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รายงานนี้ไดรับทุนอุดหนนุจากศูนยวจิัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการทําวิจยัคร้ังนี้ คณะผูวิจยั ขอขอบคุณมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีกรุณาอนุมัติ
ทุนอุดหนนุการวิจัย  ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยปาจรีย ออนสอาด ผูริเร่ิมโครงการวิจยันีแ้ละให
กําลังใจเสมอมา ขอบคุณอาจารยวนัเพ็ญ พินเผือก รองผูอํานวยการศูนยวจิัยซ่ึงคอยกระตุนเตือน
และใหโอกาสมาโดยตลอด  

ขอบคุณนักเรียนนกัศึกษา ซ่ึงสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณและรวมสนทนากลุม 
รวมท้ังขอบคุณอาจารยและสถาบันการศึกษาทุกแหงท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่ง  

สุดทายขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกีย่วของและสนับสนนุใหงานวจิัยนีสํ้าเร็จลงไดในท่ีสุด 
 
  
        การดา รวมพุม 
        อุไร คงคาหลวง 
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สารบัญ 
  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 1 

 1.2 วัตถุประสงค 2 

 1.3 สมมติฐาน 2 

 1.4 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 2 

 1.5 ขอบเขตของการวิจยั 3 

 1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 4 

 1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 5 

 2.1 แนวความคิดเร่ืองจิตสํานึก 5 

 2.2 แนวความคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 7 

  2.3 แนวความคิดเร่ืองกระบวนการการส่ือสาร 9 

   2.4 แนวความคิดเร่ืองการส่ือสารโนมนาวใจ 11 

  2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 13 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั 15 

 3.1 ประชากรและตัวอยาง 15 

 3.2 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  15 

 3.3 การวิเคราะหขอมูล 16 

 3.4 เกณฑการใหคะแนน  17 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 20 

 4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 21 

 4.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 51 

 4.3 การทดสอบสมมติฐาน 68 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  79 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 80 

 5.2 การอภิปรายผล 83 

 5.3 ขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเกีย่วของและการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน 

 
85 

 5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป 85 

บรรณานุกรม ภาษาไทย 86 

 เว็บไซต 87 

 ภาษาอังกฤษ 87 

ภาคผนวก  88 
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 ซ

สารบัญตาราง 
  หนา 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร 

 
21 

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียการเปดรับขาวสารทั่วไปจากส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคลของกลุมตัวอยาง 

 
23 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียชนิดขาวสารที่กลุมตัวอยางติดตาม 24 

ตารางท่ี 4   คาเฉล่ียการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวจากส่ือมวลชน
และส่ือบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 
25 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละความถี่ในการเดินทางทองเท่ียวของกลุม
ตัวอยาง 

 
26 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเดินทางไป
ทองเท่ียวดวย 

 
27 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคหลักในการทองเท่ียว
ของกลุมตัวอยาง 

 
28 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีกลุมตัวอยางนิยม
ไปเท่ียวมากท่ีสุด 

 
29 

ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุม
ตัวอยาง 

 
30 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมขณะปฏิบัติตวัในฐานะ
นักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง 

 
31 

ตารางท่ี 11 คาเฉล่ียคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของกลุมตัวอยาง 

 
33 

ตารางท่ี 12   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบถูกในเร่ืองความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 

35 
ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการ

ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 

37 
ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับการ

ทองเท่ียวเชิงนเิวศ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

38 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  หนา 
ตารางท่ี 15 คาคะแนนเฉล่ียความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกดิ

จากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุม
ตัวอยาง 

 
 

39 
ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละแสดงความรูสึกรับผิดชอบและ

พฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร 

 
 
 

40 
ตารางท่ี 17 คาเฉล่ียและระดับความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอัน

เกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศของกลุม
ตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร 

 
 

42 
ตารางท่ี 18 คาเฉล่ียระดับการรับรู การจดจํา การโนมนาวใจใหเกดิ

จิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชนและ
ส่ือบุคคล 

 
 

44 
ตารางท่ี 19 คาเฉล่ียคุณลักษณะของผูสงสารท่ีจะสามารถโนมนาวใจให

เกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

46 
ตารางท่ี 20 คาเฉล่ียอันดับบุคคลท่ีควรเปนผูสงสารเพ่ือโนมนาวใจให

เกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

47 
ตารางท่ี 21 อันดับคาเฉล่ียรูปแบบการนําเสนอท่ีสามารถโนมนาวใจให

เกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

48 
ตารางท่ี 22
  

อันดับคาเฉล่ียเนื้อหาท่ีสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึ
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
49 

ตารางท่ี 23 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือกับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 

68 
ตารางท่ี 24   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือ กับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 

69 
ตารางท่ี 25   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือกับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
70 
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 ญ

สารบัญตาราง (ตอ) 
  หนา 
ตารางท่ี 26   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือ กับความตระหนักถึงการมีจิตสํานกึในการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

 
 
 

71 
ตารางท่ี 27 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือ กับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียว
เชิงนิเวศทีด่ีในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 
 

72 
ตารางท่ี 28   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมและแยกตามชนิด
ของส่ือ กับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียว
เชิงนิเวศทีด่ีในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 
 

73 
ตารางท่ี 29   คาเฉล่ียระดับความมีจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จําแนกตามเพศ 

 
75 

ตารางท่ี 30    ผลการทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษาท่ีมีผล
ตอจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
75 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบคาความแตกตางระหวางระดับการศึกษาเปน
รายคู 

 
76 

ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจยัดานอายุท่ีมีผล
ตอจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
76 

ตารางท่ี 33 ผลการทดสอบคาความแตกตางระหวางอายุเปนรายคู 77 

ตารางท่ี 34 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจยัดานรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนท่ีมีผลตอจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
77 
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ช่ือเร่ือง  :  การส่ือสารเพ่ือสรางจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต 
   กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัย  :  นางสาวการดา รวมพุม 
   นางสาวอุไร คงคาหลวง 
ปท่ีเผยแพร :  2553 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการสํารวจความคิดเหน็ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
รูปแบบและเนือ้หาท่ีใชในการส่ือสารท่ีจะมีสวนสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือกับการมีจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตรกับจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบทบาทของส่ือมวลชนแตละประเภท
และส่ือบุคคลท่ีมีตอการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจคือเยาวชนอายุ 11 – 25 ป ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดย
แบงวิธีการวิจยัออกเปน 2 สวน ไดแก  

1. การวิจยัเชิงปริมาณ จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือแบบ
สัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติแบบที (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  

2. การสนทนากลุม โดยใชกลุมตัวอยางจากเยาวชนจํานวน 40 คน แบงเปนระดับมัธยมตน 
12 คน  มัธยมปลาย 12 คน และอุดมศึกษา 16 คน 

ผลการวิจัยพบวา 
1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี

ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เฉพาะการเปดรับส่ือวิทยุเทานั้นท่ีมี
ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

2) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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3) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธ
กับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

4) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ แตพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารจากพระและครูอาจารยมีความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของกลุมตัวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพฤติกรรม
การเปดรับส่ือภาพยนตรและอินเตอรเนต็ของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพและนิตยสารของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

6) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี  

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติพี่นองของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   

7) เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจยัดานอายุและระดับการศึกษาตางกัน มีจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางกัน สวนเยาวชนท่ีมีเพศและรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวตางกัน 
มีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมตางกัน 

8) จากการสนทนากลุมยอย พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเชื่อวาส่ือบุคคลกับส่ือมวลชนมี
บทบาทท่ีตางกันในการสรางจิตสํานึกใหกบัเยาวชนในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กลาวคือ ส่ือบุคคล
สามารถโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกท่ีดไีดมากกวาส่ือมวลชน โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ควรมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย เปนกันเอง เพือ่ใหสามารถแลกเปล่ียนทัศนคติได เชน การทํากิจกรรม
รวมกันในลักษณะชมรม การสนทนาเฉพาะกลุม เปนตน 

สวนการนําส่ือบุคคลไปใชผสมผสานกับส่ือมวลชนนั้น ควรใชรูปแบบของพรีเซ็นเตอร 
โดยควรเปนผูท่ีมีบุคลิกนาเช่ือถือ มีความรูและประสบการณในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ความสามารถในการถายทอดและโนมนาวใจ และมีอายท่ีุใกลเคียงกับเยาวชนหรือมากกวาเยาวชน
ไมมากนกั 
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ABSTRACT 

This study is a mixed survey and focus group research to study ecotourism awareness 
among youths in the Bangkok Metropolis.  In particular the study focuses on the following 
topics:- 

1. correlation between media exposure behaviors and ecotourism awareness; 
2. correlation between demographic factors and ecotourism awareness; 
3. effects of mass media and personal media on ecotourism awareness. 

The target population is secondary and university students between the ages of 11 and 25 
in Bangkok Metropolis. The research methodology used two techniques: 

Part I questionnaires collected from 400 student samples 
Part II focus group discussions for 3 groups of 40 student samples 
Percentage, mean, t-test, One-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation 

coefficient were used for data analysis. SPSS software was used for data processing.  

 The results of the research are as follows:- 
1. In general, mass media exposure behaviors are not correlated with ecotourism knowledge, 

but radio exposure is significantly correlated with ecotourism knowledge. 
2. Personal media exposure behaviors are not correlated with ecotourism knowledge. 
3. Mass media exposure behaviors are not correlated with ecotourism awareness. 
4. In general, personal media exposure behaviors are not correlated with ecotourism 

awareness, but receiving information from monks and teachers is significantly correlated with 
ecotourism awareness. 

5. Mass media exposure behaviors are significantly correlated with good ecotourism 
behaviors. 
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6. In general, personal media exposure behaviors are not correlated with good 
ecotourism behaviors, but receiving information from friends and relatives is significantly 
correlated with good ecotourism behaviors. 

7. Ages and educational levels are related to ecotourism awareness, but genders and 
family income are not. 

8. Concerning the focus group discussion, the student samples believe that personal 
media are more effective to ecotourism awareness than mass media, especially for personal 
communications in a simple and friendly environment. 

Moreover, the students suggest that the presenters of ecotourism campaigns should 
be in the same age group or slightly older; be credible, knowledgeable, and experienced in 
ecotourism; and have the capabilities of knowledge transfer and persuasion.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและความเปนมาของปญหา 
 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการทองเท่ียวแบบยั่งยนืรูปแบบหนึ่งซ่ึงกําลังไดรับความนิยม
จากนกัทองเท่ียวมากข้ึนเปนลําดับ จะเหน็ไดจากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตามสถานท่ี
ตางๆ ท่ีจัดอยูในกลุมของการทองเท่ียวเชิงนิเวศในแตละปเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ และไดรับการ
สงเสริมจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหนึ่งในกลยุทธการจัดการการทองเท่ียว
ตามแผนพัฒนาการทองเท่ียว 2541 – 2546 โดยประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดงานสัมมนาทองเท่ียว
เชิงนิเวศนานาชาติ 2545 ท่ีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์และในป 2546 การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางชัดเจน เชน ระหวางวนัท่ี 1 – 4 
พฤษภาคม 2546 จัดงานมหกรรมทองเท่ียวเยาวชนและเชิงนิเวศนานาชาติ 2546 (International 
Youth & Eco Travel Mart 2003) เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในปจจบัุนยังประสบปญหาสําคัญ คือ 
พฤติกรรมอันไมพึงประสงคของนักทองเที่ยวบางกลุม ท่ีไมใหความรวมมือในการอนุรักษ
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหแหลงทองเท่ียวเส่ือมโทรม ท้ังในแหลงทองเท่ียวท่ีมีการ
จัดการแลวจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมปาไม หรือชาวบานที่อยูในเขตแหลงทองเท่ียว
นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวยงัไมไดรับการจัดการอยางมีระบบซ่ึงเส่ียงตอการถูกบุกรุก
ทําลายจากนกัทองเท่ียว 
 การท่ีนักทองเที่ยวยังคงมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับการอนุรักษสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ สวนสําคัญคือการขาดจิตสํานึกรวมกันในการหวงแหนและระลึกวาแหลง
ทองเท่ียวเชิงนเิวศเหลานั้นเปนทรัพยากรอนัมีคา เปนสมบัติของสวนรวม ซ่ึงตองการการดูแลรักษา
จากบุคคลท่ีเขาไปเกี่ยวของ ท้ังนักทองเท่ียว ชาวบาน บริษัทนําเท่ียว และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 
 จิตสํานึกเปนส่ิงท่ีสรางสมมาต้ังแตมนษุยถือกําเนิดมาเปนบุคคล เปนส่ิงท่ีสรางสมมาจาก
พื้นฐานจิตใจ อันเปนปจจัยภายในตัวบุคคลนั้น ประกอบกับปจจยัภายนอก อันไดแก การเล้ียงดูจาก
ครอบครัว การอบรมส่ังสอนจากโรงเรียน รวมท้ังการเปดรับขอมูลจากส่ือมวลชน ดังนั้นการท่ีจะ
สรางหรือการเปล่ียนแปลงจติสํานึกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง พงึกระทําต้ังแตบุคคลนั้นยังเปนเดก็
หรือเยาวชน มากกวาจะมากระทําเม่ือเปนผูใหญซ่ึงคอนขางยากในการปลูกฝงแนวความคิดใหมๆ 
 การใหขอมูล การใหการศึกษา เพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกับความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ขอพงึปฏิบัติเพื่อชวย
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รักษาส่ิงเหลานี้ไวนั้น นอกเหนือจากการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว และการใหความรูใน
สถานศึกษาแลว ส่ือมวลชนนับวามีบทบาทสําคัญตามหนาท่ีเบ้ืองตน 4 ประการ ไดแก การให
ขอมูลขาวสาร การใหความบันเทิง การชักจูงโนมนาวใจ และการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
(Black and Bryant, 1992 : 17) จึงมีความเปนไปไดท่ีจะใชส่ือมวลชนในการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ 
และปลูกฝงจิตสํานึกอันดีงามใหกับเด็กและเยาวชน 
 คณะผูวจิัยสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเดก็และเยาวชนในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศผานส่ือตางๆ ท้ังส่ือมวลชนและส่ือบุคคล โดยศึกษาวา การส่ือสารผานส่ือ
ประเภทใดท่ีเด็กและเยาวชนมีการเปดรับมากกวา เม่ือเทียบกันระหวางส่ือมวลชนกับส่ือบุคคลแลว 
ส่ือประเภทใดที่มีผลตอการรับรู การเปล่ียนแปลงทัศนคติ และการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศอยางมีจิตสํานึกมากกวากัน นอกจากนี้ ยังสนใจศึกษาดวยวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือกับการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร กับจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของส่ือมวลชนแตละประเภทและส่ือบุคคลท่ี
มีตอการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 สมมติฐาน 
 1. พฤติกรรมการเปดรับส่ือมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจยัดาน เพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนของครอบครัวตางกัน จะมีจิตสํานกึ ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางกัน 
 3. ส่ือบุคคลมีบทบาทมากกวาส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.4 นิยามศัพทเชิงปฏบิัติการ 

1) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวท่ีจะตองคํานึงถึง ระบบนิเวศ หรือ
ส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว ในดานสถานท่ีท่ี
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สวยงามและเปนแหลงความรูทางธรรมชาติ ในขณะเดยีวกันยังสามารถรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินไวได 

2) จิตสํานึก หมายถึง ความรู ความเขาใจ และความรูสึกผิดชอบ ในการมีสวนรวม
ปกปองรักษา พัฒนาใหดีข้ึน แกปญหา และแสดงพฤติกรรมในการรณรงคหรือใหขอมูลผูอ่ืนใน
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

3) ส่ือ หมายถึง ส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
4) ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือ 2 ประเภท คือ 1.ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร   

2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วิทย ุภาพยนตร อินเตอรเน็ต  
5) ส่ือบุคคล หมายถึง  1. บุคคลในครอบครัว ไดแก พอแม พี่นอง 
  2. บุคคลในโรงเรียน ไดแก เพื่อน ครู 

3. บุคคลตนแบบ (Row Model) ไดแก นักแสดง นักรอง  
    นักการเมือง  พระสงฆ  

6) เนื้อหาสาร หมายถึง ถอยคํา และรูปแบบการนําเสนอ 
7) แหลงสาร หมายถึง ผูสงสาร 
8) ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง เพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน

ของครอบครัว 
9) เยาวชน หมายถึง เยาวชนท่ีอยูในระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังนี้มุงเนนการศึกษาเยาวชนอายุระหวาง 11 – 25 ป และกําลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาต้ังแตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สวนส่ือท่ีจะศกึษานัน้แบงเปน ส่ือบุคคลกับส่ือมวลชน โดยเจาะจงส่ือมวลชน 2 ประเภท 
คือ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือกับการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดกลยุทธในการ
ออกแบบเนื้อหาสารและคัดเลือกพรีเซ็นเตอรใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายไดดยีิ่งข้ึน 
 2. ทราบถึงประสิทธิผลของการใชส่ือมวลชนและส่ือบุคคลในการเผยแพรขอมูลเพือ่สราง
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเปนแนวทางในการวาง
กลยุทธการใชส่ือเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศตอไป 
 3. ทราบความสัมพันธระหวางปจจยัดานลักษณะประชากรศาสตรกับการสรางจิตสํานึกใน
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเลือกเจาะ
กลุมเปาหมายที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
 

บทบาท
ของ
สื่อมวล
ชนและ
สื่อ
บุคคล 

- ความนาเช่ือถือของแหลงสาร 
(Source/Sender) 

- ความนาเช่ือถือของเนื้อหาสาร 
(Message) 

พฤติกรรมในการเปดรับสื่อ 
- การสื่อสารระหวางบุคคล 
- การสื่อสารมวลชน 

(Channel) 

เยาวชนในเขต
กรุงเทพมหา 

นคร 
(Receiver) 

จิตสํานึก 
1. ความรู+
ความเขาใจ 
2. ความรูสึก
รับผิดชอบ 
3. พฤติกรรม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” อาศัยพื้นฐานความรู ตามแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกีย่วของดังตอไปนี้ 
 1. แนวความคิดเร่ืองจิตสํานกึ 
 2. แนวความคิดเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 3. แนวความคิดเร่ืองกระบวนการการส่ือสาร 
 4. แนวความคิดเร่ืองการส่ือสารโนมนาวใจ  
 5. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
  
1. แนวความคดิเร่ืองจิตสํานกึ 

แนวความคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกแบงออกเปน 2 รูปแบบ แบบหนึ่งเห็นวาจิตสํานึกเปน
ตัวกําหนดการกระทํา สวนอีกแบบหนึ่งเหน็วาความเปนอยูของสังคมเปนตัวกาํหนดจิตสํานึก 

ตามแนวคิดท่ีเช่ือวา จิตสํานึกเปนตัวกําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย (และ
สงผลตอสังคมและสภาพแวดลอมในเวลาตอมา) อธิบายไดวา จิตสํานึกซ่ึงเปนจติใจระดบัแรกสุด
ของมนุษย จะมีหนาท่ีกระตุนใหเรากระทําส่ิงตางๆ ตามสัญชาตญาณของสัตวช้ันสูงท่ัวไป ซ่ึงไดแก 
การกิน การนอน การปองกนัตัวเอง การสืบพันธุหรือพูดงายๆ ไดวาจิตสํานึกของเรามีหนาท่ีหลักท่ี
จะชวยใหเรามีชีวิตรอดอยูอยางปลอดภัยและรักษาชาติพันธุของมนุษย (เกยีรติวรรณ อมาตยกุล 
2539 : 8) 
 จิตสํานึกของคนเรามีหนาท่ี 3 ประการ คือ  
 1. การรับความรูสึก (Sensing) 
 2. ความตองการ (Desire) หรือความรังเกียจ (Aversion) 
 3. การลงมือกระทํา (Acting) 
 การรับความรูสึก หมายถึง การท่ีประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง รับ
ความรูสึกจากส่ิงเราภายนอก  
 ความตองการหรือความรังเกียจ หมายถึง ความตองการที่จะไดส่ิงเรานั้นหรือความไม
ตองการท่ีจะไดส่ิงเรานั้น 
 การลงมือกระทํา หมายถึง การใชอวยัวะขับเคล่ือน (Five Motor Organ) ซ่ึงไดแก มือ เทา 
หลอดเสียง อวยัวะเพศ อวัยวะขับถายใหทํางานเพ่ือท่ีจะไดในส่ิงท่ีเราตองการ ดังตัวอยางตอไปนี ้

DPU



 6

 - เด็กคนหนึ่งเห็น (ใชตา) คนขายไอศกรีมผานมาในวนัท่ีอากาศรอนจัดและไดยนิ (ใชหู) 
เสียงกระดิ่งของคนขายไอศกรีม ในทันทีนั้นเองเดก็เกดิความรูสึกอยากทานไอศกรีมข้ึนมา (ความ
อยาก, Desire) จึงวิ่งไปหาบิดา (ใชเทา) ออดออนขอสตางค (ใชหลอดเสียง) แลววิ่งกลับไปหา
คนขายไอศกรีมข้ึนมา สงเงินให (ใชมือ) แลวควาไอศกรีมมาทาน 
 - สมมติวาทานกําลังนั่งอยูใตดนิไมลึกแหงหนึ่ง ทันทีทันใดนัน้ ทานเกิดความรูสึก (ดวย
ผิวหนัง) วาส่ิงท่ีมีชีวิตตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่งหลนลงมาท่ีตนคอ ทานเกิดความขยะแขยงและกลัว (ความ
ไมอยาก, Aversion) ข้ึนมาทันที เพราะนึกข้ึนมาไดวา ในบริเวณนีมี้แมงมุมพิษมากมาย ทานจงึ
กระโดดลุกข้ึนเตน (ดวยเทา) เอามือปดตนคอ (ดวยมือ) พรอมกับสงเสียงรอง (ดวยหลอดเสียง) ดวย
ความกลัว (เกยีรติวรรณ อมาตยกุล, อางแลว) 
 ตามแนวคิดขางตน จะเหน็ไดวาการกระทําของมนุษยสวนใหญออกมาจากความตองการ
ของจิตสํานึก 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549 : 41) ใหความหมายจิตสํานกึไววา เปนความรูสึกท่ีอยูในสวน
ลึกของบุคคล ติดตัวติดใจอยูตลอดเวลา คงทนและไมเปล่ียนแปลงโดยงาย เชนจิตสํานึกของความ
เปนพอแม จิตสํานึกของความเปนครู จิตสํานึกของความเปนคนไทย 
 นายแพทยเกษม ตันติผลาชีวะ (2540, อางใน www.elib-online.com) อธิบายเกีย่วกับ
จิตสํานึกไววา ในทางจิตเวชศาสตร มีการแบงจิตใจเปนสวนตางๆ ตามระดับของความรูตัวโดยอิง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห สวนของจิตใจท่ีเรารับรูได เรียกวา จิตสํานึก (Conscious) สวนของจิตใจท่ีเราไม
รับรูเรียกวา จิตไรสํานึก (Unconscious) และสวนของจิตไรสํานึกท่ีเกือบจะอยูในจิตสํานึกแลว 
เรียกวา จิตกึ่งสํานึก (Preconscious)  

