวา กิจกรรมทองเท่ียวประเภทชื่นชมธรรมชาติ (Appreciative 
Recreational Activities) และกิจกรรมทองเท่ียวประเภทตื่นเตนผจญภัย (Adventurous 
Recreational Activities) (กิจกรรมเสริม)  

  1.  กิจกรรมชมทิวทัศนธรรมชาติในบรรยากาศที่สงบ (Relaxing) ลักษณะของกิจกรรม : 
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมและใกลชิดกับธรรมชาติ ซึ่ง เปนกิจกรรมเสริม
กิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืน ๆ ที่กลาวแลวขางตน การชมทิวทัศนอาจทําไดในลักษณะการเดิน
เลนตามเสนทางที่จัดไวให และ / หรือตามชายหาดตาง ๆ หรือเปนจุดอยูกับที่ โดยนักทองเท่ียวได
หยุดชมธรรมชาติ ณ จุดตาง ๆ ทั้งน้ีคุณคาความงามของธรรมชาติและความสงบเปนทรัพยากร
นันทนาการที่สําคัญสําหรับกิจกรรมประเภทนี้ กลาวกันวาการไดชื่นชมใกลชิดกับธรรมชาติเปน
โอกาสหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวไดเขาใจถึงความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ณ จุดที่จัดใหการ
ชมธรรมชาติ ควรมีปายสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่อยูรอบตัวของนักทองเท่ียวเพ่ือใหการ
ทองเท่ียวมีคุณคามากขึ้น  

  นอกจากน้ันการชมทิวทัศนธรรมชาติอาจกระทําในลักษณะของการนั่งรถยนตไปตามทาง
ที่ผานธรรมชาติที่สวยงาม (Sight Seeing) และมีจุดพักชมวิวทิวทัศนเปนระยะตามความเหมาะสม 
ซึ่งควรจัดใหมี Wayside Exhibit ณ จุดพักตาง ๆ สิ่งที่เปนทรัพยากรนันทนาการที่สําคัญสําหรับ
กิจกรรมนี้คือ สภาพภูมิทัศนที่สวยงามแปลกตา ตลอดจนลําดับของสภาพภูมิทัศนสองขางทางที่มี
ความหลากหลาย (Sequences of Landscape) กิจกรรมประเภทนี้ควรเนนคุณภาพของการ
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ทองเที่ยวที่ใหความเคารพกับความเปนธรรมชาติ เชน ไมกอใหเกิดเสียงดังรบกวนความสงบ การ
รักษาความสะอาด ฯลฯ  

  2.  กิจกรรมขี่จักรยานตามเสนทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking)  
 ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยอุปกรณคือ จักรยานภูเขา (Mountain 

Biking) เสนทางขี่จักรยานไมควรเปนเสนทางเดียวกับเสนทางเดินเทาเพ่ือกิจกรรมเดินปา หรือ
ศึกษาธรรมชาติ หรือดูนก มีความลาดชันในระดับตาง ๆ กันตลอดเสนทาง ตั้งแต 0-20% 
หลักเกณฑในการเลือกเสนทางเปนเชนเดียวกับการพัฒนาเสนทางเดินเทาคือ ไมควรผานบริเวณที่
จําเปนตอการดํารงชีพ สืบตอพันธุของสัตวปา สภาพภูมิประเทศควรมีลักษณะตาง ๆ เพ่ือความทา
ทายและไมนาเบื่อตลอดจนมีจุดสนใจและความงดงามตามธรรมชาติ การพัฒนาเสนทางจักรยาน 
ควรเนนใหเขากับสภาพธรรมชาติ ไมมีการตัดตนไมใหญไมจําเปนตองทําเสนทางดวยวัสดุกอสราง 
อาจมีการทํารองระบายน้ํา หรือสะพานไมอยางงายในบริเวณที่ลุมและรองน้ํา  

 หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่ในการดูแลเสนทางขี่จักรยานใหอยูในสภาพใชการไดและ
ดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจนกวดขันใหนักทองเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน ขี่จักรยานใน
เสนทางที่จัดเตรียมให รวมทั้งใหความชวยเหลือตามความจําเปนเม่ือนักทองเท่ียวตองการ  

 นักทองเที่ยวมีหนาที่เคารพกฎระเบียบของพื้นที่ รักษาความสะอาดดวยการไมทิ้งขยะตาม
เสนทางตลอดจนไมสงเสียงอึกทึกในระหวางขี่จักรยาน  

 3.  กิจกรรมปน / ไตเขา (Rock / Mountain Climbing) ลักษณะของกิจกรรม : เปน
กิจกรรมที่มุงตอบสนองความตองการของมนุษยในแงการทาทายความยากลําบากที่ธรรมชาติสราง
ไว บริเวณที่อนุญาตใหมีการไตเขา หรือปนเขาควรมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง และไมกอใหเกิด
ความเสียหายกับธรรมชาติ ทั้งในและนอกขอบเขตที่จัดไวใหในเสนทางปน / ไตเขา  

 4.  กิจกรรมพักแรมดวยเต็นท (Tent Camping) ลักษณะของกิจกรรม : การพักแรมแบบ
กางเต็นทมีหลายรูปแบบ ตั้งแตพักแรมแบบเต็นทที่มีการพัฒนาแลวในเขตบริเวณตาง ๆ จนกระทั่ง
พักแรมกลางปาที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ อยางไรก็ดี กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทมุงให
นักทองเท่ียวไดอยูกับธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด โดยไมอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการอยูอาศัยเกินความจําเปนเปนกิจกรรมที่กระทํารวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การเดินปา ศึกษา
ธรรมชาติ สอง / ดูนก ฯลฯ  

 หนวยงานเจาของพื้นที่มีหนาที่ดูแลใหบริเวณที่กางเต็นทสะอาดเรียบรอย ในกรณีที่กาง
เต็นทในเขตบริการ ควรจะเตรียมสิ่งอํานวยความสะอาดที่จําเปน เชน ลานกางเต็นท ถังขยะ หองน้ํา 
หองสุขารวมบริเวณที่ชําระลาง เชน ที่ซักผา ลางจาน บริเวณที่ประกอบอาหาร และลานแคมปไฟ
รวม ตลอดจนจัดกิจกรรมแคมปไฟใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการทองเท่ียวพื้นที่ธรรมชาติ กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทควรเนนใหนักทองเท่ียวได
ใกลชิดธรรมชาติมากกวามาสนุกสนานดวยการรวมกลุมกันรองเพลง ด่ืมของมึนเมา จนทําลายความ
สงบของพื้นที่ บริเวณที่กางเต็นทของนักทองเที่ยวแตละกลุมควรแยกหางจากกันและมีความเปน
สวนตัวพอสมควร  
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  กิจกรรมพักแรมดวยเต็นทนี้เปนการนําตัวเองใกลชิดธรรมชาติและแสวงหาความสงบที่
เมืองใหไมไดมากกวาเปนกิจกรรมที่กระทําเพ่ือความสนุกสนานเฮฮา จนกระทั่งรบกวนความสงบ
ของพ้ืนที่ ดังนั้น นักทองเที่ยวจึงควรมีสวนชวยดูแลรักษาพื้นที่บริเวณกางเต็นทใหสะอาดและ
เรียบรอยดวยการทิ้งขยะใหถูกที่ ไมควรใชสิ่งที่ทําใหเกิดขยะที่ยอยสลายไมไดหรือยอยสลายไดยาก
หากจําเปนตองใชก็ควรนําออกไปจากพ้ืนที่ดวย  

  5.  กิจกรรมเครื่องรอนขนาดเล็ก (Hang Glider) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมที่
อาศัยเคร่ืองรอนที่ไมใชเครื่องยนตแตอาศัยหลัก Aerodynamic เปนตัวบังคับใหเครื่องรอนบินชม
ธรรมชาติจากที่สูง สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนคือ บริเวณสงเคร่ืองรอน ที่หนาผา แตกิจกรรม
ประเภทนี้กอใหเกิดมลภาวะทางสายตาได ถามีมากจนเกินไป  

  6.  กิจกรรมลองแพยาง / แพไมไผ (White Water Rafting) ลักษณะของกิจกรรม : เปน
กิจกรรมที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสธรรมชาติ และไดรับความตื่นเตนสนุกสนานเราใจจาก
ความเร็วของกระแสน้ํา ความตางระดับของลํานํ้า และสภาพภูมิทัศนของสองฝง การลองเรือยาง / 
แพ ควรมีไกดที่มีความสามารถในการลองเรือ / แพ และความรูดานธรรมชาติวิทยา จํานวน
นักทองเท่ียวตอเรือยาง / แพ ประมาณ 4-6 คน ขึ้นกับขนาดของเรือ / แพ จํานวนแพตอพ้ืนที่นั้น ใช
เกณฑเดียวกับกิจกรรมพายเรือแคนู กอนการประกอบกิจกรรมควรมีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะ
ของกิจกรรม การปฏิบัติตน และอ่ืน ๆ เพ่ือนักทองเท่ียวจะไดรับความปลอดภัยและประสบการณที่ดี
จากการประกอบกิจกรรมอาจจัดใหมีกิจกรรมพักแรมริมฝงเสริมจากกิจกรรมลองเรือ / แพ กิจกรรม
นี้จําเปนจะตองจัดใหมีจุดขึ้น-ลงเรือ / แพ  

  7.  กิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร (Picnicking) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรม
พักผอนโดยการนําอาหารมารับประทานหรือซื้อจากรานคาใกลเคียงในบริเวณที่จัดไวให เปน
กิจกรรมที่มักกระทํารวมกับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ เชน การเที่ยวน้ําตก การเดินปา เดินชม
ธรรมชาติ ฯลฯ ควรจัดใหมีสถานที่นั่งพักผอนรับประทานอาหารในพื้นที่กิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่มีบรรยากาศสงบ และนักทองเที่ยวไดชื่นชมกับธรรมชาติ มากกวาบรรยากาศที่ใหมีเคร่ืองดนตรีที่
เสียงดัง หนวยงานเจาของพ้ืนที่จําเปนตองจัดพ้ืนที่ไวสําหรับกิจกรรมนี้ ประกอบดวยชุดส่ิงอํานวย
ความสะดวก ไดแก โตะ มาน่ัง ถังขยะ ที่ลางมือ หองสุขา และอาจมีเตายางอาหาร บริเวณที่จัดควร
เปนที่รม มองเห็นนํ้าและมีสภาพภูมิทัศนสวยงามไมเปนแหลงที่เปราะบางทางนิเวศ ควรจัดใหมี
เสนทางเดินเทาที่ไมไกลจากที่จอดรถ นักทองเท่ียวจําเปนตองรักษาความสะอาด ระมัดระวัง เร่ือง
ไฟ และไมใหอาหารแกสัตวปา หรือทิ้งอาหารไวโดยไมมีผูใดดูแลหลังจากเสร็จส้ินจากการับประทาน
อาหาร ภาชนะเครื่องใชตาง ๆ ที่จะทิ้งเปนขยะควรเปนสิ่งที่ยอยสลายไดงาย หากเปนบริเวณพื้นที่
ธรรมชาติที่ไมมีการกําจัดขยะควรนําขยะกลับไปดวย  

  8.  กิจกรรมเที่ยวน้ําตก (Waterfall Visits / Exploring) ลักษณะของกิจกรรม : เปน
กิจกรรมที่นิยมที่สุดสําหรับการเที่ยวปา - เขา ที่มีน้ําตกเปนองคประกอบสําคัญของแหลงทองเท่ียว 
การเที่ยวน้ําตกอาจมีกิจกรรมหลายอยางประกอบกัน เชน เลนนํ้าตก เดินสํารวจน้ําตก นั่ง
รับประทานอาหาร หรือชมทิวทัศนบริเวณน้ําตก ซึ่งควรจัดโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติใหแก



 32 

นักทองเที่ยวไดรับความรูเก่ียวกับน้ําตก และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ที่นาสนใจควบคูไปดวย ควรเนน
กิจกรรมที่ไมทําลายความสงบตามธรรมชาติและจัดเขตปลอดอาหารและเครื่องด่ืมบริเวณน้ําตก เพ่ือ
รักษาสภาพแวดลอมของน้ําตก นักทองเท่ียวควรชวยกันดูแลรักษาไมสงเสียงอึกทึกรบกวนผูอ่ืนและ
ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยของตัวเอง หนวยงานเจาของพ้ืนที่ควรดูแลเร่ืองความสะอาด ดูแลให
ทองเท่ียวปฏิบัติตามระเบียบ และรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว  
            9.  กิจกรรมวินดเซิรฟ (Wind Surfing) ลักษณะของกิจกรรม : เปนกิจกรรมทางน้ําที่ให
ความสนุกสนานตื่นเตน ตลอดจนความพึงพอใจความสามารถของตนเองในการบังคับที่เลนวินด
เซิรฟได บริเวณที่เหมาะสําหรับกิจกรรมน้ี ควรเปนแหลงน้ําที่กวางโลง มีกระแสลมแตไมปนปวน 
(Turbulence) รอบขางมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเหลาน้ี สามารถ
พิจารณาสงเสริมไดในพ้ืนที่ทองเที่ยวธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง อยางไรก็ดีการสงเสริมกิจกรรมใด 
จําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบถึงความเปนไปไดในการรองรับของพื้นที่ และขีดจํากัดในการจัดการ
ดูแลมิใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกระทํากิจกรรมดังกลาวตามมาเพื่อใหการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติบรรลุเจตนารมณของการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย  
 

 5.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 
  จากความหมายของคํานิยามศัพทที่กลาววาพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเกิดจากปจจัย

ที่มากระทบตอพฤติกรรมการซื้อ การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนปจจัยสําคัญเพราะจะทําให
เขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีถูกตองจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี 

  สุวิทย เปยผอง (หลักการตลาด. 2530) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้
หมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีอยูกอนและเปนสิ่งมีสวนในการกําหนดกระบวนการดังกลาว 

 คานุกสและชิฟแมน (Shiffman ;& Kanuk. 1994 : 5) กลาววา พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทํา
การคนหา การซื้อการใชการประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการซึ่งคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการ 

 เลวิทท (พิบูล ทีละปาล. 2543 :109 ; อางอิงจาก Levitt. n.d.) ไดกลาวไววา กอนที่มนุษย
จะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาจะมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่งมูลเหตุ
ดังกลาวจะเปนตัวกระตุนเรงเราจิตใจทําใหเกิดความตองการ และจากความตองการจะทําใหเกิด
แรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งมีลักษณะเปนขั้นตอนหรือเปนกระบวนการ เรียกวา 
“กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of Behavior) 3 ประการดังนี้ 

  1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is caused) ซึ่ง
หมายความวา การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้น จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด 
และสิ่งที่เปนสาเหตุก็คือความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง 
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  2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสิ่งจูงใจ หรือแรงกระตุน ( Behavior is 
motivated) คือเม่ือคนเรามีความตองการเกิดขึ้นแลว คนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการน้ัน
จนกลายเปนแรงกระตุน หรือแรงจูงใจ ใหแสดงพฤติกรรมตางๆเพื่อตอบสนองความตองการที่
เกิดขึ้น 

3. พฤติกรรมที่เกิดข้ึนยอมมุงไปสูเปาหมาย (Behavior is goal-directed) หมายถึง 
การที่คนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นมิไดกระทําไปอยางเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุงหมายหรือ
ไรทิศทางตรงขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน 
อยางไรก็ตาม แมวากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคลายๆกัน แตรูปแบบพฤติกรรม
ของคนที่แสดงออกในสถานการณตางๆท่ีเขาเผชิญ มีลักษณะแตกตางกันทั้งน้ีเกิดจากสาเหตุหลาย
ปจจัย ทั้งปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
แตกตางกัน ดังน้ันการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค บทบาทท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือและขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทําใหสามารถเขาใจความตองการของผูบริโภคไดชัดเจนมาก
ขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2535 : 79-84) ในอดีตนักการตลาดไดเรียนรูถึงนิสัยการซื้อของ

ผูบริโภคจากพฤติกรรมการซ้ือในแตละวันของบุคคล แตในปจจุบันมีการแขงขันมากขึ้นตลาดขยาย
ใหญขึ้นและแบงออกเปนสวนตลาดยอยหลายสวนตลาดประกอบกับจํานวนผูซื้อมีมากและแตกตาง
กันไปทําใหไมสามารถตอบสนองตลาดไดทุกสวนดังน้ันจึงไดมีการเรียนรูโดยการตั้งคําถามเพ่ือเปน
แนวทางกําหนดตลาดผูบริโภค ดังนี้ 

1.  ใครเปนผูซื้อ (Occupants) การวิเคราะหคนหาลักษณะตางๆของผูบริโภคเนื่องจากวา
ผูบริโภคทั้งหลายมีความแตกตางกันในดานอายุ รายได ระดับการศึกษา รสนิยมเพื่อใหทราบถึง
การคาและบริการที่เหมาะสมกับตลาดผูบริโภค 

2.  ผูบริโภคซ้ืออะไร (Objects) ประเภทของสินคาสามารถแบงได 2 ประเภทคือ สินคาที่
สามารถจับตองไดและสินคาที่ไมสามารถจับตองได (สินคาบริการ) หากมีการเสาะหาสิ่งที่ผูบริโภค
ตองการจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว 

3.  จุดมุงหมายในการซื้อ (Objectives) ในการซ้ือของผูบริโภคทุกคร้ังน้ันมีเหตุผลและ
จุดมุงหมายอยางไรซื้อเม่ือมีโอกาสหรือไม สิ่งดังกลาวทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการซื้อ 

4.  ผูมีสวนรวมในการซื้อ (Organizations) การระบุวาใครเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อทําใหสามารถออกแบบสินคาใหมีรูปรางและลักษณะที่ตรงกับความตองการและดึงดูดผูบริโภค
รวมถึงผูบริโภคท่ีเปนผูรวมตัดสินใจดวย 
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5.  เหตุผลที่ซื้อ (Operations) ตลาดผูบริโภคซื้อสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการทางดานรางกาย สังคม ดานจิตวิทยาและอ่ืนๆ 

6.  ซื้ออยางไร (Outlets) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อซ่ึง
ตองพยายามเขาใจวาผูบริโภคทําการซ้ือสินคาอยางไร 

 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 128-130) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน(Stimulus)ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ
แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response)หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ(Buyer’s 
Purchase Decision) ดังรูปส่ิงกระตุนภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบกระบวนการกระตุนและการตอบสนองของผูบริโภค(S-R Theory) 

            ที่มา : Kotler. (1994) .Marketing Management Analysis, Planning, Implementation 
and Control. 8th edition .P 164  

 
 จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus)ที่ทําใหเกิดความตองการกอนแลวทําให

เกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ัน โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดังนี้ 

  1.  สิ่งกระตุน(Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุนที่เกิด
จากภายนอกนักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และ
ใชเหตุจูงใจซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ)ก็ได  สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

 
 

การตอบสนองของผูซื้อ 
(RESPONSE = R) 

กลองดํา หรือ 
ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ 
(BUYER’S 

CHARACTERISTIC)

ส่ิงกระตุนภายนอก 
(STIMULUS = S) 
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  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

   (1)   สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ 
   (2)  สิ่งกระตุนดานราคา 
   (3)  สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางจัดจําหนาย 
   (4)  สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด 
  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ(Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยู

ภายนอกองคกร ซึ่งไมสามารถควบคุมได สิ่งกระตุนเหลาน้ีไดแก 
   (1)   สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ 
   (2)   สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี 
   (3)   สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง 
   (4)   สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม 
 2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ(Buyer’s Black Box)ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่ 

เปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลมาจากปจจัย
ตางๆ 

  2.2  กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน คือ 
การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

   3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคโดย
จะมีประเด็นตางๆในการตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 

  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ 
  3.2   การเลือกตราสินคา 
  3.3   การเลือกผูขาย 
  3.4   การเลือกเวลาในการซื้อ 
  3.5   การเลือกปริมาณการซ้ือ 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analysis Consumer Behavior)เปนการคนหาหรือวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม
การซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธการตลาด 
(Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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 คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือคนหาคําตอบ 
7 ประการ หรือ70s 

-6Ws คือ Who  What  Why  Who  When และ Where 
-1H คือ How 
และคําตอบ 7 คําตอบที่ตองการทราบเพ่ือรูจักพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งประกอบดวย 
-70s คือ Occupant Objects Objectives  Organization Occasion Outlets and Operation 
แสดงเปนตารางไดดังนี้ 
 

คําถาม ( 6Ws และ 1 H ) คําตอบที่ตองการทราบ(7 Os ) กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 
1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target  
market? ) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย 
(Occupants)ทางดาน 
1. ประชากรศาสตร 2. ภูมิศาสตร 
3. จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห 
4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด ( 4 Ps ) 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ล ยุ ท ธ ด า น 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการส ง เ ส ริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได 

2.ผูบริโภคซ้ืออะไร สิ่งที่ผูบริโภคตองการซ้ือ
(Objects) ก็คือ คุณสมบัติหรือ
องคประกอบ ของผลิตภัณฑ 
ความแตกตางที่เหนือกวาคู
แขงขัน (Competitive 
differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
strategies)ประกอบดวย ( What does the consumer 

buy?) 1.ผลิตภัณฑหลัก 
 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก 
การบรรจุภัณฑ ตราสินคารูปแบบ 
บ ริ ก า ร  คุ ณ ภ า พ  ลั ก ษ ณ ะ
นวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑควบ 
 4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
 5 .ศักยภาพผลิต ภัณฑความ
แ ต ก ต า ง ท า ง ก า ร แ ข ง ขั น
(Competitive differentiation) 
ประกอบดวยความแตกตางดาน 
ผลิตภัณฑ บริการ พนักงานและ
ภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคถึงซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ 
(Objectives)ผูบริโภคซ้ือสินคา

กลยุทธที่ใชมากคือ 
( Why does the consumer 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
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buy?) เพ่ือสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจิตวทิยาซ่ึง
ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอ
พฤติกรรมการซ้ือคือ 
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคม/วัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

2.กลยุทธดานการสงเสริม
การตลาดประกอบดวย กลยุทธ
การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย 
การใหขาวการประชาสัมพันธ 
3. กลยุทธดานราคา 
4.กลยุทธด านชองทางการจัด
จําหนาย 

 
4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
partiecipates in the buying?) 

 
บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินในซื้อ ประกอบดวย  
1.ผูริเร่ิม                4.ผูซื้อ 
2. ผูมีอิทธิพล         5. ผูใช 
3.ผูตัดสินใจซือ้  

 
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณา และกลยุทธการสงเสริม
การตลาด โดยใชกลุมอิทธพิล 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เชนชวงเดือน / ฤดูกาล / ชวงวัน 
/ชวงเวลา ใด 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาดเชน ทําการ
สงเสริมการตลาด เม่ือใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไป
ทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ด 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
บ ริ ษั ท นํ า ผ ลิ ต ภัณฑ สู ต ล า ด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผาน
คนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How 
does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย  
1. การรับรูปญหา  
2. การคนหาขอมูล  
3.การประเมินผลทางเลือก 
 4. ตัดสินในซื้อ  
5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาดประกอบดวย
การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานการสงเสริมการขาย การ
ใหขาวและการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง 

 
ภาพประกอบ 5 แสดงรูปลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค (6 Ws 1 H) ที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค   (7Os) 

            ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน ;และคณะ. (2541).พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 194. 
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   ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
   1.  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม 
   คอสเลอร (Kotler. 2545 : 92-100) ปจจัยทางดานวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคทางในทางกวางและทางลึกนักการตลาดจําเปนตองเขาใจบทบาทที่แสดงออกโดย
วัฒนธรรมวัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคมผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นสังคม 
 

วัฒนธรรมยอย 
 

วัฒนธรรม 

 
 

วัฒนธรรม 

สถานะ 
บทบาทและ 

 
ครอบครัว 

 
กลุมอางอิง 

 
สังคม 

 แนวความคิดเก่ียวกับ
บุคลิกภาพและ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 
สถานะทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
อายุและขั้นวัฏจักรชีวิต 

 
ปจจัยสวนบุคคล 

ทัศนคติ 
ความเช่ือและ 
การเรียนรู 
การรับรู 
การจูงใจ 

 
จิตวิทยา 

 
 

ผูซื้อ 

ภาพประกอบ 6 แสดงปจจัยทางดานวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภควัฒนธรรม 
ที่มา : Kotler Philip ; & Armstrong Gary. (1994) Marketing Management. P.174.   

 
 เปนมูลเหตุพ้ีนฐานที่สุดของพฤติกรรมความตองการของบุคคลพฤติกรรมของมนุษยเกิด

จากการเรียนรูเด็กจะไดเรียนรูถึงคานิยม การรับรู ความตองการ และพฤติกรรมพื้นฐานจาก
ครอบครัว สถาบันทางสังคมที่เด็กเติบโตมาทุกกลุมและทุกสังคมมีวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือคอนขางมาจากประเทศหนึ่งมาสูประเทศหน่ึงความลมเหลวในการปรับเปลี่ยน
ตามความแตกตางเหลาน้ีทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลทางการตลาดหรือความผิดพลาดที่เปน
อุปสรรคได นักการตลาดตองเขาใจวัฒนธรรมของแตละตลาดและปรับกลยุทธตางๆตามการตลาด
นั้นๆโดยที่ควรใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพ่ือคนหาผลิตภัณฑใหมที่อาจจะเปนที่
ตองการของผูบริโภค 

 วัฒนธรรมยอย 
 ในแตละวัฒนธรรมจะประกอบดวยวัฒนธรรมยอยหรือกลุมบุคคลซ่ึงมีคานิยมรวมกัน 

เน่ืองจากมีประสบการณชีวิตและอยูใตสถานการณอยางเดียวกัน วัฒนธรรมยอยรวมถึง สัญชาติ 
ศาสนา กลุมเชื้อชาติ และภูมิศาสตร วัฒนธรรมยอยหลายวัฒนธรรมทําใหเกิดสวนตลาดที่สําคัญ 
และนักการตลาดมักจะออกแบบผลิตภัณฑและแผนการตลาดตามความตองการของตลาด 
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ชั้นสังคม 
 เกือบทุกสังคมจะมีโครงสรางชั้นสังคม ชั้นสังคม คือ การแบงสมาชิกสังคมตามลําดับชั้น

อยางถาวรโดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีคานิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่คลายๆ กันการ
แบงชั้นสังคมจะแบงชั้นโดยอาศัยปจจัยหลายตัวรวมกัน อันไดแก รายได การศึกษา ฐานะ และ
ปจจัยอ่ืนๆ ในระบบสังคมบางระบบสมาชิกของชั้นสังคมไดกําหนดบทบาทท่ีแนนอนและไมสามารถ
เปลี่ยนตําแหนงทางสังคมได นักการตลาดใหความสนใจกับชั้นสังคมเพราะบุคคลภายในชั้นสังคมแต
ละชั้นมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการซ้ือที่คลายกัน 

  2.  ปจจัยทางดานสังคม 
  พฤติกรรมผูบริโภคยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมเชน กลุม ครอบครัวและบทบาท

สถานะทางสังคม 
  กลุม 
  กลุม(GROUP)หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของแตละคนหรือเปาหมายรวม พฤติกรรมของบุคคลไดรับอิทธิพลจากกลุมยอยหลายกลุม กลุมที่มี
อิทธิพลตอคนที่อยูในกลุมที่เรียกวา กลุมสมาชิก ในทางตรงขาม กลุมอางอิง เปนกลุมที่ใช
เปรียบเทียบทั้งทางตรงและทางออม หรือใชอางอิงเพื่อสรางทัศนคติ หรือ พฤติกรรมของคน บุคคล
มักจะไดรับอิทธิพลจากกลุมอางอิงที่ตนไมไดอยูในกลุมกลุมอางอิงจะแสดงใหพฤติกรรมและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตใหมๆมีอิทธิพลตอทัศนคติและแนวคิดของบุคคล และสรางความกดดัน ทําใหเกิด
การทําตามซึ่งจะกระทบตอการเลือกผลิตภัณฑและตราของบุคคลความสําคัญของกลุมมีอิทธิพล
แตกตางไปตามผลิตภัณฑและตรา ความสําคัญของกลุมมีแนวโนมที่จะมีอิทธิพลมากเม่ือผลิตภัณฑ
นั้นสามารถสังเกตเห็นไดโดยผูอ่ืนที่ผูซื้อใหการยกยองยอมรับ ผูผลิตที่ตองอาศัยกลุมอิทธิพลอยูมาก
ตองนึกถึงวิธีที่จะเขาถึงผูนําความคิดซ่ึงเปนบุคคลอางอิงที่มีอิทธิพลตอความคิดของบุคคลอ่ืน
เน่ืองจากเปนผูมีความสามารถ มีความรู มีบุคลิกภาพ หรือมีคุณลักษณะพิเศษอ่ืนๆ 

  ครอบครัว 
  สมาชิกในครอบครัว (FAMILY) จะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซ้ือ ครอบครัวเปน

องคการซื้อของผูบริโภคที่มีความสําคัญมากที่สุดในสังคมและมีการทําวิจัยเก่ียวกับครอบครัวอยาง
แพรหลายนักการตลาดสนใจในบทบาทและอิทธิพลของสามี ภรรยา และบุตรตอการซ้ือสินคาและ
บริการตางๆ 

  บทบาทและสถานะ 
  แตละคนอาจจะอยูในหลายกลุม เชน ครอบครัว ชมรม องคการตางๆ ตําแหนงของบุคคล

ในแตละกลุมสามารถกําหนดไดในรูปของบทบาทและสถานะในแตละบทบาทจะปฏิบัติตามสถานะ
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหการยอมรับจากสังคม บุคคลมักจะเลือกผลิตภัณฑที่แสดงถึงสถานะใน
สังคม 
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ปจจัยสวนบุคคล 
การตัดสินใจของผูซื้อยังไดรับอิทธิพลจากลักษณะเฉพาะสวนบุคคล เชน อายุและขั้นของวัฏ

จักรชีวิตอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงบุคลิกภาพและแนวคิดสวนตัว
ของผูซื้อ 

อายุและข้ันวัฏจักรชีวิต 
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงสินคาหรือบริการที่ซื้อไปตลอดชีวิตพฤติกรรมในการซ้ือจะ

สอดคลองกับขั้นวัฏจักรชีวิตครอบครัว ซึ่งเปนลําดับขั้นของครอบครัวที่สมบูรณที่มีขึ้นตลอดเวลา 
 
ตาราง 2 แสดงขั้นวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) 
 
วัยหนุมสาว     วัยกลางคน     วัยสูงอายุ 
 
คนโสด             คนโสด        คนสูงอายุที่แตงงาน 
คูสมรสที่ไมมีบุตร           คูสมรสที่ไมมีบุตร      คนสูงอายุที่ไมแตงงาน 
คูสมรสที่มีบุตร           คูสมรสที่มีบุตร 
ผูที่เปนหมายที่มีบุตร           คูสมรสที่บุตรสามารถเลี้ยงตัวเองได 

        ผูเปนหมายที่ไมมีบุตร 
                           ผูเปนหมายที่มีบุตร 

        ผูเปนหมายที่มีบุตรสามารถเลี้ยงตัวเองได 
 
 

จากตาราง 2 แสดงขั้นของวัฏจักรชีวิตครอบครัวการกําหนดตลาดเปาหมายในรูปแบบของ
ขั้นวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ควรกําหนดแผนการตลาดใหเหมาะกับแตละขั้น 

 
    อาชีพ 
   อาชีพของบุคคลจะสงผลตอสินคาและบริการที่จะซื้อ 
    สถานะทางเศรษฐกิจ 
   สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลสงผลตอการเลือกผลิตภัณฑโอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อ

ผลิตภัณฑขึ้นอยูกับระดับรายได การเปนเจาของทรัพยสิน ทัศนคติเก่ียวกับการจายเงิน 
 
    รูปแบบการดําเนินชีวิต 
   รูปแบบการดําเนินชีวิตคือแบบแผนการใชชีวิตของบุคคลท่ีแสดงในรูปของลักษณะจิต

นิสัย รูปแบบการดําเนินชีวิตจะวัดจาก กิจกรรม(Activity) ความสนใจ(Interest) และความคิดเห็น 
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(Opinion) ที่เรียกวา AIOกิจกรรมไดแก การทํางาน งานอดิเรก การจับจาย กีฬาที่เลน เหตุการณ
ทางสังคม ความสนใจ ไดแก อาหาร แฟชั่น ครอบครัว การพักผอน และความคิดเห็น ไดแก ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวเอง หัวขอทางสังคม ธุรกิจ สินคา  รูปแบบการดําเนินชีวิตบางอยาง นาจับตามอง
มากกวาชั้นสังคมหรือบุคลิกภาพเพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการปฏิบัติหรือปฏิกิริยาโตตอบกัน 

 
 บุคลิกและแนวความคิดที่เก่ียวกับตัวเอง 
 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาทีมีลักษณะแตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่ง

นําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นอยางม่ันคงและถาวร บุคลิกภาพโดยปกติจะ
อธิบายในรูปของอุปนิสัยเชน ความม่ันใจในตนเอง ความมีอํานาจ การชอบเขาสังคม ความรักอิสระ 
ความกาวราว บุคลิกภาพมีประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือก
ผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑ บุคลิกภาพที่แตกตางกันของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อของบุคคล 

  แนวคิดที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ คือ แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) หรือที่
เรียกวาภาพพจนของตนเอง (Self-Image) แนวคิดเก่ียวกับตนเองทําใหสามารถสรุปความคิดของ
บุคคลและสะทอนถึงลักษณะที่ตัวเองมี ดังน้ันการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคตองเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางแนวความคิดเก่ียวกับตนเองและความคิดของผูบริโภคเปนอันดับแรก 

  3.ปจจัยทางดานจิตวิทยา 
  ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ( Freud’s Theory of Motivation) 
  วิมล วิโรจนพันธ ; อุดม เชยกีวงค (2539: 65) พบวา บุคคลไมรูสึกถึงสิ่งกระตุนพฤติกรรม

ที่แทจริงเพราะวาสิ่งกระตุนไดกําหนดรูปรางตั้งแตตอนเปนเด็กแลวถูกเก็บกดเอาไว เพราะ
พฤติกรรมของบุคคลจะถูกควบคุมโดยความนึกคิดพ้ืนฐาน 3 ระดับ คือ 

  1.  อิด (Id) คือ ความรูสึกแอบแฝงที่คอยสะสมขึ้น เปนระบบที่ประกอบดวยสัญชาติญาณ
ที่ติดตัวมาแตกําเนิด โดยทั่วไปจะเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานตามธรรมชาติของมนุษย 

  2.  อัตตาหรืออีโก (Ego) คือ ศูนยความรูสึกที่จะทําความเขาใจความตองการจากอิดให
แสดงออกในวิถีทางที่จะทําใหตนเองไดรับความพอใจ 

  3.  อภิอัตตาหรือซุปเปอรอีโก(Superego) คือ สภาพที่ซึ่งพัฒนามาจากอีโก โดยผาน
กระบวนการรับประสบการณตางๆซุปเปอรอีโกเปนกฎทางศีลธรรมซ่ึงจะนําพฤติกรรมของคนใหอยู
ในทํานองคลองธรรม 

  จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคดังที่กลาวมาขางตนน้ี ผูวิจัยไดนําผลของทฤษฎีในสวนการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคท่ีศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อโดยมีจุดเร่ิมตนมาจากสิ่ง
กระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดและตอบสนองทางพฤติกรรม รวมถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอการเกิดพฤติกรรมของ ผูบริโภคมาวิเคราะหการเกิดพฤติกรรมทางการทองเท่ียว 
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6.แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว 

 
 

 
ความตองการทางกาย 

ความตองการความ
ปลอดภัย 

 

 
 

ความตองการทางสังคม 

ความตองการการยก
ยอง

ประสบความสําเร็จ 
 

ตองการใหตน 
ความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงลําดับขั้นความตองการของมนุษย จากทฤษฎีมาสโลว 
            ที่มา: เสรี  วงษมณฑา. (2542).การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค.หนา 49. 
 

