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         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึง
พอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 2) ศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และ 3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยในการวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาท ากิจกรรม
อาสาสมัครร่วมกับสัตว์ในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 180 คน ใช้สถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทาง ด้วยโปรแกรม 
SPSS และ Lisrel  ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูล จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า  จังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที ่และนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร จ านวน 25 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์
แก่นสาระเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

         ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย 21 ตัวแปร 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ด้านความรู้ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านคุณค่าตนเอง เรียงล าดับ
ความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร และยังมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร  2) 
ปัจจัยทัศนคติ ประกอบด้วย 17 ตัวแปร 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความเข้าใจ และด้าน
พฤติกรรม เรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 3) ปัจจัยความพึงพอใจ ประกอบด้วย 23 ตัวแปร 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านราคา ด้านโปรแกรมและบริการ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม และด้านการบริหาร
จัดการ เรียงล าดับความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
และทัศนคติ และยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันที่ร้อยละ 

 



 ข 

99.30 ดังนั้น ผลการทดสอบโมเดลจึงพบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พิจารณา

จ าก  ค่ า  χ2= 27.79, df= 18, relativeχ2= 1.54, P-value= 0.065 RMSEA= 0.031, RMR= 0.017, 
SRMR= 0.031, GFI= 0.988, AGFI= 0.938, NFI= 0.991, NNFI= 0.987 ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.01 

         ส าหรับผลการศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  พบว่า มีหลายองค์ประกอบที่ต้องได้รับการพิจารณา  ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษาของพนักงาน การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดก าลังคน เงินทุน
สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ ในขณะที่องค์ประกอบ
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ด้านกิจกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึงและสภาพแวดล้อม ความ
เป็นมิตรของพนักงาน ความคุ้มค่าเงิน และช่องทางการตลาด 

         จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของ
พนักงาน แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางที่ 4 การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

         การวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่าแหล่งท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ให้มีประสิทธิภาพในทุกองค์ประกอบ เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่
น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้เป็น
ประโยชน์ในแง่ของการช่วยเหลือสัตว์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
จุดหมายปลายทาง ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา  พัฒนาและส่งเสริม
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยให้มีความหลากหลาย รวมทั้งยังสามารถน าแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามบริบทของพ้ืนที่ได้ 
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   The objectives of this research are 1) to explore the perception components that 

affect attitudes and satisfaction of voluntourists towards animal-related voluntourism 

activities; 2) to investigate the opinions of voluntourists about understanding, potential, 

conditions and limitations/threats of animal-related voluntourism activities; 3) to propose 

guidelines to enhance animal-related voluntourism. The methodology of this study 

employed a mixed method approach. The quantitative approach used a questionnaire 

for data collection with international voluntourists who participated in animal-related 

voluntourism activities at the Wildlife Friends Foundation in Phetchaburi province, and 

comprised 180 participants. To analyze the data, an exploratory factor analysis, 

confirmatory factor analysis and path analysis were carried out using the SPSS and Lisrel 

programs. The qualitative approach used a semi-structured in-depth interview technique 

for data collection with 25 relevant stakeholders at the Wildlife Friends Foundation in 

Phetchaburi, including the foundation executives, activities organizer, employees and 

voluntourists. A thematic analysis was used to analyse the data. 
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   Findings reveal that: 1) There are 21 items which span five perception dimensions, 

which are as follows; physical, knowledge, practice, needs and self-esteem, listed in order 

of factor loading values respectively. Perception dimensions have a direct influence on 

the attitude of voluntourists, and additional perception dimensions also have a direct 

and indirect influence on voluntourists’ satisfaction. 2) There are 17 items which span 

three attitude dimensions, which are as follows; emotion, understanding and behavior, 

listed in order of factor loading values respectively. Attitude dimensions have a direct 

influence on voluntourists’ satisfaction. 3) There are 23 items which span five satisfaction 

dimensions, which are as follows; employees, price, program and service, practice activity 

and management, listed in order of factor loading values respectively. Satisfaction 

dimensions are directly influenced by the perception and attitude of voluntourists. 

Additional satisfaction dimensions are also indirectly influenced by voluntourists’ 

perception. The covariance can be described at 99.30 percent. Therefore, obtained fit 

indices indicated a good fit between the predicted and empirical factor structure, as 

follows; χ2= 27.79, df= 18, relativeχ2= 1.54, P-value= 0.065 RMSEA= 0.031, RMR= 0.017, 

SRMR= 0.031, GFI= 0.988, AGFI= 0.938, NFI= 0.991, NNFI= 0.987. The statistically significant 

level is 0.01. 

     The study aimed to investigate the opinions of voluntourists about 

understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal-related 

voluntourism activities. Findings reveal that there are many key components to be 
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considered for animal-related voluntourism activities, including language ability of 

employees, facilities service, manpower, funding, partnerships and enforcement of 

animal protection laws. Potential factors include activities, natural resource management, 

accessibility and environment, employee friendliness, value for money and marketing 

channels. 

   The finding of this study provide four guidelines to help enhance animal-related 

voluntourism, which are as follows; the first guideline is for the development of 

infrastructure, utilities and facilities, the second guideline is for empowering of 

employees, the third guideline is to develop the quality of the tourism products and 

services in tourist attractions, and the fourth guideline is to improve the management of 

the attractions. 

   This research suggests that the voluntourism destination should be aware of the 

need to develop and promote animal-related voluntourism activities in all components 

to provide an impressive experience for voluntourists, which will help to encourage more 

volunteers, improve the development of animal rescue and have positive economic, 

social, cultural and environmental effects. The findings of this research can be used as a 

framework to enhance and promote the various forms of voluntourism in Thailand. It 

can also be used as a model and can be applied in accordance with the context of the 

area. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย มิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากค าแนะน าและการ
สนับสนุนจากบุคคลหลายท่านตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งยังให้ความทุ่มเท เอาใจใส่ 
เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษา และข้อคิดเห็นต่างๆ ในทุกขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วย
ตรวจทานและปรับแก้ไขอย่างละเอียด จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและจิตวิทยาการบริการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์มนต์พานทอง อาจารย์ประจ า
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวเรือส าราญ ที่ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนทุน
ส่งเสริมการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี รวมถึงคณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้
ถ่ายทอดองค์ความรู้และชี้แนะแนวทางทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในคณะโดยเฉพาะคุณวัณวิสา
ภัค สิทธิไชยกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาดูแลนักศึกษาภาคปกติที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน า
เกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จทั้งหมด เป็นผู้ให้การ
อุปการะ อบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมทุนการศึกษา รวมทั้งเพ่ือนๆ ปริญญาโท ภาคปกติรุ่น 12 ทุกคนที่
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บทท่ี 1  

 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวโน้มการท่องเที่ยวได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ที่เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2555 จากจ านวน 1,035 ล้านคน เป็น 1,235 ล้านคน ในปี 2559 (แสดงตามภาพ
ที่  1.1) ภายใต้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป (UNWTO, 2017) 
ท าให้ปัจจุบันมีการน าเสนอทางเลือกทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงโศกนาฏกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
เป็นต้น (พรเทพ ลี่ทองอิน, พรรณี สวนเพลง, จิรานุช โสภา, และ วริษฐา แก่นสานสันติ, 2559) 

 

 
 

แหล่งที่มา: UNWTO, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
 
เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism) หรือที่ทราบโดยทั่วไป คือ 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (พรรณี สวนเพลง, 2559) นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ถูก
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมที่ว่าการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือพักผ่อน
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หย่อนใจ คลายความตึงเครียด หรือแสวงหาความสุขให้ตนเอง กลายมาเป็นแนวความคิดใหม่ใน
มุมมองว่าการท่องเที่ยวเสมือนเป็นการแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ให้ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันนั้น    
การเดินทางจะต้องมีคุณค่าและมีความหมายด้วย (เมธาวี ว่องกิจ และ เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์, 2559) 
โดยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
พฤติกรรมและความสนใจท่องเที่ยวพิเศษเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม 
Millennials หรือ Generation Y โดยมีอายุระหว่าง 17–34 ปี (Chapman, 2016) ซึ่งสอดคคล้อง
กับผลการวิจัยของ The Travel Industry Association of America (TIA) ที่พบว่าแนวโน้มการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพ่ือท ากิจกรรมงอาสาสมัครเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวตั้งแต่ปี 
2548 ซึ่งเริ่มต้นจากการที่กลุ่มอาสาสมัครจ านวน 100,000 คน ร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครในงาน 
National Public Land Day (คมสัน วาฤทธิ์, สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ, และ สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว, 2556; 
เครือข่ายจิตอาสา, 2551) 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว Travelocity มีการส ารวจข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปี 
2550 พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ิมขึ้นจากปี 2549 ที่มีร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 11 
(Travelocity, 2007) ซึ่งเป็นไปตามผลการส ารวจของ Harteveldt ในปี 2550 ที่พบว่า ชาวอเมริกัน
ประมาณ 3.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 3 ของตลาดการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก าลังให้ความสนใจกับ voluntourists ท าให้การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้ขยายการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปี 2557 Harteveldt ท าส ารวจอีกครั้ง พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
พักผ่อนยังประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนกว่าร้อยละ 9 ที่ร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครชุมชนในระหว่าง
การเดินทาง (Harteveldt, 2014) และจ านวนนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวมีถึง 20 ล้านคน แต่ภาพรวมของจ านวนนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครทั่วโลกจะเติบโตขึ้นเป็น 25–30 ล้านคนภายในปี 2063 (Voluntourism Institute, 2014
) สอดคล้องกับผลการส ารวจจาก Volunteering Solutions ในปี 2557 พบว่า นักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครชาวอเมริกันมีจ านวนมากสุดร้อยละ 29 ชาวสหราชอาณาจักรร้อยละ 16และชาวเยอรมนี
ร้อยละ 12 ตามล าดับ (แสดงในภาพที่ 1.2) ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครโลก
มีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Volunteering Solutions, 2014) ทั้งนี้ประเทศที่
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประเภทนี้ในการเดินทางไปร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครเป็นอันดับ
สูงสุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ รองลงมาเป็นประเทศอินเดีย และประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่สามที่
นักท่องเที่ยวเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Salvesen, 2014) 
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แหล่งที่มา: Volunteering Solutions, 2014 
 

หากกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากรายงานประจ าปี 2559 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)     
ที่ระบุว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555–2559 มีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากจ านวนนักท่องเที่ยว 20.51 ล้านคนในปี 2555 เพ่ิมเป็นจ านวน 32.59 ล้านคนในปี 2559 
ยกเว้นในช่วงปี 2557 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองภายในประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) (แสดงตามภาพที่ 1.3)      
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ จึงท าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศติดอันดับ 10
ของโลกในปี 2559 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด (วาสนา ปิยะบวรนันท์, 
2560) ส าหรับการท่องเที่ยวรูปแบบอาสาสมัครในประเทศไทย พบว่าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว 
และยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน (กาญจนา สมมิตร, คมสัน วาฤทธิ์, และ 
ชวลิต เตริยาภิรมย์, 2556) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนหลังจากเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในปี 2548 มี
อาสาสมัครจากนานาชาติกว่า 55 ประเทศทั่วโลก จ านวนประมาณ 3,500 คน เข้ามาท ากิจกรรมทั้ง
การช่วยสร้างบ้านเรือนแก่ชาวบ้าน การสอนภาษาอังกฤษ และการต่อเรือ รวมทั้งมีอาสาสมัคร
นานาชาติกว่า 4,000 คน ช่วยขนขยะและซากสิ่งปรักหักพังออกจากพ้ืนที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
(เครือข่ายจิตอาสา, 2553) ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท าการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการ
เดินทางของเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า พบว่าจะมีนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ านวนมากถึง 
70 ล้านคนต่อปี โดยแนวโน้มการขยายตัวในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปจนถึงปี 2559 จึงเร่งวาง
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทัวร์อาสาสมัครไว้ในแผนการท่องเที่ยว 5 ปี พ.ศ. 2550–2554 
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จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามภูมิประเทศ

ภาพที่ 1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามภูมิประเทศ 
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ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ในประเทศยุโรปและตะวันออกกลางที่จะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
กอล์ฟ กลุ่มเชิงนิเวศน์ กลุ่มสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในตลาดกลุ่มเฉพาะ (ประชา
ชาติธุรกิจ, 2554) จนกระทั่งในปี 2556 ที่นับว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครอย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดออนไลน์ “The 
Little Big Project เที่ยวแบบอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและได้รับผลการ
ตอบรับเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งมีการสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า 4,695 คน 
จาก 69 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวผ่านออนไลน์ได้กว่า 5 ล้านวิว 
(ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)  

 

 
 

แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 
 
โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ือการพัฒนาและการ

เติบโตที่ดี บริษัทน าเที่ยวหลายแห่งให้ความสนใจและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็น
จ านวนมากขึ้น (คมสัน วาฤทธิ์ และคณะ, 2556) ในฐานะของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่แสดงถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทั้งรูปแบบของมูลนิธิหรือการจัดตั้งเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม ซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนมากจัดอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน เห็นได้ชัดเจนว่าสถานการณ์
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดคิดเป็น 2 ถึง 3 เท่าในแต่ละปี แต่ก็ยังเป็น
สัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนที่เป็นธุรกิจหลักในพ้ืนที่ (กาญจนา สมมิตร และ
คณะ, 2556) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 20 เป็นคน
วัยท างาน และร้อยละ 2 ถึง 3 เป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชีย แปซิฟิก อเมริกา 
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จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย            หน่วย: ล้านคน

ภาพที่ 1.3 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยปี 2555–2559 
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ยุโรป ออสเตรเลีย มีความสนใจที่จะไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ กิจกรรม
ก่อสร้าง ร้อยละ 20 และกิจกรรมกลุ่มประชาสงเคราะห์ ร้อยละ 13.75 สอดคล้องกับผลการศึกษาใน
โครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร–
นครพนม–มุกดาหาร) ของ พรเทพ ลี่ทองอินทร์ และคณะ (2559) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพ้ืนที่ทางภาคอีสาน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ส่วนมากเป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 16–25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงบ าเพ็ญประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์เชิงเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมสูงสุด รองลงมาด้านการสาธารณสุขและดูแลเด็ก ล าดับสุดท้ายเป็นด้านการสอนและให้
ความรู้ ซึ่งนอกจากพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแล้วนั้นที่ผ่านมายังมีการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นกันที่แสวงหาการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆ เพียงเพ่ือต้องการมุ่งผลก าไรให้กับ
ธุรกิจส่วนตนโดยไม่ค านึงถึงกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมของสังคม ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมใน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเติบโตของสังคมเมืองในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ วิถีชีวิตของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ถูกปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  (กาญจนา สมมิตร และ นิทัศน์  
บุญไพศาลสถิต, 2556)  