คําวาจิตสํานึก เม่ือนํามาใชในภาษาท่ัวไป หมายถึง ภาวะท่ีตืน่และมีความรูสึก สามารถ
ตอบสนองกับส่ิงเราได มีการกลาวกันวาประเทศชาติจะเจริญกวานีห้ากประชาชนมีจิตสํานึก และ
การท่ีมีปญหามากมายกเ็พราะประชาชนขาดจิตสํานึกในหลายๆ เร่ือง ประเทศชาติจะสงบเรียบรอย
และพัฒนาได หากประชาชนมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ปญหาอุบัติเหตุจะลดนอยลงหากผูใชรถใช
ถนนมีจิตสํานกึวาตองไมขับรถขณะมึนเมาหรืองวงนอน ตองมีสติและการตัดสินใจทีด่ี เปนตน 

สอดคลองกับท่ีพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ระบุวา จิตสํานึก เปนภาวะท่ี
จิตต่ืนและรูตวั สามารถตอบสนองตอส่ิงเราจากประสาทสัมผัสท้ังหา อันไดแก รูป รส กล่ิน เสียง 
และส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยกาย ขณะท่ีมโนธรรม เปนความรูสึกผิดชอบช่ัวดีวา อะไรควรไมควร  

ดังนั้น ผูมีจิตสํานึกจึงเปนผูท่ีตระหนกัรูวาอะไรดี อะไรช่ัว และรูวาควรทําหรือไมควรทํา 
การสรางจิตสํานึกมิใชเร่ืองงายท่ีจะสอนเม่ือบุคคลโตเปนผูใหญ ควรสรางจิตสํานึกตั้งแต

ในวยัเดก็ โดยมีตัวอยางท่ีดีใหดู (เกษม ตนัติผลาชีวะ, อางแลว) 
สวนอีกแนวคิดหนึ่ง คารล มารกซ (Karl Marx, อางใน กาญจนา แกวเทพ 2553 : 53 – 54) 

ไดเสนอความคิดวา ความคิด/จิตสํานึกของผูคนกอรูปมาจาก สภาพความเปนอยูท่ีเปนจริงของเขา
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เหลานั้น เชน ในกลุมชาวประมงท่ีตองออกหาปลาทางทะเลจะมีจิตสํานกึตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเปล่ียนแปลงของสภาพทะเล เปนตน  
  
2. แนวความคดิเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

การทองเท่ียว เปนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งท่ีเกดิข้ึนระหวางเวลาวาง 
(Leisure time) ท่ีมีการเดนิทาง (Travel) เขามาเกี่ยวของ โดยเปนการเดินทางจากท่ีหนึ่งซ่ึงมัก
หมายถึงท่ีอยูอาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งซ่ึงถือเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอม 
โดยมีแรงกระตุน (Motivator) จากความตองการดานกายภาพ ดานวฒันธรรม ดานการปฏิสัมพันธ 
และดานสถานะหรือเกียรติคุณ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2540 : 
บทท่ี 2 น.5)  

สําหรับ “การทองเท่ียวเชิงนเิวศ” มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Ecotourism” ซ่ึงเปนคําท่ีผสม
กันระหวาง Ecology หรือนิเวศวิทยา กับ Tourism หรือการทองเท่ียว  

มีความพยายามในการใหความหมายจากนักวิชาการและหนวยงานท่ีเกีย่วของ โดยพอจะ
สรุปไดวา  

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ มี
เอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  
โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกีย่วของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน 
เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยนื (สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย, อางแลว : 51)  
 
องคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการ 
 1.องคประกอบดานพื้นท่ี  เปนการทองเที่ยวท่ีมีพืน้ฐานอยูกับธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน ท้ังนี้ รวมถึงแหลงวัฒนธรรม แหลงประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนือ่งกับระบบนิเวศในพื้นท่ีของ
แหลงนั้น  
 2.องคประกอบดานการจดัการ เปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ไมกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ียั่งยนื เนนการอนรัุกษทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดลอม การ
ปองกันและกําจัดมลพิษ อีกท้ังควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต  
 3.องคประกอบดานกจิกรรมและกระบวนการ เปนการทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการ
เรียนรู โดยใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว เพิ่มความรู เพิม่
ประสบการณ และเพิ่มความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานกึท่ีถูกตองตอทั้ง
นักทองเท่ียว ประชาชนในทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ 
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 4.องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน
และประชาชนในทองถ่ิน เพือ่กอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน ท้ังในดานการกระจายรายได การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  และการไดรับผลตอบแทนเพื่อนํามาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเท่ียว 
ในทายท่ีสุดทองถ่ินจะมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ  
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประกอบดวยกจิกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ (อุดม เชยกวีงศ และคณะ 
2548 : 106 – 107) 
กิจกรรมหลัก 
 1. กิจกรรมการเดินปา (Hiking/Trekking)  
 2. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) 
 3. กิจกรรมถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวดีีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, 
Video Tapping and Sound of Nature Audio Taping) 
 4. กิจกรรมสอง / ดูนก (Bird Watching) 
 5. กิจกรรมศึกษา / เท่ียวถํ้า (Cave Exploring / Visiting) 
 6. กิจกรรมศึกษาทองฟาและดาราศาสตร (Sky Interpretation) 
 7. กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing) 
 8. กิจกรรมพายเรือแคน ู / เรือคายัค / เรือบด / เรือใบ (Canoeing / Kayak / Browbeating / 
Sailing) 
 9. กิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําต้ืน (Snorkel Skin Diving) 
 10. กิจกรรมดาํน้ําลึก (Scuba Diving) 
 
กิจกรรมเสริม 
 1. กิจกรรมชมทิวทัศนธรรมชาติในบรรยากาศท่ีสงบ (Relaxing) 
 2. กิจกรรมข่ีจกัรยานตามเสนทางธรรมชาติ (Terrain / Mountain Biking) 
 3. กิจกรรมป / ไตเขา (Rock / Mountain Climbing) 
 4. กิจกรรมพักแรมดวยเตนท (Tent Camping) 
 5. กิจกรรมเคร่ืองรอนขนาดเล็ก (Hang Glider) 
 6. กิจกรรมลองแพยาง / แพไมไผ (White Water Rafting)  
 7. กิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร (Picnicking) 
 8. กิจกรรมเท่ียวน้าํตก (Waterfall Visits / Exploring) 
 9. กิจกรรมวนิดเซิรฟ (Windsurfing)  
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3. แนวความคดิเร่ืองกระบวนการการส่ือสาร 
 การส่ือสาร หรือ Communication มีผูใหความหมายไวมากมาย อาทิ อริสโตเติล (Aristotle, 
แปลโดย Rhys W. Roberts อางในมณฑล ใบบัว 2536 : 1) นักปราชญชาวกรีก ผูเปนบิดาแหงวาท
วิทยา ไดใหความหมายการสื่อสารในเชิงวาทศิลปไววา คือการแสวงหาวิธีการชักจงูโนมนาวใจทุก
รูปแบบ  

จอรจ เอ มิลเลอร (George A. Miller, 1951. อางแลว) กลาววา การส่ือสารคือการถายทอด
ขาวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

จอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner, 1966. อางแลว) กลาววา การส่ือสารคือการแสดง
ปฏิสัมพันธทางสังคม โดยใชสัญลักษณและระบบสาร 

วิลเบอร แชรมม (Wilber Shramm, 1974. อางแลว) กลาววา การส่ือสารสารคือ การมีความ
เขาใจรวมกันตอเคร่ืองหมายท่ีแสดงขาวสาร 

ชารลส อี ออสกูด (Charles E. Osgood, 1974. อางแลว) กลาววา ในความหมายทั่วไปแลว 
การส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือฝายหนึ่งคือผูสงสาร มีอิทธิพลเหนืออีกฝายหนึ่งคือผูรับสาร โดยใชสัญลักษณ
ตางๆ ซ่ึงถูกสงผานส่ือท่ีเชื่อมระหวางท้ังสองฝาย 

โดยสรุป การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถายทอดสารจากบุคคลฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผู
สงสาร ไปยังอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร โดยผาน ส่ือหรือชองทาง ท้ังนี้ การส่ือสารจะประสบ
ผลสําเร็จดวยดีหากผูสงสารและผูรับสารมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการส่ือสารสอดคลองกัน  

ในการอธิบายความหมายของการส่ือสาร เวสตและเทอรเนอร (West and Turner, 2010 : 5) 
เสนอวา มีคําสําคัญท่ีควรพิจารณา 5 คํา (five key terms) ดังนี้  

การส่ือสารเปนกระบวนการ (Process) ทางสังคม (Social) ในการส่ือสารจําเปนตองมีการ
กําหนดสัญลักษณ (Symbols) เพื่อส่ือความหมาย (Meaning) ท้ังนี้ตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
(Environment) ซ่ึงหมายถึงบริบททางสังคมที่การส่ือสารนั้นๆ ไดเกิดข้ึน 

เดวดิ เค เบอรโล (David K. Berlo, 1960. อางใน มณฑล ใบบัว, อางแลว : 56) ไดตีพิมพ
ตําราช่ือ The Process of Communication อธิบายถึงคุณลักษณะและปจจัยในกระบวนการส่ือสาร
ของมนุษยไวอยางละเอียด โดยเขาสรุปองคประกอบของการส่ือสารวา มี 6 ประการ คือ 
 1) แหลงสาร (Communication Source) 
 2) ผูเขารหัสสาร (Encoder) 
 3) เนื้อหาสาร (Message) 
 4) ชองสาร (Channel) 
 5) ผูถอดรหัสสาร (Decoder) 
 6) ผูรับสาร (Communication Receiver) 
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 ท้ังนี้ ในการส่ือสาร แหลงสารกับผูเขารหัสสารเปนคนเดียวกัน เรียกวา ผูสงสาร (Source) 
สวนผูถอดรหสักับผูรับสารเปนคนเดยีวกนั รวมเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) เม่ือนําองคประกอบท้ัง 
4 มารวมกัน แบบจําลองกระบวนการส่ือสารของเบอรโลจึงเปนท่ีรูจักในนามของ S-M-C-R Model 
 

 
 
 
 
 
Communication Skill 

 
 
 
 
 

 
แบบจําลองกระบวนการส่ือสารของเบอรโล 

 
 ในแบบจําลองนี้ เบอรโลช้ีใหเห็นวา ประสิทธิภาพของการส่ือสารข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลักและองคประกอบยอยตางๆ ไดแก (กิติมา สุรสนธิ,  มปป : 70 – 74)  

1. ผูสงสาร จะตองมีทักษะในการส่ือสารจึงจะสงสารไปยังผูรับสารไดดี ท้ังดานการพูด 
การเขียน การตีความหมาย ผูสงสารตองมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง สาร และผูรับสาร การท่ีผูสงสารมี
ความรูในเร่ืองท่ีตนเปนผูส่ือสารยอมชวยใหเขาสามารถสงสารไดอยางชัดเจน อีกท้ังเพิ่มความ
นาเช่ือถือ สวนระบบสังคมและวัฒนธรรมอธิบายไดวา แตละสังคมมีกรอบของกฎ ระเบียบ แบบ
แผนตางๆ ท่ีตางกัน ส่ิงเหลานี้มีผลตอวิถีชีวิต ความเช่ือ คานิยม ศิลปวฒันธรรม อันเปนปจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอความรู ประสบการณ ความเช่ือ และคานิยม รวมท้ังพฤติกรรมของผูสงสารดวย  
 2. ผูรับสาร จะตองมีทักษะในการส่ือสารเพียงพอท่ีจะเขาใจสารท่ีสงมา ท้ังดานการอาน 
การฟง การตีความหมาย ทัศนคติของผูรับสารจะมีผลตอความรูสึกตอสารท่ีรับมาและตอตัวผูสง
สาร หากผูรับสารมีความรูสึกที่ดีตอเร่ืองท่ีกําลังส่ือสารหรือมีทัศนคติท่ีดีตอตัวผูสงสาร แนวโนม
การยอมรับในสารท่ีสงมายอมงายกวาผูรับสารมีทัศนคติไมดีตอสารหรือตอผูสงสาร  

Source 
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Content 
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Seeing 

Hearing 
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Tasting

Communication Skill 

Attitude 

Knowledge 

Social System 
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Structure
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 ระดับความรูของผูรับสารจะเปนส่ิงท่ีกําหนดวา ผูรับสารสามารถเขาใจความหมายท่ีสงมา
ไดมากนอยเพยีงใด ผูมีความรูนอยอาจทําความเขาใจกับสารท่ียากหรือซับซอนไดไมมาก ความรูจึง
เปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยใหการส่ือสารสัมฤทธ์ิผลตามตองการได  

สวนระบบสังคมและวัฒนธรรมก็อธิบายไดในลักษณะเดียวกันกับกรณีของผูสงสาร 
กลาวคือ ผูรับสารเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมและวฒันธรรมซ่ึงจะมีอิทธิพลท่ีทําใหความคิดของ
ผูท่ีรับสารมีลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง การส่ือสารระหวางบุคคลท่ีมาจากระบบสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีแตกตางกันยอมยากกวาการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีอยูในระบบสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน 
 3. สาร มีองคประกอบสําคัญ 5 สวน คือ รหัสสาร ซ่ึงไดแก ภาษาท่ีใช ท้ังภาษาพดู ภาษา
เขียน และยงัอาจหมายถึงสัญญาณท่ีมีการกําหนดความหมายเพ่ือเขาใจตรงกันในสังคมหน่ึงๆ เชน 
สัญญาณไฟจราจร ปายจราจร สัญญาณมือ ฯลฯ 

เนื้อหาของสาร ไดแก ความหมายท่ีผูรับสารต้ังใจจะสงมา รวมไปจนถึงอารมณท่ีผูสงสาร
ตั้งใจจะส่ือสารมาถึงดวย 

การจัดเรียงลําดับสาร ไดแก การเรียบเรียงเนื้อหาของสาร ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตาม
รูปแบบหรือสไตลของผูสงสารแตละคน  

ท้ังนี้ในการส่ือสารดวยภาษาหรือสัญลักษณตางๆ ลวนแลวแตมี องคประกอบยอย และ
โครงสราง ซ่ึงแตกตางกันไปตามภาษาท่ีแตกตางนั้นเอง 
 4. ชองทางการส่ือสาร เบอรโลเนนไปท่ีชองทางการส่ือสารผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 
รูปแบบ อันไดแก การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การไดกล่ิน และการรูรส ซ่ึงชวยใหมนษุยรับรู
วาเกดิอะไรขึน้บาง ชองทางการส่ือสารอ่ืนท่ีกลาวถึงคือ ชองทางการส่ือสาร 3 ลักษณะ 
 1) การเขารหัสและการถอดรหัส ไดแก การพูด การฟง การเขียน การอาน 
 2) ส่ือท่ีเผยแพรขาวสาร ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 
 3) พาหนะท่ีนาํพาขาวสาร ไดแก อากาศ คล่ืนแสง คล่ืนเสียง ฯลฯ กลาวคือ ถาเราจะอาน
หนังสือ เราตองใชแสงสวาง หรือผูฟงจะไดยินกต็องอาศัยแรงส่ันสะเทือนของอากาศรอบบริเวณ 
เปนตน 
 
4. แนวความคดิเร่ืองการส่ือสารโนมนาวใจ 
 หากถามวาการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจคืออะไร นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากดัความท่ี
แตกคางกนัไป เชน มิลเลอรและเบอรกูน (Miller and Burgoon) ใหคําอธิบายวา การโนมนาวใจใช
เม่ือผูโนมนาวตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูไดรับการโนมนาวใจ ในขณะท่ี เบรมเบ็คและฮาวเวล 
(Brembeck and Howell) ไดใหคําจํากัดความวา การโนมนาวใจหมายถึงความต้ังใจในการส่ือสารท่ี
จะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก ทางดานไซมอนส (Simons) สรุปความหมายของการโนมนาวใจวา 
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หมายถึงการส่ือสารของมนุษยท่ีสรางขึ้นมาเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนโดยการเปล่ียนความเชื่อ 
คานิยม หรือทัศนคติ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท 2542 : 4 – 5)  

ท้ังนี้ อรวรรณ ปลันธนโอวาท (อางแลว : 5) ไดสรุปลักษณะของการโนมนาวใจไวดังนี้  
 1. ผูโนมนาวมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนอืผูถูกโนมนาวใจ 
 2. โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่งและผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผู
ถูกโนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกท่ีตนเสมอ 
 3. ส่ิงท่ีผูโนมนาวใจตองการคือการเปล่ียนแปลงหรือการสรางหรือการดํารงไวซ่ึงความ
คิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือของผูถูกโนมนาวใจ ซ่ึงจะสงผลตอปจจัยอันไดแก อารมณ 
พฤติกรรม เปนตน 
 สวนผลของการโนมนาวใจนัน้ โฮฟแลนดและเจนิส (Hovland and Janis อางใน อรวรรณ 
ปลันธนโอวาท, อางแลว : 9) เสนอวา ผลของการโนมนาวใจมีตนตอมาจากการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและความเช่ือ ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงความรูและสํานึก การเปล่ียนแปลงความรูสึก และ
การเปล่ียนแปลงการกระทํา โดยสรุปผลของการโนมนาวใจสังเกตได 3 ประการ คือ 
 1. การเปล่ียนแปลงในความรูและสํานึก (Cognitive change) ในท่ีนี้หมายถึงการ
เปล่ียนแปลงความคิดรวบยอด ความเช่ือ ท่ีเรามีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด คุณคาท่ีเราใหกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด 
หรือความเช่ืออยางหนึ่งอยางใด และโลกทัศนรอบตัวเรา 
 การเปล่ียนแปลงในความรู ความคิดรวบยอด หรือโลกทัศน อาจไมเกดิในทันที แตอาจเกิด
เพราะไดขอมูลเพิ่มเติม ผูสงสารท่ีโนมนาวใจอาจไมสามารถทําใหทําใหผูรับสารถึงข้ันลงมือปฏิบัติ
ได แตผูสงสารอาจทําใหผูรับสารเปล่ียนความรู จิตสํานกึ ความคิดรวบยอด หรือการรับรูได และ
การเปล่ียนแปลงเชนนี้จะเปนพื้นฐานใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในภายหนาเม่ือรับสารท่ีโนม
นาวใจตอๆ ไป 
 2. การเปล่ียนแปลงในอารมณความรูสึก (Affective change) ในการทดลองทางจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาจะมีเคร่ืองมือวัดความเปล่ียนแปลงดวยการวดัจังหวะเตนของหัวใจท่ีเปล่ียนไป ความ
ดันโลหิต วดัปฏิกิริยาตอบโตทางผิวหนังดวยกระแสไฟฟา ฯลฯ แตสําหรับผูสงสารภายนอก
หองทดลองไมสามารถวัดในรูปแบบนี้ได ผูสงสารจะตองสังเกตอากปักิริยาของผูรับสารดวยตนเอง  
 3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) เปนการเปล่ียนแปลงการกระทําท่ี
สามารถเห็นได การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนี้เปนไปไดคอนขางยาก   
 การเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ลักษณะดังกลาว ไมสามารถแยกออกจากกันเปนแตละประเภทได
อยางชัดเจน เม่ือมีการส่ือสารโนมนาวใจเกิดข้ึนผลของการส่ือสารมักจะเกิดข้ึนรวมกัน  
 เม่ือกลาวถึงการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ มักพิจารณาองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก ผู
สงสาร สาร ผูรับสาร และ สภาพแวดลอม (อรุณีประภา หอมเศรษฐี 2531 : 47)  
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1.ผูสงสาร ไมวาจะเปนเพียงบุคคลเดียวหรือเปนกลุม จะตองพิจารณาวาเขามีความ
นาเช่ือถือมากนอยเพยีงใด บุคลิกภาพการแสดงออกเปนอยางไร มีความสนิทสนมกบัผูรับสารมา
นอยแคไหน เพราะมีผลตอการโนมนาวใจท่ีมีประสิทธิภาพ ยิ่งสนิทกันมากก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะโนม
นาวใจไดมาก เปนตน 

2.สาร ควรพิจารณาวาเนื้อหาของสารมีความเหมาะสมแคไหน ลักษณะและรูปแบบของ
เนื้อหาสารเปนอยางไร ตลอดจนวิธีการในการสงสารดวย 

3.ผูรับสาร ควรพิจารณาวาผูรับสารอยูในสภาพท่ีพรอมจะรับสารหรือไม ประสบการณ
ของผูรับสารเปนอยางไร ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนอยางไร  

4.สภาพแวดลอมขณะท่ีรับสาร หากสภาพแวดลอมไมพรอมหรือไมเหมาะสม ก็จะทําให
บุคคลไมอยากรับสาร เม่ือมีการส่ือสารเกิดข้ึนก็จะไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศและงานวิจยัเกี่ยวกับการสราง
จิตสํานึก ซ่ึงนาํมาใชเปนขอมูลพื้นฐานและสนับสนุนผลการวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี ้

วรรณี งามขจรกุลกิจ (2539) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การรณรงคประชาสัมพันธส่ิงแวดลอมศึกษา
ของส่ือมวลชนเพื่อสรางจิตสํานึกตอนักศึกษานิเทศศาสตร” ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารการณรงคประชาสัมพันธส่ิงแวดลอมศึกษาจากส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัจติสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอมของนักศึกษานิเทศศาสตร สวนการเปดรับขาวสาร
ส่ิงแวดลอมจากหนังสือพิมพและวิทยุไมมีความสัมพันธกับจติสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอม นอกจากนั้น
ส่ือโทรทัศนยังเปนส่ือมวลชนท่ีมีบทบาท ความนาเช่ือถือตอการสรางจิตสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอมสูง
กวาหนังสือพมิพและวิทยุอีกดวย สวนตัวแปร เพศ การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา รายไดครอบครัว
ของนักศึกษานิเทศศาสตรท่ีแตกตางกันนัน้ ไมทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั่วไปและ
ขาวสารรณรงคประชาสัมพันธส่ิงแวดลอมศึกษาแตกตางกัน ปจจยัดานลักษณะประชากร สังคม 
เศรษฐกิจของนักศึกษานิเทศศาสตรท่ีแตกตางกันนัน้ ไมสงผลทําใหจิตสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอม
แตกตางกันแตประการใด 