  คอสเลอร (Kotler. 2545 :101) ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงลําดับจากสิ่งที่กดดัน
มากท่ีสุดไปถึงนอยที่สุด ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เรียงตามความสําคัญคือความตองการ
ทางกาย (Physiologicalneeds) ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) ความตองการทาง
สังคม(Social needs) ความตองการการยกยอง(Esteem needs) ความตองการความปลอดภัย ( 
Self-Actualization needs) บุคคลพยายามที่สรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสําคัญที่สุด
เปนอันดับแรกกอน เม่ือความตองการนั้นไดรับสนองความพึงพอใจความตองการนั้นก็จะหมดลง 
และเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจในขั้นตอไป 
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บทบาทของผูบริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 144-146) เปนบทบาทของผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อ

ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันดังนี้ 
1.ผูเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซ้ือผลิตภัณฑเปนคนแรก 
2.ผูมีอิทธิพล(Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่ใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไมซื้อสินคา 
3.ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซ้ือหรือไมซื้อสินคา 
4.ผูซื้อ (Buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา 
5.ผูใช (User) เปนผูบริโภคท่ีใชสินคาหรือบริการน้ัน 
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 
 

พฤติกรรม 
ภายหลังจาก 
การซื้อ 

 
การ

ตัดสินใจซื้อ 

 
การ

ประเมินผล 
ทางเลือก 

 
การคนหา 
ขอมูล 

 การรับรูถึง 
ความตองการ 
หรือการรับรูถึง 

ปญหา 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
(Five-stage model of the consumer buying process) 

            ที่มา: Kotler. (1997). Advance Marketing Management. 9th ed.  
 

  1.  การรูถึงความตองการ (Need recognition) การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายใน
ของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดส่ิงกระตุน ซึ่งรวมถึงความตองการทางรางกายและความตองการที่
เปนความปรารถนาอันเปนความตองการทางดานจิตวิทยาส่ิงเหลาน้ีเกิดขึ้นเม่ือถึงระดับหนึ่งจะ
กลายเปนสิ่งกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขา
รูวาจะตอบสนองสี่งกระตุนอยางไร 

  2.  การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่
สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพอใจทันที 
แตในบางครั้งความตองการไมสามารถตอบสนองไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไว เพ่ือหาทาง
สนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมาก จะทําใหเกิดปฏิบัติใน
ภาวะอยางหน่ึง คือ ความตั้งใจใหไดรับ การสนองความตองการ เขาจะพยายามคนหาขอมูลเพ่ือ
หาทางสนองความตองการที่ถูกกระตุน 

  3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาจาก
ขั้นที่สองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆโดยคํานึงสิ่งตอไปน้ี คือคุณสมบัติ
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ของผลิตภัณฑ การใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ความเชื่อถือเก่ียวกับ
ตราสินคาและทัศนคติในการเลือกตราสินคา 

  4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่3 จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆที่เปนทางเลือกโดยทั่วไป ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากท่ีสุดการตัดสินใจของแตละบุคคลจะตองมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงได ดังน้ันการทําความเขาใจตอพฤติกรรมการซ้ือการจัดหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุน
ตางๆเพ่ือลดความเส่ียงใหผูบริโภค 

  5.  ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post purchase feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเก่ียวกับความพึงพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑการ
คาดคะเนของผูบริโภคเกิดจากแหลงขาวสาร พนักงานขายและแหลงติดตอสื่อสารอ่ืนๆ ถาบริษัท
โฆษณาสินคาเกินความจําเปน ผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเม่ือไมเปนความจริงจะเกิดความไม
พอใจ จํานวนความไมพอใจจะขึ้นกับขนาดของความแตกตางระหวางการคาดหวังและการปฏิบัติจริง
ของผลิตภัณฑประสบการณเก่ียวกับตราสินคามีผลกระทบที่สําคัญที่เก่ียวกับความชอบตราสินคา 
ถาตราสินคาที่ซื้อไมสรางความพอใจกับผูซื้อ ผูซื้อจะมีทัศนคติที่ไมดีตอตราสินคา และอาจเลิกซ้ือ
ผลิตภัณฑเลยในทางตรงกันขาม ถาผูซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซ้ือสินคาจะทําใหเกิดการซ้ือ
ผลิตภัณฑอีก 

   นฤมล สมิตินันทน (2527: 38-42)ในทางพฤติกรรมศาสตร กลาววา การแสดงพฤติกรรม
ทุกอยางของมนุษยเกิดจากแรงกระตุนแตไมจําเปนวาการแสดงพฤติกรรมอยางเดียวกันจะมาจาก
แรงกระตุนที่เหมือนๆกันเสมอ การเดินทางไปยังที่ตางๆของแตละบุคคลอาจมีแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานที่
กระตุนใหมนุษยออกเดินทางแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

  1.  แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivator) หมายถึง แรงจูงใจเพ่ือสุขภาพอนามัย 
พักผอนทางรางกาย การกีฬา การเลนตามชายหาด การร่ืนเริงอ่ืนๆที่ชวยผอนคลายความเครียด 

  2.  แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivator) เปนความตองการที่จะรูเก่ียวกับประเทศ
อ่ืนในทุกดานรวมทั้งดนตรี ศิลปะ วิถีชาวบาน การเตนรํา การวาดเขียน ศาสนา และกิจกรรมที่
เก่ียวกับทางดานวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

  3.  แรงจูงใจที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Motivator) รวมความ
ตองการที่จะพบคนใหมๆ เยี่ยมเยียนเพ่ือนหรือญาติ หลีกหนีจากการดําเนินชีวิตประจําวัน หลีกหนี
จากครอบครัวและเพื่อนบาน 

  4.  แรงจูงใจทางสถานภาพและเกียรติยศชื่อเสียง (Status and Prestige Motivator) มี
ความสัมพันธกับความตองการยกยองและการพัฒนาตนเอง ซึ่งการเดินทางในดานน้ีเปนการ
เดินทางเพ่ือธุรกิจ ประชุม สัมมนาการศึกษาแรงจูงใจพื้นฐานดังกลาวขางตนเปนแรงจูงใจที่กระตุน
ใหมนุษยเกิดการเดินทาง ถามนุษยแสดงพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะที่สอดคลองกับแรงจูงใจ
พ้ืนฐานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ันถือวาเปนการทองเท่ียว 
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7.แนวคิดพฤติกรรมทางการทองเที่ยว 
  จากความหมายของคํานิยามศัพทที่กลาววาพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง 

พฤติกรรมดานวัฒนธรรมจิตวิทยาและขบวนการตัดสินใจซื้อบริการของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย 
 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

  พฤติกรรมของมนุษยอาจแตกตางกันไปตามสถานภาพทางสังคมของแตละคนซ่ึงการ
แสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอยางประกอบกัน กลาวคือสวนหนึ่งมาจากความพอใจสวนตัว และอีก
สวนหนึ่งเพื่อตองการแสดงสถานภาพของตนเพื่อใหสังคมยอมรับและยกยอง สําหรับคนบางคนการ
เดินทางทองเที่ยวมีสาเหตุมาจากความตองการท่ีจะหลีกหนีภาระกิจประจําวันที่ซ้ําซากนอกจากนี้ก็
มีการเดินทางเพ่ือตอบสนองความ อยากรู อยากมีประสบการณแปลกๆใหมๆเทาที่กลาวมาขางตน
แสดงใหเห็นวามนุษยมีพฤติกรรมสัญชาติญาณที่คลายกันบางแตกตางกันบาง แตเม่ือใดก็ตามที่
มนุษยเริ่มเดินทางยอมมีเหตุผลอธิบายไดเสมอเหตุผลที่ใชอธิบายในการเดินทางพฤติกรรมในการ
เดินทางของมนุษยสรุปไดดังนี้ 
  1.  ความสดช่ืนของรางกายและจิตใจการที่ประเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรมบานเมืองเจริญขึ้นพรอมกับ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม ไดสรางความกดดันใหกับชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปสังคมใน
รูปแบบใหมเต็มไปดวยความรวดเร็ว ความกดดัน ความเครงเครียดทําใหเกิดความจําเปนอยางมาก
ในการที่จะหลุดพนจากภาวะความกดดันตางๆซึ่งหาไดจากการพักผอนคลายอารมณ ความตึง
เครียดและหาความสดชื่น 

  2.  เพ่ือสุขภาพแรงจูงใจทีทําใหคนเดินทางนั้นบางคร้ังก็ทําเพ่ือสุขภาพ แสวงหาอากาศ
บริสุทธิ์แสงแดด ความอบอุนหรือไปตามคําแนะนําจากแพทย 

  3.  เพ่ือเขารวมกิจกรรมในดานกีฬาสิ่งหน่ึงที่ทําใหการทองเที่ยวพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว
นั้นเกิดจากกิจกรรมทางรางกาย ไดแก การเลนกีฬา นักเลนกีฬา และผูสนใจติดตามการดูการ
แขงขันกีฬา ทําใหเกิดการเดินทางนักกีฬาจําเปนจะตองเดินทางไปยังเมืองตางๆเพ่ือเลนกีฬาตาม
ฤดูกาล นักดูกีฬาเดินทางไปยังที่ตางๆเพ่ือติดตามดูการแขงขัน เชนในเมืองไทยกีฬาเทนนิสกําลัง
เปนที่นิยมเม่ือมีการแขงขันจะมีผูติดตามไปดูการแขงขัน เปนตนในปจจุบันกิจกรรมดานกีฬาได
เปลี่ยนไปตามมาตรฐานการดํารงชีวิตผูคนโดยทั่วไปมีความตองการดานกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากน้ันคนยังไปพักผอนตามพละกําลังที่อํานวย เชน ปนเขา เลนเรือใบ ตกปลา ดํานํ้าลาสัตว 
เปนตน 

  4.  เพ่ือความตื่นเตนบางคร้ังเหนือส่ิงอ่ืนใดคนเดินทางทองเที่ยวเพราะตองการความ
สนุกสนานและมักกระทําไปเพราะมีแรงจูงใจและเพ่ือสนองความตองการความสนุกสนานของตนเอง 
อาทิเชน การอาบแดด การไปทานอาหาร การไปด่ืม การฟงดนตรี การไปชายทะเล การไป
ตางจังหวัดส่ิงเหลาน้ีจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล ครอบครัวและกาลเวลา ความสนุกสนานนี้เปน
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ความสุขของแตละคน จนมีคนกลาววาความสุขนั้นมาจากความเพลิดเพลินสนุกสนานดังน้ันนักจัด
รายการทองเที่ยวตางเล็งเห็นเร่ืองน้ี มักจะเนนความสนุกสนานเพลิดเพลินของการไปพักผอนและ
ทองเท่ียว 

 5.  เพ่ือตอบสนองความสนใจดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งที่ทําใหคนไป
ทองเที่ยวเกิดจากความอยากรูอยากเห็นในสิ่งแปลกใหมดังที่ทราบกันวามนุษยปกติทั่วไปมีความ
อยากรูอยากเห็นน้ีทําใหมีการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆเพ่ือเห็นสถานที่แปลกใหม ผูคนวัฒนธรรม
ประเพณีของแตละชาติอาทิเชนศิลปะ สถาปตยกรรม ดนตรี วรรณคดี ระบําพ้ืนเมือง โบราณสถาน
ทางประวัติศาสตร อนุสาวรีย หรือการไปรวมในงานพิธีหรือเทศกาลประจําปตางๆของแตละทองถิ่น 

 6.  เพ่ือเสริมสรางความสําคัญระหวางบุคคลการเดินทางของแตละคนน้ันจะมีเหตุผล
ตางกันไปบางคนเดินทางเปนรอยกิโลเมตรเพื่อเยี่ยมญาติ บางคนเดินทางเปนพันๆกิโลเมตรเพื่อ
กลับไปถิ่นฐานเดิม หรือกลับไปเยี่ยมถิ่นที่เคยศึกษา บางคนเดินทางเพราะเบื่อความเจจําซํ้าซาก
ของการดําเนินชีวิตประจําวัน บางคนนั้นเปนนักเดินทางเพราะการเดินทางแตละครั้งมักจะไดเพ่ือน
ใหมเพ่ิมขึ้นมาเสมอ 

  7.  เพ่ือเขารวมกิจกรรมดานศาสนาการเดินทางทองเท่ียวในบางครั้งนั้นมีความมุงหวังที่จะ
ไปยังดินแดนศักดสิทธิ์ไปเพื่อศิริมงคลเปนการไดกุศลแรง อยางเชน ผูนับถือศาสนาอิสลามทุกคน
คร้ังหนึ่งในชีวิต ถาเปนไปไดเขาเหลาน้ันจะไปยังกรุงเมกกะเพราะถือวาเปนดินแดนศักด์ิสิทธิ์ที่สุด
ในศาสนา หรือ ชาวพุทธมีความนิยมที่ยะไปยังพุทธคยา และผูนับถือคริสตศาสนาอยากที่จะไปยัง
นครเยรูซาเลม เปนตน 

 8.  เพ่ือการติดตอดานธุรกิจและดานอาชีพมีผูคนเปนจํานวนมากที่เดินทางเพื่อประกอบ
ธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจดานการคา ประชุม การเมืองการศึกษา เปนตน แตการเดินทางเพ่ือ
วัตถุประสงคชนิดน้ีนั้นสวนใหญจะแฝงไปดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
  รูปแบบของการทองเที่ยว  

 1.  การทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) เม่ือเราเลือกใชคําวา “การ
ทองเที่ยว” (Tourism) เรามักจะคิดถึงการเดินทางทองเที่ยวขามประเทศหรือการทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ หรือประชาชนจากประเทศหนึ่งเดินทางไปทองเท่ียวไปอีกประเทศหนึ่งแตอยางไรก็
ตาม สําหรับประเทศพัฒนาแลวจํานวนนักทองเท่ียวสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวจากภายในประเทศ
นั้นๆแทบทั้งสิ้นเราเรียกวา“นักทองเที่ยวภายในประเทศ” (Domestic Tourists)รัฐบาลของเกือบทุก
ประเทศพยายามที่จะสนับสนุนใหมีการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศเพิ่มขึ้นในการที่ประชาชน
ของประเทศใชวันหยุดพักผอนดวยการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศเทาที่จําเปน 

 2.  การทองเท่ียวระหวางประเทศ (International Tourism) ตลาดการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวระหวางประเทศโดยพื้นฐานแลวจะประกอบดวยกลุมคนซึ่งมีรายไดระดับกลาง ซึ่งมักจะ
มีตําแหนงงานในระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือผูบริหารและหัวหนางานในระดับชางฝมือ 
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  นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญจะเดินทางมาจากประเทศซ่ึงมีมาตรฐานการครองชีพ
คอนขางสูงซ่ึงสวนใหญจะมีรากฐานมาจากระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา ประเทศดังกลาวมี
อัตราการเจริญเติบโตของสังคมเมืองใหญคอนขางสูง และมีระดับมาตรฐานรายไดที่ไมแตกตางกัน
มากนักเปนองคประกอบสําคัญของระบบสังคมในประเทศ 

  การสงออกสินคาดังกลาวเปนวิธีการหน่ึงที่จะนํารายไดเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศ 
แตยังมีวิธีการหารายไดโดยการนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดโดยไมตองสงสินคาไปขายและ
นับวันวิธีการหลังน้ีจะมีความสําคัญตอแทบทุกประเทศในโลก วิธีการท่ีวาน้ีคือ การสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อเชื้อเชิญและดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเขามาทองเท่ียวในประเทศ และนิยม
เรียกกันวา “สินคาสงออกที่มองไมเห็น” (Invisible Export) 

  สินคาสงออกที่มองไมเห็นน้ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอประเทศหลายประเทศในโลกที่
สามหรือที่เรียกวากลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไมมีสินคาที่มองเห็นเพ่ือการสงออกในการที่จะนํา
รายไดเขาประเทศ ดังน้ันประเทศกําลังพัฒนาเหลาน้ีจําเปนตองพ่ึงรายไดสวนใหญเขาประเทศจาก
การทองเที่ยวเปนรายไดหลักการแสวงหาเงินตราเขาประเทศโดยการสงเสริมการทองเที่ยวให
นักทองเท่ียวตางชาติเขามาซ้ือบริการตางๆภายในประเทศของตนไมวาจะเปนโรงแรม ภัตตาคาร 
การจับจายซ้ือสินคาพ้ืนเมือง และสินคาที่ระลึกหรือการใชจายเงินตราตามแหลงทองเที่ยวตางๆท่ีจะ
ใหประเทศกําลังพัฒนามีความสามารถในการสั่งสินคาจากตางประเทศเขาประเทศเพื่อชวยยกระดับ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมและความกินดีอยูดีของพลเมืองในประเทศอีกดวย 

  จากทฤษฏีแรงจูงใจและพฤติกรรมทางการทองเที่ยวน้ันผูวิจัยไดนํามาศึกษาถึงสาเหตุและ
วิเคราะหปจจัยจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมในการเดินทางทองเท่ียว 
 
8.แนวคิดทฤษฏีการตลาดการทองเที่ยว 

 ความหมายของการทองเที่ยว (Tourism) 
  ในป พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมวาดวยการเดินทางและ

ทองเท่ียวระหวางประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดใหคําจํากัดความของคําวา "การ
ทองเที่ยว" ไววา "การเดินทางเพ่ือความ บันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปรวมประชุมแตมิใช
เพ่ือประกอบอาชีพเปนหลักฐานหรือพํานักอยูเปนการถาวร" พรอมกับใหประเทศสมาชิกใชคําวา "ผู
มาเยือน" (Visitors)แทนคําวา "นักทองเที่ยวที่คางคืน"(Tourist) คําวา "ผูมาเยือน" มีความหมาย 2 
ประการ คือ 

  1. นักทองเท่ียวที่คางคืน (Tourists) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราว ซึ่งพักอยูในประเทศ
ที่มาเยือนตั้งแต24 ชั่วโมงขึ้นไป และเดินทางมาเยือนเพ่ือพักผอน พักฟน ทัศนศึกษา ประกอบ
ศาสนกิจ รวมการแขงขันกีฬาติดตอ ธุรกิจหรือรวมการประชุมสัมมนา ฯลฯ เปนตน 

  2. นักทองเที่ยวที่ไมคางคืน (นักทัศนาจร หรือ Excursionists) ไดแก ผูเดินทางมาเยือน
ชั่วคราว และอยูในประเทศที่มาเยือนนอยกวา 24 ชั่วโมงประเทศไทยไดใชคํากัดความที่ไดกําหนด
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ขึ้นน้ี เปนหลักในการจดนับสถิติจํานวน "นักทองเที่ยวระหวางประเทศ" ซึ่งสรุปแลว ก็หมายถึง ชาว
ตางประเทศที่เดินทางเขามาในประเทศไทยและพํานักอยูคร้ังหน่ึง ๆ ไมนอยกวา 1 คืน หรือ 24 
ชั่วโมง และไมมากกวา 60 วัน โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาเพ่ือทํากิจกรรม ดังนี้ 

 1.  มาทองเท่ียวพักผอนมาเย่ียมญาติหรือเพ่ือมาพักฟนฯลฯ 
 2.  มารวมประชุมหรือเปนตัวแทนของสมาคม ผูแทนของศาสนา นักกีฬา นักแสดง ฯลฯ 
 3.  มาเพ่ือติดตอธุรกิจ แตไมใชทํางานหารายได 
 4.  มากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอด ณ ทาเรือ แมวาจะแวะนอยกวา 1 คืน 
  พรอมกันนี้ไดกําหนดคํานิยามของ "นักทองเท่ียวภายในประเทศที่คางคืน" (Domestic 

Tourist) ไววา"คือคนไทยหรือคนตางดาว ที่อยูในประเทศไทย เดินทางจากจังหวัดซ่ึงเปนที่อยูอาศัย
ปกติของตนไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางอะไรก็ตามที่มิใชไปทํางานหารายได
และระยะเวลาที่พักนักอยูไมเกิน 60 วัน 

 
  พลอยศรี โปราณานนท (2544 : 150-161) การตลาดการทองเที่ยว คือ “หลักการจัดการ

เก่ียวกับความตองการของนักทองเที่ยว โดยวิธีการวิจัย การคาดการณ และการคัดเลือกผลผลิต
ทางการทองเท่ียวทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของลูกคาและวัตถุประสงคขององคกร” คํา
จํากัดความน้ีไดเนนใหเห็นวาการดําเนินงานดานการตลาดทางการทองเที่ยวขององคกรตองใช
ระยะเวลาหลายปและการตลาดควรเขาไปเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในองคกรไมเฉพาะแตบุคลากรใน
แผนกการตลาดเทาน้ัน โดยกุญแจสําคัญ 5 ประการในการดําเนินงานดานการตลาดคือ การวางแผน 
การวิจัย การสงเสริม การควบคุม และการประเมินผล 

  ลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการตลาดในคําจํากัดความ คือ การส่ือไปถึงกลุมลูกคา
เปาหมายวาคืออะไร เม่ือใด สถานที่ไหน และในราคาเทาใด ทุกธุรกิจที่ดําเนินการเชนน้ีสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค 2 ประการคือ การสรางลูกคาและการเก็บรักษาความเปนลูกคา นอกจากน้ันยัง
เปนการสรางรายไดใหกับองคกรอีกดวย 

  การจัดการดานการตลาดทางการทองเที่ยวคือการกําหนดวัตถุประสงคดานการตลาด(เชน 
พิจารณาแหลงวัตถุดิบทางการทองเที่ยว และโอกาสทางการตลาด) แผนงาน และกิจกรรมทางการ
ตลาดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผลของการจัดการทางการตลาดเปนการสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาและ นํามาซึ่งความเติบโตของผลกําไรสูองคกร อยางไรก็ตามควรตระหนักวา 
ผูบริโภคมีมุมมองอยูที่ความตองการในสินคาและบริการที่ตนพึงพอใจทั้งน้ีการตัดสินใจซื้อของ 
นักทองเท่ียวมีเอกลักษณเฉพาะหลายประการ คือ 

  -  ผลลัพธจากการลงทุนไมสามารถจับตองได 
  -  คาใชจายในการทองเที่ยวมักถูกพิจารณาจากรายไดตลอดทั้งปที่มีการหักภาษีและ

คาใชจายทั้งหมด 
  -  การซ้ือไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักตองมีสิ่งเรา 
  -  การใชจายไดมีการวางแผนไวลวงหนาจากเงินออมและเวลาที่ใชในการพิจารณา 
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นักทองเท่ียวไมใชตัวแทนของคนกลุมเดียวที่จะมีความตองการในการเดินทางเหมือนๆกันและจาก
การพิจารณาในดานจิตวิทยาทางการทองเที่ยวพบวาคนเรามักเดินทางดวยเหตุผลมากกวา 1 อยาง
ซึ่งพ้ืนฐานจากการเดินทางแบงออกไดเปน 4 ลักษณะใหญๆคือ 

  1.  เหตุผลทางดานรางกาย(Physical) หมายถึง คนเรามีความพรอมทางดานรางกายเปน
พ้ืนฐานในการเดินทางทองเท่ียว 

  2.  เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (Cultural) ผูคนในบางสังคมมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
เดินทางทองเที่ยววาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ผูคนในสังคมเชนน้ีมักมีวัฒนธรรมเก่ียวกับการ
ทองเท่ียววาภายในหนึ่งปตองมี กิจกรรมการเดินทางและการทองเท่ียวอยางนอยหนึ่งคร้ัง 
3.เหตุผลสวนตัวของบุคคล (Interpersonal) เหตุผลพื้นฐานที่สําคัญอันหน่ึงของการตัดสินใจในการ 
เดินทางและทองเที่ยวเปนเหตุผลสวนตัวของบุคคลซ่ึงมักพบวาบางคนอาจจะมีความพรอมทั้งดาน
เศรษฐกิจและเวลาแตก็ไมไดหมายความวาบุคคลเหลาน้ีจะเดินทางทองเท่ียวทั้งหมด 
4.เหตุผลดานสถานะและชื่อเสียง (Status and Prestige) สถานะและชื่อเสียงเปนเหตุผลพ้ืนฐานที่
สําคัญอันหนึ่งที่ทําใหคนเราเดินทางทองเที่ยวทั้งน้ีจะเห็นไดจากประวัติศาสตรการเดินทางของผูคน
จะพบวาสวนใหญของผูที่มีโอกาสเดินทางทองเที่ยวในอดีตมักเปนบุคคลที่มีสถานะและชื่อเสียงใน
สังคม ปจจุบันความตองการใหผูอ่ืนยอมรับในสถานะของตนเองหรือความตองการเปนคนมีชื่อเสียง
ก็เปนสาเหตุพ้ืนฐานที่ทําใหคนเราเดินทางทองเท่ียวไดเชนกัน 

  นอกจากน้ีคนเรายังมีความตองการที่แตกตางกันในดานประสบการณและพฤติกรรมใน
การทองเที่ยวการวิจัยตลาดจะชวยในการมองหาเปาหมายของตลาด การพิจารณาตลาดการ
ทองเท่ียวแบบผสมที่เหมาะสม 

  ลักษณะของตลาดทองเที่ยว 
  การตลาดทางการทองเที่ยวมีเอกลักษณพิเศษที่แตกตางไปจากตลาดของสินคาอ่ืน ซึ่ง

ความแตกตางน้ีเกิดจากลักษณะของอุปสงคและอุปทานของการทองเท่ียวที่มีลักษณะเฉพาะจึงทําให
สินคาทางการทองเท่ียวแตกตางจากสินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆดังนี้ 

  1.  สินคาทางการทองเที่ยวคือการขายบริการ และสิ่งที่ผูบริโภคไดรับคือประสบการณที่
จับตองไมไดนอกจากนั้นผูบริโภคสินคาทางการทองเท่ียวยังตองเดินทางเขามาบริโภคสินคายัง
แหลงผลิตซ่ึงตางจากสินคาจากโรงงานที่สินคามักเดินทางไปหาผูบริโภค อีกทั้งสินคาทองเที่ยวไม
สามารถกักเก็บไวได จึงทําใหสินคาทางการทองเที่ยวแตกตางจากสินคาโรงงาน ซึ่งหากไมสามารถ
ขายไดในวันนี้ก็ยังสามารถเก็บไวขายไดในวันตอไปได เชน ที่นั่งบนเคร่ืองบิน หองพักในโรงแรม
ถึงแมวาผูผลิตสินคาทางการทองเที่ยวไมสามารถกักเก็บสินคาและปรับเปลี่ยนความตองการของ 
อุปสงคทางการทองเท่ียวได แตสินคาทางการทองเท่ียวก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจึงเปนเหมือนการ
สรางความกดดันใหองคกรหรือแหลงทองเที่ยวตองวางแผนการตลาดใหมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพ่ือให
สินคาทางการทองเที่ยวเหลาน้ีถูกขายไปใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดอยางไรก็ตามปญหาอีกประการ
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หนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุปทานทางการทองเท่ียวก็คือปญหาดานโครงสรางขั้นพ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียวที่
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหรวดเร็วเหมือนความตองการทางการทองเท่ียวได 

  2.  ปจจัยที่ทําใหการทองเที่ยวแตกตางจากอุตสาหกรรมอ่ืน คือ สินคาทางการทองเที่ยว
ประกอบดวย การขนสง ที่พักแรม อาหาร แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมทางการทองเที่ยวอ่ืนๆซึ่งมี
ความหลากหลายสินคาทางการทองเท่ียวเหลาน้ีจะดําเนินการโดยองคกรที่แตกตางกันและมีการ
นําเสนอขายใหกับนักทองเที่ยวโดยองคกรที่ทําหนาที่เปนคนกลางในการรวบรวมสินคาและบริการ
ใหเปนโปรแกรมสําเร็จรูป (Package Tour) แลวขายใหกับนักทองเท่ียว 

  3.  อุตสาหกรรมทองเท่ียวตองขึ้นอยูกับสื่อกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากแหลงทองเที่ยวมักตั้งอยู
หางไกลจากนักทองเที่ยวและเปนความจริงที่วาผูผลิตสินคาทางการทองเที่ยวเปนจํานวนมากไม
สามารถที่จะดําเนินการ คาปลีกไดดวยตนเอง ดังน้ันจําเปนตองมีบริษัทส่ือกลางที่จะเปนคนกลาง
ระหวางนักทองเท่ียวกับสินคาทองเท่ียวเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนจะพบวา ผูผลิตสินคา
สามารถควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและยังสามารถควบคุมขั้นตอนในการสงมอบสินคาแตใน 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว บริษัทสื่อกลางจะมีอิทธิพลตอการบริการ สินคาทางการทองเที่ยววาจะไปถึง
ใคร ในเวลาใด และในราคาเทาใด 

  4.  อุปสงคทางการทองเท่ียวที่ มีความยืดหยุนสูง มีธรรมชาติที่เปนไปตามฤดูกาล
ทองเท่ียวและมักถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆ เชน รสนิยม แฟชั่น หรือ ราคาจากทฤษฏีการตลาดการ
ทองเท่ียวผูวิจัยไดนําสวนนี้มาวิเคราะหถึงลักษณะของการตลาดการทองเท่ียวเพ่ือนําผลท่ีไดมา
ศึกษาการทการตลาดการทองเท่ียวในรูปแบบใหมเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคของเปาหมาย 

 
9.แนวโนมของการทองเที่ยวในอนาคต 

  มีการทํานายวาในศตวรรษที่ 21 การทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก 
องคการทองเที่ยวโลก(World Tourism Organization – WTO)ไดประมาณอัตราการเติบโตของการ
ทองเท่ียวในอีก 20 ปขางหนาวาจะสูงขึ้นถึง 4.5-5.5 เปอรเซ็นตตอปและนอกจากนี้องคการ
ทองเที่ยวโลกไดทํานายวาอีก 13 ปขางหนาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังกลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟกเพ่ิมขึ้นถึง 243 ลานคน และจะมีแหลงทองเที่ยวใหมๆเกิดขึ้นในภูมิภาคแทบนี้เปน
จํานวนมากดวยและในอนาคตจะมีแนวโนมในความตองการที่หลากหลายซึ่งนําไปสูอุปทานทางการ
ทองเท่ียวที่หลากหลายและจะมีรูปแบบที่แตกตางจากการ ทองเท่ียวในปจจุบัน 

  รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2544 : 1) กระแสการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปในลักษณะการ
พัฒนายั่งยืน(Sustainable Development) การทองเที่ยวการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจะดําเนินไปอยางสอดคลองกันโดยพยายามลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมใหมากที่สุด โดยมีจุดประสงคของการเดินทางและการเลือกแหลงทองเท่ียวเปนไปตาม
กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Tourism) ปจจัยที่กอใหเกิดการตัดสินใจเดินทาง“3S” แบบ
ด้ังเดิมคือ Sun Sand Seaจะลดบทบาทลงปจจัยใหมที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทาง 
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และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเปนไปตามปจจัยที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับการรักษา
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 