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจึงมีลักษณะแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ในแง่มุมของ
กิจกรรมที่มีการเพ่ิมเติมด้านการเรียนรู้ การสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการแบ่งปันในมิติ
ของการน าตนเองเข้าไปเป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยนั้น มีทั้งกิจกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มสวัสดิการชุมชน การสอน การพัฒนาธุรกิจ  การฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การพัฒนาวัฒนธรรม การวิจัยและศึกษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ และกิจกรรมอ่ืนๆ (Callanan & Thomas, 2005) โดยตัวอย่างกิจกรรมที่ได้จัดไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ร่วมปฏิบัติ ได้แก่ การสอนหนังสือ การซ่อมแซมโรงเรียน ท าความสะอาดวัด ล่องเรือ
ปลูกป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเลี้ยงช้าง การร่วมงานเดินวิ่ง
การกุศล อาสาช่วยเหลือคนชรา ดูแลเด็กพิการ พัฒนาชุมชนตามแนวชายหาด ปลูกปะการัง การสร้าง
พระบรมธาตุเจดีย์ และการเลี้ยงสุนัขจรจัด (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) นอกจากนี้จากการส ารวจ
ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทย โดยเครือข่ายอาสาสมัคร ในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน 
2559 ท าให้พบว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเด็กและเยาวชนมากที่สุด ถัดมากิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์
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เลี้ยงและช่วยเหลือสัตว์ พัฒนาชนบท ผู้ป่วย/คนชรา/ผู้พิการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมการช่วยเหลือฟ้ืนฟูภัย ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 1.4)  

 

 
 

แหล่งที่มา: เครือข่ายจิตอาสา, 2559 
 
ซึ่งจากกิจกรรมที่หลากหลายดังระบุข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญให้นักท่องเที่ยว

เชิงอาสาสมัครเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกท้ังในมิติของความเป็นชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวไป
ท ากิจกรรมนั้น มองว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ซึ่งกันและกัน ทั้งยังน าพาความเจริญและสร้างรายได้เข้ามาสู่พ้ืนที่หรือชุมชน จึงท าให้คุณภาพชีวิต
ของชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาดีขึ้น (กาญจนา สมมิตร และ นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต, 2556;  
พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ, 2559) ในขณะที่นักท่องเที่ยวยังเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดผลในระดับโลกได้ ซึ่งอาจเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ
เข้าร่วมท ากิจกรรมกับองค์กรต่างๆ มากขึ้น และยังท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจประเด็นปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาชายแดน เป็นต้น นอกจากนั้น
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเหล่านี้ ยังสามารถช่วยในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดูแล
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาในบางเรื่องได้เช่นกัน (จารินี ศานติจรรยาพร, พรรณี 
สวนเพลง, จิรานุช โสภา, และ วริษฐา แก่นสานสันติ, 2559) 

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความหลากหลายในการ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การร่วมกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพ

58%

55%
41%

36%

35%
31%

ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทย เดือนมกราคม–เมษายน 2559

การศึกษา เด็ก เยาวชน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์เล้ียงและช่วยเหลือสัตว์

ผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ พัฒนาชุมชนชนบท ช่วยเหลือฟื้นฟูภัย

ภาพที่ 1.4 ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทย เดือนมกราคม–เมษายน 2559 
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ของสัตว์ปรากฏขึ้นให้เห็นและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนไม่น้อย จากสถิติของ
เครือข่ายจิตอาสาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัตว์นั้นได้รับความนิยมถึงร้อยละ 41 ซึ่ง
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่สามของการรายงานข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทย เดือนมกราคม–
เมษายน พ.ศ. 2559 (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) ส าหรับสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการร่วมท ากิจกรรม
เชิงอาสาสมัครได้แก่ ช้าง สุนัข เสือ ลิง แมว นก ชะนี หมี สัตว์ทะเล และสัตว์ป่า เป็นต้น (Volunteer 
Spirit Association, 2015) โดยในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยนั้นถูกจัดว่าเป็น
ภูมิภาคที่มีกิจกรรมอาสาสมัครสูงถึงร้อยละ 56 และร้อยละ 15 นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีกิจกรรม
อาสาสมัครมากเป็นอันดับหนึ่งและสองของประเทศไทย ตามล าดับ (เครือข่ายจิตอาสา, 2559)  

ส าหรับพ้ืนที่ภาคกลางนั้น มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ถูกจัดอันดับโดยเว็บไซด์ 
TripAdvisor ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจสูงสุดในจังหวัดเพชรบุรี  (TripAdvisor, 
2017) เนื่องจากเป็นสถานที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายเพ่ือเป็นแหล่งพักพิงส าหรับสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง สัตว์
ทีถู่กทอดทิ้งจากเจ้าของ และให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าจากที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อน เพ่ือน ามาฟ้ืนฟู
และปล่อยกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติ รวมทั้งดูแลสัตว์ที่ไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ซ่ึงสัตว์
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิมีจ านวนรวมทั้งสิ้นกว่า 400 ชีวิต เช่น ช้าง ลิง ชะนี หมี เหยี่ยว ค่าง 
นางอาย อีเห็น นกป่า เสือ สุนัข ม้า เป็นต้น โดยเปิดด าเนินการมาแล้ว 15 ปี ปัจจุบันมีการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมดูแลช่วยเหลือสัตว์
ทั้งแบบเต็มวัน แบบครึ่งวัน และแบบสัปดาห์ ลักษณะของกิจกรรมอาสาสมัครจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาแต่จะมีงานหลักที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน คือ การให้อาหารและการท าความสะอาดกรง
สัตว์ โดยหน้าที่จะถูกหมุนเวียนให้ทุกคนมีโอกาสได้ท างานทุกอย่างเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีงานอ่ืนๆ 
เช่น การสร้างหรือซ่อมแซมกรง การท าของเล่นให้สัตว์ การเป็นวิทยากรให้นักท่องเที่ยว ท าความ
สะอาดรอบมูลนิธิ และการดูแลสัตว์ป่วยหรือลูกสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้งานต่างๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ
การเป็นอาสาสมัคร จ านวน ความสามารถ และงานที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้น ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้มีการ
เผยแพร่ผลการด าเนินเนินงานบทความในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ างๆ และยังได้รับรางวัลระดับโลกจาก 
International Primate Protection League (IPPL) หรือสหพันธ์พิทักษ์สัตว์ประเภทลิงนานาชาติ 
จึงท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากนักท่องเที่ยวในการมาท ากิจกรรมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเพชรบุรี (มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า, 2555; TripAdvisor, 2017)  

นอกจากสถานที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกจ านวนมากที่เปิด
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในลักษณะของการท ากิจกรรมดูแลช่วยเหลือสัตว์ แต่ถึง
กระนั้นก็ตามภาพการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน 
จนถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการทารุณกรรมสัตว์เป็นอันดับที่ 5 ของโลก (ผู้จัดการออนไลน์, 
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2553) โดยภาพการทารุณกรรมสัตว์ที่มีให้เห็นในปัจจุบันนั้นค่อนข้างหลากหลายและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
จนบางทีกลายเป็นความรู้สึกคุ้นชินของคนในสังคมไปเสียแล้ว อาทิ การใช้สัตว์ในอุตสาหกรรมบันเทิง
และการท่องเที่ยว เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการใช้สัตว์เป็นเครื่องมืออันจะน ามาสู่การสร้างรายได้
ให้กับธุรกิจตนเอง ซึ่งสัตว์เหล่านั้นจะต้องถูกพรากออกมาจากป่าที่ถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่เดิมตามธรรมชาติ 
เพ่ือมาท าการฝึกฝนอย่างเข้มงวดก่อนน าสัตว์เหล่านั้นขึ้นแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชม (สมาคม
ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย, 2559; องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก, 2060) เช่น ภาพการแสดง
ที่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปเห็นว่าช้างสามารถเดินไต่บนเชือกหรือลวดเส้นเล็กได้ สามารถเตะ
ฟุตบอล ตีกลอง เอางวงหมุนห่วงเขียนหนังสือหรือวาดภาพได้ ยกขาต่อกันเป็นกลุ่มๆ และให้
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปขี่นั่งบนหลังช้างได้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นภาพการแสดงและกิจกรรมสุดแสนจะ
ประทับใจและตื่นเต้นได้นั้น ช้างเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมทารุณอย่างหนักด้วยความทรมาน ตั้งแต่
การต้องถูกพรากจากแม่ช้างแต่ก าเนิด น ามาเข้าคอกแล้วล่ามโซ่ไว้เพ่ือไม่ให้แสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติได้ ถูกกักขังไว้ใต้แสงอาทิตย์โดยตรงด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจัดในอาคารคอนกรีต ถูกฝึกให้ช้าง
แบกรับของที่มีน้ าหนักมาก รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และถูกบังคับควบคุมด้วย
เครื่องมือแหลมที่เรียกว่าตะขอสับลงบนหัวช้าง เพ่ือให้ช้างเหล่านั้นเชื่อฟังและท าการฝึกซ้อมจนกว่า
จะสามารถท ากิจกรรมได้ ซึ่งเป็นไปตามที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกหรือ เวิลด์ แอนิมอล โพรเทคชัน 
เปิดเผยว่าร้อยละ 77 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อินเดีย  ศรีลังกา เนปาล ลาว และ
กัมพูชา มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย และไม่สามารถยอมรับได้ (ข่าวไทยพีบีเอส, 2560; ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2560; องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก, 2560)  

ละครลิงที่กว่าจะสามารถน ามาแสดงสู่สายตานักท่องเที่ยวได้นั้น ลิงต่างๆ จะต้องตกอยู่อยู่ใน
ชะตากรรมที่น่าเวทนาไม่น้อยจากการที่ถูกจับขังอยู่ในกรงผนังคอนกรีตเล็กๆ ซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นไม่ได้มี
ความสะอาดหรือถูกสุขอนามัยมากนัก เสมือนกับการถูกจ าคุก อีกทั้งยังต้องถูกฝึกซ้อมและทรมาน
อย่างหนักหน่วง (สนุก.คอม, 2554) หรือแม้แต่การแสดงมวยลิงอุรรังอุตังในสวนสัตว์ต่างๆ จากการน า
ลิงอุรังอุตังมาสวมเสื้อผ้าและท าการแข่งขันต่อยมวย เพ่ือแสวงหาก าไรจากการเข้าชมของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งก็นับเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเช่นกัน (คม ชัด ลึก, 2560; Jazeera, 2015) 
รวมไปถึงการที่แม่หมีถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเพ่ือน าลูกหมีออกมาจากป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเดิมตาม
ธรรมชาติ น ามาตัดเขี้ยว ตัดเล็บ ต้องถูกร้อยด้วยเชือกที่จมูกอันบอบบาง ถูกกักขังอยู่ในกรงอันคับ
แคบที่สภาพร้อนอบอ้าว ท าให้ต้องขาดอิสรภาพตามวิถีชีวิตที่พึงจะเป็น หรือในบางทีก็ไม่ได้รับอาหาร
ที่เพียงพอต่อความหิวโหย เพ่ือท าการฝึกฝนหมีเหล่านั้นให้สามารถจัดการแสดงได้ตามที่ต้อ งการ 
(องค์กรพิทักษ์สัตว์โลก, ม.ป.ป.) ตลอดจนลูกสิงโตและลูกเสือที่ต้องพลัดพรากจากผู้เป็นแม่เพ่ือ
น ามาใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับถ่ายรูปร่วมกับนักท่องเที่ยว หรือให้นักท่องเที่ยวอุ้มป้อนนม ซึ่งเป็น
การกระท าที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ หรือแม้แต่ในบางทีก็เป็นเสือและสิงโตตัวใหญ่ที่ถูกน ามาล่ามโซ่และ
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ขังอยู่ในกรง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังให้เสือแสดงกิจกรรมอันหวาดเสียว
ด้วยการกระโดดผ่านไฟ เพ่ือสร้างความดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมารับชม โดยกว่าจะมาเป็นกิจกรรมที่ตื่น
ตาตื่นใจนี้ได้ เสือและสิงโตต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก เห็นได้จากร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงการถูก
เฆี่ยนตหีรือถูกท าร้ายร่างกาย จนในบางครั้งมีการแสดงพฤติกรรมอันโดดเดี่ยวจากการได้รับความทุกข์
ทรมานออกทางแววตาและจากท่าทางที่อ่อนแรง (Goyder, 2014) รวมทั้งโลมา วาฬ และแมวน้ าที่
ถูกน ามาฝึกซ้อมการแสดงเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับชมถึงความเฉลี่ยวฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความ
กดดันและท าให้สัตว์เกิดความเครียด เนื่องจากเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติของสัตว์นั่นเอง (องค์กรพิทักษ์
สัตว์โลก, ม.ป.ป.) ตลอดจนการน างูมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมท่องเที่ยวหรือบันเทิง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ทดลองสัมผัส อุ้มให้งูเลื่อยบนล าตัวและสามารถถ่ายรูปร่วมกับงูอย่างใกล้ชิด ซึ่งนั่นเอง
ท าให้งูต้องถูกจับมากักขังไว้ในกรงแคบๆ แทนที่จะได้ด าเนินชีวิตอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
พึงจะเป็น นอกจากนั้นการแสดงงูที่ต้องจับงูโยนหรือเหวี่ยงลงกับพ้ืน และการน างูมาต่อสู้กับสัตว์ชนิด
อ่ืนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับชม และสร้างความแปลกใหม่ทางกิจกรรมท่องเที่ยว แต่การกระท า
ดังกล่าวถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างตั้งใจ (TourismConcern, 2017)  