วรรณพร วณชิชานุกรและคณะ (2541) ศึกษาวจิัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในประเทศไทย” โดยศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 6 กลุม 
ไดแก เจาหนาท่ีรัฐของจังหวดัทองเท่ียว ผูประกอบการ ผูนําชุมชน ประชาชนทองถ่ิน นักทองเท่ียว
ไทย และนกัทองเท่ียวตางชาติ ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีรัฐสวนใหญมีความเหน็เร่ืองการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศสอดคลองกับนโยบายของรัฐในเร่ืองกรอบการดําเนนิงานทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
การอนุรักษทรัพยากร ขณะที่ผูประกอบการคิดเห็นคอนขางแตกตาง อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการ
บางคนพยายามแกปญหาสภาพแวดลอม และแสดงความตองการเรียนรูวิธีแกปญหามากข้ึน ขณะท่ี
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ชุมชนโดยผูนาํชุมชนและประชาชนในทองถ่ินตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาการทองเท่ียวในทองถ่ินของตน สวนนักทองเท่ียวพบวานกัทองเท่ียวตางชาติมีการเตรียม
ตัวในการทองเท่ียวเชิงนิเวศดีกวาและตองการพบปะเรียนรูชาวบานมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย 
นักทองเท่ียวท้ังสองกลุมเห็นพองตองกันวา พวกตนควรมีสวนรวมในการอนุรักษสภาพแวดลอม
ของสถานท่ีทองเท่ียว 
 ยศ สันตสมบัติและคณะ (2544) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการจดัการทรัพยากร” ผลการวิจัย มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายของการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยวาควรใหความสําคัญกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดย
คํานึงถึงการสรางจิตสํานึกดานการทองเท่ียวโดยมุงใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
เรียนรูเกีย่วกับความสมดุลของระบบนิเวศเปนสําคัญ 
 สุชาดา วรรธะมานี (2542) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการทองเท่ียวของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศจากส่ือวิทยุมากท่ีสุด รองลงมาคือโทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร ตามลําดับ 
มีความรูและพฤติกรรมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง และมีทัศนคติเชิงบวกตอการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชนท้ังวทิยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร มีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ นอกจากนี้ยังพบวา ความรูเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีความสัมพันธในเชิงบวกกับทัศนคติ
ตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แตไมมีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 วิไลลักษณ ชมภูศรี (2544) ทําการศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนเิวศของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบวา โทรทัศนเปนส่ือ
ท่ีกลุมตัวอยางเปดรับมากท่ีสุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ เพื่อน ญาติพี่นอง ครู
อาจารย ผูประกอบการทองเที่ยว และเจาหนาท่ีรัฐ ตามลําดับ มีการเปดรับขาวสารการทองเท่ียวจาก
ส่ือตางๆ เฉล่ียในระดับปานกลาง มีความรูและทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับมาก และมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวในระดับปานกลาง นอกจากนีย้ังพบวา การเปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิง
นิเวศมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 กัณณวนั อภิรักษธนากร (2544) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดของนักทองเท่ียวและการ
ตัดสินใจไปทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางเปดรับ
ขาวสารการทองเท่ียวจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือวิทยุและหนังสือพิมพ ท้ังนี้ในการ
ตัดสินใจทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเปดรับขาวสารจากผูมีประสบการณตรง  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ใชวิธีการวิจัยแบบผสมระหวาง การวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวดั
คร้ังเดียว (One Shot Descriptive) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานดงันี้ 
 
3.1 ประชากรและตัวอยาง 
 การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ไดกําหนดกลุมประชากรท่ีจะศึกษาโดยมุงศึกษาเยาวชนท่ีกาํลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตระดบัมัธยมศึกษาตอนตนถึงอุดมศึกษา โดยมี
จํานวนประชากรรวมท้ังส้ิน 987,170 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร, 2545) 
 การใชแบบสัมภาษณ  
 ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) แจกแบบสัมภาษณตามโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซ่ึงมีท้ังมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย กระจายตามเขตการศึกษาช้ันใน 
ช้ันกลาง และชั้นนอก  
 การสนทนากลุม  
 ใชการจับฉลากเลือกสถาบันการศึกษา โดยระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไดแก 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนจนัทรประดิษฐารามวิทยาคม 
สวนระดับอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   
3.2 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.2.1 การใชแบบสัมภาษณ 
 การเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบท่ีเปนมาตรฐาน (Standardized or Structured 
interview)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยจะประกอบดวยแบบสัมภาษณและแบบทดสอบ 1 ชุด ซ่ึงมีเนื้อหา
แบงออกเปน 6 หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี 1 คําถามเก่ียวกบัลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 

DPU



 16

หมวดท่ี 2 คําถามเก่ียวกบัการเปดรับส่ือท่ัวไป และการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

หมวดท่ี 3  คําถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
หมวดท่ี 4 คําถามเพ่ือวัดระดับความรู ความเขาใจ ความรูสึกผิดชอบ และพฤติกรรม

อันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
หมวดท่ี 5 คําถามเพ่ือวัดความแตกตางของส่ือ ท่ีมีผลตอการรับรู การจดจําเนือ้หา 

และการโนมนาวใหเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
หมวดท่ี 6 คําถามเพ่ือวัดการเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากการโนมนาว

ใจขององคประกอบในกระบวนการส่ือสาร 
 

3.2.2 การสนทนากลุม 
 ประเด็นการสัมภาษณ แบงออกเปน 3 สวน คือ  
 สวนท่ี 1  การสัมภาษณเพื่อสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
   และความคิดเห็นเกีย่วกับการมีจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ี 
   ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 สวนท่ี 2  การสัมภาษณเพื่อสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ี 
   เกิดจากการรับรู การจดจําเนือ้หา และการโนมนาวใหเกิดจิตสํานึกในการ 
   ทองเท่ียวเชิงนเิวศจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
 สวนท่ี 3  การสัมภาษณเพื่อสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลชน 
   และส่ือบุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการ 
   ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

3.3.1 การวิเคราะหขอมูลจากการแบบสัมภาษณ 
 ในการวิจัยนี้ ใชสถิติในการวเิคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี 1  ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเพื่อ 

อธิบาย ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับส่ือ บทบาท
และความเช่ือถือท่ีมีตอส่ือประเภทตางๆ ระดับจิตสํานึกซ่ึงประกอบไป
ดวยความรู ความเขาใจ ความรูสึกรับผิดชอบ และพฤติกรรม 

 สวนท่ี 2  ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก Pearson Product  
Moment Correlationในการทดสอบสมมติฐานการวจิัยเพือ่หาคา
ความสัมพันธ ใชคาสถิติที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
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เดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบคาความแตกตาง และหาคาความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

3.3.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม 
 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
 
3.4 เกณฑการใหคะแนน 
 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อใชประกอบการวิจยัคร้ังนี้ มีดังนี ้ 

1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 มีคําถามจํานวน 15 ขอ เปนแบบตอบวาใชหรือไมใช ซ่ึงจะมีคะแนนสําหรับขอท่ีตอบถูก 1 
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน คะแนนสูงสุดท่ีจะสามารถทําไดคือ 15 คะแนน คะแนนตํ่าสุดท่ีจะ
สามารถทําไดคือ 0 คะแนน ท้ังนี้ไดทอนคะแนนใหมีคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยเทียบสัดสวนตาม
ระบบบัญญัติไตรยางศ จากนั้นกําหนดคาความรูออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
 

ต่ํากวา 5.0 คะแนน  หมายถึง  ระดับความรูนอย 
ระหวาง 5.0 - 7.9 คะแนน  หมายถึง  ระดับความรูปานกลาง 
ตั้งแต 8.0 คะแนนข้ึนไป   หมายถึง  ระดับความรูมาก 

 
 2) ความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 มีคําถามจํานวน 9 ขอ เปนแบบกําหนดสถานการใหเลือกวาจะตัดสินใจทําอยางไรหากตอง
เผชิญหรือเคยเผชิญกับเหตุการณนั้นๆ คาคะแนนท่ีไดจากการตอบแตละขออยูในระดบั 1-5 คะแนน 
โดยการคิดคะแนนจะออกมาเปนคาเฉล่ีย ซ่ึงกําหนดคาความรูสึกรับผิดชอบออกเปนระดับ ดังนี ้
 

คาเฉล่ียตํ่ากวา 1.5  หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบตํ่ามาก 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบตํ่า 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบสูง 
คาเฉล่ีย 4.50 ข้ึนไป หมายถึง  ระดับความรับผิดชอบสูงมาก  
 
3) พฤติกรรมขณะปฏิบัติตวัในฐานะนักทองเท่ียว 

 มีคําถามท้ังส้ิน 20 ขอ ใหคะแนนเรียงตามระดับความถี่แบบ Likert Scale 5 ระดบั โดย
คําถามท่ีมีลักษณะเชิงบวกจะกําหนดคะแนน ดังนี้  
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 พฤติกรรมท่ีกระทํามากท่ีสุด  เทากับ   5 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทํามาก  เทากับ  4 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทําปานกลาง เทากับ  3 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทํานอย  เทากับ  2 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทํานอยท่ีสุด เทากับ  1 คะแนน  
 

สวนคําถามท่ีมีลักษณะเชิงลบจะใหคะแนนตรงกันขาม ดังนี ้ 
พฤติกรรมท่ีกระทํามากท่ีสุด  เทากับ   1 คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีกระทํามาก  เทากับ  2 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทําปานกลาง เทากับ  3 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทํานอย  เทากับ  4 คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีกระทํานอยท่ีสุด เทากับ  5 คะแนน  

 
 เม่ือนําคะแนนจากคําถามทุกขอมาหาคาเฉล่ีย จะจดัระดับพฤติกรรมของกลุมตัวอยางใน
ฐานะนักทองเที่ยวท่ีดี 5 ระดบั ไดแก 
 

คาเฉล่ียตํ่ากวา 1.5  หมายถึง        ระดับความเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แยมาก 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง        ระดับความเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่แย 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง        ระดับความเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดีปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง        ระดับความเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.50 ข้ึนไป หมายถึง        ระดับความเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดีมากท่ีสุด 

 
 4) พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 ท้ังในสวนของการเปดรับส่ือมวลชนและส่ือบุคคล ใชเกณฑการใหคะแนนในลักษณะดู
จากความถ่ีท่ีเปดรับ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 
 ความถ่ีมากท่ีสุด  เทากับ  5 คะแนน 
 ความถ่ีมาก   เทากับ  4 คะแนน 

ความถ่ีปานกลาง  เทากับ  3 คะแนน 
ความถ่ีนอย  เทากับ  2 คะแนน 
ความถ่ีนอยท่ีสุด  เทากับ  1 คะแนน 
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 เม่ือนําคะแนนจากคําถามทุกขอมาหาคาเฉล่ีย จะจัดระดับพฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุม
ตัวอยางออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 

คาเฉล่ียตํ่ากวา 1.5  หมายถึง  การเปดรับส่ือนอยมาก 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  การเปดรับส่ือนอย 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  การเปดรับส่ือปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  การเปดรับส่ือสูง  
คาเฉล่ีย 4.50 ข้ึนไป หมายถึง  การเปดรับส่ือสูงมาก 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การเสนอรายงานผลการวิเคราะหขอมูล เร่ือง “การส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 
สวน คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ แบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนคือ  
สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ผูศึกษาใชสถิติพื้นฐานไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ียในการอธิบายซ่ึง
เนื้อหาการวิเคราะหสวนท่ี 1 แบงออกเปนสวน ๆ ตามลําดับดังนี ้

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
2. การเปดรับส่ือท่ัวไปและการเปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
4. ระดับความรูความเขาใจ ความรูสึกรับผิดชอบและพฤตกิรรมอันเกิดจากการมี

จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
5. ส่ือท่ีมีผลตอการรับรู การจดจํา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการ

ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
6. การเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากการโนมนาวใจของ

องคประกอบในกระบวนการส่ือสาร 
7. ขอเสนอแนะในการผลิตส่ือเพ่ือใชในการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

2. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม แบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 สวนคือ  
สวนท่ี 1 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและ

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีจติสํานึกรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สวนท่ี 2 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิด

จากการรับรู การจดจําเนื้อหา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจาก
ส่ือมวลชนและบุคคล 

สวนท่ี 3 การสนทนาเพ่ือสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลชนและ
ส่ือบุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

3. การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
 
4.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สามารถสรุปลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดดังนี้   
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย   
       หญิง 

 
195 
205 

 
48.75 
51.25 

รวม 400 100.00 
2. อายุ 

11 - 15 ป 
16 - 18 ป 
19 – 25 ป 

 
167 
123 
110 

 
41.75 
30.75 
27.50 

รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา 

 
143 
141 
116 

 
35.75 
35.25 
29.00 

รวม 400 100.00 
4. รายไดครอบครัวตอเดือน 

ต่ํากวา 20,000 บาท 
20,001- 30,000 บาท 
30,001- 50,000 บาท 
มากกวา 50,000 บาท 

 
215 
103 
44 
38 

 
53.75 
25.75 
11.00 
9.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีจํานวนท้ังส้ิน 400 คน เปนเพศชายรอยละ 48.75 
เพศหญิงรอยละ 51.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 11-15 ป รอยละ 41.5  รองลงมาคือ อายุ 16-18 ป 
รอยละ 30.75 และอายุ 19-25 ป รอยละ 27.50  

กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 35.75 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 35.25 และกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา รอย
ละ 29.00 

กลุมตัวอยางมีรายไดของครอบครัวตอเดือน สวนใหญจะอยูท่ีต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 53.75 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาทตอเดือน รอยละ 25.75 สําหรับรายไดตอครอบครัว
ระหวาง 30,001-50,000 บาทตอเดือน รอยละ 11.0 และมากกวา 50,000 บาทตอเดือน มีจํานวนนอย
ท่ีสุด รอยละ 9.50 
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4.1.2 การเปดรับส่ือท่ัวไปและการเปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 
ตารางท่ี 2 การเปดรับขาวสารท่ัวไปจากส่ือมวลชน และส่ือบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี 1. ส่ือมวลชน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 โทรทัศน 4.63 0.6208 
2 หนังสือพิมพ 3.54 0.9518 
3 ภาพยนตร 3.41 1.0746 
4 วิทยกุระจายเสียง 3.07 1.0385 
5 อินเตอรเน็ต 3.10 1.1898 
6 นิตยสาร 2.84 1.0362 

 2. ส่ือบุคคล   

1 เพื่อน 3.66 0.9394 
2 พอแม 3.51 1.0405 
3 ครู/อาจารย 3.27 1.0215 
4 ดารา/นักรอง/ดีเจ 2.94 1.2339 
5 ญาติพี่นอง 2.78 1.0268 
6 นักการเมือง/ผูนําประเทศ 2.58 1.0893 
7 พระ/ผูนําศาสนา 2.15 0.9090 
8 ผูใหญบาน/กํานัน/หัวหนาชมรม 1.79 0.9477 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา การเปดรับขาวสารทั่วไปจากส่ือมวลชนกลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร

ท่ัวไปจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ และภาพยนตรตามลําดับ สวนการเปด
ขาวสารทั่วไปจากส่ือบุคคล กลุมตัวอยางเปดรับจากเพือ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ พอแม และ ครู
อาจารย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ชนดิของขาวสารที่กลุมตัวอยางติดตาม 
 

ลําดับท่ี ชนิดของขาวสาร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1 ขาวสารดานบันเทิง 4.00 0.9190 
2 ขาวสารดานกฬีา 3.81 1.0924 
3 ขาวสารดานการทองเท่ียว 3.71 0.9655 
4 ขาวสารดานการศึกษา 3.36 0.9440 
5 ขาวสารบานเมือง 3.16 0.8952 
6 ขาวสารดานศิลปวัฒนธรรม 3.12 1.0075 
7 ขาวสารดานสาธารณสุข 3.07 0.8441 
8 ขาวสารดานอนุรักษส่ิงแวดลอม 3.05 0.9497 
9 ขาวสารดานตางประเทศ 3.01 0.9080 
10 ขาวสารดานเศรษฐกิจ 2.85 0.8530 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางสนใจเปดรับขาวสารดานบันเทิงมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.00) 

รองลงมาคือ ขาวสารดานกฬีา (คาเฉล่ีย 3.81) สวนขาวสารดานการทองเท่ียวอยูอันดับท่ี 3 (คาเฉล่ีย 
3.71)  
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ตารางท่ี 4 การเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยวจากส่ือมวลชน และส่ือบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ลําดับท่ี ส่ือมวลชน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 โทรทัศน 4.27 0.7992 
2 หนังสือพิมพ 3.36 0.9179 
3 ภาพยนตร 3.21 1.1147 
4 อินเตอรเน็ต 3.11 1.2364 
4 นิตยสาร 3.11 1.0132 
6 วิทยกุระจายเสียง 3.00 0.9899 

 ส่ือบุคคล   

1 เพื่อน 3.31 0.9977 
2 พอแม 3.22 1.0597 
3 ดารา/นักรอง/ดีเจ 2.91 1.2779 
4 ครู/อาจารย 2.89 1.0890 
5 ญาติพี่นอง 2.68 1.0422 
6 นักการเมือง/ผูนําประเทศ 2.28 1.1011 
7 พระ/ผูนําศาสนา 2.05 1.0036 
8 ผูใหญบาน/กํานัน/หัวหนาชมรม 1.82 0.9308 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา  การเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวจากส่ือมวลชนของกลุมตัวอยาง 

จะเปดรับจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ และภาพยนตรตามลําดับ สวนการ
เปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือบุคคล กลุมตัวอยางจะเปดรับจาก เพื่อนมากที่สุด 
รองลงมาคือ พอแม และดารา/นักรอง/ดีเจ ตามลําดับ 
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4.1.3 พฤติกรรมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละความถ่ีในการเดินทางทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง 
 

ความถ่ี จํานวน รอยละ 
1 – 2 เดือนคร้ัง 139 34.75 
3 – 4 เดือนคร้ัง 97 24.25 
5 – 6 เดือนคร้ัง 67 16.75 
ปละคร้ัง 77 19.25 
อ่ืนๆ (ไมแนนอน) 20 5.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง กลุมตัวอยางเดินทางทองเท่ียว 1 – 2 เดือนคร้ังมากท่ีสุด จํานวน 139 คน คิดเปน
รอยละ 34.75 รองลงมาคือ 3 – 4 เดือนคร้ัง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 และ ปละคร้ังมา
เปนอันดับท่ี 3 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25   
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเดินทางไปทองเท่ียวดวย 
 

บุคคล จํานวน รอยละ 
ครอบครัว 259 64.75 
เพื่อน 120 30.00 
คนรัก 8 2.00 
คนเดียว 8 2.00 
อ่ืนๆ (ร.ร.พาไป) 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางกลุมตัวอยางเดินทางไปทองเท่ียวกับครอบครัวมากท่ีสุด รอยละ 64.75 รองลงมา
คือไปกับเพื่อน รอยละ 30.00  
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ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคหลักในการทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง 

วัตถุประสงคหลักในการทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
1.พักผอนหยอนใจคลายเครียด 272 68.00 
2.หาประสบการณใหกับชีวติ 39 9.75 
3.สรางความสนุกสนานต่ืนเตน 37 9.25 
4.ศึกษา เรียนรู สัมผัสสถานท่ีทองเท่ียว 20 5.00 
5.สรางความสัมพันธภายในกลุม 10 2.50 
6.นําประสบการณจากการทองเท่ียวกลับมาถายทอด 7 1.75 
6.เรียนรูชีวิตของผูคน ศิลปวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว 7 1.75 
7.สรางความภาคภูมิใจใหกับตัวเอง 6 1.50 
8.อ่ืนๆ 2 0.50 
รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง มากท่ีสุด
คือ เพื่อพักผอนหยอนใจคลายเครียด รอยละ 68.00 รองลงมาเพ่ือหาประสบการณใหกับชีวติ รอยละ 
9.75 และเพื่อสรางความสนุกสนานต่ืนเตน รอยละ 9.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีกลุมตัวอยางนิยมไปเท่ียวมากท่ีสุด 

แหลงทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
1.แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ เชน ภูเขา น้ําตก ทะเล ฯลฯ 349 87.25 
2.แหลงทองเท่ียวเชิงประวัตศิาสตร เชนโบราณสถาน  
วัด พิพิธภัณฑ 

28 
 

7.00 
 

3.แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน ตลาดน้ํา งานเทศกาล
ประเพณตีางๆ 

16 
 

4.00 
 

4.แหลงความรูทางวิทยาศาสตร เชน ทองฟาจําลอง หอดูดาว 
ฯลฯ 

7 1.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางนยิมไปทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติมาก
ท่ีสุด รอยละ 87.25 รองลงมาคือสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร รอยละ 7.00 อันดับ 3 คือ
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 4.00 และแหลงความรูทางวิทยาศาสตรเปนอันดับท่ี 4 รอย
ละ 1.75  
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมตัวอยาง 
 

กิจกรรม เคยไป ไมเคยไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การเดินปา 
ศึกษาธรรมชาติ 
สอง/ดูนก 
ศึกษา/เท่ียวถํ้า 
ศึกษาทองฟาดาราศาสตร 
ลองเรือศึกษาธรรมชาติ 
ดําน้ําชมปะการังน้ําต้ืน 
ดําน้ําลึก 
พายเรือแคน/ูเรือคายัค/เรือบด/เรือใบ 
ถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ 
ข่ีจักรยานตามเสนทางธรรมชาติ 
ชมทิวทัศนธรรมชาติในบรรยากาศท่ีสงบ 
ปน/ไตเขา 
พักแรมดวยเต็นท 
เคร่ืองรอนขนาดเล็ก 
ลองแพยาง/แพไมไผ 
พักผอนรับประทานอาหาร 
เท่ียวน้ําตก 
วินดเซิรฟ 