  “ S ” Security หมายถึง ความปลอดภัยที่รวมถึงภัยธรรมชาติทั้งหลายและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

  “ S ” Sanitation หมายถึงความสะอาดปราศจากโรคและมลพิษทางอากาศ น้ําด่ืม และสิ่ง
ปฏิกูล 

  “ S ” Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจ ประสบการณดานการทองเที่ยวในสวนของ
สินคาทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและบริการ 

  อิทธิพลที่มีตออุปสงคทางการทองเที่ยว 
  พลอยศรี โปราณานนท (2544 : 181-185) อิทธิพลที่มีตออุปสงคทางการทองเที่ยวน้ันมี

ดังนี้ 
  การเพิ่มจํานวนประชากร: ไดมีการพบวาศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยวของ

ประชากรในบางประเทศคอนขางจะจํากัดดวยปจจัยหลายๆประการ เชน ปจจัยดานการเงิน ปจจัย
ในดานความสะดวกในการเดินทาง เปนตน อยางไรก็ตามถาหากวาเพียงจํานวนเปอรเซนตที่นอย
ของประชากรในบางประเทศ เชน จีน อินเดีย และรัสเซีย สามารถเดินทางทองเที่ยวไดแลวจะทําให
มีผลกระทบตอตลาดนักทองเท่ียวของโลกเปนจํานวนมหาศาล 

  ตลาดนักทองเที่ยวแบบครอบครัวจะลดลง: จํานวนตลาดนักทองเท่ียวแบบครอบครัว
จะนอยลงทั้งนี้เน่ืองมาจากการที่ผูคนสวนใหญในปจจุบันมักแตงงานชา และในบางคูสมรสที่แตงงาน
แลวแตก็ไมมีบุตรดวยกันหรือการหยารางซ่ึงมีจํานวนสูงมากในปจจุบัน และในบางคูสามีภรรยาก็มัก
ที่จะเลือกที่จะมีบุตรจํานวนนอย โดยในป ค.ศ. 1959 พบวาจํานวนบุคคลในครอบครัวหนึ่งโดยเฉลี่ย
จะมีจํานวน 4.5 คน แตในปจจุบันลดลงเหลือ 2.7 คนตอครอบครัว และคาดวาจะลดลงอีกในอนาคต 
สิ่งตางๆเหลาน้ีจึงสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวแบบครอบครัวจะลดนอยลงกวาเดิม 

  คนวัยกลางคนหรือผูสูงอายุจะเดินทางมากขึ้น: คนวัยกลางคน ผูสูงอายุและผู
เกษียณอายุจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น คนในวัย 22- 44 ป มักมีความตองการและมีกําลังทรัพยเพียง
พอที่จะเดินทางทองเที่ยว และเม่ือกลุมเหลาน้ีเกษียณอายุก็จะเขาไปเพิ่มจํานวนคนเดินทางใหมาก
ขี้นกวาเดิมและคาดวาในป ค.ศ. 2030 หนึ่งในหาคนอเมริกันจะมีอายุเกินกวา 65 ปและบุคคลเหลาน้ี
มักจะเปนผูเกษียณอายุจากการทํางาน อีกทั้งคนเหลาน้ีเติบโตขึ้นมาในชวงที่มีความกดดันสูงดังน้ัน
หลายคนจึงมีความปรารถนาการเดินทางที่สะดวกสบาย แตคนเหลาน้ีมักจะเลือกซื้อการเดินทางที่
ราคาถูก สําหรับคนที่เปนหมาย การไมมีเพ่ือนในการเดินทางมักจะเปนอุปสรรคทําใหไมไดเดินทาง
ทองเที่ยว ดังน้ันจึงนาจะมีการจัดกลุมผูสูอายุที่เปนหมายเดินทางทองเที่ยวดวยกัน ทั้งน้ีเพราะการ
จัดนําเที่ยวใหกับคนในวัยนี้มักเก่ียวของกับอายุและความปลอดภัยเปนสําคัญ 

  ผูหญิงทํางานมีมากขึ้น: ตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมาพบวาจํานวนผูหญิงทํางานได
เพ่ิมขึ้นกวาเดิมมากกวา 2 เทาตัวและเพิ่มขึ้นมากกวาผูชายทํางาน โดยป ค.ศ. 1986 ไดมีการ
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สํารวจพบวาในจํานวนคนทํางาน13.8 ลานคน มีผูหญิงทํางานมากกวาผูชายอยูถึง 29,000 คน 
พบวาผูหญิงที่เรียนจบมหาวิทยาลัยจะมีมากกวาผูชาย ผูหญิงเลือกที่จะทําธุรกิจที่สําคัญมากวาแต
กอนและครอบครัวที่มีรายไดทั้งสามีและภรรยามีมากกวา 55 เปอรเซ็นตของครอบครัวทั้งหมด 
หมายความวา ครอบครัวเหลาน้ีมีเงินมากพอที่จะเดินทางและมีเหตุผลมากพอที่จะหลีกหนีจากงาน
ประจําที่ทําอยูและ หมายถึงการเพ่ิมจํานวนผูหญิงซึ่งเดินทางเพ่ือธุรกิจเพ่ิมขึ้นดวย 

  รายได: ในประเทศอุตสาหกรรม ครอบครัวสวนมากจะเปนครอบครัวขนาดเล็กดวยเหตุผล
ดังกลาวรายไดเฉลี่ยของครอบครัวจึงสูงขึ้นและรายไดสวนหน่ึงของครอบครัวจะใชจายสําหรับ
กิจกรรมยามวางความเพลิดเพลิน และการเดินทาง 

  รสนิยมผูบริโภค: มีการคาดหวังวาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงดานประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคมและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอรูปแบบของการทองเที่ยวและการ
เดินทางดังนี้ 

  -  ความตองการที่แตกตางกันจะมีมากขึ้น และความตองการบริการโปรแกรมทองเที่ยว
แบบเด่ียวๆจะเพิ่มมากขึ้นดวย 

  -  ความตองการท่ีจะใกลชิดกับธรรมชาติจะเพิ่มมากขึ้นความตองการท่ีจะเปนผู มี
ประสบการณคนแรกและความตองการโดยมีวัตถุประสงคสวนตัวที่จะเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติจะ
เพ่ิมมากขึ้น 

  -  สถานบริหารรางกายจะไดรับความนิยมมากข้ึน สถานที่ตากอากาศสามารถนําแนวคิดน้ี
มาปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความตองการเหลาน้ีได 

  -  กิจกรรมในเวลาวางจะถูกวางแผนอยางรอบคอบและรัดกุมย่ิงกวาเดิม เน่ืองจาก
ผูบริโภคมีการศึกษามากขึ้นจึงมักจะพิจารณาในสิ่งพิเศษที่ถูกนําเสนอและคนกลุมน้ีมักจะช่ืนชอบกับ
อุปทานที่มีคุณภาพ 

  อิทธิพลระหวางวัย: ในศตวรรษที่ 21 อิทธิพลระหวางวัยของชาวอเมริกันในพฤติกรรม
การซ้ือบริการทองเท่ียวจะเปนดังนี้ 

  - กลุมคนท่ีมีอายุระหวาง 12-23 ปจะเดินทางทองเที่ยวกับพอแม และจะไดรับ
ประสบการณดาน ความคิดจากสังคมการเดินทาง 

  -  กลุมคนที่มีอายุระหวาง 24-35 ป จะเปนกลุมคนที่เจริญเติบโตมาจากสังคมในทศวรรษ
ที่ 1980 ที่มีความกระตือรือรนในอนาคตคนกลุมน้ีมักจะนิยมเดินทางแบบเด่ียวๆ และนิยมความ
สะดวกในการซื้อโปรแกรมการเดินทางทั้งนี้เพราะประหยัดเวลาไดมาก 

 -  กลุมคนที่มีอายุระหวาง 36-45 ป มาจากกลุมคนในชวงทศวรรษที่1970 ซึ่งตองเผชิญกับ
การแขงขันในการทํางานสูง ในป ค.ศ. 2000 จํานวนพอแมที่ตองทํางานจนแทบไมมีเวลาวางยอม
มองหาโอกาสที่มีคาสําหรับครอบครัว และความเครียดจากงานทําใหคนเหลาน้ีมองหาเวลาวางและ
วันหยุดพักผอน ดังน้ันโอกาสในการเดินทางทองเที่ยวของครอบครัวเหลานี้จะมีมากขึ้นและคนกลุม
นี้มักนิยมการบริการที่มีคุณภาพ 
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  -  กลุมคนที่มีอายุระหวาง 46-55 ป คนกลุมน้ีเติบโตมาจากชวงทศวรรษที่ 1960 ในอีก 10 
ปขางหนาคนกลุมน้ีจะมีศักยภาพในรายไดสูงจะเกษียณอายุกอนวัยเพราะการมีสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เดนกวาดังน้ัน คนกลุมน้ีสวนใหญมักจะช่ืนชอบที่จะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่
แตกตางจากคนอ่ืน 

  -  กลุมคนที่มีอายุระหวาง 56-65 ป เปนกลุมคนที่เติบโตมาจากชวงทศวรรษ 1950 เขามา
สูตลาดทองเที่ยวจากการทํางานหนักและตองการพักผอน ตองการเกษียณอายุกอนวัย คนกลุมน้ีจะ
เปนสวนการตลาดทั้งในและนอกฤดูกาลทองเท่ียวและมีความตองการเดินทางทองเท่ียวเพราะ
ตองการสังคมกับคนอ่ืนและสรางความสัมพันธนั้นยั่งยืนอีกดวย 

  -  กลุมคนที่มีอายุระหวาง 66-75 ป ไดรับอิทธิพลในชวงสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งเปน
ชวงเวลาของความเปนชาตินิยมและเสียสละ ถึงแมจะมีเวลาไมมาก มีเงินและมีสุขภาพดีพอที่จะ
เดินทางคนเหลาน้ียังมองหาโอกาสที่จะตอรองและอาจเดินทางกับบรรดาหลานๆที่พอแมทํางานและ
ไมมีเวลาวางมากพอที่จะทองเท่ียว 

  -  กลุมคนท่ีมีอายุตั้งแต76 ปขึ้นไป คนกลุมน้ีไมปรารถนาที่จะเดินทางทองเท่ียวแต
สามารถใหรูปภาพในอดีต 

  เศรษฐกิจ: สภาวะดานเศรษฐกิจมีผลตอการทองเที่ยวซึ่งอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ
สามารถวัดจากขนาดและอัตราการเลี่ยนแปลงของตลาดการคาและการเดินทางการลงทุนและ
ผลผลิตที่ดีเปนสัญลักษณ ในทางบวกของธุรกิจเดินทาง 

  การติดตอสื่อสาร: จากความกาวหนาในดานการติดตอส่ือสารของโลกในยุคโลกาภิวัฒน
จะทําใหธุรกิจในอนาคตกลายเปนธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้นจึงคาดหวังวาธุรกิจเดินทางระหวาง
ประเทศจะเพิ่มขึ้น 

  การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา: ความตองการในการประชุมสัมมนาจะเพ่ิมขึ้นและจะทํา
ใหมีการปรับปรุงหองประชุมใหเปนศูนยการประชุมนานาชาติที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการ
ประชุมหลายแบบ 
 

  ความสําคัญของการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  1.  อุตสาหกรรมทองเท่ียวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2525 

เปนตนจากรายไดทางการทองเท่ียวไดกลายเปนรายไดลําดับที่ 1 เม่ือเทียบกับรายไดจากสินคาออก
อ่ืน ๆ 

  2.  รายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ไดมาในรูปของเงินตราตางประเทศนี้มีสวนชวยใน
การสรางเสถียรภาพใหกับดุลยภาพชําระเงิน เชน ในป พ.ศ. 2527 การทองเที่ยวทํารายไดเปน
เงินตราตางประเทศ27,317 ลานบาทน้ัน รายจายจากการเดินทางทองเท่ียวของคนไทยเปนเงินเพยีง
ประมาณ 7,208 ลานบาท สวนที่เกินดุลน้ีจึงมีสวนชวยแกไขการขาดดุลในดานอ่ืนไดเปนอยางมาก 
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  3.  รายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนรายไดที่กระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง 
สรางงาน สรางอาชีพมากมายและเปนการเสริมอาชีพดวยอาชีพที่เกิดตอเน่ืองจากการทองเท่ียว 
เชนการผลิตหัตถกรรมพื้นบานหรือการผลิตอาหารไปปอนตามเมืองทองเที่ยวตางๆ ก็เปนอาชีพ
เสริมที่ทํารายไดเพ่ิมไดเปนอยางดี หรือในเมืองทองเท่ียวก็อาจจะเปนผูนําเที่ยวดวย 

  4.  อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและ
กวางขวางเน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีตองใชคนงานทําหนาที่บริการโดยเฉพาะในธุรกิจ
ทางตรง เชน โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ สวนในธุรกิจทางออมอาจเปนอาชีพเสริม เชน 
หัตถกรรมพื้นบาน เปนตน 

  5.  การทองเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใช
ประโยชนสูงสุด เม่ือนักทองเที่ยวเดินทางไปที่ใด ก็จะตองใชจายเปนคาอาหารซื้อผลิตผลพื้นเมือง 
และหากพักแรมก็จะตองใชจายเปนคาที่พัก เงินที่จายออกไปนี้จะไมตกอยูเฉพาะกับโรงแรมแตจะ
กระจายออกไปสูเกษตรกรรายยอยตางๆเม่ือหัตถกรรมพื้นเมืองขายเปนของที่ระลึกไดก็จะมีการนํา
วัสดุพ้ืนบานมาประดิษฐเปนของที่ระลึกแมจะเปนรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ แตเม่ือรวมกันเปนปริมาณ
มากๆก็เปนรายไดสําคัญซ่ึงสงผลตอการกระตุนการผลิตหรือที่เรียกวาMultiplier Effect ทางการ
ทองเท่ียวซ่ึงอยูในลักษณะที่สูงมากเม่ือเทียบกับการผลิตสินคาหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

  6.  อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขีดจํากัดในการจําหนายหรืออาจจะเรียก
ไดวาเปนLimitless Industry เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆจากสถิติที่ผานมาจํานวน
นักทองเที่ยวนานาชาติของโลกไดมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วกลาวคือเม่ือป พ.ศ.2493 
นักทองเที่ยวนานาชาติทั่วโลกมีจํานวนเพียง 25 ลานคน และไดเพ่ิมขึ้นเปน 290 ลานคน ในป พ.ศ. 
2527 กระน้ันก็ดีนักวิชาการทางการทองเที่ยวก็ยังเชื่อวาปริมาณการทองเที่ยวที่เปนอยูในปจจุบัน
เปนแตเพียงการเริ่มตนเทาน้ัน เพราะวาประชากรของโลกจะเพ่ิมจํานวนขึ้นตลอดเวลา ในขณะท่ี
วิวัฒนาการดานการขนสงที่สามารถขนสงผูโดยสารไดจํานวนมาก ทําใหคาใชจายในการเดินทางถูก
ลง การเดินทางทองเที่ยวจึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูมีรายไดสูงเทาน้ัน ดังแตกอนการทองเที่ยว
ถือไดวาเปนเรื่องของความพึงพอใจของแตละบุคคลองคการสหประชาชาติประกาศวา “การเดินทาง
ทองเท่ียวเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน” 

  7.  อุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีขีดจํากัดในเรื่องการผลิต เพราะไมตองพ่ึงดินฟาอากาศ
เหมือนการเกษตรอ่ืน ๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เสนอขายใหแกนักทองเที่ยว คือความ
สวยงามของธรรมชาติ หาดทรายชายทะเล ปาไม ภูเขา สภาพอากาศและสิ่งที่มนุษยกอสรางขึ้น 
เชน พระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามโบราณสถาน อาคารบานเรือนในทองถิ่น ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชน เชน ตลาดน้ํา ประเพณีสงกรานต ลอย
กระทง เปนตนซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนรูปธรรมที่มีความยั่งยืนไมผันแปรหรือขึ้นอยูกับสภาพฝนฟาอากาศ 
ดังเชนการผลิตดานเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ไมตองลงทุนและเทคโนโลยีเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นอุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงไดรับการสนับสนุนและกระตุนจากองคการทองเที่ยวโลกอยางจริงจัง
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ที่จะใหประกาศที่กําลังพัฒนาไดสนใจและหันมาใชอุตสาหกรรมนี้เปนประโยชนเพ่ิมเติมตออาชีพ
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มีอยูเดิม นับเปนความไดเปรียบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

  8.  อุตสาหกรรมทองเที่ยวชวยสนับสนุนฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเปนส่ิง
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว สังคมไทยเปนสังคมชาติเกาแกสืบเน่ืองมาเปนพันปจึงมี 
วัฒนธรรม ระเบียบประเพณี นาฏศิลปการละเลน ฯลฯ ที่เปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นเปนมรดก
ทอดควรคาแกการนําเผยแพรฟนฟูและอนุรักษไว 

  9.  อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีบทบาทในการสรางสรรคความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ เม่ือ
เดินทางทองเที่ยวจากภูมิภาคหน่ึงไปยังอีกภูมิภาคหน่ึงไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางประเทศก็
ยอมหลีกเลี่ยงไมพนที่จะไดชวยสรางสรรคใหเกิดส่ิงใหม ๆ ในทองที่นั้นๆ เชน โรงแรม ภัตตาคาร 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งก็จะตองมีผูลงทุนในหลาย ๆ ลักษณะเปนการสรางความเจริญใหแก
ทองถิ่นเหลาน้ัน 

  10.  อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนมาตรการที่ชวยสงเสริมความปลอดภัยและความม่ันคงให
พ้ืนที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเพราะนักทองเท่ียวจะเลือกเดินทางไปที่ใดจะตองม่ันใจวา
จะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน ฉะนั้นแหลงใดที่นักทองเที่ยวเขาไปไดแหลงน้ันจะตองมี
ความปลอดภัยเพียงพอ 

  11.  อุตสาหกรรมทองเท่ียวมีสวนชวยเสริมสรางสันติภาพสัมพันธไมตรีและความเขาใจอัน
ดีดวยเปนหนทางที่มนุษยตางสังคมไดพบปะทําความรูจักและเขาใจกันเม่ือประชากรในประเทศ
เดียวกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันโดยการเดินทางไปมาหาสูกัน ผลก็คือความสามัคคีสมานฉันท
ของคนในชาติ ในทํานองเดียวกันการทองเท่ียวระหวางประเทศก็จะชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีที่
จะนําไปสูความเปนเพื่อนรวมโลกที่จะชวยรักษาสัมพันธไมตรีใหม่ันคง 

  จากทฤษฎีแนวโนมการทองเที่ยวในอนาคตโลกนั้น สามารถนํามาประยุกตใชในการวาง
แผนการทําการตลาดเพื่อใหเปนไปตามความตองการของนักทองเท่ียวและวัตถุประสงคขององคกร
และเม่ือมองถึงแนวโนมของตลาดการทองเที่ยวจะเห็นไดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดเขามามี
บทบาทในการเดินทางทองเที่ยวแนวทางใหมที่ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและ
สามารถเติบโตไดตอไป 

 
10.แนวคิดทฤษฎีการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการทองเท่ียวในประเทศไทยไดเจริญรุดหนามาตามลําดับเปนผล
ใหเกิด รายไดหมุนเวียนที่มีมูลคานับแสนลานบาทสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแตใน
ดานตรงขามการ เติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
และภาพพจนของการทองเท่ียวถดถอยลงในแหลงทองเท่ียวแตละแหงมักประสบปญหาดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งมีสาเหตุมาจากนักทองเท่ียวดังนั้นจึงเกิดความคิดแนวทางใหมของการทองเที่ยวที่
เรียกวา "การทองเท่ียวเชิงนิเวศ” 
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  ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มี

เอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูที่เก่ียวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่น 
เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(สาขาวิจัยสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร) ไดใหความหมาย การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มาจาก Ecology + Tourism มีความหมาย
อยางงายๆ คือ การทองเที่ยวโดยเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งตองมีการใหความรูทางนิเวศวิทยา
จากผูที่มีความรูในเรื่องน้ันอยางแทจริงเพ่ือใหนักทองเท่ียวที่เขาไปมีความรูเพ่ิม ปจจุบันความหมาย
นี้ยังไดรวมไปถึงสภาพทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชากรในทองถิ่น ความเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ตองรักษาไว 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ใหความหมายวา “การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหง
ใดแหงหน่ึงโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ 
สภาพสังคม วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น บนพ้ืนฐานของความรูและความรับผิดชอบตอ
ระบบนิเวศ” 

  ในชวงที่กระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอมแพรขยายไปทั่วโลก การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยไดจัดทําแผนพัฒนาและอนุรักษการทองเที่ยวโดยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาเรื่อง Ecotourism 
ระยะแรกคณะทํางานมีมติใชคําจํากัดความ Ecotourism ในความหมายภาษาไทยวา "การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ" โดยมีความประสงคที่จะสื่อความหมายใหกับชาวไทยทุกระดับเขาใจวา รูปแบบการ
ทองเที่ยว Ecotourism นับเปนรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการการทองเท่ียวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมในการรับรูของชาวไทยคือ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตอมา ททท. ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วท.) ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศและขอให
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดความหมายในที่สุดไดความหมายของ คําวา Ecotourism คือ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวโดยมี
กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูทีเก่ียวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพ่ือ
มุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 

  องคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  1.  องคประกอบดานพ้ืนที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เก่ียวกับธรรมชาติที่มี

เอกลักษณเฉพาะถิ่น ทั้งน้ีรวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศใน
พ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้นองคประกอบดานพ้ืนที่จึงเปนการทองเท่ียวที่มีพ้ืนฐานอยูกับธรรมชาติ 
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  2.  องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึงเปน
การทองเท่ียวที่มีการจัดการอยางยั่งยืนเพ่ือใหเกิดเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบที่ไมมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 

  3.  องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู
โดยมีการใหการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวเปนการเพ่ิมพูน
ความรู ประสบการณ ความประทับใจเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํา นึกที่ถูกตองตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการที่เก่ียวของ จึงเปนการทองเท่ียวสิ่งแวดลอม
ศึกษา 

  4.  องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนและประชาชนทองถิ่นที่มีสวนรวมในการคิดวางแผนปฏิบัติตามแผนไดรับประโยชนติดตาม
ตรวจสอบตลอดจนรวมบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันกอใหเกิดผลประโยชนในทองถิ่นทั้งการ
กระจายรายไดการยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและ
จัดการแหลงทองเที่ยวดวยและในที่สุดแลวทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการควบคุม
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพทองถิ่นในที่นี้เริ่มตนจากระดับรากหญาจนถึงการปกครอง
สวนทองถิ่นและอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของจึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม
ของชุมชน 

      ดานพ้ืนที ่
ทรัพยากรที่เก่ียวเนื่อง

ดานการจัดการ 
มีการจัดการ

ดานกิจกรรม 
รูปแบบและกิจกรรมการ

ทองเที่ยว ในการบริหารจัดการทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน 

ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม 
ดานองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ที่มา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.(2553). การทองเท่ียวเชิงนิเวศ.ออนไลน.        

  หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบที่สมบูรณตามลักษณะดังกลาวขางตน จัดไดวาเปน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ หากขาดหรือปราศจากขอใดขอหน่ึงไปความสมบูรณจะลดนอยลง
จนอาจกลายเปนการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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คือการมุงเนนในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติเพ่ือประสานการทองเท่ียวกับความพอใจในการเรียนรูและ
สัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco - system) มีความแตกตางอยางชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะ
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งในระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวนั้นๆไว) 
ลักษณะเฉพาะน้ีจึงทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมใชการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม(Cultural tourism 
และ Historical tourism) แมวาจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกันการ
ทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไมใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการจัดการการทองเท่ียวนั้นๆดวย ดังน้ัน แหลงทองเที่ยวตาง ๆ จึงมีบางสวน
จัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดหรือแหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ อาจมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูไป
กับการทองเท่ียวแบบอ่ืนๆ ได     จากลักษณะดังกลาว จึงมีสิ่งที่ควรทําความเขาใจเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  1.  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวแนวใหมที่แตกตางจากการทองเที่ยวแบบ
ปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซึ่งเปนการทองเท่ียวที่มุงเนนความพอใจของนักทองเท่ียวเปนหลัก และ
เนนการสงเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

  2.  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไมใชสิ่งตรงขามกับการทองเท่ียวแบบคณะใหญ (Mass 
tourism) เพราะการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมไดถูกจํากัดที่ขนาดของการทองเที่ยวแตจํากัดที่รูปแบบ
กิจกรรมและขนาดที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ นักทองเท่ียวกลุมเล็กๆ สามารถทําลายสิ่งแวดลอมได
เชนเดียวกันหรือมากกวานักทองเที่ยวคณะใหญหากปราศจากการจัดการที่ดี การจัดการกับการ
ทองเที่ยวคณะใหญในทิศทางและ ภายใตรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศได จัดเปน Mass 
Ecotourism 

  3.  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมจําเปนตองเปนการจัดการที่งายๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ยากลําบาก มีรายไดจากการทองเที่ยวนอยเพียงแตมีการจัดการที่ดี มีการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขาใจกับนักทองเที่ยวและใหประโยชนที่
เหมาะสมตามความคาดหวังของนักทองเท่ียวแลวการทองเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักทองเที่ยว
ไดทุกกลุมทุกระดับไดเชนกัน 

  4.  การทองเท่ียวเชิงนิเวศจึงใหความสําคัญในการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกมากกวา
การใหความพึงพอใจอยางไมมีขอบเขตของนักทองเที่ยว ดังน้ันจึงเปนการทองเที่ยวที่ตองมีการ
ประสานความเขาใจกันอยางเหมาะสมตลอดกระบวนการ 

  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation 
tourism) คือ รูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษา
คุณภาพทั้งการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหลงวัฒนธรรม 
(Cultural - based tourism) อันจะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable tourism) ที่
มีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช
ทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณความเปนธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไวนานที่สุดเกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนไดนานที่สุด 
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  ความเปนมาจากอดีต-ปจจุบัน 
  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการทองเท่ียวของประเทศไทยไดเจริญเฟองฟูรุดหนามา

ตามลําดับเปนผลใหเกิดรายไดหมุนเวียนมีมูลคานับแสนลานบาทซึ่งสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศแตในดานตรงขามการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอม
ในแหลงทองเที่ยวและภาพพจนของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการทองเที่ยวโดยทั่วไปมัก
ประสบปญหาท่ีสวนทางกันระหวางการพัฒนากับการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม
การพัฒนาการทองเท่ียวในทิศทางที่ประสานการพัฒนากับการอนุรักษนั้นไดมีความพยายามมาโดย
ตลอดดวยการวางกลยุทธในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาท่ีดําเนินการอยางรอบคอบตรงตามหลัก
วิชาการแตในการดําเนินการที่ผานมากแนวทางตางๆเหลาน้ียังไมสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยสาเหตุหลายประการ สาเหตุประการหนึ่งที่จะกลาวเปนพิเศษในที่นี้ คือ ความ
สับสนในการพัฒนาระหวางความตองการทาง 
เศรษฐกิจกับการอนุรักษและการขาดการจัดการรูปแบบการทองเท่ียวที่เหมาะสมภายใตความ
ตองการในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษและกระแสของโลกที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงกอใหเกิดกระแสที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว 3 ดาน 
คือ 

  1.  กระแสความตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.  กระแสความตองการของนักทองเที่ยวในการศึกษาเรียนรูสิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.  กระแสความตองการพัฒนาคนโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

ความตองการในการ 
อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 

ความตองการของตลาด 
การทองเที่ยวดานการศึกษา

ECOTOURISM 
การทองเที่ยวเชิงนเิวศ 

ความตองการพฒันาคน
โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงกระแสความตองการการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว 
            ที่มา : การทองเท่ียวเชิงนิเวศ.(2553). การทองเท่ียวเชิงนิเวศ.ออนไลน  
 

  จากพลัง 3 กระแสน้ีจึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวแนวใหมที่ปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพื่อรักษาระบบนิเวศของธรรมชาตินั่นคือ “Green tourism” หรือ 
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“Ecotourism” ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีกรอบและโครงสรางเล็กๆรวมกันแลวสามารถนําไปสู
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Alltourism should be sustainable tourism.Dowling : 1995) 
นักวิชาการจากสมาคมสงเสริมการทองเท่ียวภาคพ้ืนแปซิฟก (PATA) องคการการทองเที่ยวโลก
(WTO)และนักวิชาการในอุตสาหกรรมยุโรป สหรัฐอเมริกาตางใหคําจํากัดความของ Ecotourism บน
พ้ืนฐานองคประกอบวาเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีการ
จัดการส่ิงแวดลอม และใหความรูการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยประชาชนในทองถิ่นจะตอง
มีสวนรวมในการจัดการรวมคิดดําเนินการ ไดรับผลประโยชน และบํารุงรักษาเพื่อพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศแลวทําใหทราบวา 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่หมายถึง รูปแบบของการ
ทองเที่ยวเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมเปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพทั้งการทองเที่ยวใน
แหลง ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมอันจะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือตอบสนองความจําเปนทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพโดยใชทรัพยากรอัน
ทรงคุณคาอยางชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณความเปนธรรมชาติและวัฒนธรรมไวนานที่สุด 

  ระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยว 
  แหลงทองเที่ยวเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติมี

ความสัมพันธเก่ียวของกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ ซึ่งระบบนิเวศอาจ
เปนส่ิงดึงดูดใจการทองเที่ยวหรือเปนสวนหน่ึง สวนประกอบของแหลงทองเที่ยว หรือเปนระบบที่
ไมใชสิ่งดึงดูดใจแตอาจไดรับผลกระทบทางออมจากการทองเที่ยว ระบบนิเวศของพื้นที่จึงมี
ความสําคัญอยางมากในการทองเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงเปนระบบที่ตองรักษาไวใหยั่งยืนนาน และเปน
ทรัพยากรการทองเท่ียวอันประกอบดวย 

  1.  ระบบนิเวศทางบก หมายถึง ระบบนิเวศที่อยูตามปาเขาตอนในของแผนดิน มักเปน
ตนนํ้าลําธารระบบ นิเวศมีลักษณะเปนปาแบบตาง ๆ ดังนี้ 

  (1)  ปาชายหาด (Beach Forest) ปกคลุมดวยปาสนทะเล หากฝงทะเลคอนขางชื้น พืช
ชายหาดจะเปลี่ยนจากสนทะเลซึ่งมีใบเล็กเรียวแหลมเปนเสน เปนพืชใบกวางอยางอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 
ไดแก ปอทะเล ลําพู กระทิง จิกเปนตนบางแหงมีหญาหลายชนิดเพ่ือกันการพังทลายของดินสัตวปา
มีจําพวกนก เชน นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกอีกอยใหญ นกกินเปรี้ยว เปนตน 

  (2)  ปาชายเลน (Meagrove Forest) บริเวณปากแมน้ําตาง ๆ ซึ่งนํ้าเค็มและน้ําจืดมา
ปะทะกันเปนแหลงที่มีตะกอนตกทับถมกันมากกอใหเกิดดินเลนที่ลึก พันธุพืชที่ขึ้นในบริเวณนี้ตองมี
รากค้ําจุนเปนพิเศษสามารถดูดออกซิเจนจากอากาศได คือ ไมโกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ 
ถัดจากโกงกางขึ้นไปคือ ไมตะบูนปรงทะเลลําพู ลําแพนพืชจําพวกเถาวัลย เชน ยานขี้เดือนและ
หวายลิง ขึ้นปกคลุมยอดไมบางตนในบริเวณดินเลนแข็งพบไมถั่วขึ้นเปนกลุม และเงี่ยงปลาหมอ ไม
เสม็ด ไมพุม ไดแก โคลงเคลง ทุ สัตวที่พบนอกจากปลา กุง หอย ยังมีนกเชน นกกระสาคอดํา นก
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แตวแลวปาโกงกาง นกกระเต็นใหญ นกจับแมลงปาโกงกาง นก อ่ืนๆ เชน ลิงแสม คางหงอก นาก
ใหญจมูกขน เสือปลา ชะมดเช็ด เปนตน 

  (3)  ปาดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) เปนปาที่พบกระจายกวางขวางในประเทศไทย 
สวนใหญอยูตามภาคใต ในภาคอ่ืน ๆ พบไดเปนหยอมเล็ก ไมเดนในปาดิบชื้น ไดแกไมสกุลยางนา 
ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแนวหลุมพอกระบก สภาพเปนปาคอนขางรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูงกวา 
40 เมตรขึ้นไป เรือนยอดปาแนนทึบจนหาชองวางไมได และเรือนยอดมักตอเน่ืองกัน จากชั้นบนสุด
ลงมาถึงผิวดิน พ้ืนปาสวนใหญเปน ลูกไม เถาวัลยและพืชจําพวกขาปา ไมบางตนจะมีมอส ตะไคร
น้ําเกาะ ตัวอยางปาดิบชื้น คือบริเวณบนเขาใหญในจังหวัดนครราชสีมา เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ 
กอใหเกิดนํ้าตกสวยงามหลายแหง เชน น้ําตกเหวสุวัตปาดิบชื้นของหวยขาแขงจังหวัดอุทัยธานีมี
ธรรมชาติสวยงามและมีสัตวปานานาพันธุใหดูอีกดวย สัตวปา ที่พบ เชน สมเสร็จ เกง 
หมอไกฟาหนาเขียว นกเงือก นกแตวแรวทองดํา นกกระสาขาวปากแดง เปนตน 