ปัญหาจ านวนสุนัขและแมวจรจัดที่มีมากขึ้นในปัจจุบันยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบมากตาม
พ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งแต่เดิมในปี พ.ศ.2555 มีจ านวนสุนัขจรจัด 597,970 ตัว และแมวจรจัด 
330,953 ตัว แต่กลับเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน 758,446 ตัว และ 474,142 ตัว ในสุนัข
และแมวจรจัดตามล าดับ (กรมปศุสัตว์, 2559) ซึ่งปัญหาหลักนั้นเกิดจากการที่สัตว์เหล่านั้นถูกละเลย
และทอดทิ้งจากผู้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางผู้เป็นเจ้าของสุนัขเองหรือปัจจัยจากตัวสุนัขที่
เลี้ยงก็ตาม (ภารดี พิพัฒน์กาญจน์, ชัชวาล ใจซื่อกุล, และ ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์, 2559) รวมทั้งการขาด
ความรับผิดชอบของผู้เพาะพันธุ์สัตว์ การขาดความรับผิดชอบของผู้เพาะพันธุ์และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับพันธุ์สัตว์ การขาดความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ และการขาดความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ 
โดยในทางกฎหมายถือว่าการกระท าดังกล่าวนับเป็นการทารุณกรรมสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2557; สมาคม
ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย, 2559) ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่ง ผลกระทบใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพ เช่น ความสกปรกบนท้องถนนจากมูลสุนัขหรือแมวจร
จัด จากการขุดคุ้ยขยะมูลฝอย และการเกิดมลพิษจากอุจจาระสัตว์ (เรวดี ราศิริ, ม.ป.ป.) ปัญหาด้าน
ความปลอดภัย เช่น การเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ความดุร้ายอันเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ และในบางครั้งวิ่งไล่กัดท าร้ายนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรไปมา ท าให้ได้รับบาดเจ็บและเกิด
ความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภารดี พิพัฒน์กาญจน์ และคณะ, 2559) ปัญหาด้านการถูก
รบกวนทางเสียงจากการเห่าหอนเสียงดังซึ่งสร้างความร าคาญให้ผู้พบเห็นและอาศัยบริเวณใกล้เคียง 
ปัญหาด้านสุขอนามัยจากการเป็นพาหะน าโรค จ าพวก เห็บ หมัด และโรคพิษสุนัขบ้า (เรวดี ราศิริ, 
ม.ป.ป.) ปัญหาด้านทัศนคติเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มคนในสังคม และ
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ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีสุนัขและแมวจรจัดอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ตามสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ที่มีจ านวนผู้เดินทางสัญจร นักท่องเที่ยว หรือผู้พักอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น (โพตส์ทูเดย์, 2560) ซึ่งทั้งนี้ส่งผลให้สถานสงเคราะห์สัตว์ต่างๆ ต้องรับอุปการะและ
เลี้ยงดูสุนัขจรจัดและแมวจรจัดเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การจัดสรรดูแลสุขอนามัยสัตว์ด้านที่อยู่อาศัย
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเท่าที่ควร รวมไปถึงด้านอาหารและยารักษาโรคก็ยังขาดแคลน เนื่องจาก
งบประมาณที่มีค่อนข้างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนสุนัขและแมวจรที่อยู่ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห์ (ข่าวเวิร์คพอยท์, 2559; อินทรชัย พาณิชกุล, 2557) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และถูกสะสม
มาอย่างยาวนานในประเทศไทย (ผู้จัดการออนไลน์ , 2560) กระทั่งในปัจจุบันที่แม้จะมีหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความส าคัญ ร่วมกันต่อสู้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และป้องกันผลกระทบจากการคุกคาม การทรมานสัตว์และการละทิ้งสัตว์เลี้ยง จนได้รับเป็นร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แต่ภาพปัญหาเหล่านั้นก็ยังคง
ปรากฏให้เห็นโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ซึ่งล าพังมาตรการทางกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวไม่อาจจะให้ความคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องอาศัยสิ่ง
ส าคัญที่สุดคือการร่วมมือจากประชาชนที่มีจิตส านึกด้านมนุษยธรรมและมีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
จะเป็นหนทางท าให้การจัดการมีประสิทธิภาพ (ประพิมพ์พรรณ เงินทรัพย์, 2554)  

ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและเกิดความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาวิจัย เพ่ือที่จะเป็นอีกหนึ่งหนทางส าหรับการช่วยแก้ไขและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ที่
เกิดขึ้นได้ ผ่านการน าเอาแนวความคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ ก าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบันมาท าบูรณาการกับการแก้ปัญหาในมิติของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้กับ
สัตว์ต่างๆ แทนการท ากิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมมิติของการเรียนรู้และ    
การแบ่งปันเข้าไประหว่างที่ก าลังท่องเที่ยวในลักษณะของการเป็นทั้ง “ผู้ให้”และ “ผู้รับ” เพ่ือลด
ปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกให้ประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวหรือบันเทิงต่างๆ น าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ออกมาแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ  
และยังช่วยท าให้สัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตเป็นไปตามอย่างวิถีธรรมชาติที่พึงจะได้รับแทนที่จะให้
สัตว์เหล่านั้นตกอยู่ในสภาพที่เป็นตัวตลกในสายตานักท่องเที่ยว หรือถูกทารุณกรรมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจอย่างโหดร้ายจากผู้ประกอบการธุรกิจหรือ ผู้ที่หวังจะหารายได้จากสัตว์ นอกจากนั้นยังช่วย
สร้างไม่ให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่ทัดเทียมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และยังเป็นการลดพฤติกรรม  
อันไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวได้ อันจะน ามาซึ่งประสบการณ์ที่มีคุณค่า สร้างความแตกต่างแปลก
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ใหม่ในระหว่างการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ และยังสามารถน าพาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเข้ามาสู่พ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้อีกด้วย 
(กาญจนา สมมิตร และคณะ, 2556; จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ, 2559; องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่ง
โลก, 2560; สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย, 2559; ผู้จัดการออนไลน์, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีผู้สนใจศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในหลาย
มิติด้วยกัน ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 9 หมวดหมู่ โดยในแต่ละหมวดหมู่มีผู้ศึกษาในมิติดังต่อไปนี้ 
หมวดหมู่ที่ 1 ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว กิจกรรมอาสาสมัครของสหรัฐอเมริกา (Bailey & 
Russell, 2012) นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับเจ้าบ้านของประเทศไทย (Proyrungroj, 2016) และ
นักท่องเที่ยวแบบพักผ่อนของสหรัฐอเมริกา (Kirillova, Bordelon, & Pearlman, 2014) การ
ท่องเที่ยวอาสาสมัครกับโครงสร้างสังคม (McGehee, 2012) และกับการต่อสู้ทางการเมือง การ
ปกครอง และจริยธรรม (Chaisinthop, 2017) พฤติกรรมจิตอาสาของประเทศไทย (ธิดาชนก วงค์
พิทักษ,์ 2556; วิมลพรรณ อาภาเวท และ เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ, 2556) บทบาทของการท่องเที่ยว
อาสาสมัครในจังหวัดเชียงใหม่ (Kontogeorgopoulos, 2014) หมวดที่ 2 การรับรู้และทัศนคติ เจต
คติของชุมชนและเจ้าหน้าที่ต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจังหวัดระนอง (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 
2557) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Burrai, Font, & Cochrane, 2015) 
ทัศนคติของเจ้าบ้านในจังหวัดพังงาต่อนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวตะวันตก (Proyrungroj, 2015) 
การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี (ธนชัย วรอาจ, 2559) กลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเป้าหมายในกิจกรรมกีฬาออนไลน์ (Wymer, Self, & Findley, 2010) 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมหาวิทยาลัยบูคาเรสต์ (Manea, Nae, Matel, Vijulie, & Tiala, 
2013) การรับรู้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจังหวัดเชียงใหม่ (Mostafanezhad, 
2014) หมวดที่ 3 แรงจูงใจการท่องเที่ยว แรงจูงใจการท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Olsen, Vogt, & Andereck, 2017) แรงจูงใจและประสบการณ์ท่องเที่ยวในกลุ่มคนยากจนประเทศ
กัมพูชา (Reas, 2015) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวอเมริกาต่อสาธารณรัฐกานา (Otoo, 
2013) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอาสมัครในกลุ่มนักเรียนประเทศเกาหลี (Lee & Yen, 2014) 
แรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558) ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร (ปสุตา โพธิ์งาม, 2555) หมวดที่ 4 ประสบการณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ช่องว่างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ (Griffin, 2013) บทบาท
ของอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมืองซิดนีย์ (Fairley, Green, O'Brien, & Chalip, 2014) 
แรงจูงใจและประสบการณ์ท่องเที่ยวในกลุ่มคนยากจนประเทศกัมพูชา (Reas, 2015) การท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครกับชีวิตและความสะดวกในประเทศรวันดา (Barbieri, Santos, & Katsube, 2012) 
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ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศเมกซิโก (Tomazos 
& Butler, 2012) หมวดที่ 5 กิจกรรมหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครและการตลาดในกลุ่มจังหวัดสนุก (พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ, 2559) การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครกับโอกาสของกิจการเพ่ือสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน (กาญจนา สมมิตร และคณะ, 
2556) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส าหรับเยาวชนความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาสใน
กรุงเทพมหานคร (ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 2558) หมวดที่ 6 อุปสงค์และ
อุปทานการท่องเที่ยว อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวอาสาสมัครในเขตจังหวัดภาคจังหวัดเหนือ
ตอนบน (กาญจนา สมมิตร และ นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต, 2556) อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุก (จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ 2559) อุปสงค์การท่องเที่ยว
อาสาสมัครในเขตภาคเหนือตอนบน (คมสัน วาฤทธิ์ และคณะ, 2556) หมวดที่ 7 การตลาดและ
ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว แผนการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอย่างยั่งยืน (Cohan, 2010) แผนการตลาด
ท่องเที่ยวอาสาสมัครในเขตภาคเหนือตอนบน (กาญจนา สมมิตร และคณะ, 2556; คมสัน วาฤทธิ์ 
และคณะ, 2556) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวบ าเพ็ญประโยชน์จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี พังงา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เลย และกาญจบุรี (พงษ์จันทร์ คล้าย
อุดม, 2554) การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและการตลาดในกลุ่มจังหวัดสนุก (พรเทพ ลี่ทองอิน และ
คณะ, 2559) อาสาสมัครระยะสั้นและการพัฒนาระหว่างประเทศ (Gilfillan, 2015) หมวดที่ 8 
ผลกระทบการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีต่อเจ้าบ้าน (Burrai et al., 
2015) ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสมัครจังหวัดเชียงใหม่ (Kontogeorgopoulos, 
2014) ผลกระทบทางลบของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจากการทบทวนวรรณกรรม (Guttentag, 
2009) หมวดที่ 9 ความพึงพอใจและความคาดหวัง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในจังหวัดสงขลา (เมธาวี ว่องกิจ และ เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์, 2559) ความคาดหวัง และความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวแคนนาดาในประเทศแอฟริกาใต้  (Boluk, Kline, & 
Stroobach, 2016) ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
ประเทศไทย (พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553)  

เมื่อท าการพิจารณาวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาในหมวดหมู่ความสัมพันธ์ของ
การท่องเที่ยว มีผู้ให้ความสนใจศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้และทัศนคติ ถัดมา คือ แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยว การตลาดและยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ซึ่งมีความถี่ในการสนใจศึกษาเท่ากัน ตามมา
ด้วย ประสบการณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ถัดมา คือ อุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยว 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว กิจกรรมหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว และความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ซึ่งได้รับความสนใจในความถี่เท่ากัน ตามล าดับ เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในหมวดหมู่ของกิจกรรมหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งถึงแม้ว่าประเด็น
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นี้จะมีผู้ให้ความสนใจศึกษาอยู่บ้างแล้วนั้น แต่เมื่อท าการพิจารณาให้ลึกลงไป จะเห็นได้ว่าการศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นในมิติของการส ารวจความความต้องการทางด้านกิจกรรม
อาสาสมัครของนักท่องเที่ยว ความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครของผู้ประกอบการทางการ
ท่องเที่ยว เพ่ือน ามาออกแบบและจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้แก่นักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร ในพ้ืนที่ของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
ล าปาง น่าน พะเยา แพร่ ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร หรือจะเป็น
การศึกษาในด้านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสามัครให้เด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
การศึกษากิจกรรมอาสาสมัครในแง่มุมของการพัฒนาประเทศ แต่ทว่าการศึกษาประเด็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในมิติของสัตว์ในประเทศไทย ยังพบเห็นอยู่เป็นจ านวนน้อยและไม่แพร่หลาย
มากนัก ส่งผลท าให้เกิดเป็นช่องว่างของงานวิจัยขึ้นมา และเพ่ือเป็นการลดช่องว่างงานวิจัยดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงได้เลือกน าประเด็นการศึกษาในหมวดหมู่ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในมิติของ
สัตว์มาบูรณาการกับ 2 หมวดหมู่ คือ การรับรู้และความพึงพอใจ เพ่ือก าหนดเป็นโจทย์หลักที่จะ
ท าการศึกษา จึงก่อให้เกิดงานวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้ได้แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
และบริบทของพ้ืนที่ น ามาซึ่งการลดปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่วย
สร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การป้องกันไม่ให้ผู้ จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวหรือบันเทิงต่างๆ น าสัตว์มาแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
มนุษย์และสัตว์ ช่วยท าให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตตามอย่างวิถีธรรมชาติที่พึงได้รับ และเป็นการลด
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า 
สร้างความแตกต่างแปลกใหม่ในระหว่างการท่องเที่ยวจากมิติของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ตลอดจน
สามารถน าพาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่พื้นที่ปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้อีกด้วย 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
1) ปัจจัยการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจใน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์เป็นอย่างไร 
2) ความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร

ในกลุ่มสัตว์เป็นอย่างไร 
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์เป็นอย่างไร  
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยมีขอบเขตการ

วิจัยดังนี้ 
 

1.4.1 ด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่ต้องการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
1.4.1.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับ

การท่องท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ 

1.4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย 
1.4.1.3 ข้อมูลผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าจังหวัดเพชรบุรี  
1.4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ 

 
1.4.2 ด้านพื้นที่  

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยสถานที่ดังกล่าวถูกจัดอันดับจากเว็บไซด์ TripAdvisor ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
น่าสนใจสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี (TripAdvisor, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถิติ
ด้านพ้ืนที่งานอาสาภายในประเทศไทย ประจ าปี 2559 โดยเครือข่ายจิตอาสา พบว่าภาคกลางเป็น
ภูมิภาคที่มีกิจกรรมอาสาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 56 ทั้งนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย (เครือข่าย
จิตอาสา, 2559) รวมทั้งสถานที่แห่งนี้ยังมีการแจ้งราคาและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่
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หน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน ท าให้ผู้วิจัยสามารถประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการลงพ้ืนที่
เพ่ือเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 
1.4.3 ด้านประชากร  

 1.4.3.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรแน่ชัด 

1.4.3.2 กลุ่มตัวอย่าง มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามค าแนะน าของ Hair, Black, 
Bain, Anderson and Tatham (2006) โดยก าหนดให้การวิเคราะห์องค์ประกอบมีสัดส่วนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 10:1 เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้มีตัวแปรที่ต้องการประมาณค่า
จ านวน 13 ตัวแปร จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 13 x 10 = 130 ตัวอย่าง ซึ่งคาดว่ามีความเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติ จ านวนอย่างน้อย 130 คน แต่เพ่ือป้องกัน
ความคาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 180 คน ที่เดินทางมาจากประเทศใน
ภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีการเดินทางไป
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรมเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ที่มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี  

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครชาวต่างชาติในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี จ านวนอ่ิมตัวที่กลุ่มตัวอย่างคนที่ 25  

เนื่องจากรายงานสติจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามภูมิประเทศของ Volunteering 
Solutions ในปี 2014 พบว่าประเทศในภูมิภาคข้างต้น มีจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก (Volunteering Solutions, 2014) และข้อมูลของเว็บไซด์ TripAdvisor พบว่า 
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยผู้รีวิวใช้
ภาษาอังกฤษในการรีวิวสูงสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นภาษาอ่ืนๆ ของประเทศในแถบยุโรป 
(TripAdvisor, 2017) จึงอนุมานได้ว่าผู้รีวิวมาจากประเทศในภูมิภาคยุโรปหรือประเทศที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ดังกล่าว  

 
1.4.4 ด้านเวลาที่ศึกษา 

ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม 2560–เดือนมีนาคม 2561 เป็นการทบทวนเอกสาร การเขียนเค้า
โครง สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบเครื่องมือ 

ระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2561–เดือนตุลาคม 2561 เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์
ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ บริษัทน าเที่ยว องค์กรพัฒนาเอกชน และการท่องเที่ยวชุมชน 
สามารถน าแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จากผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็น
แบบอย่างและประยุต์ใช้ในการด าเนินงานตามพ้ืนที่ของตนได้ 

2) กรมการท่องเที่ยวสามารถน าผลการวิจัยด้านการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ และการศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไปพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยให้มีทางเลือกหลากหลายยิ่งขึ้น  

3) ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จากการรับ
ความช่วยเหลือในสิ่งที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนสัตว์และสิ่งแวดล้อมยังได้รับการปกป้องดูแล 

4) นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือ
ใช้ในการศึกษา และต่อยอดการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การทารุณกรรมสัตว์ หมายถึง การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ที่ท าให้สัตว์ได้รับความ

ทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวดความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผล
ท าให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่ก าลัง
ตั้งท้อง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างาน
อันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ (กรมปศุสัตว์, 2557) 

การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่มีการเพ่ิม
มิติของการเรียนรู้และการแบ่งปันเข้าไปในลักษณะของการเป็นทั้ง “ผู้ให้”และ “ผู้รับ เกิดขึ้นระหว่าง
การท่องเที่ยว ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แตกต่างกัน ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมแก่พ้ืนที่หรือจุดหมายปลายทางที่ไปเดินทางไปท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวอันมีคุณค่าระหว่างนักท่องเที่ยว เจ้าของพ้ืนที่ หรือผู้มีส่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งในที่นี้หมายความรวมทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  (พรรณี สวนเพลง , 2559; 
VolunTourism International, 2009; Wearing, 2001) 

นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่มีการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยอยู่เป็นประจ า
ไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการหารายได้และการประกอบอาชีพ แตม่ีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ 
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มีโอกาสชวยเหลืออสังคมในระดับน้อยจนถึงมาก และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครกับ
สัตว์ในสถานที่ที่ไป อันเป็นการดูแลช่วยเหลือสัตว์ให้ได้รับสวัสดิภาพตามที่พึงจะเป็น ก่อเกิดการ
เรียนรู้การแบ่งปันและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550;
กาญจนา สมมิตร และคณะ, 2556; ฐิรชญา มณีเนตร, 2552; Wearing & Nail, 2003) 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism Activities) หมายถึง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครหรือกลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมลงมือปฏิบัติในการให้
ความดูแลช่วยเหลือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นในระหว่ าง
ท่องเที่ยวยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย  (พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553; 
McGehee & Santos, 2005) 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (Animals Voluntourism Activities) 
หมายถึง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่นักท่องเที่ยวได้มีการกระท าร่วมกับสัตว์ในมิติของการ
ให้ความดูแล ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการท ากิจกรรมอย่างน้อย 
1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในระหว่างท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย เช่น อาบน้ า
ให้สัตว์ ท าความสะอาดโรงเรือน จัดหาวัตถุดิบและเตรียมอาหารสัตว์ ซ่อมแซมโรงเรือน และการใช้
เวลากับสัตว์ เป็นต้น (พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553; มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า, ม.ป.ป) 

สัตว์ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หมายถึง สัตว์ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การอุปการะของ  
ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร อาทิ สุนัข แมว ลิง ชะนี ช้าง เสือ หมี โค สัตว์ป่าและ
สัตว์ทะเล เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการจัดสวัสดิภาพโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ได้รับอยู่ตามปกติ 
หรือที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครผ่านการท ากิจกรรมอันจะเป็นการดูแลช่วยเหลือสัตว์ในด้าน
สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ า และจัดให้สัตว์อยู่ ในสภาวะที่เหมาะสม (เครือข่ายจิตอาสา, 
2559; อินทรชัย พาณิชกุล, 2557) 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หมายถึง สถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร โดยไม่มุ่งหวังผลก าไร ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปแสวงหาประสบการณ์อัน
แปลกใหม่และศึกษาเรียนรู้ในระยะสั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติงานอาสาสมัคร โดยมีสัตว์
และกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน (พรรณี สวนเพลง, 
2559; Brown & Lehto, 2005; Scheyvens, 2002) 
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1.7 สรุป 
 จากปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ที่พบเห็นในปัจจุบันที่นับวันมีแต่จะเพ่ิมจ านวนขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการแรงงานใช้สัตว์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในธุรกิจบันเทิงและธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ
แม้กระทั่งการขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสัตว์ของคนในสังคม ท าให้ประเทศไทยติดอยู่ ใน
อันดับที่ 5 ของประเทศที่มีการทารุณกรรมสัตว์สูงสุดในโลก ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
อันดีงามของประเทศแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความหย่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวก็ตาม เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกันหาวิธีป้องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการ
กับปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นประเทศท่ีมีการทารุณกรรมสัตว์
มากในล าดับต้นๆ ของโลก ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่
ก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน ก็สามารถ
เป็นอีกเครื่องมือที่จะน ามาใช้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ ผ่านมิติของกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้ท ากิจกรรมที่เป็นการดูแลช่วยเหลือ และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง หรือแม้แต่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสังคม ให้ได้รับสวัสดิภาพตามวิถีชีวิต
ที่ควรจะเป็น เพ่ือไม่ให้สัตว์ถูกละเมิดสิทธิจากการทารุณกรรมทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยัง
เป็นการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือพ้ืนที่
ที่ไปเยี่ยมเยือน อันจะน ามาซึ่งประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า จากการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนการน าพาความเจริญด้านสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมาสู่พื้นที่
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผล
ต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ศึกษาความเข้าใจ 
ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย โดยในบท
ต่อไปจะเป็นน าเสนอแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือจะได้น ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ต่อไป รวมทั้งน าเสนองาน
ศึกษาวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นถึงองค์ความรู้ในภาพรวมของการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
 



 

บทท่ี 2 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมถึง
ข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้
จ านวนทั้งสิ้น 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 2.1.2 ประเภทของการท่องเที่ยวชิงอาสาสมัคร 
 2.1.3 ผลกระทบทางบวกและทางลบของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 2.2.2 รูปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 2.2.3 ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 2.2.4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตอาสา 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
 2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 
 2.3.2 กระบวนการการรับรู้ 
 2.3.3 การเปิดรับข้อมูลและการเลือกสรร 
 2.3.4 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
 2.3.5 การวัดการรับรู้ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 2.4.1 ค าจ ากัดความของทัศนคต ิ
 2.4.2 องค์ประกอบของทัศนคต ิ
 2.4.3 ประเภทของทัศนคต ิ
 2.4.4 การเกิดทัศนคต ิ
 2.4.5 การวัดทัศนคต ิ
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 2.4.6 ประโยชน์ของทัศคต ิ
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการ 
 2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจและความต้องการ 
 2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 2.5.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 2.5.4 การวัดความพึงพอใจ 
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ 
2.7 ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในสัตว์ในประเทศไทย 
 2.7.1 กิจกรรมการท าความสะอาดโรงเรือน 
 2.7.2 กิจกรรมอาบน้ าให้สัตว์ 
 2.7.3 กิจกรรมเตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์ 
 2.7.4 กิจกรรมก าจัดเห็บ หมัด ในสุนัขและแมว 
 2.7.5 กิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสัตว์ 
 2.7.6 กิจกรรมการใช้เวลาร่วมกับสัตว์ 
2.8 ข้อมูลของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี  
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) ร่วมกับ George Washington University’s International Institute of 
Tourism Studies (IITS) จัดท าเว็บไซต  Voluntourism และ Voluntourism Forum ในป 2543 
และไดก าหนดค านิยามของ Voluntourism หรือการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครไว้ว่า “Voluntourism 
is the integral combination of voluntary service to a destination with the tradition 
elements of travel and tourism–arts, culture, eography, history and recreation while in 
the destination” แปลได้ว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การผสมผสานระหว่างการให้บริการ
ในรูปอาสาสมัครและการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว” (พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ, 2559) ในขณะที่ 
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VolunTourism International (2009)  ได้ ให้ค านิยามว่ า การท่องเที่ยวเชิ งอาสาสมัคร เป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคมเข้าไว้กับกิจกรรม
การเดินทางส าหรับการท่องเที่ยวอย่างแยกกันไม่ออก ซึ่งสอดคล้องกับ Wearing (2001) ที่ก าหนดค า
นิยามของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะของการปรับ
รูปแบบการท่องเที่ยวผ่านทางการท ากิจกรรมอาสาสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้
ยากไร้ในสังคม ช่วยปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการให้ความ
ช่วยเหลือสัตว์ และการช่วยบรรเทาความยากล าบากในประเด็นอ่ืนๆ ทางสังคมด้วย นอกจากนั้น
Wearing and Neil (2003) ยังมีมุมมองเพ่ิมเติมในประเด็นต่อต่อไปนี้ 

1) การทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นการหาประสบการณที่ตองลงไปสัมผัสด้วยตัวเอง ซึ่งจะ
รวมไวในเรื่องของความเขาใจกัน หรือส าหรับความแตกต่างอันจะน าไปสู่แรงจูงใจอย่างแท้จริง  

2) การท่องเที่ยวเชิงอาสมัคร เป็นประสบการณที่สามารถก่อให้เกิดประโยชนตอผู้ที่มีสวน
ร่วมเชนเดียวกับการอยูรวมกันในสังคม  

3) การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การใหที่ผ่านประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งจะมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ส่งผลท าใหเกิดความรูจักกัน 

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจึงเป็นการเดินทางหาประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการ
ท ากิจกรรมอาสาสมัคร และยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วย McGehee and Santos 
(2005) มีความเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การใช้เวลาและเงินเพ่ื อการท่องเที่ยวที่
แตกต่างจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครยังท ากิจกรรมอาสาสมัครให้กับชุมชนอีกด้วย (Sin, 2009) 
สอดคล้องกับ Clarke (2009 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช ศรีจ านอง , 2553) อธิบายการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครไว้ว่าเป็นการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวอาสาสมัครเองและชุมชน
รวมถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ โดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจะช่วยให้กลุ่มบุคคล
เหล่านี้รู้จักตัวเองและวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการเปิดโลกทัศน์ที่จะน าไปสู่การเข้าใจในวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
เป็นไปตามมุมมองของ Raymond and Hall (2008) ที่เห็นว่าการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการ
ผสมกันระหว่างรูปแบบการทองเที่ยวกับความสมัครใจไปท างานที่เป็นประโยชน ซึ่งไม่ใชแคได้รับการ
พัฒนาในตัวบุคคลเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีทางตรงแก่สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิด
การมีสวนรวมในเชิงบวกกับพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบของการ
ผ่อนคลาย สามารถก่อให้เกิดการทองเที่ยวยั่งยืนและช่วยในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความหมายว่าเป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
สูงที่สุด เพราะอยู่ในวัยที่แสวงหาประสบการณ์ กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่ง
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ใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งมีจิตส านึกที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน มีแนวคิดที่จะจัดให้มีค่าย
อาสาสมัครเดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออาสาสมัครและช่วยพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
อาทิ การถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นวิทยากรน าชมพ้ืนที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ขณะเดียวกันกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น จากการได้ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ในท านองเดียวกัน พรรณี สวนเพลง (2559) ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร (Voluntourism) เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวใน
รูปแบบเดิมด้วยการเพ่ิมมติของการเรียนรู้และมิติของ การแบ่งปันเข้าไปในการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้การ
เดินทางท่องเที่ยวลงตัวไปด้วยมิติทั้งของ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเดินทาง
นั้นจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวสนุกสนานและอ่ิมเอมใจจากสิ่งที่ตนเองได้เดินทางท่องเที่ยว นอกจากนั้น
ยังเป็นการทองเที่ยวที่บวกรวมกับงานอาสาสมัครที่มีจุดประสงคในการสร้างประโยชนใหกับพ้ืนที่ที่
เดินทาง โดยมีกิจกรรมอาสาสมัครรูปแบบตางๆ มารองรับ เชน กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดล้อม ค่าย
อาสาพัฒนา การสรางสิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การเลี้ยงเด็ก การช่วยเหลือสัตว์ เป็นต้น ซึ่งนับว่าจะ
ช่วยให้เกิดการรูจักตัวเองและวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการเปิดโลกทัศนที่จะน าไปสู่ความเขาใจวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธและท าใหเกิดการมีสวนร่วมตอตัวของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เข้าร่วม
และชุมชนที่ท ากิจกรรม ซึ่งสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการเข้าร่วมในเดินทางทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครนั้น
คือ ลักษณะตัวกิจกรรมและความต้องการใชเวลาใหเกิดประโยชน์ในวันหยุดนั่นเอง (พงศ์ธวัช ศรี
จ านอง, 2553) จึงเห็นไว้ว่าสอดคล้องกับ เมธาวี ว่องกิจ และเกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ (2559) ที่ให้
ความหมายการของท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานการท า
กิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากความสมัครใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เองจะช่วยท าให้นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้รู้จัก
ตนเอง และสามารถเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้นั่นเอง 

ดังนั้น จากการพิจารณาถึงความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามที่เคยมีผู้ศึกษา
และก าหนดค านิยามในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายส าหรับงานวิจัยนี้ได้ว่าการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร (Voluntourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่มีการเพ่ิมมิติของการเรียนรู้และการ
แบ่งปันเข้าไปในลักษณะที่เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” เกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยวภายใต้วัตถุประสงค์
ของการเดินทางที่แตกต่างกัน ผ่านกิจกรรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
จุดหมายปลายทางในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวอันมีคุณค่าระหว่างนักท่องเที่ยว เจ้าของพ้ืนที่ หรือผู้มีส่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งในท่ีนี้หมายความรวมทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
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2.1.2 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
   จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
พบว่ามีผู้ศึกษาและท าการจัดแบ่งประเภทตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป อาทิ Cheung, Michel, 
and Miller (2010) จัดแบ่งประเภทการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็น 11 ประเภท ได้แก่ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) โครงการท่องเที่ยวในชุมชน (Community Tourism 
Projects) การพัฒนาชุมชน (Community Development) โครงการเกี่ยวกับสัตว์ป่า (Wildlife) 
งานการสอน (teaching) โครงการสหกรณ์ (Cooperatives) โครงการก่อสร้าง (Building Projects) 
งานอนุรักษ์ประวัติศาสตร์  (Historical Conservation) งานด้านการเกษตร (Agricultural / 
Farming) งานดูแลเด็ก (Child Care) และงานสาธารณสุข (Health Care) แต่ในขณะที่ Holidays 
(2012) ท าการจัดแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามรูปแบบของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติได้เป็น 10 รูปแบบ ได้แก่ งานสร้าง (Building) งานสอน (Teaching) งานบูรณปฏิสังขรณ์ 
(Repairs and Renovations) งานบริการทางการแพทย์ (Medical Services)งานด้านอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Conservation)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจั ดการ 
(Technology and Management) งานบรรเทาสาธารณภัย (Disaster reliefs) งานการตลาด 
(Marketing) งานการบัญชี (Accounting) และงานบริการสังคมทั่วไป (General Services) เห็นได้ว่า
มีความสอดคล้องกับ Callanan and Thomas (2005) ที่ใช้วิธีการจัดกลุ่ม Cluster กิจกรรมให้
ออกเป็น 10 หมวดหมู่ ได้แก่ สวัสดิการชุมชน (Community welfare) การสอน (Teaching) การ
พัฒนาธุรกิจ (Business developments) การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental regeneration) 
โครงการก่อสร้าง (Building projects) โครงการพัฒนาวัฒนธรรม (Cultural developments) การ
วิจัยและศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental research and education) การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
(Environmental protection) การแพทย์ (Medical) และอ่ืนๆ (Other / Miscellaneous) 
 นอกจากนั้น Callanan and Thomas (2005) ยังได้มีการจัดแบ่งประเภทกิจกรรมตามระดับ
ความเข้มข้นของกิจกรรมการอาสาสมัครโดยใช้กรอบแนวคิดด้านโครงการการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร หรือ (Conceptual Framework for Volunteer Tourism Project) มาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดแบ่งการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ประกอบด้วย 5 ตัวแปรที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
1) ความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 2) ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการท ากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อผู้อื่นหรือเป็นความสนใจของตนเอง 3) ทักษะหรือคุณสมบัติของนักท่องเที่ยว 4) การมี
ส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้น และ 5) ระดับของการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้มี
การน าเสนอการจัดแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดแบ่งตามระดับของการท ากิจกรรมอาสาสมัคร
ในรูปแบบตาราง ผ่านการใช้แนวความคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ตามตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครตามระดับความเข้มข้นของกิจกรรม
อาสาสมัคร 
 