231 
222 
97 

193 
121 
103 
91 
35 
56 

111 
124 
164 
82 

191 
16 
92 

280 
336 
19 

57.75 
55.50 
24.25 
48.25 
30.25 
25.75 
22.75 
8.75 

14.00 
27.75 
31.00 
41.00 
20.50 
47.75 
4.00 

23.00 
70.00 
84.00 
4.75 

169 
178 
303 
207 
279 
297 
309 
365 
344 
289 
276 
236 
318 
209 
384 
308 
120 
64 

381 

42.25 
44.50 
75.75 
51.75 
69.75 
74.25 
77.25 
9.25 

86.00 
72.25 
69.00 
59.00 
79.50 
52.25 
96.00 
77.00 
30.00 
16.00 
95.25 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่กลุมตัวอยางเคยไปมากท่ีสุด คือ 

เท่ียวน้ําตก จาํนวน 336 คน รองลงมาคือกิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร จํานวน 280 คน 
กิจกรรมการเดินปา จํานวน 231 คน และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ จํานวน 222 คน ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 10 คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมขณะปฏิบัติตัวในฐานะนักทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 
  

พฤติกรรม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

1.นําเคร่ืองเสียงไปเปดในขณะทองเท่ียว 3.50 1.2486 
2.รองรําทําเพลงในสถานท่ีพัก 2.77 1.1707 
3.ตั้งแคมปไฟรองเพลง 3.03 1.1897 
4.นําอุปกรณ เชน กลอง กตีาร ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ ไปประกอบกิจกรรม
สันทนาการ 

3.07 1.2755 

5.ประกอบกิจกรรมสันทนาการ เชน รองเพลง ตีกลอง เลนกีตาร ฉ่ิง 
ฉาบ ระหวางการเดินทางในสถานท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

2.97 1.2925 

6.ไมนําอุปกรณ เชน กลอง กีตาร ฉ่ิง ฉาบ ไปประกอบกจิกรรม
สันทนาการ 

2.71 1.2688 

7.ท้ิงขยะลงในที่ท่ีสถานท่ีทองเท่ียวเตรียมไว 3.66 1.4243 
8.ขณะเดินทางในสถานท่ีทองเท่ียวทานเก็บเศษขยะ อาหาร เศษขยะ
อ่ืนๆ ไวเพื่อท้ิงตามจุดท่ีสถานท่ีทองเท่ียวเตรียมไวให 

3.45 1.1203 

9.รักษาความสะอาดสถานท่ีพัก 4.08 0.8524 
10.ขีดเขียนตามโขดหิน หนาผา ผนังถํ้า 4.65 0.7968 
11.นําของฝากจากธรรมชาติติดตัวกลับมาบาน เชน ปะการัง ใบไม 
หิน ท่ีมีรูปทรงสีสันสวยงาม 

4.23 1.1142 

12.แตงกายดวยเส้ือผาสีฉูดฉาดเม่ือไปเท่ียวปา 3.83 1.0450 
13.สวมใสเส้ือผารัดกุมแนนหนาเม่ือไปเท่ียวทะเล น้ําตก ลองแพ 3.12 1.2064 
14.เตรียมสุรา/ของมึนเมาไปในสถานท่ีทองเท่ียว 3.97 1.2710 
15.ดื่มสุราและของมึนเมาขณะทองเท่ียว 4.13 1.2260 
16.เลนการพนนัเพื่อความสนุกสนานภายในกลุม เชน ไพอูโน สลาฟ 
99 โดยไมไดหวังรายได 

3.64 1.3988 

17.เด็ดใบไมหรือรบกวนสัตวในสถานท่ีทองเท่ียว 4.32 0.9058 
18.รวมกิจกรรมกับคนในทองถ่ินในการทองเท่ียว 2.85 1.1801 
19.ซ้ือสินคาหรือของท่ีระลึกจากสถานท่ีทองเท่ียว 3.58 0.9854 
20.บริจาคเงินตามจุดท่ีสถานท่ีทองเท่ียวต้ังไวรับบริจาค 3.14 0.9693 

เฉล่ียรวมทุกพฤติกรรม 3.53 0.4761 
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จากตารางท่ี 10 พบวา คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมขณะปฏิบัติตัวในฐานะนกัทองเท่ียวของ
กลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย 3.53 คะแนน โดย
พฤติกรรมท่ีไดรับคะแนนสูงสุดคือการไมขีดเขียนตามโขดหิน หนาผา ผนังถํ้า (คะแนนเฉล่ีย 4.65) 
รองลงมาคือไมเด็ดใบไมหรือรบกวนสัตวในสถานท่ีทองเท่ียว (คะแนนเฉล่ีย 4.32) อันดับท่ี 3 คือ 
การไมนําของฝากจากธรรมชาติติดตัวกลับมาบาน (คะแนนเฉล่ีย 4.23) สวนพฤติกรรมท่ีไดคะแนน
นอยท่ีสุด ไดแก การไมนําอุปกรณ เชน กลอง กีตาร ฉ่ิง ฉาบ ไปประกอบกิจกรรมสันทนาการ 
(คะแนนเฉล่ีย 2.71)  
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4.1.4 ระดับความรูความเขาใจ ความรูสึกรับผิดชอบ และพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 
ตารางท่ี 11 คาเฉล่ียคะแนนความรูความเขาใจเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนเิวศของกลุมตัวอยาง 
 

คําถาม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีทุกฝายรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบนเิวศ 

9.40 0.2378 

2.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีไมทําลายหรือทําให
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

8.63 0.3448 

3.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความ
ตองการท่ีจะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจําวันท่ีจําเจและเรงรีบ 

3.33 0.4717 

4.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเนนใหนกัทองเท่ียวไดสัมผัสหรือมี
ประสบการณกับสภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรง 

9.15 0.2792 

5.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการเสริมสรางจรรยาบรรณเชิงบวกดาน
ส่ิงแวดลอมใหกับนกัทองเที่ยวจากการศกึษาเรียนรูสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ 

8.98 0.3037 

6.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนนันทนาการท่ีเกิดข้ึนในเวลาวางท่ีมีการ
เดินทางเขามาเกี่ยวของโดยเปนการเดนิทางไปยังแหลงทองเท่ียว 

1.95 0.3967 

7.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีใหประโยชนกลับคืนสู
ธรรมชาติและการอนุรักษธรรมชาติ 

8.58 0.3500 

8.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีตองการสรางจิตสํานึก
เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

9.28 0.2596 

9.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดรับความ
พึงพอใจจากการทองเท่ียว 

2.00 0.4005 

10.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีเนนท่ีการเสริมแตงหรือ
การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

6.20 0.4860 

11.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีชุมชนทองถ่ินเขามามี
สวนรวม 

8.40 0.3671 

12.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนนท่ีคุณคาธรรมชาติ 9.28 0.2596 
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13.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีเดนิทางเพือ่เปล่ียน
บรรยากาศและส่ิงแวดลอม 

2.55 0.4364 

14.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีเนนท่ีลักษณะเดนท่ีเปน
เอกลักษณของแหลงทองเท่ียว 

8.05 0.3967 

15.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีตองการชมทิวทัศนท่ี
แตกตางกันในแตละสถานท่ีทองเท่ียว 

1.38 0.3448 

คะแนนเฉล่ีย 6.48 0.1094 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของ

กลุมตัวอยางอยูท่ีระดับ 6.48 คะแนน ซ่ึงอยูในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบถูกในเร่ืองความรูความเขาใจเกีย่วกับการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

คําถาม ม.ตน 
(รอยละ) 

ม.ปลาย 
(รอยละ) 

อุดมศึกษา 
(รอยละ) 

1.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ี
ทุกฝายรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
ธรรมชาติและระบบนิเวศ 

94.41 91.49 96.55 

2.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ี
ไมทําลายหรือทําใหธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

81.19 87.23 91.37 

3.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจะหลีกหนี
จากสภาพชีวิตประจําวนัท่ีจําเจและเรงรีบ 

46.15 29.47 21.55 

4.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเนนใหนกัทองเท่ียว
ไดสัมผัสหรือมีประสบการณกับ
สภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรง 

86.01 94.33 94.83 

5.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการเสริมสราง
จรรยาบรรณเชิงบวกดานส่ิงแวดลอมใหกบั
นักทองเท่ียวจากการศึกษาเรียนรู
สภาพแวดลอมธรรมชาติ 

85.31 92.20 92.24 

6.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนนันทนาการท่ี
เกิดข้ึนในเวลาวางท่ีมีการเดนิทางเขามา
เกี่ยวของโดยเปนการเดนิทางไปยังแหลง
ทองเท่ียว 

23.08 14.90 20.69 

7.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ี
ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติและการ
อนุรักษธรรมชาติ 

86.71 82.27 88.79 

8.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ี
ตองการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

90.91 92.91 94.82 
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คําถาม ม.ตน 
(รอยละ) 

ม.ปลาย 
(รอยละ) 

อุดมศึกษา 
(รอยละ) 

9.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจจากการ
ทองเท่ียว 

26.57 14.89 18.10 

10.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีเนนที่การเสริมแตงหรือการพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ 

58.74 56.02 73.28 

11.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม 

79.72 85.10 87.93 

12.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีมุงเนนที่คุณคาธรรมชาติ 

88.81 92.91 97.41 

13.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีเดินทางเพื่อเปล่ียนบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอม 

27.27 19.85 30.17 

14.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีเนนที่ลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของ
แหลงทองเท่ียว 

79.02 80.14 82.76 

15.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว
ท่ีตองการชมทิวทัศนท่ีแตกตางกันในแตละ
สถานท่ีทองเท่ียว 

12.59 12.06 17.24 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา คําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกและไดคะแนนสูงทุกระดับการศึกษา 

คือ ขอ1.การทองเท่ียวเชงินิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีทุกฝายรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ
และระบบนเิวศ ขอ8.การทองเท่ียวเชิงนเิวศเปนการทองเท่ียวที่ตองการสรางจิตสํานึกเกีย่วกับการ
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และขอ 12.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวท่ีมุงเนนท่ี
คุณคาธรรมชาติ  

สวนขอท่ีกลุมตัวอยางตอบผิดมากท่ีสุด ไดแก ขอ 15.การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการ
ทองเท่ียวท่ีตองการชมทิวทัศนท่ีแตกตางกนัในแตละสถานท่ีทองเท่ียว  
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ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 
ต่ํา 31 7.75 

ปานกลาง 321 80.25 
สูง 48 12.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 13 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 80.25 

รองลงมาคือระดับความรูสูง รอยละ 12.00 และมีความรูในระดับตํ่า รอยละ 7.75  
 ท้ังนี้การแบงระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ใชคะแนน 0.00 – 4.90 
เทากับระดับความรูต่ํา คะแนน 5.00 – 7.90 เทากับระดับความรูปานกลาง และคะแนน 8.00 – 10.00 
เทากับระดับความรูสูง 
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ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กลุมตัวอยาง
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ระดับความรูต่าํ ระดับความรู 
ปานกลาง 

ระดับความรูสูง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
19 
12 

 
4.75 
3.00 

 
153 
168 

 
38.25 
42.00 

 
23 
25 

 
5.75 
6.25 

 
195 
205 

 
48.75 
51.25 

รวม 31 7.75 321 80.25 48 12.00 400 100.00 

2. อายุ 
11 – 15 ป 
16 – 18 ป 
19 – 25 ป 

 
17 
9 
5 

 
4.25 
2.25 
1.25 

 
131 
105 
85 

 
32.75 
26.25 
21.25 

 
19 
9 

20 

 
4.75 
2.25 
5.00 

 
167 
123 
110 

 
41.75 
30.75 
27.50 

รวม 31 7.75 321 80.25 48 12.00 400 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       อุดมศึกษา  

 
16 
10 
5 

 
4.00 
2.50 
1.25 

 
111 
119 
91 

 
27.75 
29.75 
22.75 

 
16 
12 
20 

 
4.00 
3.00 
5.00 

 
143 
141 
116 

 
35.75 
35.25 
29.00 

รวม 31 7.75 321 80.25 48 12.00 400 100.00 

4. รายไดครอบครัวตอ
เดือน 
ต่ํากวา 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
มากกวา 50,000 บาท 

 
 

16 
9 
4 
2 

 
 

4.00 
2.25 
1.00 
0.50 

 
 

177 
81 
32 
31 

 
 

44.25 
20.25 
8.00 
7.75 

 
 

22 
13 
8 
5 

 
 

5.50 
3.25 
2.00 
1.25 

 
 

215 
103 
44 
38 

 
 

53.75 
25.75 
11.00 
9.50 

รวม 31 7.75 321 80.25 48 12.00 400 100.00 

 
จากตาราง 14 พบวา เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดครอบครัวตอเดือน กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูระดับปานกลางรอยละ 80.25  
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ตารางท่ี 15 คาคะแนนเฉล่ียความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของกลุมตัวอยาง 
 

ความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.เม่ือเห็นนักทองเท่ียวกลุมวัยรุนนั่งดื่มสุราและสงเสียงรองเพลงดัง
เปนท่ีรบกวนนักทองเท่ียวอ่ืนๆ 

2.13 1.1328 

2.เม่ือเห็นคุณปานักทองเท่ียวทานหนึ่งกําลังเทเศษอาหารลงในแมน้ํา
ลําธาร 

2.99 1.0560 

3.เม่ือเห็นนักทองเท่ียวกลุมหนึ่งกําลังถายรูปในจุดทีห่ามถายรูปแต
เปนสถานท่ีสวยงาม 

2.87 1.2392 

4.เม่ือเห็นนักทองเท่ียวกําลังเก็บใบไมสวยงามในสถานท่ีทองเท่ียว
เพื่อนํากลับบานดวย 

2.93 1.1929 

5.เม่ือเห็นนักทองเท่ียวกําลังสลักช่ือตัวเองลงบนหิน ถํ้าหนาผา 2.99 1.3006 
6.เม่ือเห็นนักทองเท่ียวมีอาการเมามายกําลังมีความสุขอยูกับการปา
ขวดเหลาลงทะเล หรือแมน้ําลําธาร 

3.11 1.1508 

7.เม่ือพบวามีชาวบานขายของท่ีระลึกในแหลงทองเท่ียว 3.02 1.1855 
8.เม่ือพบเห็นกลองรับบริจาคในแหลงทองเท่ียวเพื่อนําเงินไปบํารุง
สถานท่ี หรือชวยจายคาน้ํา คาไฟ 

1.80 1.0340 

9.เม่ือเขาไปในแหลงทองเท่ียวท่ีมีชาวบานทํากิจกรรมตางๆ อยู 1.87 1.2977 
คะแนนเฉล่ีย 2.63 0.5122 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมี

จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.63 คะแนน จาก
คะแนนสูงสุด 5 และตํ่าสุด 0 
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ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละแสดงความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานกึ
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร 

ต่ํา ปานกลาง สูง  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.     เพศ 
ชาย 

       หญิง 

 
31 
25 

 
7.75 
6.25 

 
150 
161 

 
37.50 
40.25 

 
17 
16 

 
4.25 
4.00 

 
198 
202 

 
49.50 
50.50 

รวม 56 14.00 311 77.75 33 8.25 400 100.00 

2.     อายุ 
11 – 15 ป 
16 – 18 ป 
29 – 25ป 

 
19 
20 
17 

 
4.75 
5.00 
4.25 

 
128 
104 
79 

 
32 
26 

19.7 

 
19 
11 
3 

 
4.75 
2.75 
0.75 

 
166 
135 
99 

 
41.50 
33.75 
24.75 

รวม 56 14.00 311 77.75 33 8.25 400 100.00 

3. ระดับการศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนตน 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       อุดมศึกษา 

 
14 
24 
18 

 
3.50 
6.00 
4.50 

 
111 
106 
94 

 
27.75 
26.50 
23.50 

 
18 
11 
4 

 
4.50 
2.75 
1.00 

 
143 
141 
106 

 
35.75 
35.25 
26.50 

รวม 56 14.00 311 77.75 33 8.25 400 100.00 

4. รายไดครอบครัวตอ
เดือน   
ต่ํากวา 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
มากกวา 50,000 บาท 

 
 

23 
18 
13 
2 

 
 

5.75 
4.50 
3.25 
0.50 

 
 

169 
75 
31 
36 

 
 

42.25 
18.75 
7.75 
9.00 

 
 

22 
10 
1 
0 

 
 

5.50 
2.50 
0.25 
0.00 

 
 

214 
103 
45 
38 

 
 

53.50 
25.75 
11.25 
9.50 

รวม 56 14.00 311 77.75 33 8.25 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 16  พบวา หากพิจารณาโดยรวมกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ เพศชายและ

หญิงมีระดับความรูสึกรับผิดชอบและพฤตกิรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาจากอายุ พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 3 ชวงอายุ มีระดับความรูสึกรับผิดชอบและ
พฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศในระดับปานกลาง 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา มี
คาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในระดับปานกลางท้ังหมด 

กลุมตัวอยางท่ีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือนตั้งแต 30,001 – 50,000 และ 50,000 บาทข้ึนไป 
มีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในระดับปานกลาง ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือน 30,000 บาทลงมา มี
คาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในระดับตํ่า 
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 ตารางท่ี 17 คาเฉล่ียและระดับความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปรผล 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
2.6405 
2.6271 

 
0.5378 
0.4877 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2. อายุ 
11 - 15 ป 
16 - 18 ป 
19 - 25 ป 

 
2.7485 
2.6125 
2.4828 

 
0.4897 
0.5305 
0.4862 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต่ํา 

3. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา 

 
2.7467 
2.6527 
2.5038 

 
0.4846 
0.5411 
0.4803 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4. รายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือน 
ต่ํากวา 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 50,000 บาท 
มากกวา 50,000 บาท 

 
2.6873 
2.6073 
2.5581 
2.4883 

 
0.5205 
0.5333 
0.5214 
0.3383 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต่ํา 

 
จากตารางท่ี 17 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอัน

เกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศในระดับปานกลาง  
กลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤตกิรรม

อันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง  
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 11-15 ป และ 16-18 ป มีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบ

และพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง ขณะท่ีกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 19-25 ป มีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจาก
การมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับตํ่า 
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กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา มี
คาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในระดับปานกลางท้ังหมด 

กลุมตัวอยางท่ีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือนตั้งแต 50,000 บาทลงมา มีคาเฉล่ียคะแนน
ความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับ
ปานกลาง ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือนตั้งแต 50,000 บาทข้ึนไป มีคาเฉล่ีย
คะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดับตํ่า 
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4.1.5 ส่ือท่ีมีผลตอการรับรู การจดจํา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางท่ี 18 คาเฉล่ียระดับการรับรู การจดจํา การโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
 

ส่ือ การรับรู 
 

การจดจํา 
 

การโนมนาวใจ 
ใหเกิดจิตสํานกึ 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. ส่ือมวลชน 
หนังสือพิมพ 
วิทยกุระจายเสียง 
โทรทัศน 
นิตยสาร 
ภาพยนตร 
อินเตอรเน็ต 

 
3.53 
3.18 
4.31 
3.14 
3.22 
3.23 

 
0.9306 
0.9695 
0.7722 
1.0999 
1.1489 

1.23732 

 
3.62 
3.12 
4.23 
3.20 
3.19 
3.26 

 
0.9791 
1.0321 
0.7929 
1.1248 
1.1764 
1.2655 

 
3.55 
3.25 
4.24 
3.23 
3.41 
3.26 

 
0.9431 
1.0702 
0.8488 
1.1102 
1.1380 
1.2175 

2. ส่ือบุคคล 
พอแม 
เพื่อน 
ญาติพี่นอง 
พระ/ผูนําศาสนา 
ครู/อาจารย 
ผูใหญบาน/กํานัน/
หัวหนาชมรม 
ดารา/นักรอง/ดีเจ 
นักการเมือง/ผูนํา
ประเทศ 

 
3.36 
3.37 
2.77 
2.07 
2.90 
1.95 

 
2.95 
2.32 

 
1.0618 
1.0195 
1.0670 
1.0406 
1.1163 
1.0234 

 
1.2673 
1.1917 

 
3.31 
3.29 
2.75 
2.13 
2.87 
1.98 

 
2.89 
2.30 

 
1.1234 
1.0793 
1.1261 
1.1289 
1.2083 
1.0403 

 
1.2763 
1.2098 

 
3.56 
3.36 
2.88 
2.51 
3.10 
2.20 

 
3.04 
2.47 

 
1.1064 
1.0479 
1.1606 
1.2744 
1.1817 
1.1052 

 
1.2541 
1.2033 
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จากตารางท่ี 18 พบวา ส่ือท่ีกลุมตัวอยางคิดวามีผลตอการรับรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ส่ือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.53) 
เพื่อน (คาเฉล่ีย 3.37) และพอแม (คาเฉล่ีย 3.36) ตามลําดบั  

ส่ือท่ีกลุมตัวอยางเหน็วามีผลตอการจดจําสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุด
คือส่ือโทรทัศน (คาเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.62) พอแม (คาเฉล่ีย 3.31) 
และเพื่อน (คาเฉล่ีย 3.29) ตามลําดับ 

ส่ือท่ีกลุมตัวอยางเหน็วามีผลตอการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงนิเวศมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน (คาเฉลี่ย 4.23) รองลงมาคือพอแม (คาเฉลี่ย 3.56) 
หนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.55) และเพื่อน (คาเฉล่ีย 3.36) ตามลําดับ 
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4.1.6การเกิดจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศจากการโนมนาวใจขององคประกอบในกระบวนการ
ส่ือสาร 
 
ตารางท่ี 19 คาเฉล่ียคุณลักษณะของผูสงสารท่ีจะสามารถโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

คุณลักษณะของผูสงสาร คาเฉล่ีย สวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
มีความนาเชื่อถือ 4.21 0.7631 
มีวัยใกลเคียงกบัเยาวชน 3.64 0.8594 
มีความรูเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 4.21 0.8131 
มีความสามารถในการถายทอด 4.09 0.8938 
มีความเขาใจในเยาวชน 4.05 0.8228 
มีทัศนคติท่ีดีตอเยาวชน 4.03 0.8492 
มีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 4.14 0.8557 
มีรูปรางหนาตาและบุคลิกภาพด ี 3.35 1.0244 
อ่ืนๆ 8.86 0.8360 
 