  (4)  ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ลักษณะโครงสรางเหมือนปาดิบชื้นมากที่สุด
ตางกันที่ไมเดนในปาประกอบดวย ตะเคียนหิน เคี่ยมคะนอง ยางแดง เขลง มะคาโมง เก็ดแดง ไม
ขั้นรองไดแก กระเบากลัก กัดลิ้นคางคาวมะไฟปา และพลอง สวนไมพุมระดับต่ําไดแก หนามแรด 
หนามคนทา หนามจ้ี เถาวัลย เข็มปา และขนุนดินซ่ึงเปนพันธุไมที่มีลําตนใตดิน สัตวไดแก พวกนก
ในวงศไกฟา เลียงผา คางคาวแมไก เปนตน 

  (5)  ปาดงดิบเขา (Hill Evergreen Forest) พบในพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลเกินกวา 1,000 
เมตร ขึ้นไปไมสําคัญไดแก ไมกอ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด ไมเมเปล สนสามพันป กําลังเสือโครง 
พ้ืนปาเปนเฟรนสวนใหญ ขิง ขา พืชจําพวกกลวยไมที่ขึ้นบนดิน เชน รองเทานารี ขาวตอกฤาษี ซึ่ง
เปนมอสชนิดหน่ึงพบในปาดิบเขาที่ดอยภูหลวงจังหวัดเลย พืชสําคัญอีกชนิดหน่ึงของปาดงดิบเขา
คือ กุหลาบภู หรือไมโรโดเดนดรอน (Rhododendron) ซึ่งมีดอกสีขาวและสีแดง พบบนดอยอิน
ทนนท ภูหลวง ภูกระดึง 

  (6)  ปาสนเขา (Coniferous Forest) เปนปาที่มีไมกลุมสน ไดแก สนสองใบ สนสามใบ สน
สามพันปสนแผง พญามะขามปอมดง พบบนภูกระดึง 

  (7)  ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือปาผสมผลัดใบ ลักษณะเดนคือไมจะ
ผลัดใบหมดในฤดูแลงปาน้ีแยกเปนเบญจพรรณที่มีไมสักและปาที่ไมมีไมสักปาเบญจพรรณที่มีไมสัก
พบทางภาคเหนือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากนํ้าทะเล ตั้งแต 400 เมตร ขึ้นไปจนถึง 1,000 เมตร 
โดยประมาณ และมักมีไฟปาเผาเปนบางคราว เพ่ือกระตุนการงอกของเมล็ดไมสักปาเบญจพรรณที่
ไมมีไมสัก มีไมเดนที่สําคัญ ไดแก ตะแบก เสา เสลากาสามปก มะคาโมง แดง ออยชางที่สําคัญคือ
มักมีไมไผชนิดตางๆขึ้นผสมมากมายมีไฟไหมทุกปพ้ืนที่ปาเบญจพรรณจะพบดอกไมสวยงาม เชน 
ดอกบุกซ่ึงคลายดอกหนาวัว และกลวยไมพ้ืนเมือง เชน เอ้ืองผึ้ง เปนตน 

  (8)  ปาเต็งรัง (Dry Diplerocarp Forest) อาจเรียกวาปาโคก หรือปาแดง เปนปาที่จําแนก
ไดโดยไมเดนในสังคมปาคือไมเต็ง รัง เหียง และพลวงลักษณะทั่วไปคลายคลึงกับปาเบญจพรรณ
มากแตขึ้นในดินตื้น และมีหินผสมอยูมากหรือเปนดินลูกรังและดินที่เปนทรายจัด สัตวจําพวกแยพบ
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หากินในปาชนิดน้ีมากมีพรรณไมดอกท่ีสวยงาม ไดแก กานใหญดอกสีเหลือง ขนาดโต กลวยไม
หลายชนิดในสกุลหวาย เอ้ืองหางกระรอก ชางกระ ชางแดง ลักษณะปาชนิดน้ีพบที่เขานางรํา ใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 

  (9)  ทุงหญา (Grassland) ทุงหญาในเขตรอนมี หญาคา กูดตนกวาง และโชนใหญ เปน
ตน มีอยูในบริเวณทุงหญาบนเขาใหญ ทุงกุลารองไห 

  2.  ระบบนิเวศชายฝงและทะเลหมายถึง ระบบนิเวศที่เก่ียวของกับชายหาดและ
ทรัพยากรชายทะเลมีลักษณะผสมผสานกับระบบนิเวศทางบกบาง แตสวนใหญเปนสวนที่ใกลชิดกับ
ทะเลไดแก 

  (1)  เกาะแกงและชายฝง มักเปนเกาะขนาดเล็กที่มีสันเปนหินปูน เปนแกนหลักของเกาะ 
สวนเกาะขนาดใหญอาจมีภูเขาแกรนิตอยู(ถาเกาะขนาดใหญมากจะมีลักษณะเฉพาะบริเวณชายฝง
เปนระบบนิเวศชายฝงทะเล)สังคมพืชประเภทสันเขาหินปูนจะมีลักษณะเดน มีปาชายหาดและปา
ชายเลนอยูโดยรอบ สําหรับเกาะขนาดใหญสัตวปาประเภทนก 

  (2)  ปะการังนํ้าลึก เปนแนวปะการังที่กอตัวอยูลึกประมาณ20-30 เมตรพบตามเกาะที่อยู
ใกลไหลทวีปเกาะเปนหินแกรนิตที่มีน้ําทะเลดี น้ําใส ไมมีตะกอน เชน หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิ
ลัน มีปะการังเขากวางแปรงลางขวดและกัลปงหาพบเห็นไดมากที่สุด นกที่มักพบไดแก นกยางทะเล 
นกนางนวลตางๆ เปนตน 

  (3)  ปะการังน้ําตื้น(ลึกปานกลาง) มีความลึก 8-15 เมตร น้ํามีความใสนอยกวากลุมแรก
มักพบในเกาะใกลแผนดินเกาะเปนเขาหินปูนเปนสวนใหญ แนวปะการัง 

  3.  ระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุมนํ้า (Wet Land) หมายถึง บริเวณที่มีน้ําขังตลอดปจนเปน
เอกลักษณทั้งที่เปนนํ้าจืดและน้ําเค็ม มีความลึกไมเกิน 6 เมตร มักอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน 50 
เมตร ลักษณะที่ปรากฏ เชนทะเลสาบ หนองน้ํา และปาพรุ (ปาชายเลน ชายฝงและพ้ืนที่ปากแมน้ํา
จัดอยูในระบบนิเวศชายฝงทะเล)สัตวที่พบมักเปนนกเชน นกพญาปากกวาง เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา 
นกตะครุม นกเงือกดํา เปนตน สัตวเลื้อยคลานไดแก จระเข น้ําเค็ม เตาดํา ตุกแกสีเทา ปูหัว
กะโหลก เหาชาง สัตวคร่ึงปกครึ่งนํ้ามักพบอ่ึง น้ําเตา กบราชา เขียดหลังเขียว กบปาพรุ เปนตน 
พ้ืนที่ชุมนํ้าที่พบไดแกมีปลาสวยงามหลายชนิด บางแหงพบหญาทะเล โดยเฉพาะบริเวณชายฝง
ทะเลที่มีความลาดเอียงนอยมีดินโคลน 

  (1)  ปาพรุด้ังเดิม (Virgin Peat Swamp Forest) เปนปาสังคมไมผลัดใบที่สามารถขึ้นอยู
ในลุมนํ้าขังอันประกอบดวยซากพืชและดินอินทรีย สภาพคลายปาคงดิบระดับต่ํามีไมยืนตนขนาด
นอยใหญหนาแนนแบงเรือนยอดได 3 ชั้นสูง30-40 เมตร15-30เมตรและต่ํากวา15 เมตรบริเวณโคน
ตนไมมีรากค้ํายันเปนจํานวนมากในประเทศไทยพบเหลืออยูแหงเดียวที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิม
พระเกียรติ (พรุโตะแดง) 
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  (2)  พรุเสม็ดหรือปาเสม็ดขาว เปนสังคมพืชที่ขึ้นทดแทนพรุด้ังเดิม เปนไมที่ขึ้นอยูตามสัน
ดอนของหนองน้ํา เชนเสม็ดขาว กระทุมน้ํา หวานํ้า หวานา หวาลิง มังเร เฟรน เชน ลําเพ็ง ลิเพายุง 
กก เชน แหว กระเทียมจุสามเหลี่ยม กกนา หญา เชน แขม หญาหวายแดง เปนตน 

  (3)  พรุหญา เปนปาทดแทนพรุด้ังเดิมและพรุเสม็ดที่ถูกทําลายสวนใหญเปนกก 
หญาลิเภาใหญฝกกูด 

  (4)  สังคมพืชลอยนํ้าและใตน้ํา เปนบริเวณที่ถัดออกไปจากฝงพบอยูในบึงนํ้าจืด เชน บัว
สาย บัวเผื่อนจอก โผลง และผักตบชวา เปนตน บริเวณนี้มักเปนแหลงอาศัยของนกน้ํา เชน ทะเล
นอย  บึงบรเพ็ด เปนตน นกที่พบทั่วไป เชน นกเปดแดง นกกาน้ําเล็ก นกกระสาแดง นกยางเปย 
เหยี่ยวแดง เปนตน 
 

  กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ในกระบวนการของการทองเที่ยวกิจกรรมทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในแตละแหลงเปน

องคประกอบสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลิน มีความสุขและปลอดภัยจาก
การทองเที่ยวหรือนันทนาการนอกเวลางานตามปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงนิเวศให
ความสําคัญตอกิจกรรมทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง เพราะกิจกรรมตางๆนั้นจะเปนส่ือกลางนําการ
ทองเท่ียวไปสูเปาหมายไดกิจกรรมที่เหมาะสมจึงควรเปนกิจกรรมที่เนนการศึกษาหาความรูในระบบ
นิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่นควบคูไปกับความเพลิดเพลินทั้งนี้ตองเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบนอย
ที่สุดหรือเปนผลกระทบที่สามารถปองกันหรือแกไขได 

  กิจกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปอาจจําแนกเปนกิจกรรมที่เนนการพักผอนหยอนใจ การ
แสดงออกและเนนการศึกษาหาความรู จากการทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการทองเที่ยวทั้งส้ิน 
จํานวน 28 กิจกรรมพบวาเปนกิจกรรมประเภทที่เนนการแสดงออกมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรม
ในการแสวงหาความรู กิจกรรมตางๆน้ีอาจมีความเหลื่อมซอนหรือสามารถปฏิบัติรวมกันได แตการ
ประกอบกิจกรรมอาจมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจกรรมที่ตางกัน 

  จากรายงานการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ(พ.ศ.2542)
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศึกษาโดยสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ไดแบงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศออกเปน 3 หมวด รวม 19 กิจกรรม ประกอบดวย 

  (1)  กิจกรรมเชิงนิเวศในแหลงธรรมชาติ (9 กิจกรรม) ไดแก 
- การเดินปา             - ดําน้ําดูปะการัง (น้ําตื้น น้ําลึก) 
- ศึกษาธรรมชาติ            - ตั้งแคมป 
- สองสัตว/ดูนก              - ลองแพ / ลองเรือยาง 
- เที่ยวถ้ํา / น้ําตก             - ขี่มา / นั่งชาง 
- พายเรือ (แคนู เรือใบ กระดานโตลม) 

 



 64 

  (2)  กิจกรรมก่ึงนิเวศ (5 กิจกรรม) ไดแก 
- ถายรูป บันทึกภาพ / เสียง      - ปน / ไตเขา 
- ศึกษาทองฟา                      - ตกปลา 
- ขี่จักรยานทองเท่ียว (เสือภูเขา) 

  (3)  กิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร (5 กิจกรรม) ไดแก 
- ชมความงาม ความเกาแก ลักษณะเฉพาะตัว ของแหลงประวัติศาสตร 
- ศึกษาเรียนรู ประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร 
- ศึกษาชื่นชม งานศิลปกรรมและวัฒนธรรม 
- รวมกิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของผูคน 
- การศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึก และสินคาพ้ืนเมือง 

  กิจกรรมที่ไมเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีควรพิจารณาเพื่อพัฒนาการจัดการใหมีโอการ
เสริมแนวความคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศได เชน 

- ลองเรือชมธรรมชาติ    - ถายภาพ 
- ชมทิวทัศน     - ชม / รวมเลนกีฬา 
- พักผอนปกนิก    - ประชุมสัมมนา 
- เลนนํ้า วายนํ้า อาบแดด  - บันเทิง 
- นมัสการ กราบไหว ตามความเชื่อ หรือแสวงบุญ 

  กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีมีลักษณะเหมาะสมกับบางพื้นที่ และบางกลุมนักทองเที่ยว ซึ่งมี
วัตถุประสงคตางกัน มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเคร่ืองมือตางกัน รวมทั้งมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมในระดับที่ตางกันดวย ความสัมพันธที่เกิดขึ้นดังกลาว เม่ือพิจารณาประกอบกับกรอบ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศสามารถประเมินความเหมาะสมในการจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ไดซึ่งกิจกรรมที่มีแนวโนมเปนกิจกรรมเชิงนิเวศหรือก่ึงนิเวศจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบบ
นิเวศในพื้นที่เก่ียวของกับประชาชนหรือชุมชนในทองถิ่นคอนขางมากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีความเหมาะสมจะตองมีการจัดการที่ลดผลกระทบดวยหากปราศจากมาตรการลดผลกระทบ
ที่กิจกรรมเหลาน้ีจะเปนตัวเรงทําลายทรัพยากรใหเสียหายเร็วยิ่งขึ้น 

  นโยบายหลักการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (รําไพพรรณ แกวสุริยา. 2544: 10-11) 
  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวที่ตองมีการพัฒนาอยางยั่งยืนดังนั้น

จึงกําหนดใหมีนโยบายหลักดังนี้ 
  1.  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองควบคุมดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรใหคง

สภาพเดิมไวใหมากท่ีสุดหลีกเลี่ยงหรืองดเวนการทองเท่ียวในพื้นที่ที่ออนไหวงายตอการถูกกระทบ
และฟนตัวไดยาก 

  2.  การจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศตองคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยูมีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและการปรับใหเกิดความสมดุลกับรูปแบบกิจกรรมเดิมที่มีอยูพึงหลีกเลี่ยงความ



 65 

ขัดแยงอยางรุนแรงตอการทองเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆ หากเนนในการแปรประโยชนจากการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศสูการจัดการทองเท่ียวโดยรวม 

  3.  การพัฒนาทองเท่ียวเชิงนิเวศตองคํานึงถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบ
นิเวศรวมกันมากกวาการมุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ และการมีรายไดเพียงอยางเดียว 

  4.  การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศตองใหความสําคัญการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร การบริการ การแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมชุมชนใน
กระบวนการทองเท่ียวรวมทั้งการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหรือใหประชาชนมีตัวแทนเปน
คณะกรรมการรวมในทุกระดับ 

  5.  ใหความสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนความจําเปนอันดับตนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งน้ีใหองคกรตาง ๆ กําหนดบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และกําหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสม 

  6.  นําแผนการพัฒนาทองเที่ยวเชิงนิเวศเขาสูแผนพัฒนาระดับตางๆอยางมีความสําคัญ  
คือ แผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พรอมทั้งใหมีการจัดสรรและกระจาย 
งบประมาณอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

  7.  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาอยางรอบดานเพ่ือกําหนดแนว
ทางการจัดการการแกไขปญหาและการปรับปรุงแผนอยางเปนขั้นตอน 

  8.  มีการใชกฎหมายควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยางเครงครัด
โดยเนนการแนะนํา ตักเตือนและสรางวินัยการทองเท่ียวควบคูไปดวย 

  9.  จัดทําแนวทางปฏิบัติหรอืคูมือการจัดการแกผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางถูกตอง 

  10. จัดใหมีเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยมีการประสานงาน 
ดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกันทุกระดับจากทฤษฏีการทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ันเพื่อนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง ผูวิจัยไดนํารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาเปนกรณีศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางาน 

 
11.กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 
การดํานํ้า 
      ภูเก็ต  เปนจังหวัดที่มีจุดดํานํ้าลึกที่นาสนใจอีกจังหวัดหน่ึง นักดํานํ้าสามารถเลอืกซ้ือ
อุปกรณดํานํ้าจากรานที่มีอยูมากมายบริเวณปาตอง เลอืกซ้ือทัวรดํานํ้าหลากหลายรายการ และ
สํารวจทะเลภูเก็ตตามเกาะนอยใหญดานตะวันออกและดานใต 
            หมูเกาะราชา  เปนหมูเกาะเลก็ ๆ ทางตอนใตของเกาะภูเก็ต ประกอบดวยเกาะราชา
ใหญ และเกาะราชานอย  จุดดํานํ้าของเกาะราชาใหญอยูที่ดานตะวันออกเฉียงใตของตัวเกาะ พ้ืน
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ทะเลลาดลงจากระดับ 30 ฟุตลงไป ถึง 65 ฟุต มีแนวปะการังแข็งปกคลุม แตมดวยปลาดาวขนนกสี
สด สวนเกาะราชานอย จุดดํานํ้าอยูที่หัวเกาะดานเหนือ ที่ความลึก 30-90 ฟุต เปนดงปะการังออน 
ที่เปนที่อยูของฝูงปลานานาชนิด และเปนจุดที่สามารถพบปลากบไดดวย 
            เกาะดอกไม อยูระหวางเกาะพีพี และเกาะภูเก็ต ผาดานหนึ่งของเกาะดอกไมด่ิงลงจนถึง
ความลึก  80 ฟุต ในหนาผาน้ีเองที่เปนถิน่ที่อยูของสตัวทะเลนานาชนิด ทั้งปะการังแข็ง ปะการัง
ออน ปลาดาวขนนก หอยมือหมี ฟองนํ้า ปลาไหลมอรเรย ปลามง ฝูงปลาสาก  
            หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน เปนที่รูจักในหมูนักดํานํ้าชาวตางชาติในชื่อ Anemone 
Reef และ Shark Point  หินหมูสังนอก เปนดงของดอกไมทะเลและปะการังออนที่เกาะหินใตน้าํเปน
ผืน ที่ความลกึ 20 ฟุต ลงไปจนถึง 80 ฟุต หินหมูสังใน เปนจุดดํานํ้าที่มีความหลากหลายของสัตว
ทะเลสูงทั้งปะการัง กัลปงหา ฟองนํ้า ปลาเกา ปลาผีเสือ้ ปลาสิงโต รวมถึงฉลามกบ 
 
การข่ีชาง 
     สําหรับนักทองเท่ียวที่ชอบการชมวิวทางธรรมชาตขิองเกาะภูเก็ต และเหมาะสําหรับผูที่
ชอบความทาทายความตื่นเตน ในขณะทีน่ั่งอยูบนหลังชาง ก็จะไดสัมผัสถึงพรรณไมตางๆ สัตวปา
ตางๆอยางใกลชิด  
 
การข่ีมา 
    เปนกิจกรรมที่สามารถใชเวลาวางและพักผอนไปกับการขี่มาชมวิวตามหาดตางๆ พรอม
กับสูดรับบรรยากาศตามชายหาด หรือจะเปนในสนามขี่มา ซึ่งเปดใหบริการมากมายตามเกาะภูเก็ต 
ทั้งที่บานไสยวนบริเวณหาดในหาน  
 
การตกปลา 
    การตกปลานี้เปนกิจกรรมที่มีความนิยมมากของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะนักทองเท่ียวที่
ชอบกีฬาทางน้ํา โดยนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการตกปลากลางทะเลอันดามัน โดยมี
ผูเชี่ยวชาญคอยนําทางตลอดการเดินเรือ 
 
 พายเรือคายัคชมธรรมชาต ิ
   ชมปาชายเลนที่อุดมสมบูรณของภูเก็ต ในหมูบานบอแร  ซึ่งเปนหมูบานที่มีความอุดม
สมบูรณของปาชายเลน และศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในปาชายเลน 
 
เย่ียมชมฟารมปลา,หอยมุก 
   ใหความรูเพ่ิมเติมแกนักทองเท่ียวในการ ชมฟารมเลี้ยงปลา / หอยมุก  และสาธิตการเลี้ยง  
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12.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

  จุฑามาศ จันทรัตน (2543)  ศึกษาเรื่องความเขาใจแรงจูงใจในการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมให 
ไทยเที่ยวไทย พบวา 

  นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศเพ่ือตองการความแปลกใหมเปน
เหตุผลสําคัญที่สุดรองลงมาคือ การเดินทางเพ่ือการเรียนรูและการเดินทางไปตางประเทศเพราะเห็น
เปนความพิเศษ 

  การเลือกเดินทางไปตางประเทศมีแรงดึงดูดคือ การเดินทางและคมนาคมสะดวกและ
พบวาความสะอาดและความปลอดภัยในการเดินทางไปตางประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย
มีสูงกวาการเดินทางภายในประเทศมีจุดเดนที่ควรสนับสนุนตอไป คือราคาสินคาและบริการที่ถูก
กวา และความมีน้ําใจของคนไทย การทองเที่ยวทางทะเลเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ควรสงเสริมสนับสนุน
ตอไป อยางไรก็ตามการวิจัยพบขอบกพรองในการเดินทางภายในประเทศหลายประการ โดยเฉพาะ
การคมนาคมที่ไมสะดวกและตอเน่ือง 

  สรัสวดี อาสาสรรพกิจ (2544) ศึกษา ปจจัยในการกําหนดเกณฑความพรอมของผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน พบวา 

  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเกือบทั้งหมดที่อางวาตนจัดรายการนําเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือ
ตอนบนนั้นไมเปนความจริง หากแตเปนการจัดนําเที่ยว “ทัวรปา” ที่นํานักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยว
ในพื้นที่ปาธรรมชาติที่มีชุมชนชาวเขาอาศัยอยู มีกิจกรรมเดินปา นั่งชาง ลองแพ แตไมมีการให
ความรูอยางลึกซ้ึงในเรื่องของธรรมชาติและชุมชนชาวเขาอยางเพียงพอที่จะสรางความเขาใจใน
ธรรมชาติและชุมชนไดทั้งน้ีเน่ืองจากมัคคุเทศกรับภาระจัดการกิจกรรมทัวรปาที่บริษัทนําเที่ยว
มอบหมายมาเกินกวาที่จะทําหนาที่มัคคุเทศกที่ดีไดรวมทั้งกระบวนการจัดการทัวรปาดังกลาวยัง
ไมไดคํานึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมอยางเพียงพอ 

  นัยนา คุปติมนัส (2545) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศ
ของคนวัยทํางานหลังสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ พบวา 

  1.  มูลเหตุจูงใจในการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของคนวัย
ทํางานโดยมูลเหตุที่จูงใจมากที่สุด คือ เพ่ือการพักผอน 

  2.  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได
ตอเดือนของคนวัยทํางานที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการทองเท่ียวในประเทศหลังสภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจไมแตกตางกัน สวนอาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการทองเที่ยวในประเทศหลังสภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

  3.  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดตอ
เดือนของคนวัยทํางานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศหลังสภาวะวิกฤติแตกตาง
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กัน สวนเพศและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศหลังสภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจไมแตกตางกัน 

  4. ทัศนคติตอการทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในประเทศของ
คนวัยทํางานหลังสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 

  สุชาดา วรรธะมานี (2542) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กับ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาถึงปริมาณการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชน อันไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
และนิตยสาร รวมทั้งวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา 

  1.  กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือวิทยุมากท่ีสุด 
รองลงมาคือโทรทัศน หนังสือพิมพและนิตยสารตามลําดับมีความรูและพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศในระดับปานกลางและมีทัศนคติเชิงบวกตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  2.  กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูชั้นปที่ศึกษา สถาบัน ภูมิลําเนาและการเขารวมกลุมกิจกรรมที่
แตกตางกันจะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  3.  กลุมตัวอยางที่มีเพศท่ีแตกตางกันและศึกษาในสถาบันที่แตกตางกันจะมีความรูในเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  4.  กลุมตัวอยางที่มีเพศ ภูมิลําเนาและการเขารวมกิจกรรมที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  5.  กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูในสถาบันและมีการเขารวมกลุมกิจกรรมแตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  6.  ความรูเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีความสัมพันธในเชิงบวกกับทัศนคติตอการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศแตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  7.  ทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  ศรีประภา ชัยวรวัฒน (2545) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง พบวา 

  1.  วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชางโดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
เดินทางคือเพ่ือการพักผอนมากที่สุด 

  2.  การรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศผานส่ือมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชางโดยสื่อนิตยสาร
เปนสื่อที่นักทองเท่ียวรับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากที่สุด 
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  3.  ความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 

  4.  การใหคุณคาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 

  สมฤทัย เฮงสธนกุล (2547)  ศึกษาเรื่อง ของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบวา  

  1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ไมแตกตางกัน 

  2.  ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางานในดานจํานวนคร้ังที่เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศภายใน
ระยะเวลา 1 ปดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(วันตอคร้ัง) และ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอครั้ง 

  3.  ลักษณะบุคลิกภาพดานการมุงเนนที่ความสําคัญที่ตนเอง ดานการชอบเดินทาง
ทองเท่ียว และดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของกลุมคนวัยทํางานดานจํานวนครั้งที่เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในระยะเวลา 1 ป แตพบวา 
ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบคนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม ดานมีความยึด
ม่ันในตนเองสูง และดานมีความสนุกสนานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
กลุมคนวัยทํางานดานจํานวนครั้งท่ีเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศภายในระยะเวลา 1 ป ในระดับต่ํามาก
และความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  4.  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวก่ึงเชิงนิเวศ และ
รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศการสงเสริมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางานดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) และดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตอครั้ง 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฎีลักษณะดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน (2540)  และพรทิพย  วรกิจโภคาทร (2531) โดยนําตัวแปรทางประชากรศาตรมาแบง
ลักษณะแบบสอบถามดานปะชากรศาสตร  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  มาใชในการศึกษาความแตกตางลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันทาง
ประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต   
  ดานแนวคิดและทฤษฎีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน (2540)  กลาววา ทฤษฎีการเรียนรูซึ่งขึ้นกับกระบวนการขอมูลดานจิตใจเกิดจากการ
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ตอบสนองตอการแกปญหา หรืออาจหมายถึง การเรียนรูซึ่งเปนผลสะทอนจากการเปลี่ยนแปลง
ความรูและโดยเฉพาะการทําความเขาใจกับกระบวนการดานจิตใจเพ่ือพิจารณาถึงวิธีการท่ีบุคคล
เรียนรูขอมูล การเรียนรูไมไดเกิดจากผลของการเรียนรูซ้ําทุกคร้ัง การเรียนรูบางสวนเกิดจากผลของ
กระบวนการความคิดและการแกปญหาของผูบริโภค การเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมดานจิตใจเรียกวา 
การเรียนรูความเขาใจ มากําหนดแบบสอบถามเพื่อวัดความแตกตางดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 ดานแนวคิดและทฤษฎีลักษณะกับบุคลิกภาพ ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539) ไดกลาววา 
เปนทฤษฎีบุคลิกภาพซ่ึงมุงความสําคัญที่การวัดลักษณะดานจิตวิทยาอยางใดอยางหน่ึง หรืออาจ
หมายถึง ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความแตกตางใดๆซ่ึงมีแนวโนมจะคงที่ซึ่งบุคคลหนึ่งแตกตางจากอีก
บุคคลหนึ่ง และ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดกลาววาลักษณะมีศัพทดานลักษณะ 11 ลักษณะและ 
ทฤษฎีของ Cattell แตในงานวิจัยนี้เลือกใชเพียง 8 ดาน เพราะเล็งเห็นวามีความสอดคลองกับความ
นาจะเปนของพฤติกรรมนักทองเที่ยว คือ 1.ชอบคนหาผจญภัย หรือ ไมชอบความผจญภัย 2.ชอบ
เดินทางในสถานที่แปลกใหม หรือ ชอบเดินทางในสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยูแลว 3. มีความ
เชื่อม่ันในตนเองสูง หรือ คลอยตามผูอ่ืนงาย 4. มุงเนนตนเองเปนหลัก หรือ มุงเนนประโยชนของ
สังคมเปนหลัก 5. ชอบเดินทางทองเที่ยว หรือชอบอยูบาน 6. ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม และ ไม
ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม 7. สนุกสนาน หรือจริงจัง 8.นักทดลอง หรือนักอนุรักษ มาเปนแนวทาง
ในการกําหนดแนวความคิดในการทําวิจัยและกําหนดแบบสอบถามเพื่อนําปจจัยดังกลาวมาทดสอบ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 ดานแนวคิดและทฤษฎีรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจาก (การทองเที่ยวเชิงนิเวศ.
2553:ออนไลน.) กลาววา กิจกรรมหรือสื่อกลางที่ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เพลิดเพลิน 
มีความสุขและปลอดภัยจากการทองเท่ียวโดยเนนการศึกษาหาความรูในระบบนิเวศและวัฒนธรรม
ทองถิ่นและเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในงานวิจัยนี้ใชรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย พายเรือคายัคชมวิถีชีวิตชาวประมง   เลี้ยงปลา
ในกระชัง ชมปาชายเลนที่สมบูรณ   เรียนรูพันธุไมหายากเทือกเขาตะนาวศรี  ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
ผักพ้ืนบาน  เที่ยวสวนผลไมตามฤดูกาล สวนสมุนไพร  การเลี้ยงแพะ  สาธิตการกรีดยาง พักผอน
บนเกาะแกว เกาะมะพราว กางเตนทบนเกาะนาคา มาเปนแนวทางในการกําหนดแนวความคิดใน
การทําวิจัยและกําหนดแบบสอบถามเพื่อนําปจจัยดังกลาวมาทดสอบความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และใชทดสอบความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 ดานแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 
(2541) ประกอบไปดวย โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสําคัญที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และดานแนวคิดและทฤษฎีแนวโนมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ของ พลอยศรี โปราณานนท (2544)  ดาน อิทธิพลที่มีตออุปสงคทางการทองเที่ยว เพ่ือเปน
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แนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยปจจัยดังกลาวมาทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจัดระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการออกแบบสอบถามแบบ เพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจ ลักษณะบุคลิกภาพและ
รูปแบบกิจกรรมที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  โดยมี
วิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

  1.  การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคนควา 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5.  สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร 

           ประชากรท่ีทําการศึกษาคนควาสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิง
นิเวศในจังหวัดภูเก็ต โดยประมาณ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.2550) จากรายงานการ
ทองเที่ยวในป พ.ศ. 2550 พบวามีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตถึง 5,005,653 
คน  
   1.2 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางทองเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยใชวิธีเปดตารางสําเร็จของ เยเมน (Taro Yamane. 1967: 886) จากขนาดจํานวน
ประชากร 5,005,653 คน จะไดกลุมตัวอยาง 385 คน และสํารองไว 4% ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 
15 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% หรือใชการคํานวณจากสูตรดังนี้  

n =  
21 Ne

N


 

เม่ือ  n   แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 
       N   แทน  จํานวนหนวยประชากรทั้งหมด 

                 e   แทน  ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญ 

20.05)5,005,653(1     

5,005,653


   แทนคา  n  =   

=   385 คน 
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และสํารอง 5%  =             385 x 5% 
=    400 คน   

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบมีขั้นตอน ดังนี้  

           ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพ่ือ 
สุมเลือกนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต เลือกตัวแทนอําเภอใดอําเภอหนึ่งจาก
แตละกลุมเขตการปกครองตามระบบการบริหารและการปกครองของจังหวัดภูเก็ต (ศูนยขอมูล
จังหวัดภูเก็ต. 2552: ออนไลน) ดังนั้น จะได 3 เขต คือ  อําเภอเมือง อําเภอกระทู อําเภอถลาง 
           ขั้นที่ 2 ใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ  (Judgmental Sampling )      
โดยคัดเลือกเฉพาะกลุมตัวอยางกลุมนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวเชิงนิเวศตามสถานที่ทองเท่ียวเชิง
นิเวศในจังหวัดภูเก็ต  
 

2. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทฤษฎีและแนวคิด 
การสัมภาษณและงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม โดย
แบงออกเปน 7 สวนดังนี้ 

 สวนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนลกัษณะ
คําถามปลายปด (Close – ended Question) จํานวน 6 ขอ ดังนี้ 

 ขอที่1 เพศไดแก เพศชายและเพศหญิงโดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ
(Nominal Scale ) 

 ขอที่2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งชวงอายุแสดงใน 
ตารางการกําหนดชวงอายุ (วิเชียร เกตุสงิห. 2538 : 8-11) คํานวณดังนี้ 

 
ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสูงสุด-ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
 

  ขอมูลอายุนักทองเท่ียว มีอายุตั้งแต 15-40 ปขึ้นไป(สถิตินักทองเที่ยว สํานักงาน
พัฒนาการทองเท่ียวกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา)  ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงใชชวงอายุดังกลาว
เปนเกณฑในการกําหนดชวงอายุ โดยแบงออกเปน 6 ชวงดังนี้ 
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                    1.  อายุ 15-19 ป 
2.  อายุ 20-24 ป 
3.  อายุ 25-29 ป 

  4.  อายุ 30-34 ป 
  5.  อายุ 35-39 ป 
  6.  อายุ 40 ปขึ้นไป 

 
ขอที่3 สถานภาพสมรส ระดับการวัดขอมูลนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

1.  โสด 
2.  สมรส / อยูดวยกัน 
3.  หยา / มาย / แยกกันอยู 
 

ขอที่ 4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 
1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 
2.  ปริญญาตรี 
3.  สูงกวาปริญญาตรี 
 

ขอที่ 5 อาชีพ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
1.  ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
3.  ธุรกิจสวนตัว / อิสระ 
4.  พอบาน / แมบาน 
5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………….) 
 

ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ชวง
รายไดแสดงในตาราง โดยการกําหนดชวงรายได วิเชยีร เกตุสิงห. 2538 : 8-11) คํานวณดังนี้ 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
จํานวนชั้น 
 

       การกําหนดรายไดเฉลี่ยตอเดือนขัน้ต่ํา คํานวณจากอัตราคาจางขั้นต่ํา เปนเงินวันละ 169 บาท 
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(กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ป 2541) เทากับ 169 บาท X 30 วัน 
ผูวิจัยจึงใชชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 – 45,000 บาทขึ้นไป เปนเกณฑในการ
กําหนดชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยแบงออกเปน 6 ชวงดังนี้ 

1.ตํ่ากวา หรือเทากับ5,000 บาท           
2.5,001 – 15,000 บาท 
3.15,001 – 25,000 บาท 
4.25,001 – 35,000 บาท 
5.35,001 – 45,000 บาท 
6.45,001 บาทขึ้นไป 
 

สวนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับดานความรูความเขาใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขอที่ 7-16 คํา ถามความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท 
อัตราสวน(Ratio Scale) ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด(Close–ended Question) ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือก 2 ตัวเลือก (Check List) คือ ใชและ
ไมใช จํานวน 8 ขอสําหรับเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนนและตอบผิดได 0 คะแนน 
โดยมีการกลับสเกลขอความเชิงลบโดยใหคะแนนดังน้ี 

ขอความเชิงบวก (ขอที่ 7,8,10,11,13,15,16) ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 
คะแนน 

ขอความเชิงลบ (ขอที่9,12,14) ตอบถูกได 0 คะแนน และตอบผิดได 1 คะแนน 
เกณฑการอภิปรายผลการวัดระดับคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
สามารถแบงไดเปน 5 ระดับ(มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 110)(อางในมานิจ ตั้งสุภูมิ)  
ดังนี้ 

โดยระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี 
(วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 8-11) 

 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

              จํานวนชั้น 
      =   (5-1)        = 0.8 

                                                     5 
1.มีความรู ความเขาใจระดับมากที่สุด    ตอบแบบสอบถามได  8.01-10.00 คะแนน 
2.มีความรู ความเขาใจระดับมาก         ตอบแบบสอบถามได  6.01- 8.00 คะแนน 
3.มีความรู ความเขาใจระดับปานกลาง  ตอบแบบสอบถามได  4.01- 6.00 คะแนน 
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4.มีความรู ความเขาใจระดับนอย         ตอบแบบสอบถามได  2.01- 4.00 คะแนน 
5.ไมมีมีความรูความเขาใจ   ตอบแบบสอบถามได  0.00- 2.00 คะแนน 
 
จากนั้นนําผลคะแนนรวมที่ไดรับมาวัดระดับความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาเปน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวที่มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอที่ 17-23 คําถามเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถาม ปลายปดแบบอันตรภาคชั้น(Interval Scale)โดยแบงเปน 5 ระดับเปนคําถามแบบให
เลือกตอบไดเพียงขอเดียวในการวัดลักษณะบุคลิกภาพของแบบสอบถามเปนแบบSemantic 
Different Scale ซึ่งคําถามที่ผูตอบแบบสอบถามจะตองตอบ จะมีคําตอบกําหนดเอาไวใหในแตละ
ขางของระดับคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ําสุด โดยมีคุณลักษณะของสิ่งที่กําลังถูกวัดกํากับอยูใน
ลักษณะตรงกันขาม เรียกวา Bipolar Adjective (กุณฑลี เวชสาร. 2542 :111-113) 

จากน้ันเพื่อใหสอดคลองกับระดับการประเมินผลในแบบสอบถามที่มีอยู 5 ระดับ ผูวิจัยจึงนํา
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยซึ่งจะใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางเปน
เกณฑในการพิจารณาแปรความหมายในการวิจัย ซึ่งจัดแบงระดับออกเปน 5 ระดับ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 110)(อางใน มานิจ ตั้งสุภูมิ) โดยคํานวณดังน้ี 

 
ความกวางของอันตรภาคชั้น =  คาสูงสุด- คาต่ําสุด 

   จํานวนชั้น 
     =   (5-1)        = 0.8 

                                                     5 
 จากหลักเกณฑดังกลาวผูวิจัยกําหนดการแปลความหมายของลักษณะบุคลิกภาพของ

นักทองเท่ียวที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
เกณฑการแปรความหมาย 
คาเฉลี่ยที่ได  ความหมาย 
4.21 - 5.00 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตน    
                   โดยรวมในดานซายในระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตน 
                   โดยรวมในดานซายในระดับมาก 
2.61 - 3.40  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตน 
                   โดยรวมในดานซายในระดับปานกลาง 
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1.81 - 2.60  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตน 
                   โดยรวมในดานซายในระดับนอย 
1.00 - 1.80 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของตน 
                   โดยรวมในดานซายในระดับนอยที่สุด 
 
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศทีมี่

ผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอที่ 24 พายเรือคายัคชมวิถีชีวิตชาวประมง เลี้ยงปลาในกระชัง ชมปาชายเลนที่สมบูรณ 
ขอที่ 25 เรียนรูพันธุไมหายากเทือกเขาตะนาวศรี 
ขอที่ 26 ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองผักพ้ืนบาน 
ขอที่ 27 เที่ยวสวนผลไมตามฤดูกาล สวนสมุนไพร 
ขอที่ 28 การเลี้ยงสัตว เชน แพะ วัว 
ขอที่ 29 สาธิตการกรีดยาง 
ขอที่ 30 พักผอนบนเกาะแกว เกาะมะพราว กางเตนทบนเกาะนาคา 
 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียง

คําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) โดยเปนคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณ คาตอบ(Rating scale method: Likert scale questions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ. 2541 : 166) จํานวน 7 ขอ ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) มี 5 ระดับดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง สนใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง สนใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ 
ระดับ 2 หมายถึง ไมสนใจ 
ระดับ 1 หมายถึง ไมสนใจอยางมาก 
 

  เกณฑเฉลี่ยระดับความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ใชสูตรชวงกวาง
ของชั้น ดังนี้(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 29) 

 
ความกวางของอันตรภาคชั้น =  คาสูงสุด - คาต่ําสุด 

   จํานวนชั้น 
     =  (5-1)   =  0.8 

                                                 5 
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เกณฑการแปรความหมาย 
คาเฉลี่ยที่ได ความหมาย 
4.21 - 5.00 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน 
               ระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน 
               ระดับมาก 
2.61 - 3.40 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน  
               ระดับเฉยๆ 
1.81 - 2.60 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน 
               ระดับไมสนใจ 
1.0 - 1.80 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน     
               ระดับไมสนใจอยางมาก 
 
  สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดจํานวน 5 ขอ (Open-ended 

Question) และแบบปลายปดจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 
  ขอที่ 31-33 ลักษณะคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ตในดานความถี่และงบประมาณการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Open-ended Question) จํานวน 3 ขอ โดยจัดระดับการวัดขอมูลประเภทวัดอัตราสวน (Ratio 
Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน;และคณะ. 2541 : 166) 
   ขอที่ 31     ใหทานระบุประสบการณการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว  

  ขอที่ 32     ระยะเวลาในการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ในการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  ขอที่ 33     งบประมาณในการใชจายเงินตอครั้งที่เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ขอที่ 34-38 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศของ

นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) 
แบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้น
ไป (Check List) จํานวน 6 ขอ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอที่ 34   ชวงประมาณเดือนในการเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ขอที่ 35   สาเหตุในการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ขอที่ 36   กลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก

ที่สุด 
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 ขอที่ 37   ทานไดคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากสื่อใดมากที่สุด 
 ขอที่ 38   ทานคิดวาปจจัยใดเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากที่สุด 
 

สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 

มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) โดยเปนคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณ คาตอบ(Rating scale method: Likert scale questions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน;
และคณะ. 2541: 166) จํานวน 2 ขอ  

 
 ขอที่ 39    ในอนาคตทานจะกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตอีกหรือไม  ซึ่งจัด
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับดังนี้ 
 

ระดับ 5  หมายถึง  กลับมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
ระดับ 4  หมายถึง  กลับมาทองเท่ียวอีกถามีโอกาส 
ระดับ 3  หมายถึง  ไมแนใจวาจะกลับมาทองเท่ียว 
ระดับ 2   หมายถึง นาจะไมกลับมาทองเท่ียว 
ระดับ 1  หมายถึง  ไมกลับมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
 

เกณฑเฉลี่ยระดับความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใชสูตรชวงกวางของ
ชั้น ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 29) 

 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คาสูงสุด- คาต่ําสุด 

   จํานวนชั้น 
     =  (5-1)   = 0.8 

 5 
 จากหลักเกณฑดังกลาวผูวิจัยกําหนดการแปลความหมายของลักษณะบุคลิกภาพของ

นักทองเท่ียวที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
 

เกณฑการแปรความหมาย 
คาเฉลี่ยที่ได      ความหมาย 
4.21 - 5.00       ผูตอบแบบสอบถามจะกลับมาทองเท่ียวอีกแนนอน 
3.41 - 4.20   ผูตอบแบบสอบถามจะกลับมาทองเท่ียวอีกถามีโอกาส 
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2.61 - 3.40   ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจวาจะกลับมาทองเท่ียว 
1.81 - 2.60   ผูตอบแบบสอบถามนาจะไมกลับมาทองเท่ียว 
1.00 - 1.80   ผูตอบแบบสอบถามไมกลับมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
 
ขอที่ 40   ในอนาคตทานจะแนะนําใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 

หรือไม ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับดังนี้ 
 

ระดับ 5  หมายถึง แนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
ระดับ 4  หมายถึง แนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวถามีโอกาส 
ระดับ 3  หมายถึง ไมแนใจวาจะแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียว 
ระดับ 2  หมายถึง คงจะไมแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียว 
ระดับ 1  หมายถึง ไมแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
 
 

เกณฑเฉลี่ยระดับความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใชสูตรชวงกวางของ
ชั้น ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 29) 

 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คาสูงสุด- คาต่ําสุด 

   จํานวนชั้น 
     =  (5-1)   = 0.8 

 5 
 

จากหลักเกณฑดังกลาวผูวิจัยกําหนดการแปลความหมายของลักษณะบุคลิกภาพของ
นักทองเท่ียวที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
 

เกณฑการแปรความหมาย 
คาเฉลี่ยที่ได      ความหมาย 
4.21 - 5.00      ผูตอบแบบสอบถามจะแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
3.41 - 4.20   ผูตอบแบบสอบถามจะแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียว 
2.61 - 3.40   ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจวาจะแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียว 
1.81 - 2.60   ผูตอบแบบสอบถามคงจะไมแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียว 
1.00 - 1.80   ผูตอบแบบสอบถามไมแนะนําบุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน 
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สวนท่ี 7   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดจํานวน 2 ขอ (Open-ended 
Question)  

 
 2.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

1.ศึกษาขอมูลจากตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2.ปรับปรุงและดัดแปลงเปนแบบสอบถาม ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีที่ใชในการวิจัยโดยสรางเปนแบบสอบถามทั้งหมด 5 สวนคือ 
สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สวนที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพของนักทองเท่ียว 
สวนที่ 4 รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สวนที่ 5 พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สวนที่ 6 แนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สวนที่ 7 ปญหาและขอเสนอแนะ 
3.นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบและเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
4.นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีความเหมาะสมของเนื้อหาจากนั้น

นํามาปรึกษากับอาจารยคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงใหชัดเจนกอนนําไปใช 
5.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตวัอยางจํานวน 30 ชุด 

เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวธิีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณ
ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน  ทวรีัตน. 2538 : 125 –126) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0< < 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามี
ความเชื่อม่ันสูง และจากการทดสอบไดคาความเชื่อม่ันดังนี้ 
 ดานลักษณะบุคลิกภาพนักทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.804 
 ดานรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.888 
 ดานแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.954 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
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แหลงขอมูล(Source of Data) การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวใยจังหวัดภูเก็ต 

1.แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

1.1 เอกสารเผยแพรของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
1.2 หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพตางๆ 
1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.4 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
2.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน โดยใชแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางตามเขตพื้นที่ที่ไดกําหนดไวจนครบตามจํานวนในระหวางเดือน มกราคม 2554 
และเพ่ือใหเกิดการกระจายของขอมูลไปยังกลุมตัวอยางหลายๆกลุมที่มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่
ตางกันผูวิจัยไดมีการสุมเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในชวงเวลาวันทํางานและวันหยุดสุดสัปดาห โดยการ
เก็บ ขอมูลใน แตละครั้งผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยตลอดจนลักษณะของ
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันแลวจึงทําการตอบแบบสอบถาม
โดยจะใหผูตอบแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

4.1 การจัดกระทําขอมูล 
1.ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว(Pre-test)แลวดํา เนินการแกไขขอบกพรองของ 

แบบสอบถามพรอมตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ Cronbach’s 
2.นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
3.นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ 
4.นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส(Coding)สําหรับประมวลผล

ขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
5.นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS 

for Windows Version 11 (Statistical Package for Social Sciences) ในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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4.2 การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) 
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จะใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะบุคลิกภาพ และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศมีผลตอแนวโนมการทองเท่ียวในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยไดนํามาแจกแจง จํานวน ความถี่ (Frequency) และ
นําเสนอเปนคารอยละ(Percentage) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัย 

1.2 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่2 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.3 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่3 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.4 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่4 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.5 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่5 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.6 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่6 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.7 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่7 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ จะนําขอมูลที่ได จากวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามนํามา

วิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กับลักษณะทางดานประชากรศาสตร ดาน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เพ่ือหาความสัมพันธของความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะบุคลิกภาพและ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชคาสถิติตางๆในการวิเคราะหดังนี้ 

สมมติฐานขอที่1 นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันจะมีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

1.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมโดยใชสถิติ t-test independent
เฉพาะตัวแปรเพศ 
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1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชสถิติ F-test 
ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่1 ( ยกเวน
ตัวแปร เพศ) 

สมมติฐานขอที่2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีความแตกตางกับ 
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

2.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติ โดยใชสถิติ F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)เพ่ืออธิบายการความแตกตางของความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่มีตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานขอที่3 ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

3.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
CorrelationCoefficient) เพ่ืออธิบายการความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานขอที่4 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

4.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
CorrelationCoefficient) เพ่ืออธิบายการความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานขอที่5 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

5.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
CorrelationCoefficient) เพ่ืออธิบายการความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวในอนาคต 

สมมติฐานขอที่6 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

6.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
CorrelationCoefficient) เพ่ืออธิบายการความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตกับแนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
5.สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.สถิติพื้นฐาน ไดแก 
1.1 คารอยละ(Percentage)เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.2 สูตรคาเฉลี่ย / มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40) 
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 = 
n

X  X

  แทน    คาคะแนนเฉลี่ย เม่ือ  X

          X    แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง            n    

 
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณไดจากสูตร ( กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 
75) 
 

    S.D. =  

 
เม่ือ S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

X  แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
n  แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
n – 1 แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 
( )  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 

 
2. สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
   หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอล

ฟา(  – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 35) 
 

  

 
เม่ือ k     แทน  จํานวนคําถาม 

แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ 
     แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
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3. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  
   3.1 คา t-test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 164-165)  
 

t =  

 
เม่ือ  t แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 แทน   คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1 
 แทน   คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2 
 แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
 แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

 แทน   ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 และขนาดกลุมตัวอยางที่ 2 
3.1.1 กรณีที่คาแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 
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สถิติทดสอบ t   มีองศาอิสระ  221  nn

 
เม่ือ  = คาเฉลี่ยตวัอยางกลุมที ่i ; i = 1,2 iX

       = pS คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
        = in ขนาดตัวอยางของกลุมที ่I 
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คาแปรปรวนของตวัอยางกลุมที่ i ; i = 1,2                        = 2
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1 SS   3.1.2 กรณีที่คาแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน
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โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) (ชูศรี วงศรตันะ. 2541) ดังนี้ 
 

   df = 
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เม่ือ  t  แทน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 

1X        แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที ่1 

2X       แทน คาเฉลี่ยตวัอยางกลุมที ่2 
2

1S       แทน คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที1่ 
2

2S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

21 ,nn    แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 และขนาดกลุมตัวอยางที่ 2 
   
 3.2 คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบ 

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2541 : 249) 

F =  

 
 

เม่ือ  F  แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจง 
แบบ  F เพ่ือทราบนัยสําคัญ 

  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
(Mean Square Between Groups) 

  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
(Mean Square Within Groups) 
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 แทน ผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม (Between group sum of 

Squares) 
 แทน ผลรวมของกําลังสองภายในกลุม (Within group sum of   

          Squares) 
k  แทน จํานวนกลุม 
n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
(k-1) แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันระหวางกลุม ( ) 
(n-k)  แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันภายในกลุม ( ) 

 

e (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2548 : 161) 

LSD = 

กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนราย
คู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Fisher’s Least 
Significant Differenc

 

 
โดยที่   
          r    =   n – k 

เม่ือ  LSD  แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากร กลุมที่ i 
และ j 

E  แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความ
แปรปรว

บ 
n ยางทั้งหมด 

MS
น 
k  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอ
  แทน  จํานวนขอมูลตัวอ
  แทน  คาความเชื่อม่ัน 

 
คาสถิต ิBrown-Forsythe (กัลยา านิชยบัญชา.2545) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
คาความแปรปรวนเทากันทั้งหมด (คา Sig. มีคานอยกวา 0.05) ก็จะใช

 ว
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   B  =   MSB 
                        MSW’ 

               โดย คา MSW’ =     
 

เม่ือ forsythe 

ยในกลุมสําหรับสถิต ิBrown-forsythe 
   

าง 
    

  Si แทน คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยาง 

 
ื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธ ีDunnett T3 (กัลยา วานิชยบัญชา. 

545 : 332-333) 
 

หผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 
สามารถเขียนได ดังนี้ 

                       

 B       แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Brown-
 MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
MSW’ แทน คาความแปรปรวนภา

        K     แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
      n      แทน ขนาดของกลุมตัวอย

  N      แทน ขนาดประชากร 
2   

 
และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบ

เปนรายคูตอไป เพ
2

สูตรการวเิคราะ

     S

q
d ASMSD

D
)(2 /   

 

    f the Dunnett test 

ในกลุม 
                      S           แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
าความสัมพันธ

ะหวางขอมูล 2 ชุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 314) 
 

เม่ือ       แทน คาสถติิที่ใชพิจารณาใน Dunnett test Dd

            Dq  แทน คาจากตาราง Critical values o

        )(
/ AS

MS      แทน คาความแปรปรวนภาย
  
 
   3.3 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือห
ร
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เม่ือ    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

  แทน   ผลรวมของคะแนน X 
 แทน   ผลรวมของคะแนน Y 
 แทน   ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
 แทน   ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
 แทน   ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 

n  แทน   จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
ลักษณะที่สําคัญของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 310-311) 

1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง –1.00 ถึง 1.00 คา –1.00 และ +1.00 แสดงวา 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงที่สุดแตสัมพันธกันในทิศทางที่ตางกัน สวนคา 0.00 แสดงวาไมมี
ความสัมพันธกัน 

2. ขอมูลมีความสัมพันธกันทางบวก หรือขอมูลมีความสัมพันธตามกัน หมายความวา 
เหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนสูงในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนสูงในอีกตัวแปรหนึ่งดวย หรือกลาว
ในทางกลับกันวาเหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนต่ําในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนต่ําในอีกตัวแปร
หนึ่งดวย 

3. ขอมูลมีความสัมพันธกันทางลบ หรือขอมูลมีความสัมพันธตรงขามกัน หมายความวา
เหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนต่ําในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนสูงในอีกตัวแปรหนึ่ง หรือกลาว
ในทางกลับกันวาเหตุการณใดก็ตามที่ไดคะแนนสูงในตัวแปรหนึ่ง แลวไดคะแนนต่ําในอีกตัวแปร
หนึ่ง 

 
การแปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:316) 

1. ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.70 ถึง 0.90) ถือวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับสูง (ถาสูงกวา 0.90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก) 

2. ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.5 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับปานกลาง 

3. ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.00 (ประมาณ 0.30 และต่ํากวา) ถือวามี
ความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํา 

4. ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0.00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง 
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คาระดับความสัมพันธ   ระดับความสมัพันธ 
     0.81 – 1.00          สูงมาก 
     0.61 – 0.80          คอนขางสูง 
     0.41 – 0.60          ปานกลาง 
     0.21 – 0.40          คอนขางต่ํา 
     0.01 – 0.20          ต่ํามาก 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ต การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
n  แทน จํานวนนักทองเท่ียว 
Min  แทน คาต่ําสุด 
Max  แทน คาสูงสุด 

 X̄   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
M.S.  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน  ผลบวกกําลัง (Sum of Squares) 
df    แทน  ชั้นของความเปนอิสระ (degree of Freedom) 
t     แทน  คาที่ใชพิจารณา t – Distribution 
r   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation)  
  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
F   แทน  คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution  
Sig   แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
LSD  แทน Least Significant Difference 
H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ 
     นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลิกภาพที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ 
     นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการ 
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวใน    
     จังหวัดภูเก็ต 
สวนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
สวนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 
คน จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยนําเสนอในรูปของจํานวน และ
รอยละ ดังนี้ 

 
ตาราง 3 แสดงขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

เพศ   
 ชาย 209 52.2 
 หญิง 191 47.8 
 รวม 400 100.0 
อายุ   
 15 - 19 ป 43 10.8 
 20 - 24 ป 94 23.5 
 25 - 29 ป 92 23.0 
 30 - 34 ป 57 14.2 
 35 – 39 ป 27 6.8 
 อายุ  40  ปขึน้ไป 87 21.7 
 รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม 
จํานวน รอยละ 

สถานภาพสมรส   
                         โสด 268 67.00 
                         สมรส/อยูดวยกัน 119 29.80 
 หยา/มาย/แยกกันอยู  13 3.20 
 รวม 400 100 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 92 23.0 
 ปริญญาตรี 245 61.2 
 สูงกวาปริญญาตร ี 63 15.8 
 รวม 400 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ          107 26.8 
 พนกังานบริษทัเอกชน 148 37.0 
 ธุรกิจสวนตัว  41 10.2 
 แมบาน/พอบาน 11 2.8 

 อ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง 
เปนตน 

93 23.2 

 รวม 400 100.0 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 69 17.2 
 5,001 -  15,000 บาท 123 30.8 
 15,001 -25,000 บาท 97 24.2 
 25,001 - 35,000 บาท 46 11.5 
 35,001 – 45,000 บาท  36 9.1 
 45,001บาทขึน้ไป 29 7.2 
 รวม 400 100.0 
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เพศ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และเปน

เพศหญิง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8 
อายุ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมา
คือ อายุ 25-29 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0  อายุ 40 ปขึน้ไป จํานวน 87 คน คิดเปนรอย
ละ 21.7 อายุ 30-34 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.2 อายุ 15-19 ป จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 10.8 และอายุ 35-39 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.0 

รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8  และมีสถานภาพ
หยา/มาย/แยกกันอยู จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 ตามลําดับ 

การศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.2 

รองลงมาคือมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 การศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ15.8 ตามลําดับ 

อาชีพ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 148 คน คิดเปน

รอยละ 37.0 รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 
อาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.2 อาชีพธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 อาชีพแมบาน/พอบาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.8 ตามลําดับ  

รายไดตอเดือน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001 -  15,000 บาท จํานวน 123 คน คิด

เปนรอยละ 30.8 รองลงมาคือ 15,001-25,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.2 รายได ต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 รายได 25,001-35,000 บาท  
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 รายได 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
9.1 และรายได 45,001  บาทขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ 

เน่ืองจากมีขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได
ตอเดือน มีความถี่ของขอมูลในบางกลุมมีจํานวนนอยเกินไป ไมสามารถทําการทดสอบสมมตฐิานได 
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหมเพ่ือใชทดสอบสมมติฐานได ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ที่จัดกลุมใหม 
 
ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

อายุ   
 15 - 19 ป 43 10.8 
 20 - 24 ป 94 23.5 
 25 - 29 ป 92 23.0 
 30 - 34ป 57 14.2 
 35 ปขึ้นไป 114 28.5 
 รวม 400 100.0 
สถานภาพสมรส   
 โสด 268 67.0 
 สมรส/อยูดวยกัน /หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 132 33.0 
 รวม 400 100 
อาชีพ    
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ          107 26.8 
 พนกังานบริษทัเอกชน 148 37.0 
 ธุรกิจสวนตัว/แมบาน/พอบาน  52 13.0 
 อ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน 93 23.2 
 รวม 400 100.0 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   69 17.2 
 5,001 -  15,000 บาท 123 30.8 
 15,001 -25,000 บาท  97 24.2 
 25,001 - 35,000 บาท 46 11.5 
 35,001 บาทขึ้นไป 65 16.3 
 รวม 400 100.0 

 
       จากตาราง 4 แสดงขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ที่จัดกลุมใหม 
พบวา มีรายละเอียดดังนี้ 
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อายุ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมา
คือ อายุ 25-29 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0  อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 114คน คิดเปนรอย
ละ 28.5 อายุ 30-34 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และอายุ 15-19 ป จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.0 

รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หยา/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 
33.0  ตามลําดับ 

อาชีพ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 148 คน คิดเปน

รอยละ 37.0 รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 
อาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.2 อาชีพธุรกิจ
สวนตัว/แมบาน/พอบาน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ  

รายไดตอเดือน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001 -  15,000 บาท จํานวน 123 คน คิด

เปนรอยละ 30.8 รองลงมาคือ 15,001-25,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.2 รายได ต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 รายได 35,001  บาทขึ้นไป จํานวน 
65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และรายได 25,001-35,000 บาท  จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 
ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยแจกแจงจํานวน
และคารอยละ ดังนี้ 
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ตาราง 5 แสดงผลการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเทีย่ว ตอบถูก รอยละ ตอบผิด 
เชิงนิเวศ 

รอยละ 

1.เปนการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติเปนหลัก  ที่มี   
  เอกลักษณเฉพาะถิ่น  วัฒนธรรมและเกีย่วเนื่องกับ  
  ระบบนิเวศ 

382 95.5 18 4.5 

2.มีการใหขอมูลลวงหนาแกนักทองเท่ียวในการศกึษา 
  และมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมในแหลง 
  ทองเท่ียวน้ัน 

361 90.2 39 9.8 

3.สามารถรับจํานวนนักทองเท่ียวในแตละคร้ังไดไม 
  จํากัด 

205 51.2 195 48.8 

4.รูปแบบการทองเท่ียวควรจะทําใหเกิดผลกระทบตอ 
  สิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

362 90.5 38 9.5 

5.เปนการทองเท่ียวทีร่วมถงึการอนุรักษ 
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของทองถิ่น 

358 89.5 42 10.5 

6.เปนแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไมใชการ 
  ทองเท่ียวเชงินิเวศ 

194 48.5 206 51.5 

7.เปนการทองเท่ียวทีเ่พ่ิมพูนความรูตอ 
  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว 

365 91.2 35 8.8 

8.คนในทองถิน่ไมมีความจําเปนตองมีสวนรวมในการ 
  ตัดสินใจในการพัฒนาการทองเท่ียว 

119 29.8 281 70.2 

9.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการ 
  ทองเท่ียวเชงิอนุรักษ 

378 94.5 22 5.5 

10.เปนกิจกรรมที่เอ้ือตอความเขาใจที่มีตอระบบนิเวศ 385 96.2 15 3.8 
  และสิ่งแวดลอม 
 

จากแบบสอบถามเปนคําถามเชิงลบและไดมีการนําคําถามมาปรับสเกลในทิศทางตรงกัน
ขามจากตาราง5 แสดงผลการวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต พบวา  

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติเปนหลักที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ มีผูตอบถูกจํานวน 
382 คน คิดเปนรอยละ 95.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 
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นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการใหขอมูลลวงหนาแกนักทองเที่ยวใน
การศึกษาและมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวน้ัน มีผูตอบถูกจํานวน 361คน 
คิดเปนรอยละ 90.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.80 

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถรับจํานวนนักทองเที่ยวในแตละคร้ังไดไม
จํากัด *มีผูตอบถูกจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 195 คน คิดเปน
รอยละ 48.80 

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบการทองเที่ยวควรจะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดมีผูตอบถูกจํานวน 362 คน คิดเปนรอยละ 90.00 และมีผูตอบผิดจํานวน 38 
คน คิดเปนรอยละ 9.50 

นักทองเ ท่ียวรูว าการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่ รวมถึงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คานิยมของทองถิ่นมีผูตอบถูกจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 89.50 และมี
ผูตอบผิดจํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 10.50 

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุไมใชการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ * มีผูตอบถูกจํานวน 194 คนคิดเปนรอยละ 48.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 206 คน คิดเปน
รอยละ 51.50 

นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวที่เพิ่มพูนความรูตอสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวมีผูตอบถูกจํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 91.20 และมีผูตอบผิด
จํานวน11 คน คิดเปนรอยละ 8.80 

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศคนในทองถิ่นไมมีความจําเปนตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาการทองเที่ยว* มีผูตอบถูกจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.80 และมีผูตอบ
ผิดจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.20 

นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีผูตอบถูกจํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 94.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 22  
คน คิดเปนรอยละ 5.50 

นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนกิจกรรมที่เอ้ือตอการศึกษาเขาใจในระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมมีผูตอบถูกจํานวน 385 คนคิดเปนรอยละ 96.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 3.80 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดรวมคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งหมด10 ขอ และสรุปผลรวมคะแนนระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดัง
ตาราง 6 
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ตาราง 6 แสดงคะแนนรวมระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

รวม คะแนนความรูความเขาใจ 
จํานวน รอยละ 

ตอบถูก  7  ขอ 5 1.2 
ตอบถูก  8  ขอ 41 10.2 
ตอบถูก  9  ขอ 151 37.8 
 ตอบถูก 10 ขอ 203 50.8 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 6 แสดงผลคะแนนรวมระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
พบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญตอบถูก 10 ขอ มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมามี
นักทองเท่ียวตอบถูก 9 ขอมีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.80 นักทองเท่ียวตอบถูก 8 ขอ มี
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 นักทองเท่ียวตอบถูก 7 ขอ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.2 
และ นักทองเที่ยวตอบถูก 5 และ 6 ขอ มีจํานวน0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ 

 
ตาราง 7 แสดงระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยนําเสนอในรูปของ  
     จํานวน และรอยละ ดังนี้ 
 

ระดับความรู ความเขาใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ความรูความเขาใจระดับมาก (ตอบถูก 6 – 8 ขอ) 46 11.40 
ความรูความเขาใจระดับมากที่สุด(ตอบถูก 8 – 10 ขอ) 354 88.60 
รวม 400 100 

  
จากตาราง 7 แสดงระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา

นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด จํานวน 354 คน คิด
เปนรอยละ 88.60 และมีความรูความเขาใจระดับมาก จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.40  
ตามลําดับ 

 
สวนที ่3 การวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลิกภาพที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยดานบุคลิกภาพ 
 

ดาน ดาน ดาน ดาน ดาน ลักษณะบุคลิกภาพท่ีสงผลตอ
พฤติกรรม 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของตนโดยรวม

ในดานซาย 
ซาย ซาย ซาย ซาย ซาย 
มาก นอย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ มาก ปาน นอย 

X̄   S.D.   แปลผล ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 
 

1.ชอบคนหาผจญภัย            ไม
ชอบความผจญภัย 

131 126 109 20 14 3.85 1.046 คอนไป
ดานซาย
มาก 

2.ชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม    149 130 94 14 13 3.97 1.020 คอนไป
ดานซาย
มาก 

           ชอบเดินทางในสถานที่
ไดรับความนิยมอยูแลว 
3.มีความเชื่อม่ันในตนเองสงู 100 136 146 12 6 3.78 0.907 คอนไป

ดานซาย
มาก 

         คลอยตามผูอ่ืนงาย 

4.มุงเนนตนเองเปนหลัก   67 103 136 46 48 3.23 1.212 อยูใน
ระดับ          มุงเนนประโยชนของสงัคม

เปนหลัก กลาง 
5.ชอบเดินทางทองเท่ียว 159 119 82 15 25 3.93 1.146 คอนไป

ดานซาย
มาก 

         ชอบอยูบาน 

6.ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม   129 151 98 17 5 3.95 0.922 คอนไป
ดานซาย
มาก 