            ความเข้มข้น 
ตัวแปร 

         น้อย     ปานกลาง        มาก 

ความยืดหยุ่นของ 
ระยะเวลาในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ระดับการยืดหยุ่น           
และทางเลือกของ 
นักท่องเที่ยวสูง 

ระดับการยืดหยุ่น          
และทางเลือกของ 
นักท่องเที่ยวสูง 

ระยะเวลาถูกก าหนด 
โดยองค์กรมากกว่า
นักท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการตลาด 
ของกิจกรรมเทียบกับ 
เส้นทางการท่องเที่ยว 
 

มีการส่งเสรมิตลาด
เส้นทางท่องเที่ยวและ
โอกาสการเดินทาง 
ท่องเที่ยวอย่างมาก 

มีการส่งเสรมิกจกรรม  
ภายในบริบทของเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

มีการส่งเสรมิโครงการ 
กิจกรรมต่างๆชุมชน 
ท้องถิ่นและคณค่าของ 
กิจกรรมต่อพื้นที่น้ันๆ 

จุดมุ่งหมายของ 
นักท่องเที่ยวเพื่อ 
ผู้อื่นหรือตามความ 
นใจของตนเอง  

ส่งเสริมประสบการณ ์
และทักษะให้ได้ตามวิชา   
ที่เรียน 

ส่งเสริมประสบการณ ์
และทักษะให้ได้ตาม 
วิชาที่เรียนไปพร้อมๆ 
กับการท างานในพ้ืนท่ี 

เน้นคุณค่าและส่งเสริม
การสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชน มีการเรียนรู้
วัฒนธรรม รางวัลเกิดขึ้น
ในจิตใจ มีความสมัพันธ์
ซึ่งกันและกัน 

ทักษะหรือคุณสมบตั ิ
นักท่องเที่ยว 

ไม่จ ากดัทักษะที่ต้องการ จ ากัดทักษะที่จ าเป็น 
ระดับกลาง 

เน้นทักษะประสบการณ ์
คุณสมบัติ หรือเวลา  

การมีส่วนร่วมอย่าง 
กระตือรือร้นและไม ่
กระตือรือร้น 

มีส่วนร่วมแบบไม ่
กระตือรือร้น 

มีส่วนร่วมปานกลาง มีส่วนร่วมอย่าง 
กระตือรือร้นฝังตัวอยู ่
ในพื้นที่ชุมชน 

ระดับการสร้าง 
ประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่น 

การสร้างประโยชน์ยัง 
จ ากัดอยู่กับความ 
ต้องการส่วนบุคคลแต่
ยังคงมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
อยู่บ้าง การมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิน่ในการตัดสินใจมี
จ ากัด 

ระดับของการสร้าง 
ประโยชน์ปานกลาง         
มีความต้องการเฉพาะ 
บุคคลเป็นพื้นฐาน 
สร้างคณุค่าที่ชัดเจนให้
ท้องถิ่น ข้อมูลการม ี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของท้องถิ่นยังคงจ ากัด 

การสร้างประโยชน์ 
ค่อนข้างโดดเด่นสร้าง 
ผลกระทบโดยตรงกับ 
ท้องถิ่น ข้อมูลในการมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมี
ความชัดเจน 

 
แหล่งที่มา: Callanan &Thomas, 2005  
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ดังนั้น ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงได้บูรณาการแนวคิดการจัดแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครทั้งหมดจากข้างต้นเพ่ือมาใช้ในการวิจัย โดยเลือกศึกษาการจัดแบ่งประเภทกิจกรรมใน
กลุ่มสัตว์ 5 ประเภท ได้แก่ งานช่วยเหลือดูแลสัตว์ (Cheung, Michel, & Miller, 2010) งานก่อสร้าง
และปรับปรับที่อยู่อาศัยสัตว์ (Holidays, 2012) งานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า (Cheung, Michel, & 
Miller, 2010) งานด้านบริการทางการแพทย์และสุขอนามัยสัตว์ (Callanan & Thomas, 2005) และ
งานด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (Callanan & Thomas, 2005) 
 

2.1.3 ผลกระทบทางบวกและทางลบของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีทั้งผลกระทบ

ทางบวกและผลกระทบทางลบเกิดที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อพ้ืนที่ โดยผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ 1) ก่อให้เกิด
ความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวอาสาสมัครและเจ้าของพ้ืนที่  2) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครอาจสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่ท าในพ้ืนที่หรือชุมชนท้องถิ่นให้เกิดผลใน
ระดับโลกได้ 3) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครสามารถเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น ปัญหา
ชายแดน ปัญหาสิ่งแวดล้อม 4) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครอาจได้แรงบันดาลใจเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ 
และท ากิจกรรมอย่างจริงจังมากขึ้น 5) คุณภาพชีวิตของชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาขึ้น 
6) การท่องเที่ยงเชิงอาสาสมัครได้น าพาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย
โดยตรง 7) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครสามารถให้การช่วยภาครัฐด้านการจัดสรรงบประมาณไม่ยั งมีไม่
เพียงพอในการดูแลประชาชนหรือพ้ืนที่ที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาในบางประเด็นได้  ในขณะที่
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครอาจจะมีส่วนในการท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมโดยไม่ที่รู้ตัว 2) นักท่องเที่ยวอาสาสมัครอาจเข้าไปแย่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย 3) หากไม่มีการฝึกอบรมก่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
อาจแสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความรู้ความเหมาะสมในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมใน
บริเวณชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย 4) หากไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายทั้งด้านวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5) กิจกรรมบางอย่างอาจเป็นการ
ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเจ้าของพ้ืนที่เป้าหมาย 6) อาจเกิดการสร้างนิสัยที่ท าให้ชุมชนหรือพ้ืนที่ไม่มีการ
พ่ึงพาตนเอง เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นประจ า 7) การ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอาจท าให้ชุมชนหรือพ้ืนเป้าหมายที่รู้สึกถึงความมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
ในตัวเองลดน้อยลง 8) ชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายในปัจจุบันอาจมีการถ่ายทอดนิสัยไม่พ่ึงพาตนเองไป
ยังคนรุ่นต่อไป ท าให้ปัญหาต่างๆ นั้นยังคงอยู่ (Cheung et al., 2010) 

นอกจากนั้น Daldeniz and Hampton (2010) อธิบายเพ่ิมเติมว่าผลกระทบทางบวกที่มี
ต่อการท่องเที่ยงเชิงอาสาสมัคร คือ การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้มีความทัดเทียบพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการ
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พัฒนาแล้วแต่อาจมีข้อเสียคือ อาสาสมัครอาจเข้าไปแย่งงานที่คนในพ้ืนที่มีความสามารถท าได้เองอยู่
แล้ว และอาจเกิดความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมขึ้นได้ โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกันในเรื่องความเชื่อและ
ศาสนา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Guttentag (2009) ที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีผลกระทบ 2 
ด้าน โดยผลกระทบด้านบวกจะท าให้พ้ืนที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังส่งผลกระทบด้านลบได้ หากไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ หรือจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะความสามารถนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเน้นประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แต่การจัดการต้อง
ขึ้นอยู่ที่บริบทและความต้องการของชุมชนหรือพ้ืนที่ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
 

เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถส่งผลให้เกิด
ทั้งผลกระทบทางบวกที่เป็นข้อดีและผลกระทบทางลบที่เป็นข้อเสียต่อพ้ืนที่หรือชุมชนเป้าหมาย   
แต่ถ้าหากมีวิธีการบริการจัดการ วิธีการป้องกัน และการควบคุมการที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ 
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ทั้งในแง่ของตัวนักท่องเที่ยวเองและ
เจ้าของพ้ืนที่หรือชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทางนั่นเอง 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
   การเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นนับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงควรท าความเข้าใจใน
ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้ถ่องแท้เสียก่อน และจากการทบทวนวรรณกรรมจึงพบว่ามี
ผู้อธิบายและได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย อาทิ 

ชวัลนุช อุทยาน (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการกระท าทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกต  
การกระท านั้นหรือไม่ก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการหนึ่ง 
โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวจะเป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้จากอาศัยประสาทสัมผัส 
ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวเป็นการท างานของอวัยวะต่ างๆ ภายในร่างกาย รวมทั้ง
ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายจิตในจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งพฤติกรรมภายในจะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการอธิบายความหมายของ ทวีลาภ  
รัตนราช (2553) ที่เห็นว่าพฤติกรรมเป็นการกระท าของบุคคลทั้งที่แสดงให้เห็นทั้งทางการกระท า
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ภายนอกและแสดงออกมาจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งที่รู้ตัวและ
ไม่รู้ตัว แต่ว่าบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ตามปกติ หรืออาจจะสังเกตโดยการใช้เครื่องมือวัดก็ได้  

จากค าอธิบายและการให้ความหมายดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจออกมาให้เห็นผ่านการการกระท าหรือแสดงอาการ 
ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตาม จึงเป็นไปตามที่ ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2555) ให้ความหมายของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวไว้ว่าเป็นการประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยว โดยการแสดงออกเกิดขึ้นขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวอาจจะเป็นด้วยค าพูด การกระท า สีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว การ
ถ่ายรูป การรับประทานอาหาร ซึ่งการแสดงออกเหล่านั้นอาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัยหรือความ
ต้องการพ้ืนฐานของแต่ละคนที่อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน หรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อม หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับขณะนั้น โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นเป็นการแสดงออกมาทางร่างกาย 
ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการท่องเที่ ยว เช่น จ านวนวันที่เข้าพักของ
นักท่องเที่ยว เพ่ือนร่วมเดินทางท่องเที่ยว และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น (ปนัสยา สิระ
รุ่งโรจน์กนก, 2559)  

 
ดังนั้น จากการพิจารณาถึงความหมายของการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามที่เคยมีผู้ศึกษา

และก าหนดค านิยามไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปความหมายได้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็น
กิริยาอาการที่แสดงจากความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจออกสู่ภายนอก ในลักษณะของค าพูดหรือ  
การกระท า สามารถรับรู้ได้จากสังเกตเห็น โดยเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทางหรือท า
กิจกรรมท่องเที่ยว อันจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละปัจเจกบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน 

 
2.2.2 รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นนับว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงพบว่ามีผู้ได้ท าการน าเสนอการจัดรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ 
Cohen, Prayag, and Moital (2014) ได้น าเสนอรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวออกเป็น 5 
รูปแบบ คือ 

1) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้น
ความส าคัญในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 

2) นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่พยายามมองหาแนวทางเพ่ือลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 



 28 

3) นักท่องเที่ยวแบบมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะสนใจศึกษาและได้รั บ
ประสบการณ์ที่แท้จริงจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงทางภาคเหนืองของประเทศไทย ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมต่างๆ ที่แท้จริงเป็นของคนในพื้นที่นั้น หรือเมื่อไปท่องเที่ยวยังปางช้างก็ร่วมท ากิจกรรมดูแล
ช้าง ให้อาหารช้าง พาช้างอาบน้ า เป็นนต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้เหล่านี้จะท าให้เกิด
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่แท้จริง 

4) นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะที่แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ ชอบที่จะติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และท าความ
เข้าใจในชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ แล้วน ามาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

5) นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวประเภทนี้
จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่น เดียวกับคน
ท้องถิ่น ไม่วาจะเป็นการปฏิบัติตัว การับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

ในขณะที่ Perreault and Dorden (1979 อ้างอิงใน รัฐกานต์ สามสี, 2558) ได้น าเสนอ
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันบาง
ประการกับการศึกษาก่อนหน้า โดยในประเด็นที่เหมือนกันคือ มีการใช้เกณฑ์ความสนใจเป็นตัว
จัดแบ่งรูปแบบ แต่ที่แตกต่างกันคือ มีการเพ่ิมเกณฑ์ระดับรายได้ของนักท่องเที่ยวมาเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบที่น าเสนอดังต่อไปนี้ 

1) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยลักษณะทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยว
ประเภทนี้จะมีรายได้ระดับปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวที่มีใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

2) นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดี
และมีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

3) นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน 
อย่างไร ท าอะไรบ้าง และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างนัอย 

4) นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) 
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวในระหวางวันหยุด
สุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใช้ระยะเวลานานมากกว่า 
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นอกจากนั้นยังพบว่า Swarbrook and Horner (1999 อ้างอิงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร , 
2555) ได้ท าการน าเสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงาน
การศึกษาในข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการจัดแบ่งรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความเหมือนกัน
ตรงที่การใช้เกณฑ์ความสนใจ แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของการท ากิจกรรม ซึ่งรูปแบบที่ได้มี
การน าเสนอประกอบด้วย 7 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) เป็นนักท่องเที่ยวชื่นชอบ
ความสวยงามของทะเลและชอบกิจกรรมทางน้ าทางทะเลอย่างมาก  

2) นักท่องเที่ ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact–minded holiday makers)  เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีจิตใจชอบติดต่อพบปะกับผู้อ่ืน แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น 

3) นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะ
ชื่นชอบความงดงามของภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว 

4) นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest–seekers) เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาไป
กับการนอนพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

5) นักค้นหา (Discovers) เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบ
แสวงหามิตรใหม ่

6) นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family–orientated) เป็นนักท่องเที่ยวที่
หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว 

7) นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นความ
ปลอดภัยและไม่เสี่ยงภัย 

จากการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปในข้างต้นแล้วนั้น ยัง
มีผู้ให้ค าอธิบายและมุมมองเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ดังนี้ 