จากตารางท่ี 19 พบวา คุณลักษณะของผูสงสารท่ีจะสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกใน
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมตัวอยางมากท่ีสุดคือ มีความนาเช่ือถือและมีความรูเร่ืองการทองเท่ียว
เชิงนิเวศซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากันคือ 4.21 รองลงมาคือมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงนเิวศ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.14 และมีความสามารถในการถายทอดซ่ึงคาเฉล่ียเทากับ 4.09 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 คาเฉล่ียอันดับบุคคลท่ีควรเปนผูสงสารเพ่ือโนมนาวในใหเกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ 
 

บุคคล คาเฉล่ีย สวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
พอแม/ญาติพี่นอง 2.93 2.0260 
ครูอาจารย 4.04 1.8240 
พระ/ผูนําทางศาสนา 6.43 2.3598 
กํานัน/ผูใหญบาน/หัวหนาชมรม 6.46 1.9151 
เพื่อน 3.97 2.3649 
นักการเมือง 6.72 1.9396 
ดารา/นักรอง/ดีเจ 4.49 2.4443 
นักกฬีา 6.54 2.1517 
มัคคุเทศก/เจาหนาท่ีอุทยาน 3.65 2.5148 
อ่ืนๆ  9.76 1.2973 
  

จากตารางท่ี 20 บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนผูสงสารเพ่ือโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศอันดับ 1 คือ พอแม/ญาติพี่นอง อันดับ 2 คือมัคคุเทศก/เจาหนาท่ีอุทยาน 
และอันดับ 3 คือ เพื่อน 
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ตารางท่ี 21 อันดับคาเฉล่ียรูปแบบการนําเสนอท่ีสามารถโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 

รูปแบบการนาํเสนอ คาเฉล่ีย สวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
การพูดของดีเจในรายการเพลง 4.91 2.5967 
การตูน 5.93 2.8319 
สอดแทรกเนื้อหาในละคร 5.21 2.3534 
สารคดีทองเท่ียว 3.46 2.4140 
สัมภาษณบุคคลท่ีเปนผูนําความคิด 5.79 2.1778 
โฆษณา 4.09 2.4067 
การบรรยายในช้ันเรียนของครูอาจารย 5.50 2.3299 
ขาวหรือสกูป 5.20 2.4964 
การบรรยายของมัคคุเทศกขณะนําเท่ียว 4.95 2.6749 
อ่ืนๆ  9.92 0.7611 
  

จากตารางท่ี 21 รูปแบบการนําเสนอเนือ้หาเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศทีก่ลุมตัวอยาง
ระบุวาสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ สาร
คดีทองเท่ียว อันดับ 2 คือ การโฆษณา และอันดับ 3 คือ การพูดของดีเจในรายการเพลงซ่ึงใกลเคียง
กับอันดับ 4 คือ การบรรยายของมัคคุเทศกขณะนําเท่ียวตามลําดับ 
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ตารางท่ี 22 คาเฉล่ียการจัดอันดับเนื้อหาที่สามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 
 

เนื้อหา คาเฉล่ีย สวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน 
1.ช้ีใหเห็นสภาพปญหาของแหลงทองเท่ียงเชิงนิเวศ 2.30 1.2900 
2.วิธีปฏิบัติตัวในการเปนนักทองเท่ียวท่ีด ี 2.89 1.2589 
3.ใหขอมูลเกีย่วกับสถานท่ีทองเท่ียว 3.10 1.6802 
4.ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติตัวไมถูกตองของ         
นักทองเท่ียว 

3.36 1.3204 

5. เสนอแนวทางในการแกปญหา 3.38 1.3021 
อ่ืนๆ  5.99 0.2500 
  

จากตารางท่ี 22 แสดงเนื้อหาท่ีกลุมตัวอยางตองการใหมีการนําเสนอเพื่อโนมนาวใจใหเกิด
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศพบวา อันดับ 1 คือ เนื้อหาท่ีช้ีใหเห็นสภาพปญหาของแหลง
ทองเท่ียวเชิงนเิวศมากท่ีสุด อันดับ 2 คือ เนื้อหาเกีย่วกับวิธีปฏิบัติตวัในการเปนนกัทองเท่ียวท่ีดี 
และอันดับ 3 คือ เนื้อหาเกีย่วกับการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ตามลําดับ  
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4.1.7 ขอเสนอแนะในการผลิตส่ือเพ่ือสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับเยาวชนไทย
ของกลุมตัวอยาง 
 
 จากคําถามปลายเปดท่ีใหกลุมตัวอยางเสนอแนะรูปแบบการนําเสนอ ลักษณะเนื้อหา และ
อ่ืนๆ ในการผลิตส่ือเพ่ือสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับเยาวชนไทย กลุมตัวอยางได
เสนอแนวคิดตางๆ สามารถสรุปได ดังนี ้

1) กลุมตัวอยางเห็นวาการจัดทําโฆษณาทางสื่อโทรทัศนโดยใชพรีเซ็นเตอรซ่ึงวัยรุนช่ืน
ชอบจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปดรับสารและรับรูเนื้อหาสารไดมากข้ึน 

2) รูปแบบการนําเสนอแบบการตูนเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีนกัเรียนมัธยมใหความสนใจ
และเช่ือวาเปนส่ือท่ีนาจะเปดรับไดงาย ทําความเขาใจไดงายกวาส่ือท่ีมีเนื้อหาหนกั 
ท้ังนี้สามารถนําการตูนไปใสในส่ือตางๆ ไดท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวแบบเอนิเมช่ัน 
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4.2 การวิเคราะหขอมูลจากการทําสนทนากลุม (FOCUS GROUP DISCUSSION) 
 
 การเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม (FOCUS GROUP DISCUSSION) ในการศึกษา “การ
ส่ือสารเพ่ือสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร” คร้ังนี้ แบง
สาระในการสนทนาออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมีจิตสํานกึรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 สวนท่ี 2 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดจาก
การรับรู การจดจําเนื้อหา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศจาก
ส่ือมวลชนและบุคคล 
 สวนท่ี 3 การสนทนาเพ่ือสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 โดยกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมคร้ังแบงตามระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ชาย 6 คน หญิง 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 6 คน หญิง 6 คน ระดับอุดมศึกษา 
ชาย 8 คน หญิง 8 คน 
 จากการศึกษาพบวา 
 
 4.2.1  กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 สวนท่ี 1 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมีจิตสํานกึรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การเดินทางไปทองเท่ียวของกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตนท้ังหมดโดยปกติจะ
เดินทางไปกับครอบครัว ญาติ และบางคร้ังก็มีเพื่อนไปกับครอบครัวของตัวเองดวย โดยจะไป
ทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเท่ียวทางน้ําคือ น้ําตกและทะเล ไดแก วังตะไคร น้ําตกนางรอง น้ําตก
สาลิกา น้ําตกเจ็ดสาวนอย ชะอํา บางแสน พัทยา อาวมะนาว ลองแพท่ีจังหวดักาญจนบุรี สถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีเปนภูเขา ปา ไดแก ภูช้ีฟา ลําพูน ลําปาง ตาก สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนสวนสาธารณะ 
ไดแก สวนจตุจักร นอกจากนี้ยังมีไปทองเที่ยวตามงานประเพณี เชน งานบุญบ้ังไฟ ท่ีจังหวดัยโสธร 
งานสงกรานต ลอยกระทง วัตถุประสงคของการไปทองเท่ียวคือเพ่ือผอนคลายและลืมความเครียด 
ตองการกลับมาเลาใหเพื่อนฟง 
 กิจกรรมตางๆ ระหวางการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางมัธยมศึกษาตอนตนคือ 
 - รองเพลง โดยรองในรถต้ังแตเร่ิมออกเดนิทางจนถึงท่ีพัก เพราะกลัวเหงา และในระหวาง
ท่ีทองเท่ียวก็จะรองเพลงดวยเชนเดียวกนั โดยกลุมตัวอยางบอกวาระหวางนอนหลับกับรองเพลงจะ

DPU



 52

เลือกรองเพลงมากกวา ท้ังนี้กลุมตัวอยางจะเตรียมหนังสือเพลงไปดวยพรอมท้ังอุปกรณท่ีใชควบคู
กับการรองเพลงคือ กีตาร กลองยาวอันเล็กๆ ขวดเบียรท่ีสามารถใชเคาะหรือตีประกอบจังหวะได 
 - เลนไพ ไดแก เกาเก ดัมม่ี สลาฟ ปอกเดง โดยเลนเพื่อความสนุกสนาน แกเซ็ง มีท้ังเลน
เพียงแคการจดแตมไว และมีการวางเงินเปนเดิมพนับาง ตาละ 1 บาท เม่ือเลนเลิกแลวคนท่ีไดเงิน
มากจะไมมีการคืนเงินใหจะมีแตการซ้ือขนมเล้ียงเพื่อนๆ ในวันรุงข้ึน ท้ังนี้เปนเพราะเลนไพกนั
ตั้งแตกลางคืนจนถึงเชา 
 - ดื่มเหลา เคยด่ืมบางกับเพือ่นแตตองไมใหพอแมเห็น มีบางคนท่ีเคยดื่มกับพอแมบางบาง
คนก็พอแมหามไมใหดื่มเลย เวลาท่ีดื่มเหลาแลวจะรองเพลงเสียงดังกวาเดิม 
 นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเลนผีถวยแกว และดูโทรทัศนถาสถานท่ีทองเท่ียวแหงนัน้มีใหดู ถา
ไมมีก็ทํากจิกรรมขางตนท่ีกลาวมาแลว 
 การปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑของกลุมตัวอยางในการทองเที่ยว พบวา 

- การท้ิงขยะ จะเก็บขยะไวกอนแลวคอยท้ิงใสถุงท่ีเตรียมไวแลวนาํไปท้ิงยังท่ีท้ิงขยะ 
และมีท้ิงตามพื้นหรือตามโตะท่ีไปนั่งทานอาหาร 

- เคยนําเปลือกหอยติดตวักลับมา ประเภทหอยเจดีย โดยเก็บมาไวสําหรับเลน แตไมเคย
นําเอาใบไมสวยๆ ติดตัวกลับมา 

- สลักช่ือตามใบไม หิน สวนใหญของกลุมตัวอยางไมเคยเขียนหรือสลักช่ือลงบนตนไม 
หิน ผนังถํ้าเลย เพราะมีความรูสึกแย รูสึกไมดี รูสึกแปลกใจวาคนเขียนเขียนไปได
อยางไร เพราะตนไม ใบไม หิน อยูเฉยๆ ก็สวยอยูแลว ยิ่งถาคนเขียนลายมือไมสวยก็
จะยิ่งดูแยมากข้ึนไปอีก รูสึกวาจะทําใหสกปรก ดูไมสวยงาม เปนการทําลายธรรมชาติ
ท่ีสวยงามอยูแลว ธรรมชาติควรมีไวเพื่อความสวยงาม รูสึกวาคนท่ีเขียนทําตัวเหมือน
เปนเจาของ ท้ังๆ ท่ีตามความเปนจริงธรรมชาติเปนของทุกคน 

มีกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวท่ีเคยเขียนช่ือตัวเองและช่ือเพ่ือนลงบนใบไม โดยกอนเขียนจะ
เหลียวซายแลขวากอนวาไมมีใครเห็นจงึเขียน 

ปญหาตางๆ ท่ีพบเจอในการทองเท่ียวคือ 
- นักทองเท่ียวรองเพลงเสียงดังหรือสงเสียงดัง กลุมตัวอยางจะเกิดความรูสึกรําคาญ แตไม

กลาเขาไปตอวาตรงๆ จะใชวิธีสงเสียงโหใหไดยินเพื่อเปนการเตือนวารูสึกรําคาญ โดยจะชวน
เพื่อนสงเสียงโหกันเปนกลุมและสงเสียงโหโดยไมใหเห็นหนาดวยเพราะกลัวจะโดนทําราย บางคน
ก็ใชวิธีสงเสียงโหแลววิ่งหนี ซ่ึงผลจากการสงเสียงโหคือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีรองเพลงหรือสงเสียง
ดังจะเงียบและหันกลับมามองหาตนเสียงแลวก็รองเพลงกันตอไปอีก หรือไมก็จะใชวิธีดาใหไดยิน 
โดยไมใหเห็นหนาแลวกว็ิ่งหนี ผลท่ีไดก็คือกลุมนักทองเท่ียวเงียบเสียงลงได นอกจากนีก้็มีกลุม
ตัวอยางท่ีรูสึกรําคาญแตก็ทนฟงไดหากเกดิความรูสึกรําคาญมากๆ ก็จะใชวิธีเดินหน ี ท่ีนาสนใจคือ 
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กลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิงหนึง่คนบอกวาทนฟงเสียงดังได ถารองเพลงเพราะกจ็ะฟงตอ บางทีก็รอง
เพลงคลอตามท่ีกลุมท่ีรองเพลงสงเสียงดัง แตไมไดทํา 

-นักทองเท่ียวท้ิงขยะไมถูกท่ี กลุมตัวอยางจะไมกลาไปตักเตือนเพราะรูสึกวาตัวเองเปนเด็ก
กวา แตถาขยะลอยมาโดนตัวก็จะดาทอกลับไปไดเชนกนั อีกท้ังเคยเห็นพอแมท้ิงขยะไมถูกท่ีดวย 
และไดเตือนพอแมดวยเหมือนกันวา จะทําใหสกปรก และอายสายตาคนอ่ืนท่ีมองการกระทําของ
พอแมอยู 

โดยรวมแลวถาหากพบเห็นปญหาจากนกัทองเท่ียวท่ีประพฤติตัวไมถูกตองไมทําตามกฏ
ระเบียบของสถานท่ีทองเท่ียว กลุมตัวอยางสวนใหญจะรูสึกแย รูสึกวาเปนส่ิงท่ีไมด ี แตไมกลาเขา
ไปบอกหรือตักเตือน เพราะเปนผูใหญกวา แตถาอายุเทากันหรือนอยกวาก็จะกลาบอก โดยจะชวน
เพื่อนเปนกลุมเดินเขาไปตักเตือน นอกจากน้ีก็มีความรูสึกเฉยๆ คือไมทําอะไรเลย 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีพฤติกรรมการบริจาคเงินตามตูรับบริจาคเพื่อเปนการทําบุญ 
ชวยคาน้ํา คาไฟ บํารุงวัดท่ีทรุดโทรม และซ้ือของท่ีระลึกฝากคนท่ีไมไดไปเท่ียวดวย เชน ซ้ือเตาท่ี
ทําจากเปลือกหอยฝากนา ซ้ือดอกดาหลาท่ีนครนายกฝากพอกับแม ซ้ือสรอยที่เปนเปลือกหอยจาก
พัทยาฝากนอง ซ้ือกะหร่ีปบฝากพอกับแม ซ้ือรูปปนเขาพนมรุงเอามาต้ังโชวท่ีบานวาเคยไปมาแลว 
ซ้ือเส้ือมอฮอมท่ีเชียงราย ซ้ือกรอบรูปทําจากไมเอาไวใสรูปตัวเอง 

หลังจากกลับจากการทองเท่ียวแลวกลุมตัวอยางจะรูสึกวารักกันมากข้ึน และกลับมาเลา
เร่ืองราวท่ีไปทองเท่ียวใหกบัเพื่อนฟง 

สวนท่ี 2 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดจาก
การรับรู การจดจําเนื้อหา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศจาก
ส่ือมวลชนและบุคคล 

จากการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 
ส่ือท่ีสามารถทําใหเกิดความรูและการจดจําเนื้อหาท่ีเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศได สวน

ใหญเปนส่ือมวลชนคือโทรทัศน และส่ือวิทย ุจากพิธีกร ดีเจ ศิลปน ดารา นักรอง รองลงมาคือส่ือ
บุคคลซ่ึงก็คือพอแมและครูอาจารย ท่ีนาสนใจคือกลุมตัวอยางหน่ึงคนผูชายตอบวารูและจําไดดวย
ตัวเองจากการอานปายท่ีมีตดิประกาศไว 

ส่ือท่ีสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึท่ีดีในการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสามารถทําตาม
ไดมากท่ีสุดนัน้ไดแกส่ือบุคคล โดยกลุมตัวอยางท้ังหมดระบุวาเปนพอแมคือคนท่ีพวกเขาเช่ือถือ
มากท่ีสุด สวนนอยท่ีตอบวาเปนศิลปนดารา นักรอง ท้ังนี้มีกลุมตัวอยางหนึ่งคนผูชายตอบวาเช่ือ
ตัวเองเพราะไมกลาและอายเม่ือทําอะไรผิดหรือไมด ีเพราะจะโดนผูอ่ืนตอวา หรือดาเอาได 

สวนท่ี 3 การสนทนาเพ่ือสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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กลุมตัวอยางท้ังหมดตองการใหส่ือมวลชนสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยท่ี
ตองการใหมีเนื้อหา วิธีการนําเสนอ และคุณสมบัติของผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาดังตอไปน้ี 

เนื้อหา 
กลุมตัวอยางทุกคนตองการใหมีเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับ 
- ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
- ขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
- วิธีปฏิบัติตัวเวลาไปทองเท่ียวเชิงนิเวศควรทําอยางไร 
- บอกถึงปญหาและวิธีการแกไข หากทําแลวจะเกิดผลเปนอยางไร เพือ่เปนการกระตุน

ไมใหทําส่ิงท่ีไมดี 
 

 คุณสมบัติของผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 กลุมตัวอยางระบุวา ควรมีอายุมากกวา เปนศิลปน ดารา นักรอง หากอายุใกลเคียงกนัหรือ
นอยกวากจ็ะไมเช่ือถือ ท้ังนี้มีรายช่ือศิลปน ดารา นักรองท่ีกลุมตัวอยางเจาะจงวาควรเปนผูนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังตอไปนี้  

อําพล ลําพูน, แบงค วงแคลช, โดนัท วนสันันท, แดน วรเวช, ทาทายงั, ศรราม เทพพิทักษ, 
บีม กวี, โต ซิลล่ีฟูล, วงกะลา, วงดาจิม, ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, ติ๊ก เจษฎาภรณ ผลดี, แดง จิตรกร, 
ลูกแพร ไหมไทย, ลูกนก สุภาพร, ไมค ภิรมยพร, จินตหรา พูนลาภ, ถ่ัวแระ เชิญยิ้ม 
 รูปแบบวิธีการนําเสนอ 
 - มิวสิควิดีโอ กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหมีรูปแบบการนําเสนอที่เปนวดีีโอ แตงเปน
เพลงท่ีส่ือเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม แลวนําศิลปน ดารา นักรองมารอง มาแสดงมิวสิควีดโีอ 
 - เพลง โดยเปนเพลงท่ีทันสมัยแทรกไวในรายการทองเท่ียวเชิงนเิวศ เปนเพลงท่ีส่ือ
ความหมายดวย 
 - ละคร โดยเปนสไตลอนุรักษ ใหนักรอง ศิลปน ดาราเปนผูแสดง ท้ังนี้ดาราสามารถสวม
บทบาทแสดงเปนพอแม เปนครู เปนนักการเมือง หรือเปนใครก็ไดเพื่อมาสอน แตไมตองการพอแม
จริงๆ หรือครูจริงๆ มาแสดง 
 - เกม ทําเปนเกมออนไลนทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
 4.2.2 กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สวนท่ี 1 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมีจิตสํานกึรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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 - พฤติกรรมการทองเท่ียว 
 พบวาปกติกลุมตัวอยางจะเดนิทางไปทองเที่ยวกับครอบครัว ผูปกครอง โรงเรียน และไป
กันเองกับเพื่อนบาง โดยมีวตัถุประสงคของการทองเท่ียวเพื่อไปพักผอน ไปหาประสบการณใหมๆ 
ท่ียังไมเคยลองทํา เชน ขับโกคารท เลนบันจี้จั๊มพ กอนท่ีจะเดนิทางไปทองเท่ียวจะมีการศึกษากอน
วาสถานท่ีท่ีจะไปเท่ียวเปนสถานท่ีเกี่ยวกับอะไร ศึกษาเก่ียวกับสถานท่ีพัก ถาไดท่ีพกัฟรีไดก็จะด ี
 กิจกรรมตางๆ ท่ีทําในระหวางการทองเท่ียวก็คือการชมสถานท่ีทองเท่ียว ถาไปทะเลก็จะ
เลนน้ําทะเล ถาไปน้ําตกก็จะเลนน้ําตก แลวแตสถานท่ี 
 การปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑของสถานท่ีทองเท่ียวนั้นกลุมตัวอยางสวนใหญทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑท่ีสถานท่ีทองเท่ียววางไว หรือตามท่ีเจาหนาท่ีบอกไว ท้ังนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของ
ตัวเอง แตก็มีบางท่ีแหกกฎ เชน น้ําตก ในจุดท่ีหามกระโดดก็จะกระโดดบาง สวนใหญสถานท่ีท่ีจะ
แหกกฎจะเปนท่ีทองเท่ียวทางนํ้า น้ําตก สระนํ้า แอบท้ิงขยะตามซอกตามมุมตนไม ใสกระโปรงส้ัน
เขาวัด เก็บดอกไม 
 การบริจาคเงิน พบวา ถามีเศษสตางคสวนใหญกลุมตัวอยางทุกคนจะบริจาคใหกับตูรับ
บริจาค เพื่อเปนการชวยเหลือสถานท่ีทองเท่ียว คาน้ํา คาไฟ 
 การพูดคุยหรือมีกิจกรรมกับคนในทองถ่ิน สวนใหญกลุมตัวอยางไมคอยคุย เพราะไมรูจัก
จะถามก็ตอเม่ือถามทาง แตสวนใหญก็จะดูจากปายกอน หรือไมก็ซ้ือของท่ีระลึกเทานั้น 
 ส่ิงท่ีไดรับจากการทองเท่ียวคือของฝาก ของท่ีระลึก ความเพลิดเพลิน ความรู ความ
สนุกสนาน เรียนรูนิสัยเพื่อน และไดเหน็ในส่ิงท่ีไมเคยเห็นเชน ไมเคยเห็นทะเลมากอนก็ไดเห็น 
 หลังจากกลับจากการทองเท่ียวแลวทุกคนกน็ํากลับมาเลาสูกันฟงในกลุมเพื่อนฝูง ถาไป
เท่ียวกับครอบครัวก็จะเลาใหเพื่อนฟง ถาไปเท่ียวกับเพื่อนก็จะนํากลับมาเลาใหครอบครัวฟง 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียว 
 ปญหาตางๆ ท่ีกลุมตัวอยางพบเม่ือไปทองเท่ียวคือ เร่ืองความสะอาด มีขยะมาก หองน้ํา
สกปรก อาหารไมคอยสะอาดและมีราคาแพง นอกนีก้คื็อปญหาการบริการของเจาหนาท่ีพนกังาน
ของสถานท่ีทองเท่ียว ดูแลไมท่ัวถึงเนื่องจากนกัทองเท่ียวมีเปนจํานวนมาก คอยดูแลแต
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 ท้ังนี้แนวทางในการแกไขท่ีกลุมตัวอยางตองการคือ ตองการใหมีการอบรมเจาหนาท่ี และ
จํากัดจาํนวนนกัทองเท่ียว เพราะเคยไปทัศนศึกษารถบัสหนึ่งคันนกัเรียนประมาณ 40 คน แตมี
เจาหนาท่ีดูแลและคอยแนะนําเพียง 2-3 คนเทานั้น ตองการใหรัฐสงเสริมจิตใตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดโดยการแนะนําทางส่ือตางๆ หนังสือพิมพ ปายโฆษณา โดยเห็นวาจิตสํานึกถาทุกคนมี
ก็จะทําใหไมตองท้ิงขยะไมเปนท่ีเปนทางได ตองการใหเพิ่มถังขยะใหมากข้ึนดวย 
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 สําหรับบุคคลท่ีจะปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ ในสถานท่ีทองเท่ียวรวมไปถึงการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมนั้น กลุมตัวอยางเห็นวาเปนทุกคนที่เกี่ยวของ ท้ังรัฐบาล เจาหนาท่ี และ
นักทองเท่ียว 
 สําหรับความหมายของนักทองเท่ียวท่ีดีนัน้กลุมตัวอยางใหความหมายวา คือนักทองเท่ียวท่ี
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสถานท่ีทองเท่ียว มีสามัญสํานึกท่ีดีเปนของตัวเองเก่ียวกับการปฏิบัติตัวใน
สถานท่ีทองเท่ียว ไมทําลายสถานที่ทองเท่ียว และศึกษาหาความรูจากสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ  
 กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินตัวเองวาเปนนักทองเท่ียวท่ีดี เพราะปฏิบัติตามกฎ ไมท้ิง
ขยะ ไมทําลายธรรมชาติ มีเตือนผูอ่ืนบางเม่ือเห็นวาทําผิดกฎ เชน เตือนเพื่อนหรือรุนนองเม่ือท้ิง
ขยะไมถูกที ่ ถาเปนบุคคลนอกกลุมจะกลาตักเตือนก็ตอเม่ือชวนกนัไปเปนกลุม ถาใหไปเตือนคน
เดียวไมกลา และถาเปนผูอาวุโสกวาก็ไมกลาเตือนเชนเดยีวกัน แตก็มีแหกกฎบางเล็กๆ นอยๆ เชน
เดินออกนอกเสนทางเพื่อดูของแปลกๆ บาง ไมถอดรองเทาในจดุท่ีกาํหนดใหถอด เก็บซุกขยะช้ิน
เล็กๆ ไวตามซอกบาง หรือไปวางขยะกองรวมกับท่ีมีคนกองอยูกอนหนาเพราะท่ีท้ิงขยะอยูไกล เกบ็
เปลือกหอยกลับมาบาง 
 สวนความคิดในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากการทองเท่ียวนั้นกลุมตัวอยางทุกคน
ไมมีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพราะไมรูตัววาทําอะไรผิดหรือเปลา 
 