        ไมชอบเปดรับนวตักรรม
ใหม 
7.สนุกสนาน            จริงจัง 
 

186 121 72 6 15 4.14 1.012 คอนไป
ดานซาย
มาก 

8.นักอนุรักษ          นักทดลอง 
 

63 85 165 42 45 3.19 1.167 อยูใน
ระดับ 
กลาง 
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จากตาราง 8 เม่ือพิจารณาลักษณะบุคลกิภาพที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต เปนรายขอพบวา 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบคนหาผจญภัยที่มีความ
คิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเดินทางในสถานที่แปลก
ใหมที่มีความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานมีความยึดม่ันในตนเองสูงที่มี
ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานการมุงเนนตนเองเปนหลักที่
มีความคิดเห็นในระดับกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเดินทางทองเที่ยวที่มี
ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหมที่มี
ผลความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานความเปนคนสนกุสนานที่มี
ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมากโดยมีคาเฉลีย่เทากับ 4.14 

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานความเปนนักอนุรักษที่มี
ความคิดเห็นในระดับกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 

 
สวนที ่4 การวิเคราะหขอมูลรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนเิวศที่มีผลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนเิวศในจังหวัดภูเก็ต 

การวิเคราะหขอมูลความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยแจกแจง
จํานวน คารอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังน้ี 
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ตาราง9 แสดงรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

 
ระดับความสนใจ 

รูปแบบกิจกรรม สนใจ สนใจ เฉยๆ ไม ไม
สนใจ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ มาก

ที่สุด 
มาก สนใจ 

อยาง
ยิ่ง 

 S.D. แปลผล 

1.กิจกรรมการเดินปา (Hiking 
/ Trekking) 

83 186 102 17 12 3.77 0.924 สนใจ
มาก 

2.กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 
(Nature Education)  

90 225 68 11 6 3.95 0.799 สนใจ
มาก 

3.กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird 
Watching) 

58 140 142 50 10 3.46 0.970 สนใจ
มาก 

4.กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา 
(Cave Exploring / Visiting) 

99 175 109 15 2 3.88 0.838 สนใจ
มาก 

5.กิจกรรมลองเรือศึกษา
ธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) 

147 192 46 13 2 4.17 0.793 สนใจ
มาก 

6.กิจกรรมพายเรือแคนนู 
(Canoeing) / เรือคายัค 
(Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ 
(Sailing) 

125 140 103 24 8 3.87 0.988 สนใจ
มาก 

7.กิจกรรมดํานํ้าชมปะการัง
น้ําตื้น (Snorkel Skin Diving) 

168 130 61 32 9 4.04 1.046 สนใจ
มาก 

8.กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) 

133 106 108 37 16 3.75 1.129 สนใจ
มาก 

 
 จากตาราง 9 เม่ือพิจารณารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สงผลตอพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตเปนรายขอพบวา 
นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบการเดินปาที่สงผลตอ

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.77 
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  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ที่
สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมสอง / ดูนก ที่
สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

  นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบกิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา 
ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมลองเรือศึกษา
ธรรมชาติ ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับ
สนใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

  นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบกิจกรรมพายเรือแคนนู / 
เรือคายัค / เรือบด / เรือใบท่ีสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมดํานํ้าชมปะการัง
น้ําตื้น ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมดํานํ้าลึก ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 

 
สวนที ่5 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  การวิเคราะหขอมูลพฤตกิรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวโดยการแจก
แจงจํานวน และคารอยละ ดังนี้ 
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ตาราง 10 แสดงจํานวนต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ จํานวนครั้งที ่
     เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ   
     งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอครั้ง 
 

  S.D. คาต่ําสุด คาสูงสุด 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2.71 1.456 1 10 
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียว
ตอครั้ง 

5,416 5,102.026 300 30000 

 
  จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศจากผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ เดินทางทองเที่ยวสูงสุด 10 วันตอคร้ัง และต่ําสุด 1 วันตอคร้ัง คิดเปน
คาเฉลี่ยประมาณ 3 วัน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.456 

งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอครั้งสูงสุด 30,000บาทและต่ําสุด 
300 บาท คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 5,416 บาท และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5,102.026 บาท 
 
ตาราง 11 แสดงจํานวน และ คารอยละ ชวงประมาณเดือนในการเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
ชวงประมาณในการเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 

มกราคม – มีนาคม  105 26.20 
เมษายน – มิถุนายน  151 37.80 
กรกฏคม – กันยายน  22 5.50 
ตุลาคม – ธันวาคม 98 24.50 
ผูที่ไมเคยเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ(ไมตอบ
แบบสอบถาม) 

24 6.00 

รวม 400 100 
 
  จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว

ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยจําแนก
ตามชวงประมาณเดือนในการเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง
ชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน มีจํานวน 151 คนคิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมาคือชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม มีจํานวน 105 คนคิดเปนรอยละ 26.2 ชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม มีจํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 และ ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
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5.50 ตามลําดับ และมีผูที่ไมตอบแบบสอบถาม(ไมตอบแบบสอบถาม) มีจํานวน 24คน คิดเปนรอย
ละ 6.00 
 
ตาราง 12 แสดงจํานวน และ คารอยละ สาเหตุของการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

สาเหตุของการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 
เปนการทองเท่ียวเพื่อการพักผอน 167 41.80 
เปนการทองเท่ียวเพื่อการกีฬา 5 1.20 
ความสนใจในแหลงทองเท่ียวเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

114 28.50 

เปนการทองเท่ียวเพื่อประสบการณแปลกใหม 73 18.30 
มีความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับรูปแบบกจิกรรม 13 3.20 
อ่ืนๆ  4 1.00 
ผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว(ไมตอบแบบสอบถาม) 24 6.00 

รวม 400 100 

 
  จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว

ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยจําแนก
ตามสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนมี 
167 คน คิดเปนรอยละ 41.80 มีความสนใจในแหลงทองเที่ยวที่เก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถิ่น มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 เปนการทองเท่ียวเพื่อหาประสบการณแปลกใหม มี
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.30 มีความสนใจเปนพิเศษเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรม มีจํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 3.20 เปนการทองเที่ยวเพื่อการกีฬา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.20 และ
อ่ืนๆ เชน ไดความรู เปนตน มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ มีผูที่ไมมีประสบการณ
การทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
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ตาราง 13 แสดงจํานวน และ คารอยละ กลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิง  
    นิเวศ 
 
กลุมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 
ตัวทานเอง 91 22.90 
ครอบครัว 144 36.10 
ญาต ิ 9 2.20 
เพ่ือน 127 31.80 
อ่ืนๆ เชน แฟน เปนตน 4 1.00 
ผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) 24 6.00 

รวม 400 100 

 
            จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว
ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยจําแนก
ตามกลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครอบครัวเปนกลุมหรือบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงนิเวศสวนใหญ มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.10 เพ่ือนมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงนิเวศ มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.80 ผูตอบ
แบบสอบถามเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงนิเวศ มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.90 
ญาติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.20 และอ่ืนๆ เชน 
แฟนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ ผูที่
ไมมีประสบการณการทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) จํานวน24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
 
ตาราง 14 แสดงจํานวน และ คารอยละ สื่อที่ใชในการคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

สื่อที่ใชในการคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 
หนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารทองเท่ียว 80 20.00 
เพ่ือน 53 13.30 
โทรทัศน 53 13.30 
บริษัทนําเที่ยว 18 4.50 
อินเตอรเน็ต 132 33.10 
บุคคลในครอบครัว 34 8.60 
บริษัท/องคกร 1 0.20 
งานแถลงขาว 4 1.00 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

สื่อที่ใชในการคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 
ผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) 24 6.00 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวผล
จากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยจําแนกตาม
สื่อที่ผูตอบแบบสอบถามไดคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ นักทองเที่ยวสวนใหญคนหา
ขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ืออินเตอรเน็ต มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.10 
สื่อหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารทองเที่ยว มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สื่อโทรทัศนและ
เพ่ือนมีจํานวนเทากัน มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 สื่อบุคคลในครอบครัว มีจํานวน 34 
คน คิดเปนรอยละ 8.60บริษัทนําเที่ยวมีจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 4.50  สื่องานแถลงขาว /งาน
สัมมนา หรืองานแสดงสินคา มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และบริษัท/องคกร มีจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.20 ตามลําดับ และผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว(ไมตอบแบบสอบถาม) มี
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
 
ตาราง 15 แสดงจํานวน และ คารอยละ ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน รอยละ 
ความไมสะดวกในการเดินทาง 103 25.80 
ความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว 85 21.30 
การจํากัดในเร่ืองของระยะเวลาในการทองเท่ียว    86 21.60 
ความปลอดภัยของรูปแบบกิจกรรม 38 9.50 
คาใชจาย 52 13.00 
อ่ืนๆ 11 2.80 
ผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) 24 6.00 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมคนวัย
ทํางานผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดย
จําแนกตามปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ นักทองเท่ียวกลุมวัยทํางานสวนใหญมี
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเรื่องความไมสะดวกในการเดินทางมีจํานวน 103 
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คน คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมาคือ ในดานการจํากัดของระยะเวลาในการทองเที่ยวมีจํานวน 86 
คน คิดเปนรอยละ 21.60 ความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 
21.30 คาใชจายสูง มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ13.00 ความปลอดภัยของรูปแบบกิจกรรมมี
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอ่ืนๆ ไดแก สุขภาพรางกายไมแข็งแรง มีจํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 2.80 ตามลําดับ มีผูที่ไมมีประสบการณการทองเที่ยว  (ไมตอบแบบสอบถาม) จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
 
สวนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
ตาราง 16 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ของแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต      
 

 SD. แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับแนวโนม 
แนวโนมการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต
อยางแนนอน ไมกลบัมาทองเท่ียวอีกอยาง
แนนอน 

4.26 0.730 กลับมาทองเที่ยว
อยางแนนอน 

แนวโนมการแนะนําใหบุคคลท่ีรูจักมาทองเท่ียวเชิง
นิเวศในจังหวดัภูเก็ตอยางแนนอน ไมแนะนํา
บุคคลที่รูจักอยางแนนอน 

4.41 0.708 แนะนําบุคคลที่
รูจักมาทองเท่ียว
อยางแนนอน 

 
  จากตาราง 16 แสดงแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต พบวา

นักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการกลับมาทองเท่ียวเชงินิเวศ อยูในระดับกลับมาอยาง
แนนอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และแนวโนมการแนะนําใหบุคคลรูจักมาทองเท่ียว พบวา
นักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการแนะนําใหคนรูจักมาทองเท่ียว อยูในระดับแนะนํา
บุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41  

 
สวนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ 
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
 ในการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการบริโภคที่นํามาทดสอบสมมติฐาน ไดแก ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) และดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

 



 110 

ดังนั้นในสวนนี้สามารถแบงสมมติฐานยอยตามลักษณะทางประชากรศาสตร ไดดังนี้ 
สมมติฐานขอที่ 1.1 นักทองเท่ียวที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
H1 : เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน 
H0 : เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง

ประชากรสองกลุม โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกันจากกัน (Independent t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% 

ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
 

ตาราง17 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวใน  
      จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ 
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

พฤติกรรมการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (จําแนกตามเพศ) 

F Sig. 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวัน
ตอครั้ง) 

1.354 0.245 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(บาท) 

5.313* 0.022 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง17 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามเพศ) การทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามเพศ) พบวา คา Significance ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) มีคาเทากับ 0.022 ซึ่งมีคานอยกวา 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามเพศ) ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (บาท) มีคาความแปรปรวนไมเทากัน จึงใชวิธี t-test กรณี Equal variances not assumed 
สวนคา Significance ทางดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) มีคา
เทากับ 0.245 ซึ่งมีคามากกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามเพศ)ดานระยะเวลาที่เดินทาง
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ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) มีคาความแปรปรวนเทากัน จึงใชวิธี t-test กรณี Equal 
variances assumed 
 
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ    
    ดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ดานงบประมาณการใช  
    จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

 
เพศ  S.D. t df Sig. 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยว
โดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) 

ชาย 
หญิง 

 

2.70 
2.72 

1.506 
1.400 

-123 374 0.245 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

ชาย 
หญิง 

 

5.542 
5.170 

5759.32 
4231.94 

.525* 364.127 0.022 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบเพศของนักทองเท่ียวกับพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต โดยใชสถิติการวิเคราะห t - test พบวา 
 ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ผลการวิเคราะห

พบวามี คา Sig. เทากับ 0.022  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความ เพศแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยเพศชายมีงบประมาณการใชเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)มากกวา
เพศหญิง 

 ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ผลการวิเคราะหพบวา 
คา Sig. เทากับ 0.245 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความ เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   
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สมมติฐานขอที่ 1.2 นักทองเท่ียวที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  นักทองเท่ียวที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน 
H1  :  นักทองเท่ียวที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และถาขอ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่
แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
LeastSignificant Difference (LSD) กรณีที่มีคาความแปรปรวนเทากัน และใชวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 กรณีที่มีคาความแปรปรวนไมเทากัน เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ0.05 และ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน       
     ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ดานงบประมาณการใชจายเงิน  
     เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
(จําแนกตามอายุ) 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวน
วันตอครั้ง) 

2.574* 4 371 0.037 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท) 

11.169** 4 371 0.000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
            จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบวา พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา กลุมอายุอยาง
นอยหนึ่งกลุมมีความแปรปรวนของพฤติกรรมดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (บาท) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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  ผลการวิเคราะห พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)มีคา 
Sig. เทากับ 0.037 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา กลุมอายุอยางนอยหน่ึงกลุมมีความแปรปรวน
ของพฤติกรรมดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังนั้นจึงตองใชคาสถิติ Brown Forsythe ดังตาราง 21 
 

ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ดาน 
     งบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามอายุ 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียว
โดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครัง้) 

.882 4 255.782 0.475 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

9.709** 4 290.891 0.000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 20 พบวา ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)ที่ได

จากการทดสอบ Brown-Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นักทองเท่ียวที่มีอายุแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   

 ผลการวิเคราะห พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ที่
ไดจากการทดสอบ Brown-Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.475 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ดังน้ัน
จึงตองใชคาสถิติ F-test ดังตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  จําแนก 
     ตามอายุ 
 
พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย ระหวางกลุม 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

7.895 4 1.974 0.930 0.447 

 ภายในกลุม 787.507 371 2.123   
 รวม 795.402 375    
 
           จากตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)จําแนก
ตามอายุ ใชสถิติทดสอบคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ พบวา 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) มีคา Sig. เทากับ 0.447 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
นักทองเท่ียวที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว 

  ดังนั้นผูวิจัยจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอายุที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามอายุ) ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในแตละกลุมอายุดังนี้ 
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของอายุที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
    ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ 
    การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) โดยใช วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อายุ  15-19 ป 20-24 ป 25-29 ป 30-34 ป 35 ปข้ึนไป 
  2,824.40 3,653.40 6,559.30 6,382.70 6,475.00 

15-19 ป 2,824.40 - -829.01 
(0.571) 

-3734.91** 
(0.000) 

-3558.32** 
(0.000) 

-3650.60** 
(0.000) 

20-24 ป 3,653.40  - -2905.89** 
(0.005) 

-2729.30** 
(0.004) 

-2821.59** 
(0.000) 

25-29 ป 6,559.30   - -176.58 
(1.000) 

84.30 
(1.000) 

30-34  ป 6,382.70    - -92.28 
(1.000) 

35 ปข้ึนไป 6,475.00     - 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
            ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางรายคูระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท) จําแนกตามอายุ พบวา นักทองเท่ียวที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่
มีอายุ 25 - 29 ป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 15 
– 19 ป  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท)  แตกตาง เปนรายคูกับ นกัทองเท่ียวทีมี่อายุ 25 - 29 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 25 - 29 
ป โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 3734.91 
  นักทองเท่ียวที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการ
ใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีอายุ 30-34 ป มีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเที่ยวที่มีอาย ุ 15 – 19 ป  มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปน
รายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอายุ 30-34  ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่
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มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวทีมี่อายุ 30-34 ป โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
3558.32 
 นักทองเท่ียวที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปมีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเที่ยวที่มีอายุ 15 – 19 ป  มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปน
รายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  โดยนักทองเที่ยว
ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
3650.60 
 นักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเที่ยวที่มีอายุ 25-29 ปมีคา Sig. 
เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป  มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปน
รายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอายุ 25-29 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่
มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 25-29 ปโดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
2905.89 
 นักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเที่ยวที่มีอายุ 30-34 ปมีคา Sig. 
เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป  มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปน
รายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอายุ 30-34 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่
มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวทีมี่อายุ 30-34 ป โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
2729.30 
 นักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปมีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 20 - 24 ป  มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปน
รายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียว
ที่มีอายุ 20 - 24 ป มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การ
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ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวที่มีอายุ 35 ปขึน้ไป  โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
2821.59 

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานขอที่ 1.3  นักทองเท่ียวที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0  :  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการการทองเที่ยวเชิงนิเวศไม
แตกตางกัน 

 H1  :  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากรสองกลุม โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกันจากกัน (Independent t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% 

 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวใน  
     จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

พฤติกรรมการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(จําแนกตามสถานภาพสมรส) 

F Sig. 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวัน
ตอครั้ง) 

2.801 0.095 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(บาท) 

6.940** 0.009 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง23 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามสถานภาพสมรส) การทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามสถานภาพสมรส) พบวา คา Significance 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มีคาเทากับ 0.009 ซึ่งมีคานอย
กวา 0.01 แสดงวา คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
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(จําแนกตามสถานภาพสมรส) ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มี
คาความแปรปรวนแตกตางกัน จึงใชวิธี t-test กรณี Equal variances not assumed  สวนคา 
Significance ทางดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) มีคาเทากับ 
0.095 ซึ่งมีคามากกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวา คาความแปรปรวนของพฤติกรรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามสถานภาพสมรส)ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) มีคาความแปรปรวนไมแตกตางกัน จึงใชวิธี t-test 
กรณี Equal variances assumed 

 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ   
     ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ดานงบประมาณการใชจายเงิน 
     เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

t-test for Equality of Means พฤติกรรมการทองเที่ยว  
เชิงนิเวศ เพศ  S.D. t df Sig. 

ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 

โสด 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
สมรส/หยา 

 

2.54 
3.03 

1.283 
1.713 

-3.058 374 0.095 

ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ (บาท) 

โสด 
สมรส/หยา 

 

4.746 
6.760 

4830.50 
5380.52 

-3.534** 225.504 0.009 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบเพศของนักทองเท่ียวกับพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต โดยใชสถิติการวิเคราะห t - test พบวา 
 ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ผลการวิเคราะห

พบวามี คา Sig. เทากับ 0.009  ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความ สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทาง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)ที่แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ผลการวิเคราะหพบวา 
คา Sig. เทากับ 0.095 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความ สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง)ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานขอที่ 1.4 นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน 
H1  :  นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และถาขอ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่
แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
LeastSignificant Difference (LSD) กรณีที่มีคาความแปรปรวนเทากัน และใชวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 กรณีที่มีคาความแปรปรวนไมเทากัน เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 

 
ตาราง 25 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ  
    นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามการศึกษา) 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
(จําแนกตามการศึกษา) 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
2.860 2 373 0.059 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ (บาท) 
14.010** 2 373 0.000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(บาท) มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา กลุมการศึกษาอยางนอยหน่ึงกลุม
มีความแปรปรวนของพฤติกรรมดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึงตองใชคาสถิติ Brown Forsythe ดัง
ตาราง 26 

ผลการวิเคราะห พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)มีคา 
Sig. เทากับ 0.059 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา กลุมการศึกษาอยางนอยหนึ่งกลุมมีความ
แปรปรวนของพฤติกรรมดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงตองใชคาสถิติ F-test ดังตาราง 27 

 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนก   
     ตามการศึกษา 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

11.655** 2 140.218 .000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 26 พบวา ดานงบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ที่

ไดจากการทดสอบ Brown-Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา นักทองเท่ียวที่มีการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (บาท) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  จําแนก 
     ตามการศึกษา 
 
พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย ระหวางกลุม 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

13.133 2 6.567 3.131* 0.045 

 ภายในกลุม 782.268 373 2.097   
 รวม 795.402 375    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
            จากตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)จําแนก
ตามการศึกษา ใชสถิติทดสอบคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ 
พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครัง้) มีคา Sig. เทากับ 0.045 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว 

ดังน้ัน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการศึกษาที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามการศึกษา) ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)  ดวยวิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในแตละการศึกษา ดังนี้ 
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการศึกษาที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ 
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย  
     เฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  โดยใช วิธีทดสอบแบบ LSD  
 

การศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี
  2.37 2.77 2.92 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
2.37 

- -.400* 
(0.031) 

-.547* 
(0.024) 

ปริญญาตรี 
2.77 

 - -.146 
(0.477) 

สูงกวาปริญญาตร ี 2.92   - 
     
                            * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่ มี

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. เทากับ 0.031 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวากลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวัน
ตอครั้ง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)นอยกวากลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .400 

  นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่ มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จากการวิเคราะหพบวาคา 
Sig. เทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) แตกตางเปนรายคูกับ
นักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 โดยกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
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(จํานวนวันตอครั้ง)นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญา
ตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .547 
          สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 
ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการศึกษาที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
    ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ 
    การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) โดยใช วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

การศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี
  3,242.20 5,938.30 6,373.00 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 3,242.20 - -2696.09** 
(0.000) 

-3130.84** 
(0.000) 

ปริญญาตรี 5,938.30  - -434.75 
 (0.933) 

สูงกวาปริญญาตร ี 6,373.00   - 
        
                             ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

            ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางรายคูระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท) จําแนกตามการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่าํกวาปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท) 
แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
หมายความวานักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  มีพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปนรายคูกับ 
นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดย
นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเท่ียวที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 2696.09 

นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวานักทองเที่ยวที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
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จายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปนรายคูกับ นักทองเที่ยวที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดบั
ต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3130.84 
        สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สมมติฐานขอที่ 1.5 นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  นักทองเท่ียวที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน 
H1  :  นักทองเท่ียวที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และถาขอ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่
แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
LeastSignificant Difference (LSD) กรณีที่มีคาความแปรปรวนเทากัน และใชวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 กรณีที่มีคาความแปรปรวนไมเทากัน เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 30 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ  
     นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามอาชีพ) 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
(จําแนกตามอาชีพ) 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
6.305** 3 372 0.000 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ (บาท) 
35.590** 3 372 0.000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอ
คร้ัง) และ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มีคา Sig. เทากับ 0.000 
และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา กลุมอาชีพอยางนอยหนึ่งกลุมมีความ
แปรปรวนของพฤติกรรมดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) และ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงตองใชคาสถิติ Brown Forsythe ดังตาราง 31 
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของนักทองเท่ียว  

ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) และดาน      
     งบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามการอาชีพ 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 

2.947* 3 168.721 .034 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

10.491** 3 87.096 .000 

           
           * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 31 พบวา ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) ที่ได
จากการทดสอบ Brown-Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มี
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง)  
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานงบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ที่ไดจากการทดสอบ 
Brown-Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงิน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย  
     เฉลี่ย(จํานวนวันตอครัง้) โดยใช วิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3  
 

อาชีพ  ธุรกิจ
สวนตวั+
แมบาน 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อ่ืนๆ เชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
รับจาง 

  2.91 2.49 3.16 2.57 
ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 2.91 
 
- 

.41434 
(0.067) 

 

-.25578 
(0.961) 

 

.33772 
(0.482) 

 
    พนักงานบริษัทเอกชน 

2.49 
  

- 
-.67011 
(0.195) 

 

-.07662 
(0.999) 

 
ธุรกิจสวนตัว+แมบาน 

3.16 
   

- 
.59350 
(0.399) 

 

2.57 
          - อ่ืนๆ เชน นักเรียน 

นักศึกษา รับจาง  
 
 

            จากตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับ
พฤติกรรมการ ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ผลการวิเคราะห พบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
   เน่ืองจากไมพบคูที่มีคา sig จึงทดสอบดวยวธิี  Games-Howell , Tamhane , Dunnett C 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย  
     เฉลี่ย(จํานวนวันตอครัง้) โดยใช วิธทีดสอบแบบ Games-Howell 
 

อาชีพ  ธุรกิจ
สวนตวั+
แมบาน 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อ่ืนๆ เชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
รับจาง 

  2.91 2.49 3.16 2.57 
ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 2.91 
 
- 

(.34788) 
(0.130) 

 

(-.21657) 
(0.889) 

 

(.33575) 
(0.294) 

 
    พนักงานบริษัทเอกชน 

2.49 
  

- 
(-.56445) 
(0.235) 

 

(-.01213) 
(1.000) 

 
ธุรกิจสวนตัว+แมบาน 

3.16 
   

- 
(.55232) 
(0.301) 

 

2.57 
          - อ่ืนๆ เชน นักเรียน 

นักศึกษา รับจาง  
 
 

            จากตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับ
พฤติกรรมการ ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ผลการวิเคราะห พบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย  
     เฉลี่ย(จํานวนวันตอครัง้) โดยใช วิธทีดสอบแบบ Tamhane 
 

อาชีพ  ธุรกิจ
สวนตวั+
แมบาน 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อ่ืนๆ เชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
รับจาง 

  2.91 2.49 3.16 2.57 
ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 2.91 
 
- 

(.34788) 
(0.166) 

 

(-.21657) 
(0.979) 

 

(.33575) 
(0.392) 

 
    พนักงานบริษัทเอกชน 

2.49 
  

- 
(-.56445) 
(0.314) 

 

(-.01213) 
(1.000) 

 
ธุรกิจสวนตัว+แมบาน 

3.16 
   

- 
(.55232) 
(0.403) 

2.57 
          - อ่ืนๆ เชน นักเรียน 

นักศึกษา รับจาง  
 
 

            จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับ
พฤติกรรมการ ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ผลการวิเคราะห พบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย  
     เฉลี่ย(จํานวนวันตอครัง้) โดยใช วิธทีดสอบแบบ Dunnett C 
 

อาชีพ  ธุรกิจ
สวนตวั+
แมบาน 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อ่ืนๆ เชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
รับจาง 

  2.91 2.49 3.16 2.57 
ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
2.91 

 
- 

(.34788) 
 

(-.21657) 
 

(.33575) 
 

    พนักงานบริษัทเอกชน 2.49  - (-.56445) (-.01213) 
ธุรกิจสวนตัว+แมบาน 3.16    (.55232) 

2.57 
          - อ่ืนๆ เชน นักเรียน 

นักศึกษา รับจาง  
 
 

            จากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับ
พฤติกรรมการ ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) ผลการวิเคราะห พบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
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ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการอาชีพที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ 
     การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) โดยใช วิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3  
 

อาชีพ  พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
สวนตวั/
แมบาน 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

 
 

อ่ืนๆ เชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
รับจาง 

  6,009.90 5,393.10 8,564.60 2,881.70 
6,009.90 - 616.797 

(0.841) 
-2554.682 
(0.336) 

3128.193** 
(0.000) 

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษทัเอกชน 5,393.10  - -3171.479 
(0.131) 

2511.396** 
(0.000) 

ธุรกิจสวนตัว/แมบาน 8,564.60   - 5682.876** 
(0.000) 

อ่ืนๆ เชน นักเรียน 
นักศึกษา รับจาง  

2,881.70    - 

            
 **มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท) จําแนกตามอาชีพ พบวา นักทองเท่ียวที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท) 
แตกตางจาก นักทองเท่ียวที่มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน มีคา Sig. เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา  นักทองเที่ยวที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  
แตกตาง เปนรายคูกับ นักทองเท่ียวที่มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รบัจาง เปนตน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยนักทองเท่ียวที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพือ่การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
มากกวานักทองเท่ียวที่มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน โดยผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 3128.193 
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 นักทองเท่ียวที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวทีมี่อาชีพ
อ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความ
วา  นักทองเท่ียวที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปนรายคูกับ นักทองเท่ียวที่
มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รบัจาง เปนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01  โดย
นักทองเท่ียวที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มากกวานักทองเที่ยวที่มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน 
นักศึกษา รับจาง เปนตน โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 2511.396 

 นักทองเท่ียวที่มีอาชีพธุรกิจสวนตวั/แมบาน มีพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท) แตกตางจาก นักทองเท่ียวทีมี่อาชีพ
อ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รับจาง เปนตน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความ
วา  นักทองเท่ียวที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/แมบาน  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  แตกตาง เปนรายคูกับ นักทองเท่ียวที่
มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา รบัจาง เปนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01  โดย
นักทองเท่ียวที่มีอาชีพธุรกิจสวนตวั/แมบาน  มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มากกวานักทองเที่ยวที่มีอาชีพอ่ืนๆ เชน นักเรียน 
นักศึกษา รับจาง เปนตน โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 5682.876 

 สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานขอที่ 1.6 นักทองเที่ยวที่มีรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  นักทองเท่ียวที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมแตกตางกัน 
H1  :  นักทองเท่ียวที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และถาขอ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่
แตกตางกัน ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
LeastSignificant Difference (LSD) กรณีที่มีคาความแปรปรวนเทากัน และใชวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 กรณีที่มีคาความแปรปรวนไมเทากัน เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
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ตาราง 37 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ 
    นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามรายได) 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
(จําแนกตามรายได) 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
2.358 4 371 0.053 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ (บาท) 
21.711** 4 371 0.000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(บาท) มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา กลุมที่มีรายไดอยางนอยหน่ึงกลุม
มีความแปรปรวนของพฤติกรรมดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึงตองใชคาสถิติ Brown Forsythe ดัง
ตาราง 38 

ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) มีคา Sig. เทากับ 0.053ซึ่งมากกวา 
0.05 หมายความวา กลุมที่มีรายไดอยางนอยหนึ่งกลุมมีความแปรปรวนของพฤติกรรมดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงตองใชคาสถิติ F-test ดังตาราง 36 

 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนก 
      ตามรายได 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
20.793** 4 170.257 .000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 38 พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่ไดจากการทดสอบ Brown-
Forsythe Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา นักทองเท่ียวที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว  
     ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  จําแนก 
     ตามการรายได 
 
พฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย ระหวางกลุม 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

71.212 4 17.803 9.120** .000 

 ภายในกลุม 724.190 371 1.952   
 รวม 795.402 375    

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 39 แสดงการทดสอบความแตกตางพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)จําแนก
ตามรายได ใชสถิตทิดสอบคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ พบวา 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) มีคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
นักทองเท่ียวที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานระยะเวลาทีเ่ดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว 

ดังน้ัน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของรายไดที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามรายได) ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉล่ีย (จํานวนวันตอครั้ง)  ดวยวิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในแตละการศึกษา ดังนี้ 
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ตาราง 40  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของรายไดที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย   
     เฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  โดยใช วิธีทดสอบแบบ LSD  
 

รายได  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001 -  
15,000 

15,001 -
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 

บาท บาท บาท 
บาทขึ้นไป 

  2.59 2.13 3.06 3.26 3.03 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

2.59 - 0.455* 
(0.039) 

 

-0.476* 
(0.040) 

 

-0.678* 
(0.017) 

 

-0.440 
(0.078) 

 
5,001 -  15,000 

บาท 
2.13  - -0.932** 

(0.000) 
-1.133** 
(0.000) 

-0.896** 
(0.000) 

15,001 -25,000 
บาท 

3.06   - -0.201 
(0.444) 

0.035 
(0.875) 

25,001 - 
35,000 บาท 

3.26  - - - 0.237 
(0.395) 

35,001 3.03     - 
บาทขึ้นไป 

 
*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

                            **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบกลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํา

กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 
บาท  จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวากลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  
15,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่าํ
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)มากกวากลุมนักทองเท่ียว ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาทโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.455 
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  กลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.040 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเท่ียว 
ที่ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 15,001 -25,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอคร้ัง) นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท  
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.476 

  กลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเท่ียวที่
ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.678 

  กลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได
5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยวที่
ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอ
คร้ัง) นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.932 

  กลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 
5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
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ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยวที่
ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอ
คร้ัง) นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.133 

  กลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไปจากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 
5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยว ที่
ตอบแบบสอบถามที่ มีรายได 35,001บาทขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอ
ครั้ง) นอยกวากลุมนักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.896 

สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของรายไดที่แตกตางกัน กับพฤติกรรมการ  
    ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ทางดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ 
    การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) โดยใช วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

รายได  ต่ํากวา
หรือ
เทากับ 
5,000 
บาท 

5,001 -  
15,000 

15,001 -
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 

บาท บาท บาท 
บาทขึ้นไป 

  2,821.30 3,275.60 6,600.00 7,463.40 8,838.50 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

2,821.30 - -454.318 
(0.858) 

 

-3778.68** 
(0.000) 

 

-4642.10** 
(0.000) 

 

-6017.15** 
(0.000) 

 
5,001 -  

15,000 บาท 
3,275.60  - -3324.36** 

(0.000) 
-4187.78** 

(0.000) 
-5562.83** 

(0.000) 
15,001 -

25,000 บาท 
6,600.00   - -863.414 

(0.990) 
-2238.461 
(0.302) 

25,001 - 
35,000 บาท 

7,463.40  - - - -1375.046 
(0.958) 

35,001 8,838.50     - 
บาทขึ้นไป 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํา

กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 
บาท  จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01หมายความวากลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคูกับนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 
บาท  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวา
หรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตดาน
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งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)นอยกวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 3778.68 

กลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคูกับนักทองเท่ียวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(บาท)นอยกวานักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ  4642.10 

กลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคูกับนักทองเท่ียวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมนักทองเที่ยวที่
ตอบแบบสอบถามที่มีต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)นอย
กวานักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  
6017.15 

กลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท กับกลุมนักทองเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  
15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคู กับนักทองเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(บาท)นอยกวานักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -25,000 บาท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3324.36 

กลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท กับกลุมนักทองเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. เทากับ 
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0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  
15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคู กับนักทองเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุม
นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(บาท)นอยกวานักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 25,001 - 35,000 บาท  โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 4187.78 

กลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได5,001 -  15,000 บาท กับกลุมนักทองเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป  จากการวิเคราะหพบวาคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 หมายความวากลุมนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท 
มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท)แตกตางเปนรายคูกับนักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 
35,001บาทข้ึนไป  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มี
รายได 5,001 -  15,000 บาท มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท)นอยกวานักทองเที่ยว ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได 35,001บาทขึ้นไป  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 5562.83 

สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานขอที่ 2   ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน มี  
                พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

H0 : นักทองเท่ียวที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศของนักทองเท่ียวไมแตกตางกัน 

H1 : นักทองเท่ียวที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศของนักทองเท่ียวแตกตางกัน 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากรสองกลุม โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกันจากกัน (Independent t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% 

ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
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ตาราง 42 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวใน  
     จังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ) 
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

พฤติกรรมการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ) F Sig. 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวัน
ตอครั้ง) 

0.525 0.469 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(บาท) 

5.988* 0.015 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง42 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ)การทดสอบ
สมมติฐานคาความแปรปรวนการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามระดับ
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ) พบวา คา Significance ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) มีคาเทากับ 0.015 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา คา
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามระดับ
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ)ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน จึงใชวิธี t-test กรณี Equal variances not 
assumed  สวนคา Significance ทางดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอ
คร้ัง) มีคาเทากับ 0.469 ซึ่งมีคามากกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวา คาความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (จําแนกตามระดับความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ)ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวัน
ตอครั้ง) มีคาความแปรปรวนไมแตกตางกัน จึงใชวิธี t-test กรณี Equal variances assumed 
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ตาราง 43 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ   
    ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ดานงบประมาณการใชจายเงิน 
    เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ    
    ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

t-test for Equality of Means พฤติกรรมการทองเที่ยว  
เชิงนิเวศ ระดับ  S.D. t df Sig. 

ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 

มาก 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
มากที่สุด 

 

2.669 
2.756 

1.315 
1.555 

-0.539 334 0.469 

ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ (บาท) 

มาก 
มากที่สุด 

 

4.525 
6.141 

4096.85 
5732.25 

-3.012* 333.937 0.015 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 43 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทยีบระดับความรู ความเขาใจเกีย่วกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศกับพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวดัภูเก็ต  โดยใช
สถิติการวิเคราะห t-test พบวา  

ดานงบประมาณการใชจายเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ผลการวิเคราะหพบวา มี
คา Sig. เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา  ความรู ความเขาใจเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมีผล
ตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ดานงบประมาณหารใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
(บาท)ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผูมีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด 
มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากกวาผูมีความรูความเขาใจระดับมาก 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)  ผลการวิเคราะหพบวา 
คา Sig. เทากับ 0.469 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา  ความรู ความเขาใจเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมีผล
ตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวน
วันตอครั้ง) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
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สมมติฐานขอที่3 ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

H0  :  นักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมแตกตาง
กัน 

H1  :  นักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพตางกัน มีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
แตกตางกัน 

สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตวัแปรทั้งสองตัว ถามีคา Sig.(2-tailed) นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้คือ 

 
ตาราง 44 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการ  
     ทองเท่ียวเชิงนิเวศดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 
 

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 

ลักษณะบุคลกิภาพ 
r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1.ชอบคนหาผจญภัย 0.072 0.166 ไมมีความสัมพันธ - 
2.ชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม      -0.037 0.477 ไมมีความสัมพันธ - 
3.มีความเชื่อม่ันในตนเองสงู       0.052 0.317 ไมมีความสัมพันธ - 
4.มุงเนนตนเองเปนหลัก 0.095 0.067 ไมมีความสัมพันธ - 

5.ชอบเดินทางทองเท่ียว -0.014 0.780 ไมมีความสัมพันธ - 
6.ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม 0.013 0.799 ไมมีความสัมพันธ - 
7.สนุกสนาน 0.115* 0.025 ต่ํามาก ทางเดียวกัน 
8.นักอนุรักษ 0.033 0.520 ไมมีความสัมพันธ - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)โดยใชการ
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วิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

ลักษณะบุคลิกภาพดานการชอบคนหาผจญภัย กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา 
คา Sig.(2-tailed) เทากับ  0.166   ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความวา  บุคลิกภาพดานการชอบคนผจญภัยไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)  
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.477 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง(H1)  หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)  พบวา
คา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.317 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)  พบวา
คา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.067 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางทองเท่ียว      กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) 

พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.780 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางทองเที่ยว    ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม     กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง 
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นิเวศขอนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) 
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.799 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม    ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน  กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว
ในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)  พบวาคา Sig.(2-
tailed)เทากับ 0.025 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง
(H1)หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยท่ีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.115 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
มากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีลักษณะบุคลิกภาพดาน
สนุกสนานมากขึ้น  จะมีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบนักอนุรักษ  กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)  พบวา
คา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.520 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบนักอนุรักษ     ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 45 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการทองเท่ียว 
     เชิงนิเวศดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

 
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานงบประมาณการใช

จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
ลักษณะบุคลกิภาพ 

r Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

0.051 0.322 1.ชอบคนหาผจญภัย ไมมีความสัมพันธ - 
2. 0.013 0.805 ชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม      ไมมีความสัมพันธ - 
3. 0.113* 0.028 มีความเชื่อม่ันในตนเองสงู       ต่ํามาก ทางเดียวกัน 

-0.006 0.915 4.มุงเนนตนเองเปนหลัก            ไมมีความสัมพันธ - 

5.ชอบเดินทางทองเท่ียว -0.060 0.249 ไมมีความสัมพันธ - 
6. 0.200 ** 0.000 ต่ํามาก ชอบเปดรับนวัตกรรมใหม       ทางเดียวกัน 
7.สนุกสนาน 0.148** 0.004 ต่ํามาก ทางเดียวกัน 
8.นักอนุรักษ 0.002 0.969 ไมมีความสัมพันธ - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

                                       ** มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 

 

จากตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) โดยใชการ
วิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

ลักษณะบุคลิกภาพดานการชอบคนหาผจญภัย กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
พบวา คา Sig.(2-tailed) เทากับ  0.322 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานการชอบคนหาผจญภัย     ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)  
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.805 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)พบวา
คา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1)หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.113 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีลักษณะ
บุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น จะมีพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)เพ่ิม
มากขึ้นเพียงเล็กนอย  

ลักษณะบุคลิกภาพดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.915 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางทองเท่ียว      กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) 
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.249 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความวา  ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเดินทางทองเที่ยว   ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม     กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ขอนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) 
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม     มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.200 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีลักษณะ
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บุคลิกภาพดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหมมากขึ้น  จะมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)เพ่ิม
มากขึ้นเพียงเล็กนอย  

ลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน  กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว
ในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)พบวาคา Sig.(2-
tailed)เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 
0.148 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนานมากขึ้น  จะมีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบนักอนุรักษ  กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  
พบวาคา Sig.(2-tailed)เทากับ 0.969 ซึ่งมากกวากวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)  หมายความวา ลักษณะบุคลิกภาพดานชอบนักอนุรักษ  ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

 ในการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวที่นํามาทดสอบ
สมมติฐานคือ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) ดานงบประมาณการ
ใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0 : รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียว 

 H1 :รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียว 
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ตาราง 46 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศกับ  
     พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานระยะเวลาทีเ่ดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอ  

คร้ัง)     

 
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศดานดานระยะเวลาที่

เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 
r Sig. 

(2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

1.กิจกรรมการเดินปา(Hiking / Trekking) -0.039 0.456 ไมมีความสัมพันธ - 
2.กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  0.002 0.966 ไมมีความสัมพันธ - 
3.กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) -0.018 0.722 ไมมีความสัมพันธ - 
4.กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
Exploring / Visiting) 

-0.094 0.070 ไมมีความสัมพันธ - 

5.กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ 
(Boat Sightseeing) 

0.002 0.964 ไมมีความสัมพันธ - 

6.กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / 
เรือคายัค (Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ (Sailing) 

0.117* 0.023 ต่ํามาก เดียวกัน 

7.กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังน้ําตื้น 
(Snorkel Skin Diving) 

0.044 0.393 ไมมีความสัมพันธ - 

8. ไมมีความสัมพันธ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 0.062 0.229 - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
  จากตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวัน
ตอครั้ง)โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) กับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
(จํานวนวันตอครั้ง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.456 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
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สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) กับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
(จํานวนวันตอครั้ง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.966 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอ
คร้ัง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)กับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.722 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาท่ีเดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / 
Visiting) กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว   ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยว
โดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.070 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.964 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย
(จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค 
(Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

 



 150 

นักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา คาSig.(2-
tailed) เทากับ 0.023 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / 
เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.117 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีความสนใจ
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / 
เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing)มากขึ้น จะมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง)เพ่ิมมากขึ้นเพียง
เล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin 
Diving) กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียว
โดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.393 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอ
คร้ัง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) กับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอ
คร้ัง) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.229 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํา
น้ําลึก (Scuba Diving) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตาราง 47 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศกับ 
    พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียว 
     เชิงนิเวศ (บาท) 
 

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ r Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1.กิจกรรมการเดินปา (Hiking / 
Trekking) 

-0.011 0.829 ไมมีความสัมพันธ - 

2.กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature 
Education)  

0.002 0.962 ไมมีความสัมพันธ - 

3.กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird 
Watching) 

-0.007 0.895 ไมมีความสัมพันธ - 

4.กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
Exploring / Visiting) 

-0.082 0.114 ไมมีความสัมพันธ - 

5. ไมมีความสัมพันธ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ 
(Boat Sightseeing) 

-0.036 0.492 - 

6.กิจกรรมพายเรือแคนนู 
(Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / 
เรือบด (Browbeating) / เรือใบ 
(Sailing) 

0.045 0.381 ไมมีความสัมพันธ - 

7.กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังน้ําตื้น 
(Snorkel Skin Diving) 

0.002 0.963 ไมมีความสัมพันธ - 

8. ไมมีความสัมพันธ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 0.086 0.097 - 

 
  จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (บาท)โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) กับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.829 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
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หลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) กับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.962 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)กับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.895 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / 
Visiting) กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.114 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา  รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting)ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.492 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค 
(Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
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นักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) พบวา คาSig.(2-
tailed) เทากับ 0.381 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / 
เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin 
Diving) กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)  พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.963 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา หมายความวา รูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) กับพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(บาท) พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.097 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก 
(Scuba Diving)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  สมมติฐานขอที่ 5  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 

  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
  H0:รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
  H1:รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
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ตาราง 48  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง    
     นิเวศกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียว รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ r Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

1.กิจกรรมการเดินปา (Hiking / 
Trekking) 

0.173** 0.001 ต่ํามาก เดียวกัน 

2.กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature 
Education)  

0.202** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 

3.กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird 
Watching) 

0.182** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 

4.กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
Exploring / Visiting) 

0.208** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 

5.กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ 
(Boat Sightseeing) 

0.178** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 

6.กิจกรรมพายเรือแคนนู 
(Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / 
เรือบด (Browbeating) / เรือใบ 
(Sailing) 

0.227** 0.000 คอนขางต่ํา เดียวกัน 

7.กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังน้ําตื้น 
(Snorkel Skin Diving) 

0.250** 0.000 คอนขางต่ํา เดียวกัน 

8.กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 0.198** 0.000 ต่ํามาก เดียวกัน 

 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                           ** 

 
  จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต โดยใชการวิเคราะหสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) กับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอย
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กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)   มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.173 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking)มากขึ้น จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) กับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.000ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)   มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.202 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)มากขึ้น จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)กับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.000ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)   มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.182 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
มากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)มากขึ้น จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / 
Visiting) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.208แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ  เม่ือ
นักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
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Exploring / Visiting)มากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต  ดานการ
กลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.178 แสดงวา 
กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือ
ศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)มากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค 
(Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือ
แคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.227 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับคอนขางต่ําและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีความสนใจ
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / 
เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing)มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin 
Diving) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา นักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้า
ตื้น (Snorkel Skin Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.250แสดง
วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ําและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชม
ปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)มากขึ้น  จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) กับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
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นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) มีคาเทากับ 0.198 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving)มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอย  
 
ตาราง 49  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง    
     นิเวศกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการแนะนําบคุคล รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ r Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

1.กิจกรรมการเดินปา (Hiking / 
Trekking) 

0.097 0.053 ไมมีความสัมพันธ - 

2.กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature 
Education)  

0.127* 0.012 ต่ํามาก เดียวกัน 

3.กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) 0.084 0.094 ไมมีความสัมพันธ - 
4.กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
Exploring / Visiting) 

0.120* 0.017 ต่ํามาก เดียวกัน 

5.กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ 
(Boat Sightseeing) 

0.110* 0.029 ต่ํามาก เดียวกัน 

6.กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / 
เรือคายัค (Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ (Sailing) 

0.132** 0.008 ต่ํามาก เดียวกัน 

7.กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังน้ําตื้น 
(Snorkel Skin Diving) 

0.171** 0.001 ต่ํามาก เดียวกัน 

8.กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) 0.133** 0.008 ต่ํามาก เดียวกัน 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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  จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต โดยใชการวิเคราะหสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถ
วิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) กับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.053 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินปา (Hiking / Trekking) ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําบุคคล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) กับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.012ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)   มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.127 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)มากขึ้น จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)กับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.094 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / 
Visiting) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 
0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.120แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
นักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave 
Exploring / Visiting)มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการ
แนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 
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  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) 
เทากับ 0.029 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat 
Sightseeing) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.110 แสดงวา ตัว
แปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ 
เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมลองเรือศึกษา
ธรรมชาติ (Boat Sightseeing)มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการแนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค 
(Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือ
แคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.132  แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีความสนใจ
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / 
เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing)มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการแนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin 
Diving) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving) 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.171แสดง
วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เม่ือนักทองเท่ียวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าชม
ปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)มากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการแนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 

  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) กับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปแบบกิจกรรมการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) มีคาเทากับ 0.133 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มากขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการแนะนําบุคคล เพ่ิมมากขึ้นเพียงเล็กนอย 
 

  สมมติฐานขอที่6 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวดัภูเก็ต
มีความสัมพันธกับแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต    

  ในการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวที่นํามา
ทดสอบสมมติฐานคือ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉล่ีย(จํานวนวันตอคร้ัง) ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 

  H0 : พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

  H1 : พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

 
ตาราง 50     แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ 
     นักทองเท่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียว  
     เชิงนิเวศ 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการกลับมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ 
r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียว
โดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครัง้) 

0.055 0.286 ไมมีความสัมพันธ - 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

0.135** 0.009 ต่ํามาก เดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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  จากตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมา
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

  พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดย
เฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตดานการกลับมา
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 1 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคตดานการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)  กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมา
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเที่ยว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)    มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.135 
แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)เพ่ิมขึ้น  จะมีแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคตดานการกลับมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ิมมากขึ้น  
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ตาราง 51      แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
       ของนักทองเท่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการ    
       แนะนําใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

แนวโนมพฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการแนะนําใหบุคคลท่ีทานรูจักมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศ 
r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียว
โดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครัง้) 

0.045 0.388 ไมมีความสัมพันธ - 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

0.078 0.132 ไมมีความสัมพันธ - 

 
 จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง 

นิเวศของนักทองเท่ียว กับ แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําให
บุคคลที่ทานรูจักมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยใชการวิเคราะหสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดย
เฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) กับ แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนํา
ใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.388 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) 
ไมมีความสัมพันธ กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําใหบุคคล
ที่ทานรูจักมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทอดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)  กับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนํา
ใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พบวา คาSig.(2-tailed) เทากับ 0.132 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทอดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)  ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําใหบุคคลท่ี
ทานรูจักมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ   
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 52 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ขอที่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชและผลการทดสอบ 
1. นักทองเท่ียวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ 
ทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
 

Independent t-test และ 

One Way ANOVA 

 1.1 นักทองเท่ียวที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

Independent t-test 
 

- ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง)  

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
 

- ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

สอดคลองตามสมมติฐาน 

1.2 นักทองเท่ียวที่มีอายตุางกัน มีพฤติกรรมการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

One Way ANOVA 

-  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

 

-  

F-test 
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

Brown Forsythe 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

1.3 นักทองเท่ียวที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

Independent t-test 
 

 

-  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 

 -  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

ขอที่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชและผลการทดสอบ 
 1.4 นักทองเท่ียวที่มีการศกึษาแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

One Way ANOVA 

 -  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

F-test 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

 -  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

Brown Forsythe 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

 1.5 นักทองเท่ียวที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

One Way ANOVA 

 

 -  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

Brown Forsythe 
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 

 -  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

Brown Forsythe 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

 1.6 นักทองเท่ียวที่มีรายไดแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

One Way ANOVA 

 

 -  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 

Brown Forsythe 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

 -  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

F-test 
สอดคลองตามสมมติฐาน 

Independent t-test 
 
 
 
 

2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมีความแตกตางกับ 
พฤติ ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ ข อ ง
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

- ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดย
เฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 

- ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

ขอที่ สมมติฐาน สถิติทีใ่ชและผลการทดสอบ 
3 
 

ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิ เวศของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต 

Pearson Correlation 
 
 

 
 -  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 

(จํานวนวันตอครั้ง) 
-  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
 

สอดคลองตามสมมติฐาน 

4 รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศมี
ความสัมพันธกับพฤตกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
-  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 
-  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

Pearson Correlation 
 
 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
 

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
 

5 รูปแบบกิจกรรมการทอง เที่ ยว เชิ งนิ เ วศ มี
ความสัม พันธ กับแนวโน มพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
-  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) 
-  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) 

Pearson Correlation 
 
 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
 

6 พฤติกรรมการทองเท่ียวเชงินิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
-  ดานการกลับมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
-  ดานการแนะนําใหบุคคลที่ทานรูจักมา
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

Pearson Correlation 
 
 

สอดคลองตามสมมติฐาน 
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 

 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

        การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวใน
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปนแนวทางประกอบการวางแผนพัฒนากลยุทธและปรับปรุงการเลือกใชสื่อทาง 
การสื่อสารการตลาดในการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหเหมาะสมเพื่อตอบสนอง ใหตรงกับความตองการ
ของนักทองเท่ียวอยางเหมาะสมตอไป  

ความมุงหมายของการวิจัย 
               ในการวิจัยครั้งน้ีไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้   
                  1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ภูมิลําเนา และการนับถือศาสนา ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  4.เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
                  5.เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีตอแนวโนม
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
            ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต และทําใหทราบถึงแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
อีกดวย  นอกจากนี้ยังสามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน
ดานการใหบริการ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธการตลาดใหตรงกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวและเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจประกอบการธุรกิจการ
ทองเท่ียวอ่ืนที่กําลังตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.นักทองทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีลักษณะประชากรศาสตรในจังหวัดภูเก็ตไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 
 2.ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันมีพฤติกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 
 3.บุคลิกภาพของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 4.รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 5.รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 6.พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของที่นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ
แนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการวิจัย 
             ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิง
นิเวศในจังหวัดภูเก็ต โดยประมาณ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  , 2550) จากรายงานการ
ทองเที่ยวในป พ.ศ. 2550 พบวามีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตถึง 5,005,653 
คน  
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางทองเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยใชวิธีเปดตารางสําเร็จของ เยเมน (Taro Yamane. 1967: 886) จากขนาดจํานวน
ประชากร 5,005,653 คน จะไดกลุมตัวอยาง 385 คน และสํารองไว 4% ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 
15 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95%  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ลักษณะของเครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทฤษฎีและแนวคิด 
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การสัมภาษณและงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม โดย
แบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะ
คําถามปลายปด (Close – ended Question) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  สวนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับดานความรูความเขาใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 10 
ขอ 

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต มี 8 ขอ 

  สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตมี 8 ขอ 

  สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต มี 8 ขอ 

  สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มี 2 ขอโดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนี้ไดผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของ เน้ือหาจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และคณะกรรมการผูควบไดนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449) โดยไดคาความเชื่อม่ันดังนี้  

  ดานลักษณะบุคลิกภาพนักทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.804 
   ดานรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.888 
   ดานแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียว ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.954 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  แหลงขอมูล(Source of Data) การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเท่ียวใยจังหวัดภูเก็ต 
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  1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

  1.1  เอกสารเผยแพรของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
  1.2  หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพตางๆ 
  1.3  หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1.4  ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
  2.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน โดยใชแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางตามเขตพื้นที่ที่ไดกําหนดไวจนครบตามจํานวนในระหวางเดือน มกราคม 2554 
และเพ่ือใหเกิดการกระจายของขอมูลไปยังกลุมตัวอยางหลายๆกลุมที่มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่
ตางกันผูวิจัยไดมีการสุมเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในชวงเวลาวันทํางานและวันหยุดสุดสัปดาห โดยการ
เก็บ ขอมูลใน แตละครั้งผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยตลอดจนลักษณะของ
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันแลวจึงทําการตอบแบบสอบถาม
โดยจะใหผูตอบแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  1.   การจัดกระทําขอมูล 
  1.  ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว(Pre-test)แลวดํา เนินการแกไขขอบกพรองของ 

แบบสอบถามพรอมตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ Cronbach’s 
  2.  นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
  3.  นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ 
  4.  นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส(Coding)สําหรับประมวลผล

ขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
  5.  นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม 

SPSS for Windows Version 11 (Statistical Package for Social Sciences) ในการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 

  2.   การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จะใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะบุคลิกภาพ และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และพฤติกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศมีผลตอแนวโนมการทองเท่ียวในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1   ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยไดนํามาแจกแจง จํานวน ความถี่ (Frequency) และ
นําเสนอเปนคารอยละ(Percentage) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัย 

  2.2   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่2 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.3   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่3 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.4   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่4 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.5   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่5 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.6   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่6 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.7   วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่7 โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.8   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และสมมติฐานขอที่ 2 โดยใชสถิติ F– test และสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการตรวจสอบความแตกตางเปน รายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

  2.9   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ถึงสมมติฐานขอที่ 6 โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

สรุปผลการวิจัย  

  ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปผลไดดังนี้  

  สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดภูเก็ตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 209 คน คิดเปน
รอยละ 52.2 มีอายุ 20-24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5   สถานภาพโสด จํานวน 268 คน 
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คิดเปนรอยละ 67.0  การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.2  อาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0   รายไดตอเดือน 5,001 -  15,000 บาท 
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8  

 

  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  ผลการวิเคราะหขอมูลการวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  พบวา  

  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติเปนหลักที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ มีผูตอบถูกจํานวน 
382 คน คิดเปนรอยละ 95.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 

  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีการใหขอมูลลวงหนาแกนักทองเท่ียวใน
การศึกษาและมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวน้ัน มีผูตอบถูกจํานวน 361คน 
คิดเปนรอยละ 90.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.80 

  นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศสามารถรับจํานวนนักทองเที่ยวในแตละคร้ังไดไม
จํากัด *มีผูตอบถูกจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 195 คน คิดเปน
รอยละ 48.80 

  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบการทองเที่ยวควรจะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดมีผูตอบถูกจํานวน 362 คน คิดเปนรอยละ 90.00 และมีผูตอบผิดจํานวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 

  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิ เวศเปนการทองเที่ยวที่รวมถึงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คานิยมของทองถิ่นมีผูตอบถูกจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 89.50 และมี
ผูตอบผิดจํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 10.50 

นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุไมใชการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ * มีผูตอบถูกจํานวน 194 คนคิดเปนรอยละ 48.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 206 คน คิดเปน
รอยละ 51.50 

  นักทองเ ท่ียวรูว าการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่ เ พ่ิมพูนความรูตอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวมีผูตอบถูกจํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 91.20 
และมีผูตอบผิดจํานวน11 คน คิดเปนรอยละ 8.80 

  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศคนในทองถิ่นไมมีความจําเปนตองมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการพัฒนาการทองเที่ยว* มีผูตอบถูกจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.80 และมี
ผูตอบผิดจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.20 
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  นักทองเที่ยวรูวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหนึ่งของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีผูตอบถูกจํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 94.50 และมีผูตอบผิดจํานวน 22  
คน คิดเปนรอยละ 5.50 

  นักทองเท่ียวรูวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนกิจกรรมที่เอ้ือตอการศึกษาเขาใจในระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมมีผูตอบถูกจํานวน 385 คนคิดเปนรอยละ 96.20 และมีผูตอบผิดจํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 3.80 

  จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดรวมคะแนนความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งหมด10 ขอ และสรุปผลการวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา  
นักทองเที่ยวสวนใหญตอบถูก 8-10 ขอ มีจํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 88.60 ซึ่งหมายความวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจระดับดีมาก รองลงมาคือผูตอบแบบสอบถามตอบถูก 6-8 
ขอ มีจํานวน 46 คิดเปนรอยละ  11.40 ซึ่งหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจระดับดี 
ตามลําดับซ่ึงจากการวัดระดับความรู ความเขาใจ สามารถสรุปไดวากลุมนักทองเที่ยวสวนใหญมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับดีมาก 

 
  สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลิกภาพที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคลิกภาพที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

พบวา   
  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบคนหาผจญภัยที่มี

ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 
  นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเดินทางในสถานที่

แปลกใหมที่มีความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
  นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานมีความยึดม่ันในตนเองสูงที่

มีความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานการมุงเนนตนเองเปนหลัก

ที่มีความคิดเห็นในระดับกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 
  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเดินทางทองเที่ยวที่มี

ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 
  นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหมที่

มีผลความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานความเปนคนสนุกสนานที่มี

ความคิดเห็นในระดับคอนไปดานซายมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพในดานความเปนนักอนุรักษที่มี

ความคิดเห็นในระดับกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 
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  สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต 

  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ  พบวา   

   
  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบการเดินปาที่สงผลตอ

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.77 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ที่
สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมสอง / ดูนก ที่
สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

   นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบกิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา 
ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

   นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบกิจกรรมลองเรือศึกษา
ธรรมชาติ ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับ
สนใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

  นักทองเที่ยวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวแบบกิจกรรมพายเรือแคนนู / 
เรือคายัค / เรือบด / เรือใบที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมดํานํ้าชมปะการัง
น้ําตื้น ที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวแบบกิจกรรมดํานํ้าลึก ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในระดับสนใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 
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 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

   ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ   พบวา   
   ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ (จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา 

ขอมูลพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งน้ีจํานวน 400 คน โดยจําแนกตามระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางทองเที่ยวเชิง
นิเวศ เดินทางทองเที่ยวสูงสุด 10 วันตอคร้ัง และต่ําสุด 1 วันตอคร้ัง คิดเปนคาเฉลี่ยประมาณ 3 วัน 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.456 

  การประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอครั้ง พบวา พฤติกรรมการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 400 
คน โดยจําแนกตามงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอคร้ังสูงสุด 30,000บาท
และต่ําสุด 300 บาท คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 5,416 บาท และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
5,102.026 บาท 

  ชวงประมาณเดือนในการเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พบวา พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
คร้ังน้ีจํานวน 400 คน โดยจําแนกตามชวงประมาณเดือนในการเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน มีจํานวน 151 คนคิดเปนรอยละ 
37.80 รองลงมาคือชวงเดือนมกราคม – มีนาคม มีจํานวน 105 คนคิดเปนรอยละ 26.2 ชวงเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 และ ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน มี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ มีผูที่ไมมีประสบการณการทองเที่ยว (ไมตอบ
แบบสอบถาม) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 

  สาเหตุของการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางานผลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งน้ี จํานวน400 คน โดยจําแนกตามสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิง
นิเวศ เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมี 167 คน คิดเปนรอยละ 41.80 มีความสนใจในแหลง
ทองเที่ยวที่เก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 เปน
การทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณแปลกใหม มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.30 มีความสนใจ
เปนพิเศษเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรม มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 เปนการทองเที่ยวเพื่อการ
กีฬา มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.20 และอ่ืนๆ เชน ไดความรู เปนตน มีจํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.00 ตามลําดับ มีผูที่ไมมีประสบการณการทองเท่ียว (ไมตอบแบบสอบถาม) จํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 6.00 

  กลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางานผลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางใน
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การศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามกลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ครอบครัวเปนกลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงนิเวศสวนใหญ มี
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.10 เพ่ือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีจํานวน 
127 คน คิดเปนรอยละ 31.80 ผูตอบแบบสอบถามเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.90 ญาติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 2.20 และอื่นๆ เชน แฟนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ ผูที่ไมมีประสบการณการทองเที่ยว (ไมตอบแบบสอบถาม) 
จํานวน24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 

  สื่อที่ใชในการคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามสื่อที่ผูตอบแบบสอบถามไดคนหาขอมูลเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ นักทองเที่ยวสวนใหญคนหาขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อ
อินเตอรเน็ต มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.10 สื่อหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารทองเที่ยว มี
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สื่อโทรทัศนและเพื่อนมีจํานวนเทากัน มีจํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 13.30 สื่อบุคคลในครอบครัว มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.60บริษัทนําเที่ยวมีจํานวน 
18 คนคิดเปนรอยละ 4.50  สื่องานแถลงขาว /งานสัมมนา หรืองานแสดงสินคา มีจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 1.00 และบริษัท/องคกร มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 ตามลําดับ และผูที่ไมมี
ประสบการณการทองเท่ียว(ไมตอบแบบสอบถาม) มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 

  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของกลุมคนวัยทํางาน ผลจากผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 400 คน โดยจําแนกตามปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ นักทองเท่ียวกลุมวัย
ทํางานสวนใหญมีปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเรื่องความไมสะดวกในการ
เดินทางมีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมาคือ ในดานการจํากัดของระยะเวลาในการ
ทองเที่ยวมีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.60 ความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว มีจํานวน 85 
คน คิดเปนรอยละ 21.30 คาใชจายสูง มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ13.00 ความปลอดภัยของ
รูปแบบกิจกรรมมีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอ่ืนๆ ไดแก สุขภาพรางกายไมแข็งแรง มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ตามลําดับ มีผูที่ไมมีประสบการณการทองเที่ยว  (ไมตอบ
แบบสอบถาม) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
 

  สวนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต พบวา 

นักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยูในระดับกลับมาอยาง
แนนอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และแนวโนมการแนะนําใหบุคคลรูจักมาทองเที่ยว พบวา
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นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการแนะนําใหคนรูจักมาทองเที่ยว อยูในระดับแนะนํา
บุคคลที่รูจักมาทองเท่ียวอยางแนนอน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41  

  
 สวนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานผูวิจัยไดพิจารณาพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว

ในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

 สามารถสรุปตามสมมติฐานยอยดังน้ี   
 

1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
-   เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทาง 
    ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
    ระดับ  0.05   
-    เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช 
     จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
     ที่ระดับ  0.05   

1.2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
-   อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทาง 
    ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
    ระดับ  0.05   
-   อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช 
    จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   
    ระดับ  0.01 

1.3 สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ 
แตกตางกัน 

- สถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน  
     ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)แตกตางกันอยางมี   
     นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
- สถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดาน  
     งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ไมแตกตางกันอยาง  
     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 



 177 

1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ 
แตกตางกัน 

- ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดาน ระยะเวลา
ที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.01 

- ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิ เวศ ดาน 
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่ไมแตกตางกันอยาง  

     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
1.5 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

- อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 

- อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 

1.6 รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
- รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทาง

ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 

- รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใช
จายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ที่ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 

 
สมมติฐานขอที่ 2   ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน มี  
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระยะเวลาที่
เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) ที่ไมแตกตางกัน ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)การวิเคราะหพบวามี คา Sig. เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ นักทองเที่ยวมีความรูความ
เขาใจแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย
นักทองเที่ยวที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมากที่สุดมีงบประมาณ
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การใชเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) มากกวานักทองเที่ยวที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก 
 

สมมติฐานขอที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

 
  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 
  จากการวิเคราะห พบวา นักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพลักษณะบุคลิกภาพดานการ

ชอบคนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   ดานมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง ดานมุงเนน
ตนเองเปนหลัก   ดานชอบเดินทางทองเที่ยว  ดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม   ดานชอบนักอนุรักษ  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดาน
ระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอคร้ัง) ป ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน มักใชเวลาในการทองเที่ยวตามความสนุกสนาน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) 
  จากการวิเคราะห พบวา นักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพลักษณะบุคลิกภาพดานการ

ชอบคนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   ดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   ดานชอบ
เดินทางทองเที่ยว     ดานชอบนักอนุรักษ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  ดานชอบเปดรับ
นวัตกรรมใหม  ดานสนุกสนาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

 
  ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) 
  จากการวิเคราะห พบวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมพายเรือแคนนู 

(Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  กิจกรรมการเดินปา(Hiking / Trekking)  กิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)  กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา 
(Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ(Boat Sightseeing)  กิจกรรมดํานํ้าชม
ปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) 
  การวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  กิจกรรมการ

เดินปา(Hiking / Trekking)  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird 
Watching)  กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ
(Boat Sightseeing)  กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรม
ดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเทีย่วใน
จังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานขอที่ 5  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
 
  ดานการกลับมาทองเที่ยว  
  จากการวิเคราะห พบวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมการเดินปา(Hiking 

/ Trekking)  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)  กิจกรรม
ศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ(Boat Sightseeing)  
กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) 
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กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเที่ยว ใน
ระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ดานการแนะนําบุคคล 

  จากการวิเคราะห พบวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
(Nature Education)  กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษา
ธรรมชาติ(Boat Sightseeing)  กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรม
ดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการแนะนําบุคคล ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  และ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมการเดินปา(Hiking / Trekking)กิจกรรม
สอง / ดูนก (Bird Watching)  ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการแนะนําบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานขอที่6 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

มีความสัมพันธกับแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต   
 
  ดานการกลับมาทองเที่ยว  

   จากการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ตมีความสัมพันธ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  และพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)    มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อนาคต ดานการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ดานการแนะนําบุคคล 

  จากการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ตมีความสัมพันธ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) และดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต แนะนําใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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การอภิปรายผล 
    จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยว
ของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  
 
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
แตกตางกัน 

 สามารถสรุปตามสมมติฐานยอยดังน้ี   
 

1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 
ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) พบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศ

แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาท่ีเดินทางทองเที่ยวโดย
เฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี
งานวิจัยของ นัยนา คุปติมนัส (2545 : 43) พบวา เพศของนักทองเที่ยวแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในประเทศไมแตกตางกัน   

ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) พบวา นักทองเที่ยวที่มี
เพศแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเพศชาย
มีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการใชเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(บาท) มากกวาเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายมีความชอบในการทองเที่ยวผจญภัยมากกวาเพศหญิง
จึงใชงบประมาณไปกับการทองเที่ยว มากกวาเพศหญิงที่ซึ่งชอบทองเท่ียวในรูปแบบที่เปนการ
ทองเที่ยวแบบสบาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีงานวิจัยของอดิศร  ฉายแสง. (2548) ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา  เพศของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ  มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวดานคาใชจายดานที่พักและดานอาหาร  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน  

 
1.2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  นักทองเท่ียวที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) 
และดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ โดยนักทองเที่ยวที่มีอายุ 15 – 19 ป มีพฤติกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง)และดาน
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งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) นอยกวานักทองเที่ยวที่มีอายุ 25 - 29 
ป อายุ 30-34 ป และอายุ 35 ป เพราะวา ชวงอายุ 15 – 19 ป ยังเปนชวงอายุของนักเรียนนักศึกษา
ซึ่งยังไมมีรายไดที่มากพอที่จะเดินทางทองเท่ียวมากนัก    สอดคลองกับงานวิจัยงานวิจัยของ 
ศรีประภา ชัยวรวัฒน (2545) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง  พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกันมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเก่ียวกับการดํานํ้าชมปะการัง แตกตางกัน และสอดคลองกับผล
วิจัยของ น้ําทิพย อุชชิน (2552) เร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนบริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ
วัดอรุณราชวราราม ที่พบวา ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือนมีความแตกตางกันในดานพฤติกรรมการทองเท่ียว 
 
1.3 สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอครั้ง) แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวมากกวาสถานภาพสมรส/หยาราง เพราะ สถานภาพโสดไมมีภาระที่ตองดูแลครอบครัว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของประสพพร  พุมพวง (2545) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกทองเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนที่มี
สถานภาพตางกันใชปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวภายในประเทศโดยรวมแตกตางกัน  และ
สถานภาพสมรสแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานงบประมาณการ
ใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.01  ซึ่ง
สอดคลองกับผลวิจัยของ อดิศร  ฉายแสง. (2548) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา สถานภาพสมรสของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานคาใชจายดานที่พัก 

 
1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย 
จํานวนวันตอครั้ง) และดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศนอย
กวานักทองเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งพบวานักทองเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษามากขึ้นมักจะพิจารณากิจกรรมในเวลาวางและถูกวางแผนอยางรอบคอบและรัดกุม
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ในดานคุณภาพและคาใชจายเพ่ือการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศนิเวศ ดานระยะเวลาที่
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) และดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  เพราะ เม่ือ
นักทองเท่ียวมีการศึกษาสูงขึ้นก็จะเลือกเดินทางทองเท่ียวโดยมีการวางแผนวันเวลาและงบประมาณ
ไวในการทองเที่ยวเปนอยางดี เชน อาจมีการซ้ือแพคเกจทัวรลวงหนาตามงานทองเที่ยว เพ่ือเปน
การคาดการณงบประมาณทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

 
1.5 อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) 
และดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งพบวา นักทองเที่ยวที่
เดินทางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักทองเที่ยวที่เดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจไมวาจะเปน
ธุรกิจดานการคา ประชุม การศึกษา มักจะมีวัตถุประสงคเดินทางแฝงการทองเที่ยวมีอิทธิพลตอ
จํานวนครั้งที่เดินทางทองเที่ยวและงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวที่แตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวกลาวคือ อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว
เชิงนิเวศดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) และดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และ 0.01   นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลวิจัยของ แสงเดือน สอนเจริญ (2548: 146) ที่
พบวา อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทอง เที่ยวชาวไทยบริเวณ อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย แตกตางกันในดานระยะเวลาที่มาทองเที่ยวตอคร้ัง และดานคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง
ที่มาทองเท่ียว 
 
1.6 รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตางกัน 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเที่ยวที่มีรายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ
เดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉลี่ย ( จํานวนวันตอ
ครั้ง) และดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ โดยนักทองเที่ยวที่มีรายได 5,001 -  15,000 บาท 
มีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงิน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ(บาท)นอยกวานักทองเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 -
25,000 บาท  รายได 25,001 - 35,000 บาท  และรายได 35,001บาทขึ้นไป และ เม่ือนักทองเที่ยวมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น รายไดสวนหนึ่งจะใชจายสําหรับกิจกรรมยามวาง ความเพลิดเพลินและการ
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เดินทาง ดังน้ันรายไดที่แตกตางกันทําใหมีการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวที่แตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวกลาวคือ รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทาง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณัฐกานต  โรจนุตมะ (2542) ไดศึกษาเร่ือง 
ปจจัยที่กําหนดอุปสงคของการทองเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพฯ พบวา รายไดเปนปจจัย
หน่ึงที่ กําหนดอุปสงคคาใชจ ายเฉลี่ยตอค ร้ังที่ ใช ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในทิศทางบวก คือ ถารายไดมากขึ้นก็จะใชจายเงินเพ่ือการ
ทองเท่ียวเพิ่มขึ้น 

 

สมมติฐานขอที่ 2   ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน มี  
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน 

  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระยะเวลาที่
เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของศกลวรรณ  พาเรือง (2540:90) พบวา ปจจัยดานความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไมมีความสําคัญกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของอดิศร  ฉายแสง. (2548)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเท่ืยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ นักทองเที่ยวชาวตางชาติ  พบวา ดานพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในเรื่องของเวลาที่ใชในการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มี
ผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว ในจังหวัดพระนครศีรอยุธยา ไมแตกตางกัน 

นักทองเที่ยวมีความรูความเขาใจแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ดานงบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท)แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยนักทองเท่ียวที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดับมากที่สุดมีงบประมาณการใชเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(บาท)มากกวานักทองเที่ยวที่มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก เน่ืองจากนักทองเท่ียวที่มีระดับ
ความรูมากที่สุดเขาใจถึงความหมาย และรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากกวานักทองเที่ยวที่มี
ความรูความเขาใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอดิศร  ฉายแสง. (2548)  ศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ืยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ นักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ  พบวา ดานคาใชจายดานที่พัก  พบวา  จํานวนครั้งในการเดินทางมาทองเที่ยว
ประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ในจังหวัดพระนครศีรอ
ยุธยาแตกตางกัน   และ ดานคาใชจายดานอาหาร  พบวา  จํานวนคร้ังในการเดินทางมาทองเที่ยว
ประเทศไทยของนักทองเ ท่ียวชาวตางชาติ มีผลตอพฤติกรรมการทองเ ท่ียว  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน 
 



 185 

สมมติฐานขอที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพลักษณะ
บุคลิกภาพดานการชอบคนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม   ดานมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองสูง ดานมุงเนนตนเองเปนหลัก   ดานชอบเดินทางทองเที่ยว  ดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม   
ดานชอบนักอนุรักษ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง)และ ดานงบประมาณ
การใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับโครงการวิจัยของ (บันลือ นะสิทธ. 2542: 30-32 ) เร่ืองพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมผูมี
รายไดสูงสําหรับนักทองเที่ยวคนไทย กลาววา นักทองเที่ยวที่มีความใฝรูสวนบุคคล มีความ
กระตือรือรนในการคนหาความแปลกใหมไมเหมือนใคร มักจะทองเท่ียวในที่เนนเฉพาะในดานที่
สนใจเชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือการมีโอกาส
เขาไปเรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่น 

  นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 
(จํานวนวันตอคร้ัง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานสนุกสนาน มักใชเวลาในการ
ทองเที่ยวตามความสนุกสนาน  ซึ่งสอดคลองทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพ (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 
73-75) ที่กลาวไววา ผูที่มีความสนุกสนานในชีวิตจะเปนคนมองโลกในแงดี อารมณแจมใส จะชอบ
ในกิจกรรมที่มีสวนรวมของบุคคลอ่ืนและชอบเดินทางไปในที่ที่มีคนมากๆ 

  ลักษณะบุคลิกภาพดานมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง  ดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม  ดาน
สนุกสนาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ 0.01 ตามลําดับ   โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานการมุงเนนที่ความสําคัญของตนเองมาก
จะมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพ
(เสรี วงษมณฑา. 2542 : 73-75) ที่กลาวไววา กลุมบุคคลประเภทนี้เปนบุคคลที่มีความเปนตัวของ
ตัวเองสามารถคิด ตัดสินใจและมีพฤติกรรมดวยตัวของตัวเองได และสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะ
บุคลิกภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2539 : 96-114) ที่กลาววา บุคคลที่มุงเนนที่ความสําคัญของตนเอง
จะมีความสนใจในลักษณะของคานิยม กิจกรรมสวนตัวและสามารถมีพฤติกรรมและดําเนินกิจกรรม
เองไดซึ่งลักษณะรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่เปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตองการความ
เปนสวนตัวและการทองเท่ียวเชิงนิเวศในแตละครั้งจะมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว ดังน้ันลักษณะ
บุคลิกภาพประเภทนี้ จะมีความสนใจในกิจกรรมที่ตนเองสนใจและจะมีพฤติกรรมการเดินทาง
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ทองเท่ียวเพิ่มขึ้น และนักทองเท่ียวที่มีลักษณะบุคลิกภาพเปนคนชอบความสนุกสนานจะมี
พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว  
 

  สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  จากการวิเคราะห พบวา รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมพายเรือแคนนู 
(Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอคร้ัง) ในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2542) 
กลาววา ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เปนแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา 
ตลอดจนกิจกรรมตางๆท่ีมีผลตอการดึงดูดใจใหคนไปเยือนหรือไปทองเท่ียวยังพื้นที่นั้น 

  และในดานรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  กิจกรรมการเดินปา(Hiking / Trekking)  
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)  กิจกรรมศึกษา / เที่ยว
ถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ(Boat Sightseeing)  กิจกรรมดํานํ้า
ชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba Diving)ไมมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทาง
ทองเท่ียวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันตอครั้ง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  การวิเคราะหขอมูล พบวา รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  กิจกรรมการเดินปา
(Hiking / Trekking)  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching)  
กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ(Boat 
Sightseeing)  กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด (Browbeating) / 
เรือใบ (Sailing) กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรมดํานํ้าลึก (Scuba 
Diving) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมฤทัย เฮงสธนกุล. (2547) เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวก่ึงเชิงนิเวศ รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศการสงเสริม
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมคนวัยทํางาน ดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ไมมีความสัมพันธกัน 
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  สมมติฐานขอที่ 5  รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
   จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศกิจกรรมการ
เดินปา(Hiking / Trekking)  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ(Nature Education)  กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird 
Watching)  กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring / Visiting) กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ
(Boat Sightseeing)  กิจกรรมพายเรือแคนนู (Canoeing) / เรือคายัค (Kayak) / เรือบด 
(Browbeating) / เรือใบ (Sailing) กิจกรรมดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น (Snorkel Skin Diving)กิจกรรม
ดํานํ้าลึก (Scuba Diving) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการกลับมาทองเที่ยว และดานการแนะนําบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ํามากและความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยว
มีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ิมมากขึ้น ก็จะมีแนวโนมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในอนาคต เพ่ิมมากขึ้นดวย  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยาพร  เสนปาน. (2549). 
ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจ  รูปแบบกิจกรรมและแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของ
ประชาชนในเขตกรงเทพมหานคร พบวา ดานการไปทองเท่ียวเชิงเกษตรในอนาคต  จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร  กับแนวโนม
พฤติกรรมดานการไปทองเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต  พบวา  รูปแบบกิจกรรมดังกลาวกับแนวโนม
พฤติกรรมดานการไปทองเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต  มีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  และ  ดาน
การแนะนําคนอ่ืนใหทองเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
รูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงการเกษตร  กับแนวโนมพฤติกรรมดานการแนะนําคนอ่ืนให
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต  พบวา รูปแบบกิจกรรมดังกลาวกับแนวโนมพฤติกรรมดานการ
แนะนําคนอ่ืนใหทองเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต มีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เด่ียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

 สมมติฐานขอที่ 6 พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวดัภูเก็ต
มีความสัมพันธกับแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต    
   จากการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเท่ียวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอคร้ัง) ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภินภัส ไวทยกุล (2546) เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการสถานตากอากาศบางปู ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวทั้ง
เพศชายและหญิงไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งการมาเที่ยวโดยเฉลี่ยตอป ดานพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (บาท) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 
ดานการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในระดับต่ํามากและ
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมกมล พวงพรหม (2546) 
เร่ือง ปจจัยจูงใจที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติในชุมชน
ถนนขาวสารกรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญมาทองเที่ยวเปนคร้ังที่ 2 นักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะ
กลับมาทองเท่ียวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งตอไป 

  จากการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ตมีความสัมพันธ ดานระยะเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยเฉลี่ย(จํานวนวันตอครั้ง) และดาน
งบประมาณการใชจายเงินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บาท) ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ดานการแนะนําใหบุคคลที่ทานรูจักมาทองเที่ยวเชิงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภินภัส ไวทยกุล (2546) เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการสถานตากอากาศบางปู ผลการศึกษาพบวา 
นักทองเท่ียวทั้งเพศชายและหญิงไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการกลับมาใชบริการในครั้งตอไป 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

  จากผลการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวของ
นักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

  1.  ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศควรนําขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในครั้งน้ี คือ
กลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-29 ป มี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน /หยาราง/หมาย/แยกกันอยู มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/แมบาน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเดือน 35,001 บาทขึ้นไป มีงบประมาณการทองเที่ยว
เชิงนิเวศมากที่สุด และกลุมนักทองเที่ยวที่มีระยะเวลาในการทองเที่ยวมากท่ีสุด คือ นักทองเที่ยว
เพศชาย มีอายุระหวาง 25-29 ป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน /หยาราง/หมาย/แยกกันอยู มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/แมบาน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเดือน 
25,001-35,000  บาท  ดังนั้น ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรประชาสัมพันธ การ
ทองเที่ยวไปทั่วทั้งประเทศ และท่ัวโลก เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติของสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตโดยจัดใหมีรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีแพ็คเกจ
ทองเที่ยวราคาประหยัดใหดูคุมคาในการมาทองเท่ียว โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําและดูแล
นักทองเที่ยวอยางใกลชิด มีคู มือการทองเที่ยวเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และเพื่อความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียวเกิดความไวใจและรูสึกปลอดภัยในการทองเท่ียว  

  2.  นักทองเท่ียวสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก
ที่สุด ดังน้ัน ควรมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเพื่อให
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สอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการเผยแพรใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหนักทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึกรักและตองการรักษาสมดุลในธรรมชาติ ใหระบบนิเวศที่
ดียังคงอยู และเปนการดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ิมมากขึ้น และ
ปลุกกระแสรักษโลกใหแกนักทองเที่ยว ชี้ใหเห็นถึงโทษของการไมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  เม่ือนักทองเที่ยวทราบถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศก็จะทําใหมีความเขาใจในรูปแบบการทองเที่ยวจึงทําใหนักทองเท่ียวอาจเพิ่มระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว และงบประมาณในการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ิมมากขึ้น 

  3.  นักทองเท่ียวมีบุคลิกภาพที่อยูในระดับคอนไปทางซายมาก ซึ่งมีลักษณะดังน้ีดานชอบ
คนหาผจญภัย ดานชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม  ดานมีความยึดม่ันในตนเองสูง  ดานการ
มุงเนนตนเองเปนหลัก  ดานชอบเดินทางทองเที่ยว  ดานชอบเปดรับนวัตกรรมใหม  ดานความเปน
คนสนุกสนาน  ดานความเปนนักอนุรักษ ซึ่งเปนเรื่องดีอยางยิ่งในการที่จะทําแผนการตลาดเพื่อ
สงเสริม และสนับสนุนใหกลุมตัวอยางมีความตองการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ จัดแพคเกจทัวรให
หลากหลายเหมาะกับบุคลิกภาพของนักทองเท่ียวแตละกลุม เพ่ือใหนักเที่ยวมีทางเลือกในการ
เดินทางทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

 4.  นักทองเท่ียวมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมากอยูแลว 
ผูประกอบกิจการทองเที่ยวและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงควรมีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แปลกใหม นาตื่นเตน มีความนาสนใจและตรงกับความตองการของ
นักทองเท่ียวสามารถดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวไดมากขึ้น ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ ทํา
กิจกรรมการตลาดเพื่อใหนักทองเที่ยวรูจักในรูปแบบกิจกรรมและมีความสนใจที่จะทองเที่ยวใน
รูปแบบกิจกรรมที่มีการทําประชาสัมพันธและกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เปนการกระตุนให
เกิดการยอมรับและมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมี
ความเต็มใจที่จะใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมาขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจทองเท่ียวตอไปในอนาคต 

   5.  นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการทองเที่ยวดานระยะเวลาการเดินทางทองเที่ยว กับ
แนวโนมการทองเที่ยวในอนาคต ดังน้ันผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรหากิจกรรมให
นักทองเที่ยวไดเขารวม ผูประกอบดานที่พัก โรงแรมก็ควรจัดบรรยากาศของที่พัก โรงแรม ใหมี
บรรยากาศที่ดี ผอนคลายเนนธรรมชาติ ใหนักทองเที่ยวที่มาพักไดรูสึกถึงการไดพักผอน ซึ่งอาจจะ
ทําใหนักทองเท่ียวขยายเวลาในการทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

  6.  นักทองเที่ยวมีแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวเชิงนิเวศอีก ผูประกอบการควรใหความ
สนใจดานการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหดูสวยงาม สะอาด อยูเสมอ แตยังคงความเปน
ธรรมชาติที่สวยงามอยูเพ่ือใหนักทองเท่ียวเม่ือกลับมาทองเท่ียวอีกคร้ังก็จะเกิดความประทับใจใน
แหลงทองเท่ียว และอยากกลับมาทองเท่ียวอีกไมรูจบ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางของนักทองเท่ียวที่นอกเหนือจากนักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  ศึกษาเพิ่มดานการเดินทางทองเที่ยว ดานการทํากิจกรรมระหวาง
ทองเที่ยว ดานการเลือกรานอาหารขณะทองเที่ยว  เพ่ือจะไดกําหนดเปนกลยุทธการวางแผน
การตลาดเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศของนักทองเท่ียว 

  2.  ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักทองเท่ียว เชน ปจจัยดานการรับรู ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว เปนตน  

  3.  ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมดตอ
พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเดินทางในแตละ
รูปแบบกิจกรรม เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และเพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนงานตางๆตอไป 

 4.   ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยนําผลที่
ไดมาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธดานการตลาด เพ่ือเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติใหเดินทาง
มาทองเท่ียวมากขึ้น 
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( เลขท่ี................) 
แบบสอบถาม 

เรือ่ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็ 

_____________________________________________________ 

ค าช้ีแจง :  

แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าขึน้เพื่อใชส้อบถามปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศของ

นกัท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็  ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงจะไดร้บัการอนุเคราะหจ์ากท่านดว้ยดใีนการตอบ

แบบสอบถาม  ซึง่ค าตอบของทา่นจะถอืว่าเป็นความลบัและจะน าไปประกอบในการวจิยัเท่านัน้ 

การตอบแบบสอบถามนี้เพื่อการศกึษา  ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มผีลกระทบจากการตอบแบบสอบถาม

แต่ประการใด  และการเสนอผลการวจิยัเป็นภาพโดยรวมเท่านัน้ 

แบบสอบถามม ี6 สว่น คอื 

สว่นที ่1.  เรื่องขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2.  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

สว่นที ่3.  ลกัษณะบุคลกิภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่4.  รปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

สว่นที ่5.  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศของนกัท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ 

สว่นที ่6.  แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศในอนาคต 

โปรดตอบแบบสอบถามตามความคดิเหน็และสถานภาพตามความเป็นจรงิของท่าน  ขอความกรุณาตอบ

แบบสอบถามทุกขอ้  เพื่อความสมบรูณ์ของขอ้มลู 

ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

* ** การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถงึ การท่องเทีย่วรปูแบบหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางไปยงัแหล่ง 

ธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมอย่างมีความรบัผิดชอบ  โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสยีหายแก่

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แต่มวีตัถุประสงคอ์ย่างมุ่งมัน่ เพื่อชื่นชม ศกึษาเรยีนรู้ และเพลดิเพลนิไปกบั

ทศันียภาพ พชืพรรณ และสตัวป์า่ ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมทีป่รากฏในแหล่งธรรมชาตนิัน้ อกีทัง้ช่วยสรา้ง

โอกาสทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผลใหก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มเกดิประโยชน์ต่อชุมชนอกีดว้ย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เรือ่ง 

“ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศของนกัท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็”   

ค าชีแ้จง 

1.โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ตอบแบบสอบถามตามความคดิเหน็และความเป็นจรงิของท่านมากทีส่ดุ 

2. แบบสอบถามม ี7 สว่น จ านวน 6 หน้า 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
  (   ) ชาย    (   ) หญงิ 

2. อาย ุ
  (   ) อายุ 15-19 ปี              (   ) อายุ 20-24 ปี 

  (   ) อายุ 25-29 ปี              (   ) อายุ 30-34 ปี 

  (   ) อายุ 35-39 ปี   (   ) อายุ 40 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพสมรส 
  (   ) โสด                 (   ) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

  (   ) หย่า/ม่าย/แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศกึษา 
  (   ) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี              (   ) ปรญิญาตร ี

  (   ) สงูกว่าปรญิญาตร ี

5. อาชพี 
  (   ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ         (   ) พนกังาน/บรษิทัเอกชน 

  (   ) ธุรกจิสว่นตวั                     (   ) แม่บา้น/พ่อบา้น 

  (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 
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6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  (   ) ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั5,000 บาท           (   )  5,001 – 15,000 บาท 

  (   ) 15,001 – 25,000 บาท             (   ) 25,001 – 35,000 บาท 

  (   ) 35,001 – 45,000 บาท             (   ) 45,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2  ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าขอ้ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

ท่านมคีวามรูอ้ย่างไรเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเรื่องต่างๆอย่างไร 

ท่านมีความรูอ้ย่างไรเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ใช่ ไม่ใช่ 

7.เป็นการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาตเิป็นหลกั  ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่  วฒันธรรม

และเกีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ 

  

8.มกีารใหข้อ้มลูล่วงหน้าแก่นกัท่องเทีย่วในการศกึษาและมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเทีย่วนัน้ 

  

9.สามารถรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ไดไ้ม่จ ากดั   

10.รปูแบบการท่องเทีย่วควรจะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ   

11.เป็นการท่องเทีย่วทีร่วมถงึการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของ

ทอ้งถิน่ 

  

12.เป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ไม่ใช่การท่องเทีย่วเชงินิเวศ   

13.เป็นการท่องเทีย่วทีเ่พิม่พนูความรูต่้อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

  

14.คนในทอ้งถิน่ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในการพฒันาการ

ท่องเทีย่ว 

  

15.การท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นสว่นหนึ่งของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์   

16.เป็นกจิกรรมทีเ่อือ้ต่อความเขา้ใจทีม่ต่ีอระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม   
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ส่วนท่ี 3 ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวในจงัหวดั

ภเูกต็ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน (   )  หน้าขอ้ทีท่่านคดิว่าตรงกบับุคลกิของท่านมากทีส่ดุ 

17. ชอบคน้หาผจญภยั              ___     ___     ___     ___     ___      ไม่ชอบความผจญภยั 

                    5       4         3         2        1 

18.ชอบเดนิทางในสถานทีแ่ปลกใหม่ภยั  ___     ___     ___     ___      ___    ชอบเดนิทางในสถานที ่                                

                                                   5         4         3         2        1       ไดร้บัความนยิมอยูแ่ลว้    

19.มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงู               ___     ___     ___     ___     ___       คลอ้ยตามผูอ้ื่นง่าย 

                 5         4         3         2        1 

20.มุ่งเน้นตนเองเป็นหลกั                   ___     ___     ___     ___     ___         มุ่งเน้นประโยชน์ของ  

     5         4         3         2          1             สงัคมเป็นหลกั                                                                                                                                              

21.ชอบเดนิทางท่องเทีย่ว            ___     ___     ___     ___     ___           ชอบอยูบ่า้น 

                5         4         3         2          1 

22.ชอบเปิดรบันวตักรรมใหม ่            ___     ___     ___     ___     ___          ไมช่อบเปิดรบั 

                5         4         3         2          1         นวตักรรมใหม ่

23.สนุกสนาน             ___     ___     ___     ___     ___           จรงิจงั 

               5         4         3         2          1 

24.นกัอนุรกัษ์            ___     ___     ___     ___     ___            นกัทดลอง           

            5         4         3         2          1 
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ส่วนท่ี 4  รปูแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีผลพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ   

      นักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็  

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าขอ้ทีต่รงกบัความสนใจในกจิกรรมท่องเทีย่วเชงินิเวศของ

ท่านมากทีส่ดุ 

ท่านมีความสนใจในรปูแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงัต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

 

รปูแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สนใจ

มากทีส่ดุ 

(5) 

สนใจ

มาก 

(4) 

เฉยๆ 

 

(3) 

ไม่สนใจ 

(2) 

ไม่สนใจ

อย่างยิง่ 

(1) 

25.กจิกรรมการเดนิปา่ (Hiking / Trekking)      

26.กจิกรรมศกึษาธรรมชาต ิ(Nature Education)       

27.กจิกรรมสอ่ง / ดนูก (Bird Watching)      

28.กจิกรรมศกึษา / เทีย่วถ ้า (Cave Exploring / Visiting)      

29กจิกรรมล่องเรอืศกึษาธรรมชาต ิ(Boat Sightseeing)      

30.กจิกรรมพายเรอืแคนนู (Canoeing) / เรอืคายคั (Kayak) / เรอืบด 

(Browbeating) / เรอืใบ (Sailing) 

     

31.กจิกรรมด าน ้าชมปะการงัน ้าตืน้ (Snorkel Skin Diving)      

32.กจิกรรมด าน ้าลกึ (Scuba Diving)      

 

ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภเูกต็ 

 ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องว่าง หรอืเตมิขอ้ความทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

 33. ใหท้่านระบุประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงินิเวศของนกัท่องเทีย่ว (ไม่นบัรวมครัง้นี้) 

       (    ) ไม่มปีระสบการณ์ 

       (    ) มปีระสบการณ์ โปรดระบุจ านวน___________ครัง้ 
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34. ระยะเวลาในการท่องเทีย่วเชงินิเวศโดยเฉลีย่_____________วนัต่อครัง้ 
35. งบประมาณการใชจ้่ายเงนิเพื่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศของท่านโดยประมาณ____________บาท 
36. ท่านจะเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วเชงินิเวศในชว่งประมาณเดอืนใดมากทีส่ดุ 
       (    )  มกราคม-มนีาคม   (    )  เมษายน – มถุินายน 

      (    )  กรกฎาคม – กนัยายน   (    )  ตุลาคม – ธนัวาคม 

37. สาเหตุทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศมากทีส่ดุ 
       (    )  เป็นการท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อน 

       (    )  เป็นการท่องเทีย่วเพือ่การกฬีา 

       (    )  ความสนใจในแหล่งท่องเทีย่วเกีย่วกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

       (    )  เป็นการท่องเทีย่วเพือ่ประสบการณ์แปลกใหม ่

       (    )  มคีวามสนใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัรปูแบบกจิกรรม 

       (    )  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

38. กลุ่มหรอืบุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศของท่านมากทีส่ดุ 
(    )  ตวัท่านเอง    (    )  ครอบครวั 

(    )  ญาต ิ     (    )  เพื่อน 

(    ) อื่นๆ(โปรดระบุ)............................... 

39. ท่านไดค้น้หาขอ้มลูเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศจากสือ่ใดมากทีส่ดุ 
(    )  หนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร/วารสารท่องเทีย่ว (    )  เพื่อน 

(    )  โทรทศัน์    (    )  บรษิทัน าเทีย่ว 

(    )  วทิย ุ     (    )  อนิเตอรเ์น็ต 

(    )  บุคคลในครอบครวั   (    )  บรษิทั/องคก์ร 

 (    )  งานแถลงขา่ว/งานสมัมนา/งานแสดงสนิคา้ (    )  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 

40. ท่านคดิว่าปจัจยัใดเป็นอุปสรรคต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศมากทีส่ดุ 
(    )  ความไม่สะดวกในการเดนิทาง     (    )  ความปลอดภยัของสถานทีท่่องเทีย่ว 

(    )  การจ ากดัในเรื่องของระยะเวลาในการท่องเทีย่ว   (    )  ความปลอดภยัของรปูแบบกจิกรรม 
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(    )  ค่าใชจ้่าย       (    )  อื่นๆ(โปรดระบุ)............................ 

ส่วนท่ี  6   แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 

 ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านเพยีงช่องเดยีว 

41.  ในอนาคตท่านจะกลบัมาท่องเทีย่วเชงินิเวศในจงัหวดัภูเกต็อกีหรอืไม่ 

 

               

  กลบัมาท่องเทีย่วอย่างแน่นอน  _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่กลบัมาท่องเทีย่วอย่าง 

                      5          4          3           2          1   แน่นอน 

 

42. ในอนาคตท่านจะแนะน าใหบุ้คคลทีท่่านรูจ้กัมาท่องเทีย่วเชงินิเวศในจงัหวดัภูเกต็หรอืไม่ 

 

                 

    แนะน าแน่นอน _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไมแ่นะน าแน่นอน 

                                         5         4          3          2         1  

 

 

ขอขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีกรณุาให้ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี 

ระดบั 5  หมายถึง  แนะน าบคุคลที่รู้จกัมาทอ่งเทีย่วอยา่งแนน่อน 

ระดบั 4   หมายถึง  แนะน าบคุคลที่รู้จกัมาทอ่งเทีย่วบ้างถ้ามีโอกาส 

ระดบั 3  หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่จะแนะน าบคุคลที่รู้จกัมาทอ่งเที่ยว 

ระดบั 2  หมายถึง  คงจะไมแ่นะน าบคุคลท่ีรู้จกัมาทอ่งเที่ยว 

ระดบั 1  หมายถึง  ไมแ่นะน าบคุคลที่รู้จกัมาทอ่งเทีย่วอยา่งแนน่อน 

ระดบั 5  หมายถึง  กลบัมาทอ่งเที่ยวอยา่งแนน่อน 

ระดบั 4   หมายถึง  กลบัมาทอ่งเที่ยวอีกถ้ามีโอกาส 

ระดบั 3  หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่จะกลบัมาทอ่งเทีย่ว 

ระดบั 2  หมายถึง  นา่จะไมก่ลบัมาทอ่งเที่ยว 

ระดบั 1  หมายถึง  ไมก่ลบัมาทอ่งเที่ยวอยา่งแนน่อน 
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ภาคผนวก ข. 
 

หนังสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมอื 
 
 
1. รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ภาควชิา 
      บรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ 
                                                             มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
2.  อาจารยว์รนิทรา ศริสิุทธกุิล       ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์   
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
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