Azzi, Roberg, and Vogt (2016) มีมุมมองว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และได้เกิดการพัฒนา
ความสมัครใจของนักท่องเที่ยวรูปแบบนี้ให้กลายมาเป็นนักท่องเที่ยวแบบนันทนาการและการพักผ่อน 
ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกต้องการจะบรรลุเป้าหมายในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน น ามา
ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ให้เกิดความอยู่ดีกินดีในพ้ืนที่ ด้วยการใช้เวลาท่องเที่ยวและท ากิจกรรม
แบบอาสาสมัคร ซึ่งแตกต่างกับ Brown and Lehto (2005) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
สามารถจัดแบ่งรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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1) นักท่องเที่ยวที่มีใจอาสาสมัคร (Volunteer–minded) เป็นนักท่องเที่ยวผู้ที่แสวงหา
โอกาสในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่ืน ชุมชน หรือท ากิจกรรมดีๆ ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์
ของบุคคลอื่นเป็นหลัก  

2) นักท่องเที่ยววันหยุด (Vacation–minded) เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกหรือใช้จุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเป็นหลักในการท ากิจกรรมอาสาสมัครในพ้ืนที่ระหว่างการเดินทางในวันหยุด 
รวมทั้งใช้การโฆษณาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอีกด้วย  

เห็นได้ว่าการจัดแบ่งรูปแบบนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Brown and 
Morrison (2003) ที่มีมุมมองเห็นว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครประเภท Volunteer–minded เป็น
นักท่องเที่ยวที่ต้องการท ากิจกรรมอาสาสมัครตลอดทั้งวันในระหว่างวันหยุดพักผ่อนของพวกเขา 
ในขณะที่ Vacation–minded หรือบางครั้งเรียกว่า "mini–mission" หรือ "mission–lite" เป็น
นักท่องเที่ยวที่มียังคงมีเวลาเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง และมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอาสาสมัคร รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่ง
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักท่องเที่ยวหรือการ
จัดแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวมากเท่ากับการสร้างความสัมพันธ์และการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กันทั่วโลก (Scheyvens, 2002)  
 

 ดังนั้น จากการพิจารณาถึงความหมายของรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามที่เคย
มีผู้ศึกษา จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายและอธิบายรูปแบบนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ รูปแบบของนักท่องเที่ยวทั่วไป และรูปแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

1. รูปแบบของนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 
 1) นักท่องเที่ยวแบบมุ่งแสวงหาประสบการณ์ เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้สิ่ง

แปลกใหม่ในพ้ืนที่ที่ไป และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง  

 2) นักท่องเที่ยวแบบผจญภัย เป็นนักท่องเที่ยวชื่นชอบความท้าทายและผจญภัย 
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบการท ากิจกรรมที่มีความตื่นเต้น หวาดเสียว ท้าทาย  

 3) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการและพักผ่อน เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ
ในการพักผ่อน และพฤติกรรมท่องเที่ยวแบบเน้นการท ากิจกรรมนัทนาการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 

 4) นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี เป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่าง มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ฝังตัวกับคนท้องถิ่นหรือประพฤติ
ปฏิบัติตนระหว่างท่องเที่ยวเหมือนคนท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  
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 5) นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบและมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ภูเขา ป่าไม้ ทะเล น้ าตก เป็นต้น 

2. รูปแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ นักท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและในขณะเดียวกันยังมุ่งแสวงหาโอกาสที่
จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนพ้ืนที่ ผ่านการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของพ้ืนที่เป็น
หลัก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  

   1) นักท่องเที่ยวที่มีใจอาสาสมัคร (Volunteer–minded) เป็นนักท่องเที่ยวที่
แสวงหาโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่ืน ผ่านการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นผลประโยชน์
ของผู้อื่นเป็นหลัก 

   2) นักท่องเที่ยววันหยุด (Vacation–minded) เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกหรือใช้
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเป็นหลักในการท ากิจกรรมอาสาสมัคร โดยใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่จุดหมายปลายทาง และยังมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอาสาสมัครในพ้ืนที่
ระหว่างการเดินทางในวันหยุด  
 

2.2.3 ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 จากการศึกษาวรรณกรรมค้นคว้าหาข้อมูลของค าว่าอาสาสมัครหรือจิตอาสา พบว่ามีผู้ได้ให้
ความหมายและอธิบายลักษณะของพฤติกรรมจิตอาสาไว้จ านวนไม่น้อย รวมทั้งยังมีการใช้ค าอ่ืนๆ ที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่าอาสาสมัครหรือจิตอาสา มาใช้เรียกแทนตามความเหมาะสมของบริบท 
เช่น จิตสาธารณะ จิตส านึกต่อสาธารณะ จิตส านึกต่อสังคม เป็นต้น 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความหมายของค าว่าอาสาสมัครหรือจิตอาสาจากเอกสาร งานวิจัย
และข้อมูลต่างๆ จึงสามารถท าให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะที่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับค าว่า
อาสาสมัครหรือจิตอาสา ประกอบด้วย 3 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก เป็นการท างานด้วยความ
สมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ประการที่สอง เป็นการสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสังคม ประการสุดท้าย เป็นการกระท าที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีผู้ได้ให้ความหมายและอธิบายถึงลักษณะของพฤติกรรมอาสาสมัครหรือ
จิตอาสา ดังนี้ 
 ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึงบุคคลที่มีจิตใจอาสา
ช่วยเหลือ อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข และผู้ที่มาร่วมท ากิจกรรมอาสาก็คืออาสาสมัคร หรือกล่าวได้ว่า
เป็นบุคคลคที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ เพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
ป้องกันแก้ไขและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน มีความสอดคล้องกับที่ ณัฐณิชากร 
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ศรีบริบูรณ์ (2550) ที่อธิบายว่าจิตอาสาเป็นความมีส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอา
ใจใส่และให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งผู้ที่มีจิตอาสานั้นจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือให้การช่วยเหลือบุคคล
อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในขณะที่ได้มีผู้บัญญัติค าใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นค าว่า จิตส านึก
ต่อสังคม จิตสาธารณะ จิตส านึกต่อสาธารณะ รวมทั้งค าว่าอาสาสมัคร แต่ทว่าความหมายของค า
เหล่านั้นล้วนมีความใกล้เคียงกันกับว่าจิตอาสา นั่นหมายถึง การเริ่มจากการไม่เบียดเบียนตนเองและ
คนอ่ืน แล้วจึงท าการแบ่งปันเผื่อแผ่ เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลให้ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2550) 
ในขณะที่ ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552) มีมุมมองเช่นเดียวกันว่าจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะให้หรือ
เสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นผู้ที่มี
จิตใจเต็มไปด้วยความเป็นผู้ให้ ได้ท าการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือ ด้วยก าลังแรงกายและ
แรงสมองด้วยการเสียสละจากสิ่งที่ตนเองมี รวมทั้งการเผื่อแผ่เสียสละส่วนตนให้แก่ส่วนรวม  
 ดังนั้น จากการพิจารณาถึงความหมายของการพฤติกรรมอาสาสมัครหรือจิตอาสาตามที่เคย
มีผู้ศึกษาและก าหนดค านิยามไว้ในข้างต้นรวมกับการให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ได้
กล่าวถึงก่อนหน้า จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายและอธิบายลักษณะของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครหรือนักท่องเที่ยวจิตอาสาว่า หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกของ
นักท่องเที่ยวในมิติของการเป็นผู้ให้ โดยแสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเวลา สิ่งของ 
สติปัญญา แรงเงิน และแรงกาย ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่หรือจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่ืนเกิดความสุข 
เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย และบรรเทาความเดือดร้อน จากการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นไปด้วย
ความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนในการท ากิจกรรม อันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีการ
แบ่งปันกัน น ามาซึ่งการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของตนเอง รวมทั้งเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จุดหมายปลายทาง  
 

2.2.4 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตอาสา 
  การมีจิตอาสานั้นกล่าวได้ว่าเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคมมี
ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริการจัดการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุผลที่ว่าการที่มีบุคคลหรือ
พลเมืองที่ให้ความส าคัญตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ปรารถนาที่
จะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสังคม ภายใต้ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองหรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มกันเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
แนวทางและความเหมาะสมที่ได้ก าหนดได้ ซึ่งจะท าให้สังคมเกิดการพัฒนาได้ในที่สุด 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตอาสานั้น พบว่า มีผู้ศึกษาได้ให้
ค าอธิบายไว้อยู่บ้าง อาทิ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550) กล่าวว่า จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือ
จิตส านึกสาธารณะ หรือจิตส านึกของสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 
  1) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางสัมพันธภาพของบุคคลได้รับ
การหล่อหลอมกลายเป็นสภาวะทางสังคม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งมากกว่าสภาวะทาง
กายภาพเพียงประการเดียว นั่นเพราะเป็นสภาวะที่ได้อบรมรับการกล่อมเกลา และสะสมอยู่ในส่วน
ของการรับรู้ทีละน้อย ท าให้เกิดความส านึกซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยสภาวะแวดล้อมทางสังคม
นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง บุคคลทั่วไป จนกระทั่งถึงระดับองค์กร วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา กฎหมาย และยังรวมถึงภาวะแวดล้อมอีกด้วย 
  2) ปัจจัยภายใน เป็นความส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน กล่าวได้ว่า เป็นการคิดวิเคราะห์
ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติโดยฉพาะ
การปฏิบัติทางด้านของจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตนเองให้เป็นไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยทั้งนี้เกิด
จากการรับรู้ การคิด การมองเห็น การเรียนรู้ และมักจะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว แต่ส านึกที่เกิดจากปัจจัย
ภายในจะเป็นความเฉพาะเจาะจง เลือกสรร ซึ่งบุคคลนั้นจะระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี ฉะนั้นจึงเป็น
ส านึกท่ีสร้างข้ึนเองระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กลายเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน 
และในการพัฒนาจิตส านึกนั้นต้องกระท าควบคู่กันไปทั้งภายในและภายนอก 
  ในขณะที่ค าอธิบายในข้างต้นมีความสอดคล้องกับ ธิดาชนก วงศ์พิทักษ์ (2550) ที่เห็นว่า
ปัจจัยที่ก่อให้พฤติกรรมจิตอาสาเกิดขึ้นได้นั้น ประกอบด้วยสองปัจจัยรวมกัน นั่นคือ ปัจจัยภายในตัว
บุคคล เช่น การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณค่าในพฤติกรรมของตนเอง และการมี
แรงจูงในที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น เช่น การมีต้นแบบทางด้านจิต
อาสา อาจเกิดจากครอบครัว ญาติ เพ่ือน สถานศึกษาหรือสถาบันต่างๆ ทางสังคม ตลอดจนมีความ
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากสถาบันทางสังคมที่ได้เข้าไปมีบทบาทในขณะนั้นด้วย แต่มุมมองนั้น
ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของ ชุติมา มิ่งมั่นคง (2557) ที่กล่าวว่าจิตอาสาสามารถเกิดได้จาก
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งในความรู้สึกที่ต้องการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่
จะแก้ไขปัญหาได้ เพราะฉะนั้นการที่มีกระบวนการเรียนรู้จึงมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง
บุคคลยังต้องมีองค์ความรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้อีกด้วย  
  นอกจากนั้น ปสุตา โพธิ์งาม (2555) อธิบายไว้ว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะเอ้ือและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นปัจจัยภายในส่วนบุคคคลที่ถูกสร้างมาในการจะผลักดันให้เกิด
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พฤติกรรมจิตอาสาขึ้นมาได้ ซึ่งแตกต่างกับ ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2560) ที่เห็นว่าพฤติกรรมจิตอาสา
เกิดจากองคป์ระกอบจิตส านึก 3 ด้านหลัก คือ  
  1) จิตส านึกเก่ียวกับตนเอง เป็นจิตส าสึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เป็นจิตส านึกพ้ืนฐานที่ทุกคนในทุกสังคมพยามสร้างให้เกิดขึ้นได้ เช่น ความรับผิดชอบ ความ
อดทน เป็นต้น 
  2) จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อ่ืน เป็นจิตส านึกระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มชนหนึ่งกับ
สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความมีเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 
  3) จิตส าสึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นจิตส านึกท่ีตระหนักถึงความส าคัญใน
การอยู่ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง จิตส านึกด้านการทารุณกรรม เป็นต้น  
  เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า จิตส านึกของบุคคลเป็นภาวะทางจิตใจก่อนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม นิสัย และผลที่คาดว่าจะได้รับหลัง
การท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การได้รับรู้ 
หรือมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งต่างๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมผ่านประสาทสัมผัสของร่างกาย ท าให้
บุคคลเกิดรู้จัก ระลึกถึง มีความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าได้ 
2) คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความสนใจในสิ่งใดๆ มีปฏิกิริยา
ตอบสนองการเห็นหรือให้คุณค่า 3) คุณลักษณะทานทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม หรือการ
แสดงออกท่ีสามารถสังเกตรูปแบบความประพฤติได้อย่างชัดเจน (ชุติกานต์ ยินดีสุข, 2559) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ จิตติยา วาจี (2559) ที่ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมว่าคุณลักษณะจ าเป็นของบุคคลที่มี
พฤติกรรมจิตอาสาต้องเกิดจาก 3 ปัจจัยนี้ คือ 1) ความคิด ความส านึก และการรับรู้เกี่ยวกับสังคม
ส่วนร่วม 2) ความรู้สึกที่กระตุ้นท าให้เกิดจิตส านึกกระท าประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม 3) การลงมือปฏิบัติ
หรือการกระท าให้เห็นจริง นอกจากนั้นทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสา จะเป็นลักษณะทาง
จิตของบุคคลผู้กระท าที่แสดงออกในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสา  ซึ่งจะมี 2
องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เชิงประเมินว่าพฤติกรรมนี้ดีมีประโยชน์ 2) ความรู้สึกชอบต่อพฤติกรรม
อาสาพัฒนา (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550) แต่กระนั้นก็ตามผู้ที่อุทิศตนเป็นอาสาสมัครย่อมมีความ
ต้องการการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้างในระดับหนึ่งอีกด้วย ซึ่งการยอมรับนี้สะท้อนจากการ
ได้รับรางวัลในรูปของวัตถุสิ่งของ หรือการยกย่องชมเชยในความรู้ความสามารถตน อย่างไรก็ตามการ
ยอมรับนี้เป็นแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตน เพราะได้ท างานที่รัก มีความสุขในงานที่ท า และมี
โอกาสสร้างสรรค์งานให้ได้การยอมรับ (ฉัตรวรัญ องคสิงห์, 2550) ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมจิตอาสาจะประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาสมัครในพ้ืนที่ต่างๆ 2) ปัจจัยภายใน เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติเชิง
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จริยธรรม 3) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ได้กับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และเพ่ือน (นันทรัตน์ ปริวัติธรรม, 2553) 
 