 สวนท่ี 2 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดจาก
การรับรู การจดจําเนื้อหา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศจาก
ส่ือมวลชนและบุคคล 
 ส่ือมวลชน 
 กลุมตัวอยางเคยไดยินคําวาทองเท่ียวเชิงนเิวศจากส่ือโทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ ขอมูลและเนื้อหาที่ไดยินไดฟงคือ การหามทําลายปะการัง ถาไปเท่ียวทะเลก็ใหจอด
เรือใหพนเขตปะการัง ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลน ความรูเกีย่วกับตนไม ปาไม 
 สําหรับการจดจําเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศนัน้กลุมตัวอยางไมสามารถจําได
ท้ังหมด 
 สวนการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชนนั้นกลุม
ตัวอยางระบุยงัเฉยๆ เพราะยังไมเห็นการนําเสนอเกีย่วกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และเหน็วาท่ีเกิด
จิตสํานึกไดก็เพราะวาเห็นสัตวตายบาง สัตวไมมีท่ีอยู การทําลายปาชายเลน การทํานากุง การตัดไม
มาทําถาน 
 
 ส่ือบุคคล 
 กลุมตัวอยางไมเคยไดยินคําวาทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือบุคคลเลย 
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 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบระหวางส่ือมวลชนกบัส่ือบุคคลในการใหขอมูล การจดจาํเนื้อหา 
เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศพบวากลุมตัวอยางเห็นวาส่ือมวลชนสามารถทําไดดีกวาส่ือบุคคล 
 แตถาเปนการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ส่ือบุคคลจะสามารถทํา
ไดดีกวาส่ือมวลชน โดยเฉพาะถาเปน ติ๊ก เจษฎาภรณ  ผลดี ซ่ึงเปนนักแสดงยอดนิยมในหมูวัยรุน 
 
 สวนท่ี 3 การสนทนาเพ่ือสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลและส่ือ
บุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ส่ือมวลชน 
 กลุมตัวอยางท้ังหมดตองการใหส่ือมวลชนเปนส่ือหนึ่งท่ีมีสวนในการสรางจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ โดยที่ตองการใหมีเนือ้หา วิธีการนําเสนอ และคุณสมบัติของผูท่ีจะนําเสนอ
เนื้อหาดังตอไปน้ี 
 
 เนื้อหา 
 - แนะนําวาสถานท่ีใดเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีพกั และแผนท่ีเสนทางการเดนิทาง 
 - ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 - ขอควรปฏิบัติ นักทองเท่ียวเชิงนิเวศตองปฏิบัติตัวยังไง 
 วิธีการนําเสนอ 
 - การตูนเพื่อสรางความนาสนใจ ใหเรียนรูตั้งแตเดก็ 
 - จัดกิจกรรมพิเศษตามสถานท่ีตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 - แจกขอมูลเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนซีดี 
 คุณสมบัตขิองผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 - บุคคลท่ีกําลังไดรับความนยิม เชน ต๊ิก เจษฎาภรณ ผลด,ี นายกรัฐมนตรี 
 - บุคคลผูนั้นเคยไปสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนเิวศที่นัน้จริงๆ 
 - อายุใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
 - มีความม่ันใจ 
 - เปนคนเกงในดานตางๆ และไดรับการยอมรับ 
 - มีความสามารถในการส่ือสารดวยการพูด 
 - สามารถตอบคําถามได 
 ส่ือบุคคล 
 กลุมตัวอยางท้ังหมดตองการใหส่ือบุคคลสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยท่ี 
ตองการใหมีเนื้อหา วิธีการนําเสนอ และคุณสมบัติของผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาดังตอไปน้ี 
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 เนื้อหา 
 - ประวัติท่ีมาของสถานท่ีทองเท่ียว 
 -โทษของการทําลายธรรมชาติหรือการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีสถานท่ีทองเท่ียวกําหนด
ไว 
 - ประสบการณท่ีเคยไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ 
 - ขอดี ขอเสียของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไปมา 
 - เลาเร่ืองท่ีนาสนใจจากการทองเท่ียว 
 วิธีการนําเสนอ 
 - มีทาทางประกอบการพูดหรือการเลา เพื่อใหเกิดความสนุก ใหเกดิการจินตนาการ 
 คุณสมบัตขิองผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 - นาเช่ือถือ 
 - มีประสบการณ 
 - อายุมากกวา แตไมหางจากผูรับสารมากนัก ไมเกนิ 5-6 ป 
 - สามารถพูดไดรูเร่ืองส่ือสารเขาใจงาย 
 ท้ังนี้ส่ือบุคคลท่ีจะนําเสนอเนื้อหาจะเปน พอแม ครูอาจารย และคนท่ีไดรับผลกระทบจาก
การทองเท่ียวเชิงนิเวศก็ได 
 
 4.2.3 กลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษา 
 สวนท่ี 1 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมีจิตสํานกึรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 - พฤติกรรมการทองเท่ียว 
 พบวาปกติกลุมตัวอยางสวนใหญจะไปทองเท่ียวกันเองกบัเพื่อนๆ รองลงมาคือไปกับ
ครอบครัว และมีสวนนอยท่ีเคยไปกับทัวร วัตถุประสงคของการทองเท่ียวคือเพ่ือพักผอน ผอนคลาย
ความเครียด เปล่ียนบรรยากาศ สังสรรคกับเพื่อนไปสนกุกับเพื่อนๆ ถายรูป โดยกอนไปทองเท่ียว
สําหรับกลุมท่ีไปกันเองกับเพื่อนจะมีการสอบถามขอมูลจากคนท่ีเคยไปมาแลว และหาขอมูลจาก
การเปดหนังสือนิตยสาร อ.ส.ท. โดยจะศึกษาเกีย่วกับสถานท่ีทองเท่ียววามีท่ีใดนาสนใจบาง ศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัย การเดินทาง และมีกิจกรรมอะไรในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถทําไดบาง 
เชน ถาสถานท่ีทองเท่ียวมีทิวทัศนสวยงามเหมาะสมสําหรับถายรูปก็จะเตรียมกลองไปสําหรับ
ถายรูป แตถาทิวทัศนไมสวยงามเทาท่ีควรก็จะเปนการทองเท่ียวตามปกติ สวนกลุมท่ีไปกับ
ครอบครัวจะไมมีการศึกษาขอมูลกอน เพราะการตัดสินใจเกิดจากพอแมเปนหลัก 
 กิจกรรมในการทองเท่ียวของกลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษาคือ 
 - เลนน้ําทะเล น้ําตก, วายน้ําดูปะการังน้ําต้ืน, พายเรือเลนในรีสอรท 
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 - รองเพลงและเลนดนตรีประเภทกีตาร ท่ีเตรียมไปสําหรับความบันเทิงระหวางทองเท่ียว 
 - ทําอาหารรับประทานกนัเองในท่ีพัก กรณีท่ีไปกับครอบครัว โดยจะเตรียมอาหารไป
กันเอง สวนใหญจะเปนประเภทอาหารทะเลท่ีสะดวกตอการปง-ยาง 
 - เลนไพ ท้ังท่ีไปกันเองและกับครอบครัว ถาไปกับครอบครัวก็จะเลนกับครอบครัวเลย เม่ือ
เลนเสียหรือแพก็จะตองเสียเงินคากับแกลม คาเหลา คาอาหาร 
 - ตั้งแคมป กางเต็นท กรณีท่ีไปภูเขา 
 - ทองเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียวกลางคืน เชน ผับ คาราโอเกะ 
 - สองสัตว 
 - เชาจักรยานยนตสํารวจพื้นท่ี 
 - นอนดดูาว 
 - การปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑของสถานท่ีทองเท่ียวนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีท้ังปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑท่ีสถานท่ีทองเท่ียววางไว และไมปฏิบัติตาม  

เหตุผลในการปฏิบัติตามกฎเพราะกลัวจะถูกปรับ เชน กรณีไปต้ังแคมปกางเต็นทนอนใน
สถานท่ีทองเท่ียวจะตองหยุดกิจกรรมบันเทิงตางๆ ไมรองรําทําเพลง ไมกอกองไฟ ในเวลา 4 ทุม  

สวนท่ีไมปฏิบัติตามกฎนั้นจะใหเหตุผลในการไมปฏิบัติตามวาจะดูท่ีผลที่ตามมาจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎกอนวาเปนการทําลายธรรมชาติหรือไม ถาทําลายธรรมชาติ กอความเสียหาย สราง
ความรบกวนใหกับสถานท่ีทองเท่ียวก็จะไมทํา เชน เคยแอบถายรูปในสถานที่ทองเท่ียวท่ีหาม
ถายรูป แตหากเปนส่ิงท่ีแปลก นาสนใจมาก ก็จะใชวิธีเลียบๆ เคียงๆ ถามเจาหนาท่ีวามีคนเคยถาย
บางหรือไม แลวเกดิผลเสียอะไร จากนัน้จะนํากลับมาพิจารณาอีกคร้ังวาจะเกิดผลเสียหรือไม ถา
เกิดผลเสียหายก็จะไมถาย แตถาไมเกิดผลเสียหายอะไรกจ็ะแอบถายรูปบาง ถาเจาหนาท่ีมาเตือนก็
จะหยุดไมทําตอ แตถาเปนสถานท่ีอยางพิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงท่ีทราบอยูแลววาถายรูปแลวจะเกดิผล
เสียหายตอหุนก็จะไมถาย หรือกรณีหากตองการ หินสวยๆ เปลือกหอยสวยๆ ก็จะไมเก็บจาก
สถานท่ีทองเท่ียว จะใชวิธีเล่ียงโดยการเดินออกมาใหหางจากจุดทองเท่ียวไปยังบริเวณท่ีชาวประมง
หาปลาแลวนําเศษมากองท้ิงไว กจ็ะไปเลือกหินสวยๆ หรือเปลือกหอยสวยๆ จากตรงนั้น  

นอกจากนี้ จะมีการไมปฏิบัติตามกฎเล็กๆ นอยๆ เชนแอบนาํขนมเขาไปในสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีหามนําอาหารเขาไปบางแตไมมาก 
 สําหรับการพูดคุยหรือการมีกิจกรรมกับคนในทองถ่ินนัน้กลุมตัวอยางสวนใหญทุกคนจะ
เคยคุยดวยในกรณีของการถามเสนทางมากท่ีสุดหรือโดยการไปซ้ือของท่ีรานคาแลวก็อาศัยไดรวม
กิจกรรม เชน ทําอาหาร ไปจายกับขาว โดยจะทองเท่ียวลักษณะนี้ประมาณปละครั้ง คร้ังละ 2-3 
อาทิตย สถานท่ีท่ีไปพักมกัจะเปนบานเพือ่นหรือญาติพีน่องของเพ่ือน ท้ังนี้ยืนยันวาจะไดความรู
มากกวาท่ีไปเที่ยวดวยตัวเอง เพราะบางทีคนในพืน้ท่ีก็จะแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวใหดวย บอกราคา
ท่ีแทจริงของการเดินทางทองเท่ียว ทําใหสามารถทองเท่ียวไดดวยราคาเหมือนกับท่ีคนในทองถ่ิน
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ตองจายท้ังคาเดินทางและอาหารการกิน หรือกรณีท่ีไปเที่ยวกับทัวร ทัวรจัดไปเท่ียวหมูบานชาวเขา 
ซ่ึงมีพิธีโลชิงชาก็ทําใหมีโอกาสไดเหน็ ไดโลชิงชา และไดพดูคุย ซักถามกับชาวบานดวย 
นอกจากนี้กย็ังมีการเขาไปพดูคุยกับชาวประมงบางเม่ือไปเท่ียวทะเลซ่ึงก็จะไดผลประโยชนตาม
กลับมาคือสามารถซ้ืออาหารทะเลไดในราคาท่ีถูกจากเรือประมง และมีบางท่ีเจาหนาท่ีอุทยานเดนิ
เขามาพูดคุยดวยเอง 
 สวนการบริจาคเงินในสถานที่ทองเท่ียวนัน้สวนใหญทุกคนจะออกมาในลักษณะของการ
ซ้ือบัตรผานทางเขาไปยังสถานท่ีทองเท่ียว เชน น้ําตกหรืออุทยาน และบริจาคตามจุดท่ีมีการตั้ง
กลองรับบริจาคเทาท่ีทุนทรัพยจะอํานวยในนั้นโดยพิจารณาดวยวาจะนําไปใชประโยชนอะไรบาง
จากการอานท่ีกลองรับบริจาค รวมท้ังพิจารณาจากสถานท่ีทองเท่ียวดวยวามีลักษณะท่ีเกา ทรุด
โทรมและควรตองไดรับการปรับปรุงหรือไม นอกจากนี้ก็มีการบริจาคเวลาท่ีไปเท่ียวตามวดั คือ
บริจาคเงินซ้ือกระเบ้ือง เปนตน 
 ส่ิงท่ีไดรับหลังจากการทองเที่ยวของกลุมตัวอยางคือความสนุกสนาน ความสบายใจ ผอน
คลาย ความรูสึกดีๆ ความประทับใจท้ังในสถานท่ีทองเท่ียว คนทองถ่ิน และเพื่อนในกลุม ความ
สามัคคีในกลุมเพื่อนและครอบครัว รักกนัและสนิทกันมากข้ึนในครอบครัวและเพือ่น ไดความรู
จากสถานท่ีทองเท่ียว ไดเปล่ียนมุมมองเหน็มุมมองท่ีแปลกแตกตางจากปกติของชีวติประจําวนั ได
เพื่อนใหมแมจะไมไดมีการตดิตอกันถึงปจจุบันก็ตามเชนกลุมตัวอยางคนหนึ่งเคยไปกบัเรือ
ชาวประมงแลวรูจักกับชาวญ่ีปุนที่มาอาศัยกับชาวประมง 5-6 ป  แลวก็ไดพดูคุยทําความรูจักกนัถือ
ไดวาเปนเพื่อนในการทองเที่ยวในคร้ังนัน้ หรือบางคนก็ไดเพื่อนใหมจากการทองเท่ียวและเก็บไว
เปนความรูสึกท่ีดีแมไมไดตดิตอกัน 
 หลังจากกลับจากการทองเท่ียวแลวกลุมตัวอยางจะนํากลับมาเลาใหเพื่อนและครอบครัวฟง 
เนื้อหาท่ีนํากลับมาเลาอันดับแรกจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ เร่ืองขําขันเฮฮาที่เจอในสถานที่
ทองเท่ียวเร่ืองท่ีไปทําอะไรแปลกๆ ในสถานท่ีทองเท่ียว แลวจึงเลาเนื้อหาเกีย่วกับสถานท่ีทองเท่ียว
วาสวยงามยังไง และเคยเลาเกี่ยวกับปญหาตางๆ ท่ีพบเห็นดวย และแนะนําดวยวาไมควรไป
ทองเท่ียวยังสถานท่ีแหงนัน้ท่ีพบเจอปญหา 
 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวการทองเที่ยว 
การทองเท่ียวของกลุมตัวอยางนี้สวนใหญพบเห็นปญหาในสถานท่ีทองเท่ียวเกีย่วกับ 

ปญหาความเปนจริงท่ีพบเหน็ในสถานท่ีทองเท่ียวแตกตางจากท่ีโฆษณาหรือท่ีคาดหวังไว ปญหา
คนในพืน้ท่ีเอาเปรียบนักทองเท่ียวเกีย่วกับราคาท่ีพัก อาหาร เดนิทาง บริการตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนเกาะ ภเูขา ปญหาทัศนียภาพของรานคาท่ีมีมากมายเกินไป เชน ทางข้ึน
น้ําตกมีแตรานคาขายอาหารและของท่ีระลึกจนกระทั่งบดบังความสวยงามของธรรมชาตินั้นๆ ไป 
ปญหาความสะอาด ขยะในสถานท่ีทองเท่ียว เชน เลนน้าํตกมีกลองขาวผัด แชมพูลอยมา ถังขยะไม

DPU



 61

เพียงพอ ขยะเต็มถุงตามจดุท่ีตั้งไวแลวแตไมมาเก็บ มีปายหามท้ิงขยะแตไมมีถังขยะเตรยีมไวให 
นักทองเท่ียวไมรูจะท้ิงตรงไหนก็วางกองไวแลวนักทองเที่ยวคนอ่ืนๆกม็าวางกองตามเพราะเขาใจ
วาเปนจุดท้ิงขยะ ปญหาเกีย่วกับสํานึกของนักทองเท่ียว เชน สงเสียงดัง ท้ิงขยะ ใชทรัพยากร
ฟุมเฟอย ทําลายตนไม สลักช่ือตามตนไม ปญหาความพรอมของสถานท่ีทองเท่ียว เชน บริการน้ํา/
ไฟไมเพยีงพอ มีการตัดน้ําตัดไฟโดยไมมีการแจงลวงหนา หรือมีหองน้ําไวสําหรับบริการ
นักทองเท่ียวไมเพียงพอ ปญหาเจาหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของสถานที่ทองเท่ียวยังมีนอยไม
เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว ปญหาการบริการของเจาหนาท่ีท่ีไมมีมาตรฐานในการบริการ 
ปญหาจิตสํานกึของเจาหนาท่ีในการดแูลความเรียบรอยของสถานท่ีทองเท่ียวและนักทองเท่ียว 
บางคร้ังรูสึกเหมือนนั่งเฉยๆ ไมไดทําอะไร ท้ังๆ ท่ีเหน็วานกัทองเท่ียวทําผิดกฎ เชน มีนกัทองเที่ยว
เมาแลวสงเสียงดังรบกวนนกัทองเท่ียวคนอ่ืนๆ ก็ไมไปวากลาวตักเตือน เปนตน ปญหาความ
ปลอดภัยของเสนทางในสถานท่ีทองเท่ียวเกี่ยวกับทางโคง ทางเล้ียว ทางชัน ทางแคบ ทางเปนหลุม
เปนบอ ไมมีไฟหรือปายบอกทาง เปนตน ปญหาความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว เนื่องจาก
บางคร้ังสถานท่ีพักอยูใกลกบัชุมชนในทองถ่ินแลวรูสึกไมนาไววางใจ ปญหาหามนําอาหารเขาไป
ยังสถานท่ีทองเท่ียวแตปลอยใหแมคาหาบเรเขาไปขายได เชน สถานท่ีทองเท่ียวน้ําตก 

ท้ังนี้ปญหาตางๆ ท่ีพบเจอ กลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนหนาท่ีของทุกคน ท้ังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบของสถานท่ีทองเท่ียว และนักทองเท่ียวทุกคน โดยแนวทางในการแกไขที่กลุมตัวอยาง
ตองการคือ เจาของสถานท่ีและผูรับผิดชอบสถานท่ีทองเท่ียวตองคอยตรวจตราดูแลความเรียบรอย
และความพรอมของสถานท่ีทองเท่ียว ประเมินผลและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวและการบริการจาก
การประเมินผลของนักทองเท่ียวอยูเปนประจํา เพิ่มจาํนวนเจาหนาท่ีและการบริการตางๆ ให
เพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยว เชน เจาหนาท่ีดูแลความสะอาด เจาหนาท่ีดแูลความปลอดภัย
หองน้ํา กฎระเบียบควรตองเครงครัดและเม่ือมีนกัทองเท่ียวปฏิบัตผิิดกฎก็ตองลงโทษไปตามกฎ
ท่ีตั้งไว และกฎของสถานท่ีทองเท่ียวควรจะเหมาะสมกบัสถานท่ีทองเท่ียวดวยไมควรใชกฎเดยีวกนั
กับทุกสถานท่ีทองเท่ียว 