  ดังนั้น จากการพิจารณาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดหรือจิตอาสา ตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้     
การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ปัจจัยส่งผลให้เกิดจิตอาสานั้นสามารถ
เกิดข้ึนจาก 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 
  1) ปัจจัยภายใน เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความรู้สึกนึกขึ้นภายในจิตใจเฉพาะตัวบุคคล จาก
การระลึกรู้ได้ในตนเอง การให้คุณค่าตนเอง รวมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่ในตนเอง ส่งผลออกมาสู่ภายนอกที่แสดงออกผ่านการกระท าและการปฏิบัติตนให้รับรู้ถึง
การมีจิตอาสา 
  2) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคคล เกิดขึ้นจากการ
รับรู้ทางสังคม เช่น คนใกล้ชิด ครอบครัว เพ่ือน สถาบัน สื่อต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะถูก
หล่อหลอมในเฉพาะตัวบุคคลที่แตกต่างกัน และมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะ
ของการมีจิตอาสา 
  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมตัวแปรที่ท าให้เกิดพฤติกกรรมจิตอาสาจากการทบทวนวรรณกรรม
ในข้างต้น โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบของตาราง ตามตารางท่ี 2.2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป  
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ตารางท่ี 2.2 ตัวแปรที่ท าให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสาในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
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1. การรับรู้ด้านพฤติกรรมจิตอาสาในตนเอง  * *     *  * * 5 
2. การรับรู้คุณค่าความดีงามของตนเอง * *      * *  4 
3. ความสนในกิจกรรมอาสาสมัคร       *    1 
4. การรับรู้สภาพของสังคมส่วนรวม *    *    *  3 
5. ประสบการณ์ในกิจกรรมอาสาสมัคร       *   * 2 
6. การมีแรงกระตุ้นจูงใจให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรม
อาสาสมัคร 

 *   *      2 

7. การมีจิตส านึกและทัศนคติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม การทารุณกรรม 

*   * *  *  * * 6 

8. ความคิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาและ
ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น 

*  * * *  *  * * 7 

9. ความรู้ ความสามารถด้านการปฏิบัติกิจกรรม
อาสาสมัครของตนเอง 

  * *    *   3 

10. การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
อาสาสมัครกับผู้อื่น 

  * * *  *   * 5 

11. การมีต้นแบบอาสาสมัครจากครอบครัว เพื่อนฝูง 
สถาบันต่างๆ ทางสังคม 

* *        * 3 

12. การสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครจากสังคม  *      *  * 3 
13. ความคาดหวังและต้องการการยอมรับจากสังคม        *   1 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการรับรู้ 

2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 
การรับรู้จัดว่าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล เพราะในการจะตอบสนองต่อ

พฤติกรรมใดๆ ก็ตามจะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของบุคคล และความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้น ๆ เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และ
สิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของการรับรู้ จึงพบว่า ได้มีผู้ให้ความหมาย
ไว้อย่างมากมาย อาทิ Drucker (1974) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของโลกที่ได้เขียนบทความท าการ
อธิบายว่า การรับรู้คือ ความจริง (Reality) ของสิ่งนั้น หมายความว่า ความจริงของสิ่งต่างๆ ก็คือการ
รับรู้ต่อสิ่งนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งทั้งนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวตนจริงๆ ของสิ่งนั้นเป็นอย่างไร แต่ว่าสามารถรับรู้ได้
ว่าสิ่งนั้นคืออะไร การรับรู้จึงกลายมาเป็นความสิ่งของสิ่งนั้นนั่นเอง แต่ในขณะที่ (สุธรรม รัตนโชติ, 
2553) มีความเห็นแตกต่างจากค าอธิบายข้างต้น โดยมีมุมมองว่าบุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้าซึ่งมา
จากสิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัส (senses) โดยการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส และ
สัมผัส หรือประสารทสัมผัส ตา หูจมูกลิ้น และผิวกาย และบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ มาลินี มาลีคล้าย (2554) ได้ท าการให้ความหมายไว้ว่าการรับรู้ (Perception) เป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่ปรากฏอยู่แต่ละบุคคลอันพึงจะต้องมี เพราะการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ หรือ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามจะอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลและความสามารถในการ
แปลความหมายของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพราะฉะนั้นการรับรู้จะเกิดประสิทธิภาพได้จึงขึ้นอยู่
กับสิ่งเร้าและปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยการรรับรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ประสาท
สัมผัสและปัจจัยทางจิตวิทยา นั่นคือ ความรู้เดิม เจตคติ และความต้องการ เป็นต้น ในส่วนของการ
รับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ กระบวนการสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ 

ในขณะที่ วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (2554) มีมุมมองเกี่ยวกับการรับรู้ในลักษณะเดียวกันกับ
การศึกษาข้างต้นแต่ได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมว่าปัจจัยการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสจะมีองค์ประกอบ 
5 ด้าน คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของบุคคล
จากการกระท าของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยแต่ละบุคคลจะมี
ความสามารถในการรับรู้จากสิ่งกระตุ้นเดียวกันในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระบวนการรับรู้
ทั้งสามขั้นตอนมีความต่างกัน ได้แก่ ด้านการเลือกให้ความสนใจ การเลือกแปลความหมาย และการ
เลือกเก็บรักษา ซึ่งนอกจากปัจจัยและกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นไว้ว่า การรับรู้ไม่เพียงแต่
ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั้น แต่การรับรู้ยังขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นรอบๆ ตัวและเงื่อนไขของ
แต่ละบุคคลอีกด้วย สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ สง่างาม (2554) ที่ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้เป็น
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กระบวนการที่บุคคลเลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายจากการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส 
เพ่ือที่จะสร้างมโนภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีมีความหมายและมีความกลมกลืน เป็นไปตาม Mowen 
and Minor (1998) เคยให้ความหมายไว้ว่าการรับรู้คือกระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร 
ตั้งใจรับข้อมูลนั้นและท าความเข้าใจความหมาย และอธิบายเพ่ิมเติมว่าในขั้นเปิดรับ (exposure 
stage) ผู้บริโภคจะรับข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผัส แต่ขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผู้บริโภค
จะแบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้านั้น และขั้นสุดท้ายคือ ขั้นเข้าใจความหมาย (comprehension 
stage) ผู้บริโภคจะจัดองค์ประกอบข้อมูลและแปลความหมายออกมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ 
 ดังนั้น จากการพิจารณาถึงความหมายของการรับรู้ตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ใน

ข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า การรับรู้ คือ การที่บุคคลแสดงออกในเรื่องของ

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้เผชิญมา ซึ่งเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านล าดับขั้นตอนจากการตีความหรือ

แปลความหมายของข้อมูลสิ่งเร้าทางกายภาพรอบตัวที่ได้รับเข้ามาจากอวัยวะรับความรู้สึกของ

ร่างกาย 5 ส่วน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส แล้วจึงเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมถึงความรู้ ความ

เข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดจากการตีความนั้น เพ่ือจะน าไปสู่การตอบสนองเป็นล าดับต่อไป 

2.3.2 กระบวนการรับรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ ผู้วิจัยพบว่า ได้มีผู้ศึกษาและให้

ค าอธิบายถึงลักษณะและกระบวนการการรับรู้อย่างหลากหลาย อาทิ ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556) 
กล่าวว่ากระบวนการการรับรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตาม
ประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคมโดยที่เราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน 
เมื่อได้รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน โดยทั่ วไปการ
รับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filler) ดังนี้ 

1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เป็นสิ่งเราเกิดขึ้นจากตัวเราเองที่มักจะเห็นได้สิ่งที่
เราต้องการเห็น หรือเลือกได้ยินเฉพาะในสิ่งที่ต้องการได้ยิน เพ่ือจะสนองต่อความต้องการของตนเอง
เพียงเทา่นั้น 

2) ประสบการณ์เดิม (Past Experiences) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกัน
จากภูมิหลังการเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างกัน การเลี้ยงดูที่ต่างวิธี การด าเนินชีวิตที่มีรูปแบบต่างกัน
และการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ท าให้ได้รับประสบการณ์การรับรู้ที่ต่างกันตามสิ่งที่
ตนเองเคยประสบมาก่อน 

3) กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนของ
ครอบครัวและสังคมที่ตนเองอยู่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความต่างกันตามบริบทและข้อบังคับ ดังนั้นบุคคลที่มี
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เชื้อชาติ ศาสนาและภูมิล าเนาต่างกัน จึงไม่แปลกที่จะมีความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติในเรื่องเดียวกัน
ที่ไม่เหมือนกันได้ 

4) สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของบุคคล เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ 
ฯลฯ โดยหากบุคคลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการตีความสารหรือเรื่องราวที่ได้รับ
นั้นแตกตา่งกันได ้

5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ เป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในตัวบุคคล เช่น ความโกรธ ความกลัว 
ความสงสาร ความรัก ความหวาดระแวง ฯลฯ โดยการที่บุคคลมีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจที่ต่างกัน
ย่อมส่งผลให้เกิดมุมมองการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน 

กล่าวโดยสรุป คือ บุคคลจะสามารถเกิดการรับรู้ได้จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ประการแรก 
ผลลัพธ์ของสภาพร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพในแต่ละบุคคล ประการที่สองการเรียนรู้ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ประการที่สาม ลักษณะด้านจิตวิทยาของบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
ก าหนดให้การรับรู้ในแต่ละบุคคลมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน โดยจะเป็นเป็นไปตามลักษณะของภูมิหลัง
ในแต่ละบุคคลที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการศึกษาดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับ 
มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการการรับรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องประกอบด้วย 

1) อาการสัมผัส เป็นอาการที่อวัยวะรับของร่างกายมีการสัมผัสกับสิ่งเร้า หรือสิ่งเร้าได้ผ่าน
เข้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ เพ่ือให้บุคคลเกิดการรับรู้ในสภาวะแวดล้อมรอบตัวขณะนั้น 

2) การแปลความหมายจากอาการ เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยท าให้การแปลความได้ผลลัพธ์ที่
ดีหรือถูกต้อง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ สติปัญญาหรือความ
เฉลียวฉลาด การสังเกต ความสนใจหรือความตั้งใจ และท่ีส าคัญนั้นคอคุณภาพของจิตใจ ณ เวลานั้น 

3) ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม อันประกอบด้วย ความรู้ ความคิด และการกระท าที่ได้
เคยปรากฏแก่บุคคลผู้นั้นมาแล้วในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากส าหรับช่วยในการตีความหมาย
หรือแปลความหมายของการสัมผัสให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง โดยความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมที่
ไดส้ะสมไว้ส าหรับช่วยในการแปลความหมายได้ดีนั้นจะต้องมีประกอบด้วยสองคุณสมบัติ คือ ประการ
แรกเป็นความรู้ที่แน่นอน ถูกต้องชัดเจน และประการที่สอง ต้องมีเป็นปริมาณมาก หรือกล่าวได้ว่า 
การรู้หลายอย่างหรือมีความรู้มากจะช่วยท าให้การแปลความหมายต่างๆ มีความสะดวกและถูกต้อง 

ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า การรับรู้สามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
เริ่มจากองค์ประกอบแรกนั่น คือ อาการสัมผัสจากอวัยวะรับที่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามา แล้ว
ส่งต่อไปยังองค์ประกอบที่สอง คือส่วนการแปลความหมายจากอาการ ซึ่งผลลัพธ์ของกา รแปล
ความหมายจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาม นั่นคือความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ของแต่ละบุคคลที่ย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นไปตามที่  
Schermerhorn (1982 อ้างอิงใน ธีรโชติ ครัวจัตุรัส, 2552) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการที่
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บุคคลมีการรับข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล และตีความข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสร้างความเข้าใจ อันจะ
น าไปสู่การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติในที่สุด แสดงตามภาพที่ 2.1 

 

 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: Schermerhorn, 1982 อ้างอิงใน ธีรโชติ ครัวจัตุรัส, 2552 
 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า กระบวนการรับรู้ เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินขึ้นเป็นล าดับ
อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการได้รับแรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ผ่านมายังประสาทสัมผัสหรือ
อวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การรู้สึก การได้ยิน การมองเห็น การได้กลิ่น และการรับรส ส่งผ่านไปยัง
สมองเพ่ือแปลงความรู้สึกน าไปสู่กระบวนการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อมูลจากสิ่งที่ตนเองสนใจ 
จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือจัดระเบียบข้อมูลใหม่น าไปสู่การตีความหมายจากสิ่งที่
ได้รับ และสุดท้ายก่อให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลังกล่าว ดังภาพที่ 2.2 

 
สิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม (Environment Stimuli) 

 
 
              การรู้สึกสัมผัส       การได้ยิน   การมองเห็น       การได้กลิ่น        การรับรส 
                    (Feeling)       (Hearing)         (Seeing)        (Smelling)         (Testing) 
 
                                         การเอาใจใส่คัดเลือก (Selection Attention) 
 
                      การรรวบรวม จัดระเบียบ และตีความ (Organization and Interpretation) 
 
                                  การแสดงอารมณ์และพฤติกรรม (Emotion and Behavior) 

 
  
แหล่งที่มา: McShane & Glinow, 2000 
  

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้ 

การจัดระเบียบ 
Organization 

การตีความ 
Interpretation 

ตัดสินใจแลกระท า 
Decision/ Action 

การรับข้อมลู 
Reception 

ข้อมูล 
Input 

   

ภาพที่ 2.2 กระบวนการรับรู้ (Organization Behavior)  
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2.2.3 การเปิดรับข้อมูลและเลือกสรร 
 ข่าวสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสาร นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอีก
หนึ่งสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ ซึ่งต้องมีการพ่ึงพาข่าวสารเป็นเครื่องมือ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม และเพ่ือเป็นการด าเนินชี วิต
ร่วมกันกับผู้อ่ืนภายในสังคม เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการทางสังคม ยิ่งหากสถานการณ์ทาง
สังคมมีความซับซ้อนคลุมเครือมากเท่าใด การสื่อสารย่อมมีความจ าเป็นมากเท่านั้น เพราะฉะนั้น
มนุษย์จึงเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารตามพฤติกรรมความชอบที่แตกต่างของแต่ละบุคคล เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตามเป้าหมายของตนเอง  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร  พบว่า สีตลา เขมะภาตะพันธ์ 
(2558); Becker (1983) จ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึง บุคลลจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆ ไป เมื่อมีความต้องการที่คล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืน 

2) การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) หมายถึง การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร
ข้อมูลตามสิ่งตนเองให้ความสนใจและมีความอยากรู้ในกรณีเฉพาะเจาะจง เช่น การรับชมโทรทัศน์ใน
การรายที่ตนเองชื่นชอบ หรือเป็นรายการที่มีคนอ่ืนแนะน า การไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่
ตนเองสนใจหรือได้รับข้อมูลจากบุคคลอ่ืน และขณะที่บุคคลมีการอ่านหนังสือพิมพ์หรือก าลังรับชม
โทรทัศน์ แล้วมีเหตุการณ์อ่ืนหรือข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บุคคลนั้นก็จะให้ความสนใจเปิดรับ
ข้อมูลนั้นเป็นพิเศษ เป็นต้น 