สวนนักทองเท่ียวก็ตองเท่ียวอยางมีมีจติสํานึกท่ีดีตอสถานท่ีทองเท่ียว เชน ชวยกันดแูล
รักษาความสะอาดเทาท่ีสามารถทําได ปฏิบัติตามกฎของสถานท่ีทองเท่ียว เท่ียวอยางมีจิตสํานึกรูวา
อะไรไมดกี็อยาไปทํา ถาทุกคนทําไดกจ็ะไมมีปญหาเกิดข้ึน เชน ท่ีเคยพบเจอท่ีบางแสนมีปายบอก
หามเอามือไปจุมในน้าํเพราะมีปลาฉลามแตนักทองเท่ียวก็ไมเช่ือฟง ทําใหปลาฉลามวายน้ําชนกนั
เพื่อจะมางับนิว้ของนักทองเที่ยว และใหมีการแกปญหาโดยการออกส่ือรณรงคการมีจิตสํานึกของ
นักทองเท่ียวในการทองเท่ียวดวย และควรมีนโยบายการสงเสริมใหคนเท่ียวอยางมีจิตสํานึกดวย
เชนกัน 

นักทองเท่ียวท่ีดีในความหมายของกลุมตัวอยางกลุมนี้คือ นักทองเท่ียวท่ีปฎิบัติตามกฎของ
สถานท่ีทองเท่ียว มีสํานกึท่ีดีของนักทองเที่ยว ไปเสพแตส่ิงท่ีธรรมชาติหรือสถานท่ีทองเท่ียวมีให
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โดยไมเขาไปพยายามเปล่ียนแปลง เชน ไมพยามยามท่ีจะใหมีเคเบ้ิลทีวีถาสถานท่ีทองเท่ียวนั้นไมมี 
ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีและใหความรวมมือกับการรณรงคตางๆ  

ท้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินตัวเองวาเปนนักทองเท่ียวท่ีดีในระดับหนึ่งเพราะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของสถานท่ีทองเท่ียว ไมทําลายธรรมชาติ ดูแลรักษาความสะอาด จดจํากฎระเบียบ
ของสถานท่ีตางๆ ไวเพือ่จะไดปฏิบัตถูิกตองและเหมาะสมในการทองเท่ียวแตละคร้ังท้ังทางนํ้า 
ภูเขา ปา ตั้งแคมป เปนตน และมีการตักเตือนเม่ือเหน็ผูอ่ืนปฏิบัติตัวไมเหมาะสมบาง แตอาจจะมี
พล้ังเผลอไมปฏิบัติตามกฎเกณฑบาง เชน อาจสงเสียงดังรบกวนบางเวลาท่ีเหน็อะไรตื่นตาตื่นใจ 
ดวยความท่ียังเปนเด็กอยู หรือสงเสียงดังกวาเดิมเวลาท่ีดืม่แอลกอฮอล มีการแอบถายรูปบาง อาจลืม
ท้ิงขยะไวในสถานท่ีทองเท่ียวเม่ือออกจากที่พักบางแตก็เปนเพียงช้ินเล็กๆ เทานั้น 

สวนความคิดในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากการทองเท่ียวนั้นกลุมตัวอยางไมมี
ความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพราะรูสึกวาไมไดทําอะไรผิด ไมไดทําอะไรเสียหาย คือไมได
เกิดสํานึกวาทําอะไรไมดไีปจนถึงขนาดจะตองมาปรับปรุง แตเคยมีความรูสึกวาจะเตรียมแกไข
สําหรับการทองเท่ียวครั้งตอไป เชน จะนําถุงพลาสติกเตรียมไวสําหรับเก็บขยะหากวาสถานท่ี
ทองเท่ียวมีใหไมเพียงพอ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการทองเที่ยวเพื่อไมใหปฏิบัติผิดกฎ 

 
สวนท่ี 2 การสนทนาเพ่ือสอบถามรายละเอียดพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดจาก

การรับรู การจดจําเนื้อหา และการโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศจาก
ส่ือมวลชนและบุคคล 

ส่ือมวลชน 
กลุมตัวอยางเคยไดยินคําวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือโทรทัศน นิตยสาร อ.ส.ท. จาก

นักวิชาการท่ีไปจัดรายการวทิยุกระจายเสียง แตไมรูวามันคืออะไร ความหมายท่ีแทจริงคืออะไร 
ขอมูลและเนื้อหาที่ไดยินไดฟงไดอาน คือ การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว บอกวิธีการอนุรักษท่ัวๆ ไป 
วิธีการปฏิบัติตัว กิจกรรมตางๆ ในการทองเท่ียว 

โดยกลุมตัวอยางสามารถจดจําเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศคือวิธีการอนุรักษท่ัวๆ 
ไป เชน ไมท้ิงขยะ ไมใชไฟฟาช็อตปลา ไมไปเด็ดปะการัง เปนตน 

ในสวนของการรับรูและจดจาํเนื้อหานัน้ กลุมตัวอยางระบุวาข้ึนอยูกับการกําหนดวาระสาร
(Agenda Setting) ของส่ือมวลชนดวยวาตรงกับความสนใจและความตองการของผูรับสารหรือไม 
ถาตรงกันและผูรับสารมีใจท่ีใครรูอยูแลว กจ็ะสามารถเปดรับเนื้อหาสารไดท้ังหมด 

สวนการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นกลุมตัวอยางระบุวาจะเปน
ในลักษณะของการถายทอดออกมาเปนขอมูลและภาพของผลจากการทําลายธรรมชาติ เชน ภาพ
ปลาตาย ปะการังถูกทําลาย ซากปรักหกัพัง หรือภาพปูเสฉวนท่ีนําขวดแกวมาใชแทนกระดองใน
นิตยสาร ซ่ึงจะทําใหทราบวาถาเราไปทองเท่ียวแลวไปทาํลายธรรมชาติ ไมดูแลธรรมชาติจะเกิดผล
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ตามมาอยางไรบาง สถานท่ีทองเท่ียวจะเปล่ียนแปลงอยางไรบาง จะสงผลใหคนรุนหลังไมมีอะไรดู 
ก็จะเกิดจิตสํานึกวาในฐานะที่เปนคนไทยคนหน่ึงก็ควรชวยกันอนุรักษรักษาส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
สถานท่ีทองเท่ียวไว 

โดยรวมของส่ิงท่ีนําเสนอในส่ือมวลชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศกลุมตัวอยางระบุวา
ยังไมเคยระบุอยางชัดเจนเกีย่วกับ ความหมายของการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ การ
เตรียมตัวกอนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กจิกรรมสําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความหมายของ
นักทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ส่ือบุคคล 
กลุมตัวอยางมีท้ังเคยไดยินและไมเคยไดยนิคําวาการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือบุคคล ท่ีเคย

ไดยนิจะเปนการไดยินจากเจาหนาท่ีปาไม และนักวิชาการโดยเขาเวบ็ไซตไปสอบถามและพูดคุย
แลกเปล่ียนความรูประสบการณ หรือการไปคายส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีมีนักวิชาการไปดวยกจ็ะมี
โอกาสไดพูดคุยกัน 

การจดจําเนื้อหา กลุมตัวอยางระบุวาข้ึนอยูกับความตองการที่จะรูดวยวามีความสนใจใน
เร่ืองนั้นหรือไมถาสนใจก็จะสามารถพูดคุยและถามอยางต้ังใจ ท้ังนี้จะพูดคุยเฉพาะเจาะจงใน
สถานท่ีทองเท่ียวแตละสถานท่ีมากกวาจะเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบภาพรวม 
 สวนการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือบุคคลนั้นกลุมตัวอยาง
ระบุวายังไมมีอยางชัดเจน จะเปนการพูดคุยเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีทองเท่ียววาเปน
อยางไร ไมมีการแนะนําอยางชัดเจนวาเราควรจะตองทําอยางไรแตถาเจอคนท่ีทําผิดก็จะมกีาร
แนะนําวาควรทําอยางไรกับคนท่ีทําผิดนั้น แตก็จะเปนพูดคุยเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ัวไปไมใชการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบระหวางส่ือมวลชนกบัส่ือบุคคลในการใหขอมูล จดจําเนื้อหา เกี่ยวกับ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศพบวา การรับรูเนื้อหาสามารถรับรูไดท้ังจากส่ือบุคคลและส่ือมวลชนดวยผล
ดังนี ้
 การรับรูสามารถรับรูจากส่ือมวลชนไดมากกวาเนื่องจากส่ือมวลชนจะนําเสนอในส่ิงท่ี
ตองการใหผูรับสารรู ในขณะท่ีถารับรูจากส่ือบุคคลไดมากกวาเนื่องจากส่ือบุคคลเปนส่ิงท่ีใกลตัว
กวา สามารถที่จะพดูคุยไดมากกวา มีเวลาท่ีจะสอบถาม ในขณะท่ีส่ือมวลชนไมสามารถโตตอบได
ในขณะน้ันทันทีทันใด เพราะส่ือมวลชนเปนฝายเสนอมากกวา 
 สําหรับการจดจําเนื้อนัน้ก็เชนกันมีท้ังจดจําจากส่ือมวลชนไดมากกวาและจดจําจากส่ือ
บุคคลไดมากกวาดวยเหตุผลดังนี้ 
 จดจําเกี่ยวกับเนื้อหาจากส่ือมวลชนไดมากกวาเพราะ สามารถเห็นภาพประกอบและมี
ขอมูลมากกวาบุคคลให ในขณะท่ีถาจดจําเนื้อหาจากส่ือบุคคลไดมากกวาเปนเพราะส่ือมวลชนจะ
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พูดภาพกวางๆ ในขณะท่ีส่ือบุคคลจะสามารถเจาะลึกในรายละเอียด ยกตัวอยางประกอบจาก
ประสบการณ สามารถถามตามปญหาได และจะไดในส่ิงท่ีเราตองการรูจริงๆ 
 สวนการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นกลุมตัวอยางระบุวาส่ือ
บุคคลสามารถท่ีจะโนมนาวใจไดมากกวาเพราะอยูใกลชิดกวา เชน พอแม นักวชิาการท่ีไปคาย
ส่ิงแวดลอมดวยกัน หรือกระท่ังครูบาอาจารยในสถานศึกษา 
 
 สวนท่ี 3 การสนทนาเพ่ือสอบถามลักษณะเนื้อหาสารและผูสงสาร ท้ังส่ือมวลชนและส่ือ
บุคคล ท่ีเยาวชนตองการและสามารถสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ส่ือมวลชน 
 กลุมตัวอยางตองการใหส่ือมวลชนสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยท่ีตองการ
ใหมีเนื้อหา วธีิการนําเสนอ และคุณสมบัตขิองผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาดังตอไปนี ้
 เนื้อหา 
 - ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 - กิจกรรมในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 - กระบวนการ วิธีการของการทองเท่ียวเชิงนิเวศในแตละสถานท่ี 
 - ประโยชนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศกับท้ังนักทองเท่ียวและชุมชน 

- ปญหาของสถานท่ีทองเท่ียวแตละสถานท่ีและวิธีชวยดแูล เพื่อจะไดไมไปทับถมปญหา
อีกเม่ือไปเท่ียว โดยนําเสนอตัวอยางประกอบหรือใหชาวบาน ชุมชนมาถายทอดปญหา รวมถึง
ตัวอยางสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีปญหาแลวไดรับการแกไขจนสําเร็จ 
 - นําเสนอเนื้อหาท่ีนาสนใจท่ีสุดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อดึงดดูใหคนทองเท่ียวใน
ลักษณะน้ี 
 ท้ังนี้ทุกเนื้อหาท่ีกลุมตัวอยางตองการใหมีการนําเสนอนัน้ส่ือมวลชนจะตองกล่ันกรอง
เนื้อหาอยางดดีวย 
 วิธีการนําเสนอ 

- มิวสิควีดีโอ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือการทองเท่ียวเชิงนเิวศ ซ่ึงจะทําให
สามารถถายทอดออกมาเปนเร่ืองราวจากภาพและเพลงได และยิ่งนาสนใจมากถาเปด
โอกาสใหนักศึกษาแสดงความสามารถในการผลิตมิวสิควีดีโอ โดยจัดเปนเวทีของการ
ประกวดก็ได ซ่ึงตรงนี้จะทําใหสามารถเจาะกลุมวยัรุนไดโดยตรงอีกทางหน่ึงดวย 

- สรางสถานการณข้ึนมาคลายๆ ละครเล็กๆ แทรกในรายการสารคดี 
- สปอตโฆษณา 
- เว็บไซตเฉพาะทางดานการทองเท่ียวเชิงนเิวศ หรือแทรกไวในเว็บไซตท่ีมีช่ือเสียง 
- สารคดี เท่ียวไป เลาไป กินไป 
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- พิธีกร ไมจําเปนจะตองมีช่ือเสียงก็ได 
- แทรกเนื้อหาของทองเท่ียวเชิงนิเวศไวในทุกๆ รายการท่ีเกี่ยวของ เชน แทรกในรายการ

แฟนพนัธุแท ท่ีนี่ประเทศไทย เปนตน 
- การตูน ท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยท่ีถาเจาะกลุมวัยรุนก็ใหเปนการตนู

แบบพวกยนูิเซฟ เนื่องจากกลุมวัยรุนจะดท้ัูงเนื้อหาและภาพควบคูกันที่สามารถส่ือเปน
สัญลักษณ (Symbol) ได 

- เกมโชวแทรกในรายการสารคดี มีสาระนิดหนอย เพื่อดึงดูดและสรางความนาสนใจ 
เชน มีตัวอยางสถานท่ีทองเท่ียวแลวนํามาต้ังเปนคําถาม 

- ละคร ถาทําข้ึนในเฉพาะวันพิเศษมีความคิดหลัก (Main Idea) เปนทองเท่ียวเชิงนิเวศก็
ยังพอใชได แตขอเสียคือขาดความตอเนือ่ง สวนละครท่ีทําเปนเร่ืองเปนราวเกี่ยวกบั
ทองเท่ียวเพื่อการอนุรักษนัน้กลุมตัวอยางมีความรูสึกวา ละครก็คือละคร ไมใชความ
เปนจริง ใสความเปนละคร (Drama) เขาไปมาก ในขณะท่ีกลุมเปาหมายตองการ
ขอเท็จจริง จะทําใหเกิดปญหา คนดูคนอาจแยกไมออกระหวางเร่ืองจริงกับละคร อีก
ท้ังเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษท่ีเคยทําเปนละครบางชองมาแลวก็ไมสามารถถายทอด
ไดเปนท่ีนาพอใจของผูชมเทาท่ีควร 

ท้ังนี้ทุกวิธีการนําเสนอเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางส่ือมวลชนจะตองนําเสนออยาง
ตอเนื่องดวยเพื่อจะไดเหน็ผล เชน หลังขาวภาคค่ําทางโทรทัศน จะตองไดดูสารคดีทองเท่ียวเชิง
นิเวศทกุวนั เพือ่จะไดรูสึกวาเปนกระแสของการทองเท่ียวเชิงนิเวศตลอดเวลา ไมใชนานทีปหน  
 คุณสมบัตขิองผูท่ีจะเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

- เปนบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ เชน พระราชดํารัสของในหลวงเก่ียวกับส่ิงแวดลอม, 
นายกรัฐมนตรี, ปุระชัย เปยมสมบูรณ และสามารถนําเสนอดวยความผอนคลายได 
เชน ปรมี แสวงรุจน พิธีกรรายการสํารวจโลก, พิธีกรรายการ Nine Science , สัญญา 
คุณากร, ปนัดดา วงษผูดี, นริมล เมธีสุวกุล พิธีกรรายการทุงแสงตะวนั รวมถึงนักแสดง
ตลกก็สามารถนํามาเปนผูนําเสนอเนื้อหาได 

- เปนบุคคลท่ีเปนกันเอง ดูสบายๆ ไมเครียด พูดคุยในลักษณะเหมือนกําลังพาเท่ียวไมใช
การส่ังสอน เชน ปรมี แสวงรุจน, ศุ บุญเล้ียง, สัญญา คุณากร ท่ีสามารถนําเนื้อหาหนัก
มาเปนเร่ืองผอนคลายได 

- เปนท่ีรูจักในหมูวยัรุน เชน แดน วรเวช, ติ๊ก เจษฎาภรณ ผลดี มาแตงตัวและทองเท่ียว
สไตลทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดใจใหเหน็วา ดีทูบีและต๊ิก เจษฎาภรณ ซ่ึงเปนขวญัใจ
วัยรุนก็ยังสนใจและทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังนี้ก็เพื่อโนมนาวใจใหผูชมเปดรับดวย 

- เปนผูมีความรู นักวิชาการ 
- มีประสบการณในการทองเที่ยว 
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- มีความรูในสถานท่ีทองเท่ียว 
- อายุมากกวาแตไมควรเกนิ 35 ป หรืออายุใกลเคียงกัน เพื่อดึงดูดหรือเพื่อการโฆษณาก็

สามารถทําได แตถาอายุนอยกวาจะไมมีความนาเช่ือถือ 
- มีความสามารถในการแสดงออกท่ีด ี
- มีความสามารถในการถายทอด พูดคลอง ออกเสียงชัดเจนและถูกตอง 
- มีความสามารถในการดําเนนิรายการ ไมใชมาพูดปดและเปดรายการเทานั้น ควร

ดําเนินรายการจากบท (Script) ท่ีมีการเรียบเรียงมาอยางสละสลวย ไดอยางเปน
ธรรมชาติและเปนกันเองทําใหคนดูรูสึกมีสวนรวมในรายการได 

ท้ังนี้กลุมตัวอยางระบุวาในกรณีของส่ือโทรทัศนถาจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับการทองเท่ียว
เชิงนิเวศในทุกๆ วิธีการนําเสนอนั้น จะตองพิจารณาเวลาในการออกอากาศอยางดี เพราะส่ือ
โทรทัศนแตกตางจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพท่ีสามารถหยิบมาอานเม่ือไรก็ได แตส่ือโทรทัศน
จะตองดพูรอมกันในเวลาเดยีวกัน 

ส่ือบุคคล 
เนื้อหา 
- ความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 
- เกร็ดความรูของสถานท่ีทองเท่ียว 
- ความเปนมาของสถานท่ีทองเท่ียว 
วิธีการนําเสนอ 

 - คุยกนัเปนกลุมเหมือนเปนวงสนทนา แตตองมีลักษณะของความผอนคลาย แลกเปล่ียน
ความรูหรือทรรศนะกันได เชน วงเหลา สภากาแฟ หรือการจัดกจิกรรมของชมรมอนุรักษและคาย
ในมหาวิทยาลัย แตกไ็มถึงขนาดกับเปนการสัมมนา ซ่ึงจะเหมาะสมกับผูใหญหรือนักวิชาการ คณะ
วนศาสตร และนักวิจยัมากกวา 
 - เลาแบบสบายๆ สามารถแทรกความรูได 
 คุณสมบัตขิองผูท่ีจะนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการทองเที่ยงเชิงนิเวศ 

- มีความนาเชื่อถือ 
- มีความรู 
- มีประสบการณ เคยไปทองเที่ยวมาแลว เพือ่จะไดเลาแลวผูฟงเกิดจนิตนาการได 
- มีความสามารถในการถายทอดไดอยางรูเร่ือง เลาแบบสนุกสนาน เปนกันเอง เก็บ

รายละเอียดหรือบรรยากาศมาถายทอดไดอยางมีศิลปะ ท้ังนี้อาจจะตองไดรับการฝกฝน
อบรมดวยในกรณีของสมาชิกชมรม หรือเจาหนาท่ี 

- มีความสามารถในการโนมนาวใจ 
- เปนคนดีไมมีประวัติเสียหาย 
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- เปนคนทองถ่ิน 
- อายุใกลเคียงกนัหรือมากกวาเยาวชนเล็กนอย ไมควรอายุนอยกวาเพราะจะทําใหไม

นาเช่ือถือ 
ท้ังนี้ส่ือบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนผูนําเสนอเนือ้หาคือ พอแม ญาติพี่นอง คนใน

ทองถ่ิน เจาหนาท่ี และสมาชิกชมรมอนุรักษ 
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4.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสรางจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” คณะผูวิจยัไดกําหนดสมมติฐานการวจิัยไว ดังนี ้
 1. พฤติกรรมการเปดรับส่ือมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจยัดาน เพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนของครอบครัวตางกัน จะมีจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางกัน 
 3. ส่ือบุคคลมีบทบาทมากกวาส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานขอท่ี 1  พฤติกรรมการเปดรับส่ือมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.1 พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางท่ี 23 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนงัสือพิมพ 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทย ุ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือนิตยสาร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือภาพยนตร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 

3.43 
3.54 
3.07 
4.63 
2.84 
3.41 
3.10 

0.5349 
0.9518 
1.0385 
0.6208 
1.0362 
1.0746 
1.1898 

-0.048 
0.037 

-0.099* 
0.002 
0.014 
-0.059 
-0.032 

ความรูเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 6.48 1.0937 -0.048 
* Significance= 0.05 

จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
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ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตการเปดรับส่ือวิทยุมีความสัมพันธกับ
ความรูเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
1.2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
ตารางท่ี 24  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
บุคคลโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพอแม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือน 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติพี่นอง 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพระ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากครู/อาจารย 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากผูใหญบาน/
กํานัน/หัวหนาชมรม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากดารา นกัรอง ดีเจ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากนักการเมือง / 
ผูนําประเทศ 

2.83 
3.51 
3.66 
2.78 
2.15 
3.27 
1.79 

 
2.94 
2.58 

 

0.6406 
1.0405 
0.9394 
1.0268 
0.9090 
1.0215 
0.9477 

 
1.2339 
1.0893 

-0.048 
-0.023 
-0.049 
-0.063 
-0.073 
-0.032 
-0.052 

 
0.012 
0.021 

 
ความรูเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 6.48 1.0937 -0.048 

 
จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
 
1.3 พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับความ

ตระหนกัถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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ตารางท่ี 25 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กับความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนงัสือพิมพ 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทย ุ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือนิตยสาร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือภาพยนตร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 

3.43 
3.54 
3.07 
4.63 
2.84 
3.41 
3.10 

0.5349 
0.9518 
1.0385 
0.6208 
1.0362 
1.0746 
1.1898 

-0.038 
0.019 
0.062 
-0.021 
-0.044 
-0.050 
-0.077 

ความตระหนกัถึงการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

2.63 0.5122 -0.038 
 

 
จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ  
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1.4 พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับความ
ตระหนกัถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
ตารางท่ี 26  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
บุคคลโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กบัความตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพอแม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือน 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติพี่นอง 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพระ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากครู/อาจารย 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากผูใหญบาน/
กํานัน/หัวหนาชมรม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากดารา นกัรอง 
ดีเจ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากนักการเมือง / 
ผูนําประเทศ 

2.83 
3.51 
3.66 
2.78 
2.15 
3.27 
1.79 

 
2.94 

 
2.58 

 

0.6406 
1.0405 
0.9394 
1.0268 
0.9090 
1.0215 
0.9477 

 
1.2339 

 
1.0893 

0.081 
0.051 
-0.073 
0.068 

0.129** 
0.135** 
0.090 

 
0.023 

 
-0.009 

ความตระหนกัถึงการมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

2.6336 0.5122 0.081 
 

** Significance= 0.01 
 

จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ  

แตพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพระและครูอาจารยมีความสัมพนัธกับความตระหนัก
ถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของกลุมตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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1.5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี 

 
ตารางท่ี 27 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือมวลชนโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิง
นิเวศทีด่ีในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนงัสือพิมพ 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทย ุ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือนิตยสาร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือภาพยนตร 
พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต 

3.43 
3.54 
3.07 
4.63 
2.84 
3.41 
3.10 

0.5349 
0.9518 
1.0385 
0.6208 
1.0362 
1.0746 
1.1898 

-0.191** 
-0.101* 
-0.088 
0.073 

-0.112* 
-0.139** 
-0.173** 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปน
นักทองเท่ียวเชิงนิเวศทีด่ ี

3.53 0.4761 
 

-0.191** 
 

*   Significance= 0.05 
** Significance= 0.01 
 

จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

พฤติกรรมการเปดรับส่ือภาพยนตรและอินเตอรเน็ตของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพและนิตยสารของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
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1.6 พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี 

 
ตารางท่ี 28  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
บุคคลโดยรวมและแยกตามชนิดของส่ือ กบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ท่ีดีในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวแปรท่ีใชเทียบความสัมพันธ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพอแม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือน 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติ/  พ่ีนอง 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากพระ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากครู/อาจารย 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากผูใหญบาน/
กํานัน/หัวหนาชมรม 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากดารา นกัรอง 
ดีเจ 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากนักการเมือง / 
ผูนําประเทศ 

2.83 
3.51 
3.66 
2.78 
2.15 
3.27 
1.79 

 
2.94 

 
2.58 

 

0.6406 
1.0405 
0.9394 
1.0268 
0.9090 
1.0215 
0.9477 

 
1.2339 

 
1.0893 

-0.048 
0.073 

-0.142** 
-0.115* 
0.010 
0.090 
-0.092 

 
-0.057 

 
-0.012 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยว
เชิงนิเวศทีด่ ี 

3.5340 0.4761 
 

-0.048 

*   Significance= 0.05 
** Significance= 0.01 
 

จากการทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี  

อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  

DPU



 74

นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติพี่นองของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
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สมมติฐานขอท่ี 2  เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดาน เพศ ระดับการศึกษา อายุ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวตางกัน จะมีจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางกัน 
 
2.1 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานเพศตางกัน จะมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศตางกัน 
 
ตารางท่ี 29  คาเฉล่ียระดับความมีจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามเพศ 

เพศ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปรผล 

ชาย 
หญิง 

2.6405 
2.6271 

0.5378 
0.4877 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

t=0.26   significance=0.795 
 

จากการทดสอบโดยใชคาสถิติที (t-test) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 (t=0.26 
significance=0.795) พบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกันจะมีจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศไมตางกัน  
 
2.2 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานระดับการศึกษาตางกัน จะมีจิตสํานึกในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศตางกัน 
 
ตารางท่ี 30   ผลการทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษาท่ีมีผลตอจิตสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 3.791 1.896 7.461* 
ภายในกลุม 397 100.870 0.254  
รวมท้ังหมด 399 104.662   

 
จากการทดสอบโดยวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกันจะมีจติสํานึกในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศตางกนั  
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เพื่อใหทราบความแตกตางเปนรายคู จึงใชวิธีของเชฟเฟตรวจสอบคาความแตกตาง ผล
ปรากฏดังตาราง 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบคาความแตกตางระหวางระดบัการศึกษาเปนรายคู 

ประเภทของกลุม
ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

อุดมศึกษา 

2.7467 2.6527 2.5038 
มัธยมศึกษาตอนตน 2.7467 - 0.1210 0.2429* 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.6527  - 0.1219 
อุดมศึกษา 2.5038   - 
Significance = 0.001 
 

จากตารางท่ี 30-31 แสดงวา เยาวชนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีคาคะแนนระดับ
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางกับเยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดบัอุดมศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉล่ียคะแนนระดับ
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศสูงกวาเยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา 
 
2.3 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานอายุตางกัน จะมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศตางกัน 
 
ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจยัดานอายุท่ีมีผลตอจิตสํานึกในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ  

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 4.760 2.380 9.459* 
ภายในกลุม 397 99.901 0.252  
รวมท้ังหมด 399 104.662   

Significance = 0.000 
จากการทดสอบโดยวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกันจะมีจิตสํานึกในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศตางกนั ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2.3  

เพื่อใหทราบความแตกตางเปนรายคู จึงใชวิธีของเชฟเฟตรวจสอบคาความแตกตาง ผล
ปรากฏดังตาราง 
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ตารางท่ี 33 ผลการทดสอบคาความแตกตางระหวางอายเุปนรายคู 

ประเภทของกลุม
ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย อายุ 11 – 15 ป อายุ 16 - 18 ป อายุ 19 – 25 ป 
2.4785 2.6125 2.4828  

อายุ 11 – 15 ป 2.7485 - 0.1360 0.2657* 
อายุ 16 - 18 ป 2.6125  - 0.1296 
อายุ 19 – 25 ป 2.4828   - 

 
จากตารางท่ี 32-33 แสดงวา เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 11-15 ป มีระดับคะแนนเฉล่ียความมี

จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศแตกตางจากเยาวชนทีมี่อายุระหวาง 19-25 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 11-15 ป มีระดับคะแนนเฉล่ียความมจีิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศสูงกวาเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 19-25 ป 
 
2.4 เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวตางกัน จะมี
จิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศตางกัน 
 
ตารางท่ี 34 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจยัดานรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีมีผลตอจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 3 1.745 0.582 2.238 
ภายในกลุม 396 102.917 0.260  
รวมท้ังหมด 399 104.662   

Significance = 0.083 
 

จากการทดสอบโดยวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวาเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตางกันตางกนัจะมี
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมตางกนั 
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สมมติฐานขอท่ี 3 ส่ือบุคคลมีบทบาทมากกวาส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จากผลการสนทนากลุม 
กลุมตัวอยางท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ท้ังนี ้กลุมตัวอยาง
ท่ีศึกษาเชื่อวาส่ือบุคคลกับส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีตางกันในการสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ กลาวคือ  

1. ส่ือบุคคลสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีไดมากกวาส่ือมวลชน โดยรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมควรมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย เปนกันเอง เพื่อใหสามารถแลกเปล่ียนทัศนคติได 
เชน การทํากจิกรรมรวมกันในลักษณะชมรม การสนทนาเฉพาะกลุม เปนตน 

2. การนําส่ือบุคคลไปใชผสมผสานกับส่ือมวลชนนั้น ควรใชรูปแบบของพรีเซ็นเตอร โดย
ควรเปนผูท่ีมีบุคลิกนาเช่ือถือ มีความรูและประสบการณในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสามารถ
ในการถายทอดและโนมนาวใจ และมีอายท่ีุใกลเคียงกับเยาวชนหรือมากกวาเยาวชนไมมากนัก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการสํารวจความคิดเหน็ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับ
รูปแบบและเนือ้หาท่ีใชในการส่ือสารท่ีจะมีสวนสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือกับการมีจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตรกับจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบทบาทของส่ือมวลชนแตละประเภท
และส่ือบุคคลท่ีมีตอการสรางจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจคือเยาวชนอายุ 11 - 25 ป ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา 
โดยแบงวิธีการวิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก  

1. การวิจัยเชิงสํารวจ ใชจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-step random sampling) การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแกคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติแบบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-way ANOVA) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  

2. การสนทนากลุม โดยใชกลุมตัวอยางจากเยาวชนจํานวน 40 คน แบงเปนระดับมัธยมตน 
12 คน  มัธยมปลาย 12 คน และอุดมศึกษา 16 คน 

คณะผูวจิัยจะนําเสนอผลการวิจัย ดังนี ้
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเกีย่วของและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ขอมูลดานประชากรศาสตร  
กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีจํานวนท้ังส้ิน 400 คน เปนผูท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เปนเพศ

ชาย รอยละ 48.75 เพศหญิง รอยละ 51.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 11 – 15 ป รอยละ 41.5  
รองลงมาคือ อายุ 16 – 18 ป รอยละ 30.75 และอายุ 19-25 ป รอยละ 27.50  

กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนมากท่ีสุด รอยละ 35.75 ซ่ึง
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 35.25 และกลุมตัวอยางท่ี
มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนนอยท่ีสุด รอยละ 29.00 

กลุมตัวอยางมีรายไดของครอบครัวตอเดือน สวนใหญจะอยูท่ีต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 53.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 25.75 สําหรับรายไดตอครอบครัว
ระหวาง 30,001 – 50,000 บาทตอเดือน รอยละ 11.0 และมากกวา 50,000 บาทตอเดือน มีจํานวน
นอยท่ีสุด รอยละ 9.50 

 
5.1.2 การเปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือตางๆ 
การเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวจากส่ือมวลชนของกลุมตัวอยาง จะเปดรับจากส่ือ

โทรทัศนมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.36) และภาพยนตร 
(คาเฉล่ีย 3.21) ตามลําดับ สวนการเปดรับขาวสารการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือบุคคล กลุมตัวอยาง
จะเปดรับจาก เพื่อนมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.31) รองลงมาคือ พอแม (คาเฉล่ีย 3.22) และดารา/นักรอง/
ดีเจ (คาเฉล่ีย 2.91) ตามลําดบั 

ท้ังนี้ส่ือท่ีเยาวชนเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศนอยท่ีสุดไดแก ผูใหญบาน/
กํานัน/หัวหนาชมรม (คาเฉล่ีย 1.82)  
 จากคาเฉล่ียดังกลาวเม่ือนํามาเทียบเกณฑท่ีกําหนดไวจะเห็นไดวามีการเปดรับส่ือโทรทัศน
ในระดบัมาก จากหนังสือพิมพ ภาพยนตร เพื่อน พอแม และดารา/นกัรอง/ดีเจ ในระดับปานกลาง 
ผูใหญบาน/กํานัน/หัวหนาชมรม ในระดับตํ่า 
 

5.1.3 ความรูความเขาใจเกีย่วกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
จากการตอบคําถามถูกผิดจํานวน 10 ขอ โดยขอท่ีตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 

คะแนน เม่ือคิดคาเฉล่ียคะแนนของกลุมตัวอยางคือ 6.48 ซ่ึงอยูในระดบัปานกลาง 
ความรูเกี่ยวกบัการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีกลุมตัวอยางมีมากท่ีสุด ไดแก 1) การทองเท่ียวเชิง

นิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีทุกฝายรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบนิเวศ 2) การ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศเปนการทองเท่ียวที่ตองการสรางจิตสํานึกเกีย่วกับการอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  และ 3) การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนนท่ีคุณคาธรรมชาติ  
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5.1.4 ความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

จากแบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางเลือกตัดสินใจในกรณีท่ีอาจตองเผชิญหรือเคยเผชิญกับ
เหตุการณบางอยางท่ีขัดตอการกระทําอันเหมาะสมในการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี จํานวน 9 
ขอ แตละขอมีคะแนนคําตอบต้ังแต 1-5 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรม
อันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยูในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.63 
คะแนน  

กลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤตกิรรม
อันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง  

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 11-15 ป และ 16-18 ป มีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบ
และพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง ขณะท่ีกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 19-25 ป มีคาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจาก
การมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับตํ่า  

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา มี
คาเฉล่ียคะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิง
นิเวศในระดับปานกลางท้ังหมด 

กลุมตัวอยางท่ีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือนตั้งแต 50,000 บาทลงมา มีคาเฉล่ียคะแนน
ความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับ
ปานกลาง ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียครอบครัว/เดือนตั้งแต 50,000 บาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูสึกรับผิดชอบและพฤติกรรมอันเกิดจากการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดับตํ่า 

  
  5.1.5 ส่ือท่ีมีผลตอการรับรู การจดจํา และการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกในการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ 
  ส่ือท่ีกลุมตัวอยางคิดวามีผลตอการรับรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุดคือส่ือ

โทรทัศน (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ส่ือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.53) เพื่อน (คาเฉล่ีย 3.37) และพอ
แม (คาเฉล่ีย 3.36) ตามลําดบั  

  ส่ือท่ีกลุมตัวอยางเหน็วามีผลตอการจดจําสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุดคือส่ือ
โทรทัศน (คาเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือหนังสือพิมพ (คาเฉล่ีย 3.62) พอแม (คาเฉล่ีย 3.31) และเพื่อน 
(คาเฉล่ีย 3.29) ตามลําดับ 
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ส่ือท่ีกลุมตัวอยางเหน็วามีผลตอการโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิง
นิเวศมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน (คาเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือพอแม (คาเฉล่ีย 3.56) หนังสือพิมพ 
(คาเฉล่ีย 3.55) และเพื่อน (คาเฉล่ีย 3.36) ตามลําดับ  

 
5.1.6 การเกิดจิตสํานกึในการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากการโนมนาวใจขององคประกอบใน

กระบวนการส่ือสาร 
5.1.6.1 คุณลักษณะของผูสงสารท่ีจะสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกในการ

ทองเท่ียวเชิงนเิวศของกลุมตัวอยางมากท่ีสุดคือ มีความนาเช่ือถือและมีความรูเร่ืองการทองเท่ียวเชิง
นิเวศซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.21 รองลงมาคือมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.14 และมีความสามารถในการถายทอดซ่ึงคาเฉล่ียเทากับ 4.09 ตามลําดับ 

5.1.6.2 บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาควรเปนผูสงสารเพ่ือโนมนาวใจใหเกิด
จิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศอันดับ 1 คือ พอแม/ญาติพี่นอง อันดบั 2 คือมัคคุเทศก/เจาหนาท่ี
อุทยาน และอันดับ 3 คือ เพือ่น 

5.1.6.3 รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กลุมตัวอยาง
ระบุวาสามารถโนมนาวใจใหเกิดจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ สาร
คดีทองเท่ียว อันดับ 2 คือ การโฆษณา และอันดับ 3 คือ การพูดของดีเจในรายการเพลงซ่ึงใกลเคียง
กับอันดับ 4 คือ การบรรยายของมัคคุเทศกขณะนําเท่ียวตามลําดับ 

 5.1.6.4 ลักษณะเนื้อหาสารท่ีกลุมตัวอยางตองการใหมีการนําเสนอเพือ่โนมนาวใจ
ใหเกิดจิตสํานกึในการทองเที่ยวเชิงนิเวศพบวา กลุมตัวอยางตองการเนื้อหาท่ีช้ีใหเห็นสภาพปญหา
ของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนื้อหาเกีย่วกับวิธีปฏิบัติตัวในการเปน
นักทองเท่ียวท่ีดี และเน้ือหาเกี่ยวกับการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ตามลําดับ 
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5.2 การอภิปรายผล 
1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี

ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เฉพาะการเปดรับส่ือวิทยุเทานัน้ท่ีมี
ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

2) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

4) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจติสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนเิวศ แตพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารจากพระและครูอาจารยมีความสัมพันธกับความตระหนักถึงการมีจิตสํานึกในการทองเท่ียว
เชิงนิเวศของกลุมตัวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ท้ังนี้อาจกลาวไดวา พระสงฆและครูอาจารย เปนบุคคลท่ีเยาวชนใหความเคารพศรัทธา 
ดังนั้นคําสอนของบุคคลดังกลาวยอมซึมซับเขาไปในจติใจ โดยท่ีเยาวชนจะนกึถึงเร่ืองของบาป
บุญคุณโทษ ขณะเดียวกนัก็จะนึกถึงการกระทําท่ีผิดกฎซ่ึงอาจจะโดนลงโทษ 

5) พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยพฤติกรรมการเปดรับส่ือภาพยนตรและอินเตอรเนต็ของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับส่ือหนังสือพิมพและนิตยสารของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

6) พฤติกรรมการเปดรับส่ือบุคคลโดยรวมของเยาวชนท่ีศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดี  

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากเพ่ือนของเยาวชนท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการเปนนักทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ดี อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

นอกจากนี ้ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากญาติพี่นองของเยาวชนท่ีศึกษา ก็มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนนกัทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   

7) เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจยัดานอายุและระดับการศึกษาตางกัน มีจิตสํานึก
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศตางกัน สวนเยาวชนท่ีมีเพศและรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวตางกนั 
มีจิตสํานึกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศไมตางกัน 
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ในกรณีดังกลาวจะเหน็วา ปจจัยดานอายแุละระดับการศึกษามีความสอดคลองกัน โดย
เยาวชนท่ีมีอายุนอยกวาจะมีระดับจิตสํานกึท่ีสูงกวา ท้ังนี้จะเห็นไดจากเด็กท่ีมีอายุนอยสวนใหญจะ
ยังคงเครงครัดกับกฎระเบียบมากกวาเด็กโต ยิ่งมีวัยวฒุิสูงข้ึนความคิดท่ีจะเช่ือฟงก็กลับลดนอยลง 
ท้ังนาจะอยูในชวงของการเปนวัยรุนซ่ึงเปนวัยท่ีตองการสรางความแตกตางจากผูอ่ืน และมีลักษณะ
ของพฤติกรรมรวมหมู คือเม่ือไปไหนมาไหนกับเพื่อนซ่ึงมีลักษณะเดียวกันวัยรุนจะกลาแสดงออก 
และในบางคร้ังการแสดงออกเพื่อสรางความเดนใหกับตัวเองก็อาจจะมาในรูปของการแหกกฎ 

8) จากการสนทนากลุมยอย พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเช่ือวาส่ือบุคคลกับส่ือมวลชนมี
บทบาทท่ีตางกันในการสรางจิตสํานึกใหกบัเยาวชนในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กลาวคือ ส่ือบุคคล
สามารถโนมนาวใจใหเกดิจิตสํานึกท่ีดไีดมากกวาส่ือมวลชน โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ควรมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย เปนกนัเอง เพื่อใหสามารถแลกเปล่ียนทัศนคติได เชน การทํากิจกรรม
รวมกันในลักษณะชมรม การสนทนาเฉพาะกลุม เปนตน 

สวนการนําส่ือบุคคลไปใชผสมผสานกับส่ือมวลชนนั้น ควรใชรูปแบบของพรีเซ็นเตอร 
โดยควรเปนผูท่ีมีบุคลิกนาเช่ือถือ มีความรูและประสบการณในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ มี
ความสามารถในการถายทอดและโนมนาวใจ และมีอายุท่ีใกลเคียงกบัเยาวชนหรือมากกวาเยาวชน
ไมมากนกั  

บุคคลท่ีเยาวชนเสนอใหเปนพรีเซ็นเตอรสวนใหญเปนดารา นักรอง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
โดยเฉพาะนักแสดงชาย ติ๊ก เจษฎาภรณ ผลดี ซ่ึงเปนนักแสดงที่ไดรับความนิยมสูงในหมูวัยรุนท้ัง
ชายหญิง ไดรับการเสนอช่ือมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับนักแสดงคนอ่ืนๆ ท้ังนี้ ติ๊ก เจษฎาภรณเปน
นักแสดงที่มีอายุอยูในชวงใกลเคียงกับเยาวชนทุกกลุม รูปรางหนาตาดี มีบุคลิกภาพดี เปนนักแสดง
ท่ีเปนแบบอยางในเร่ืองของความเปนสุภาพบุรุษ มีลักษณะของผูนําความคิดท่ีชัดเจนอีกท้ังยังเปน
พิธีกรรายการสารคดีทองเท่ียวท่ีเนนการผจญภัยและอนรัุกษธรรมชาติอีกดวย 
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5.3 ขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ผลจากการวิจยัคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวา การใชส่ือเพ่ือการสรางจิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของเยาวชนน้ัน ควรใชควบคูกันทั้งส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
 โดยในการใชส่ือมวลชน ซ่ึงกลุมเยาวชนเขาถึงไดงายและคอนขางบอยคร้ัง เชน โทรทัศน 
วิทยกุระจายเสียง และอินเตอรเน็ต ควรใชรวมกับการใชบุคคลเปนพรีเซ็นเตอร เพือ่ชักจูงโนมนาว
ใจใหเยาวชนสนใจเปดรับขอมูล 
 ท้ังน ี้ ควรสรางสรรคส่ือท่ีมีเนื้อหาเหมาะสม และวิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจดวย 
 
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวจิัยเร่ืองการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความรู ทัศนติ 
และพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศจากกลุมประชากรอ่ืนๆ เชน เยาวชนท่ีอยูในชมรมอนรัุกษ 
นักศึกษาท่ีศึกษาเฉพาะทางเก่ียวกับการทองเท่ียว นักทองเท่ียวในชวงอายุตางๆ นักทองเท่ียวจาก
ตางประเทศ ฯลฯ เพื่อใหเกิดมิติมุมมองท่ีรอบดาน 
 2. ควรมีการศึกษาวจิัยเชิงทดลองในการผลิตส่ือรูปแบบตางๆ เพื่อทดสองดูวาส่ือลักษณะ
ใดบางท่ีกลุมเปาหมายใหความสนใจมากท่ีสุด เพื่อนําไปใชประโยชนจริงในการสรางสรรคส่ือเพ่ือ
การประชาสัมพันธและการรณรงคการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคต 
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