3) การรับทราบประสบการณ์ (Experience Receptivity) หมายถึง การที่บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเพ่ือต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพ่ือการผ่อน
คลายอารมณ์ หรือการอ่านหนังสือเพ่ือต้องการข้อมูล การฟังรายการวิทยุเพ่ือแทนการท ากิจกรรม
อ่ืนๆ และการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา เพียงแต่แตกต่างกันตามประเภทข่าวสาร สื่อ และวัตถุประสงค์ของการเปิดรับ ซึ่งเมื่อท า
การเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสารของ ประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว (2556) พบว่า 
มีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดกับค าอธิบายที่ว่า การเปิดรับจะเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของ
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าท าให้เกิดความรู้สึก เช่น การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง และการได้
กลิ่น เป็นต้น การเปิดรับอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลให้ความสนใจต่อสิ่งเร้านั้น
หรือไม่บุคคลจะเลือกเฉพาะสิ่งเร้าที่สนใจและจะหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับสิ่งเร้าที่ไม่ส าคัญและไม่น่าสนใจ 
ในขณะที่บุคคลจะให้ความตั้งใจรับข่าวสารหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสนใจที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางจิตใจ ซึ่งบุคคลจะท าการเลือกรับรู้จากสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ 
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โดยจะไม่รับรู้ทุกอย่างเนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความต้องการ ทัศนคติ ประสบการณ์และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลต่างๆ ไม่เหมือนกัน เป็นไปตามดังเช่นความคิดเห็นของ ธีรโชติ ครัวจัตุรัส, 2552 กล่าวว่า
ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล เป็นแนวคิดว่าที่ว่าคนเราแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านของโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล และนั่นเป็น   
ผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด และทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้และ
การจูงใจของบุคคลที่แตกต่างกัน 

2) ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตน
สังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างถึงในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม นั่นคือ มักจะเกิดการ
คล้อยตามกลุ่มในแง่ของความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนั่นเอง 

3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารที่มีความเชื่อว่าลักษณะต่างๆ เช่น เพศ 
อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ สามารถท าให้เกิดความคล้ายคลึงกันในการเปิดรับเนื้อหาของ
การสื่อสาร รวมทั้งการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย 

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการเปิดรับข่าวสาร เป็นหนึ่งในกระบวนการรับรู้ข่าวสารของ
บุคคล อันเกิดจากการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย น าไปสู่การเปิดรับข้อมูล ซึ่ง่ในแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสนใจและประสบการณ์ แต่จะถูกก าหนดหรือผันเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น สอดคล้องกับ Klapper 
(1960 อ้างอิงใน สถาพร สิงหะ, 2556) เคยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่ามนุษย์จะมีกระบวนการเลือกรับ
ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารที่เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ประกอบด้วย 
การกลั่นกรอง 4 ขั้นตอนตามล าดับ ได้แก่ 

1) การเลือกรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนแรกของการเลือกสรรในกระบวนการ
สื่อสารของมนุษย์ ซึ่งจะเปิดรับสารจากแหล่งข้อมูลหลากหลายแห่ง มีการแปรเปลี่ยนไปตามทักษะ
ความช านาญในการท าความเข้าใจในข่าวสารของแต่ละบุคคล อีกทั้งรูปแบบสารที่รับก็แตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางคนมีทักษะด้านการพูดมากกว่าการเขียน บางคนมีทักษะด้านการฟังมากกว่าการอ่าน 
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวก าหนดการเลือกรับข่าวสารต่างๆ ของมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่บางคนเลือกจะ
เปิดโทรทัศน์ แต่ในบางคนเลือกที่จะอ่านหนังสือหรือฟังวิทยุ และในบางคนเลือกที่จะเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ เพ่ือรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์จริง 

2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นขั้นตอนที่ผู้ เปิดรับข่าวสารมี
แนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระบบความจ าของ
มนุษย์ที่มีความสามารถจดจ าหรือรับรู้ข้อมูลได้เพียง 500 ส่วนใน 1 วินามีเท่านั้น ฉะนั้นมนุษย์จึงมัก
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เลือกรับข่าวสารตามความคิดเห็น ความต้องการ และความสนใจของตนเองเท่านั้น เพ่ือสนับสนุน
ทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 
เป็นการป้องกันการเกิดความไม่สอดคล้องด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) นั่นเอง 

3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) จาก
การที่บุคคมีการเปิดรับข่าวสารแล้ว บุคคลต้อมีการเลือกรับรู้และตีความหมาย เพราะว่าไม่สามารถท่ี
จะจดจ าข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามเจตนารมณ์ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกมาแล้วในระดับ
หนึ่งก็ตาม โดยในการตีความหมายของข่าวสารที่ได้รับมานั้นย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามความ
สนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ แรงจูงใจ ประสบการณ์ ความคาดหวัง ค่านิยม  
ของตนเอง สภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้รับสาร ดังนั้นจึงท าให้ผู้รับสารแต่ละคนมีการตีความ
ข่าวสารที่ต่างกันออกไป ภายใต้ความสอดคล้องกับลักณะส่วนบุคคลดังกล่าว จึงท าให้เกิดการตัด
ข่าวสารบางส่วนทิ้งไปและมีการบิดเบือนข่าวสารที่ได้รับมาให้เป็นไปในทิศทางที่แต่ละบุคคลพึงพอใจ 
จึงเป็นขั้นตอนที่ท าให้การสื่อสารล้มเหลวได้ 

4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลังจากเกิดกระบวนการตีความหมายเกิดขึ้น
แล้วนั้น มนุษย์จะยังเลือกที่จะจดจ าสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเองไว้ใน
ระบบความจ า โดยการจัดเรียงระเบียบข่าวสารให้สามารถเรียกลับมาใช้ในอนาคตได้ แต่จะไม่น า
ข่าวสารส่วนที่ตนไม่ให้ความสนใจหรือไม่เห็นด้วยหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดตนเองไปถ่ายทอด
ให้บุคคลอ่ืนต่อ ซึ่งข่าวสารที่มนุษย์เลือกที่จะจดจ ามักเป็นข่าวสารที่มีเนื้อหาช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยุ่เดิมให้มีความชัดเจนและตอกย้ า
ให้เปลี่ยนแปลงยากขึ้น หรือหากต้องการตัดสินใจและมีความรู้สึกขัดแย้งระหว่างข่าวสารใหม่กับ
ข่าวสารเก่าเกิดขึ้นก็จะเกิดการเรียกข่าวสารที่จดจ าไว้ออกมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาถึงลักษณะของการเปิดรับข้อมูลและเลือกสรรตามที่เคยมีผู้ศึกษา

และให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า จากการที่บุคคลมีข้อจ ากัดด้าน
ขีดความสามารถในการรับรู้ข่าวสารที่ไม่เหมือนกัน ท าให้ต้องเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ต้องการจะ
เปิดรับโดยแท้จริง ซึ่งการเปิดรับนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ 
ลักษณะทางประชากร ภูมิหลัง ฯลฯ ของผู้รับสารแต่ละบุคคล ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะถูก
ยอมรับหรือปฏิเสธข่าวสารได้ หากมีความขัดแย้งไม่สอดคล้องต่อระบบความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน
สังคม ประสบการณ์เดิมและข้อมูลเดิมที่เคยสะสมไว้ ผ่านกระบวนการคัดเลือกข่าวสารแต่ละขั้นตอน 
ท าให้ปริมาณข่าวสารที่รับรู้ จดจ า และน าเอาออกมาใช้มีอยู่เป็นจ านวนน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับ
จ านวนข่าวสารที่รับเข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสของมนุษย์ในแต่ละวินาที   
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2.2.4 องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะเกิดพฤติกรรมการรับรู้ได้ล้วนต้องมีสิ่งเร้าหรือปัจจัยที่ส่งผล

ให้สร้างการรับรู้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการเข้าใจและทราบถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้นั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการตอบสนองต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจในประเภทของการรับรู้ก่อนที่จะทราบถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ เพ่ือสามารถท าการเชื่อมโยงลักษณะต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ ซึ่งจาก
การศึกษาวรรณกรรมและค้นคว้าหาข้อมูลของประเภทแบ่งการรับรู้ ท าให้แบ่งการรับรู้ได้เป็น 
4 ประเภท ประกอบด้วย 

1) การรับรู้ทางอารณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เช่น 
ความรัก ความโกรธ ความดีใจ ความเสียใจ ความเต้นเต้น ความหิว เป็นต้น 

2) การรับรู้ลักษณะของบุคคล ต้องอาศัยแปลข้อมูลประกอบกัน 3 ประการ ได้แก่ ประการ
แรก คือ ลักษณะทางกายภาพ เช่น หน้าตา ผิวพรรณ รูปร่าง ลักษณะโครงสร้างทางร่างกาย เป็นต้น 
ประการที่สอง พฤติกรรม เช่น การเดิน การวิ่ง การร้องไห้ การหัวเราะ การคุย การแสดงออก การ
รับประทานอาหาร เป็นต้น และประการสุดท้าย คือ ค าบอกเล่า เล่น ค าบอกเล่าจากญาติพ่ีน้อง 
ครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น 

3) การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคล หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติของสิ่งต่างๆ ตามที่
บุคคลรับรู้ เป็นภาพที่อยู่ในความคิดหรือจินตนาการของแต่ละบุคคล และบุคคลนั้นสามารถบอก
ลักษณะของภาพเหล่านั้นให้ผู้อ่ืนทราบได้ด้วย 

4) การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม หมายถึง การตีความ หรือแปลความหมายจากสิ่งต่างๆ 
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบายบอกต่อสิ่งต่างๆ ที่เหล่านั้นได้ โดยการรับรู้
ปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นสองสาเหตุที่ส าคัญ 
 หลังจากรับทราบและเข้าใจประเภทของการรับรู้ในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เป็นล าดับถัดมา และพบว่าได้
มีผู้ท าการศึกษาและให้ค าอธิบายไว้อย่างหลากหลาย อาทิ ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556) อธิบายว่า
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 1) คุณสมบัติในจิตใจของผู้รับรู้ เป็นการที่บุคคลเลือกรับรู้สิ่งใดก่อนสิ่งใดหลังมากน้อย
อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้ โดยปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับรู้ จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ความสนใจ ความคาดหวัง ความต้องการ และการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 2) คุณสมบติของสิ่งเร้าภายนอกท่ีมีต่อความสนใจ เป็นคุณสมบัติภายนอกที่ท าให้มนุษย์เกิด
ความสนใจที่จะรับรู้หรือท าให้การรับรู้ของแต่ละบุคคลเกิดความคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ 



 45 

โดยคุณสมบัตินั้นจะประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า ขนาดของสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า 
การซ้ าๆ กันของสิ่งเร้า ความเข้มข้นของสิ่งเร้า และองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  
 แต่ในขณะเดียวกันการศึกษาของ กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) ได้มีความคิดเห็น
แตกต่างไปจากการศึกษาข้างต้น และได้ท าการอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ว่ามีคุณลักษณะ 2 ประการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ คือ 

1) สิ่งเร้าที่มีโครงสร้างเป็นหรือเป็นแบบแผน อันได้แก่ สิ่งเร้าที่ชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม 
2) สิ่งเร้าที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบแผน อันได้แก่ สิ่งเร้าที่มีลักษณะก ากวม ไม่ชัดเจน 

 เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลจะประกอบไปด้วย
คุณลักษณะของสิ่งเร้า 2 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก คือ ตัวของผู้รับรู้ ซึ่งจะมีคุณสมบัติด้าน
ความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติที่แตกต่างกัน และประการที่สอง คือ สิ่งเร้าภายนอก อาจจับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อการเกิดการรับรู้ของบุคคล ซึ่งขัดแย้งกับ ณัฐฌาน นาวีวงค์ และ
เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ประกอบด้วย 1) ลักษณะของ
สิ่งเร้า (nature of the stimulus) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของสิ่งเร้า  2) ความคาดหวัง 
(expectation) เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง และการได้รับจากค าบอกเล่าจากผู้อ่ืน
หรือจากสื่อต่างๆ 3) แรงจูงใจ (motive) เป็นรับรู้สิ่งต่างๆ ตามแรงผลักดัน หรือความต้องการของ
ตนเอง ทฤษฎีทัศนคติ Tri componant model แต่กระนั้นก็ตามเมื่อพิจารณากับการศึกษาของ 
พัชราวัล พันธศิลาโรจน (2551) พบว่าแม้การศึกษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็ยังคงมีการให้
ค าอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยที่มีผลตอการรับรู แบงเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้รับรู้ แบงได้ 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส ซึ่งถ้า
อวัยวะสัมผัสมีความสมบูรณ์จะสามารถเกิดการรับรู้ได้ดี แต่ถ้าหย่อนหรือไร้ซึ่งสมรรถภาพ เช่น 
อาการหูตึงหรือสายตาสั้น ก็จะท าให้รับรู้ได้ไม่ดี ประการที่สอง ด้านสติปัญญา คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการรัยรู้ เชน ความจ า อารมณ ์สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา เป็นต้น 

2) ปัจจัยทางทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก คือ ด้านแรก ความรู้ที่มีอยู่เดิม เป็น 
กระบวนการของการรับรู้ที่หลังจากมีการสัมผัสแล้วต้องแปลเป็นสัญลักษณ์ โดยอาศัยความรู้เดิมที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่เราจะรับรู เพราะฉะนั้น หากไม่มีความรู เดิมมาก่อนก็จะท าใหการรับรูผิดไปจาก
ความเป็นจริง ด้านที่สอง ลักษณะของสิ่งเร้า หมายถึง คุณสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ให้คนสนใจที่
จะรับรู้ หรือท าให้การรับรู้เกิดการคลาดเคลื่อน เช่น ความคล้ายคลึง ความต่อเนื่องของสิ่งเร้า และ
สภาพพ้ืนฐานของการรับรู้ เป็นต้น 

นอกจากนั้น บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548) ยังได้สรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรู้ ซึ่งเห็น
ได้ว่าสอดคล้องกับการศึกษาในข้างต้น และสามารถแบ่งปัจจัยออกได้ ดังต่อไปนี้ 
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1) ปัจจัยทางด้านกายภายของผู้รับรู้ ไดแก ระบบประสาทสัมผัส 5 ประการ ประกอบด้วย 
หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นต้น 

2) ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รับรู้ ไดแก ทัศนคติ คา่นิยม ความคาดหวัง ความต้องการ 
ความสนใจ ความพึงพอใจ อารมณ ความรู และประสบการณ เปนตน 

3) ปัจจัยทางด้านสิ่งเร้าภายนอก ได้แก ลักษณะของสิ่งเร้า ความแตกต่างกันของสิ่งเร้า เชน่ 
สิ่งเร้าที่มีความเขมกวา สิ่งเร้าที่มีความชัดเจน สิ่งเร้าที่มีการกระท าซ้ าๆ เป็นต้น 

 เห็นได้ว่าเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา (2553) ซึ่งอธิบายถึงการรับรู้
จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) สิ่งเร้าได้แก่  วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่าง ๆ 2) 
อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนังถ้าไม่สมบูรณ์จะท าให้สูญเสียการรับรู้ได้ 3) ประสาทใน
การรับสัมผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมองส่วนกลางเพ่ือการแปล
ความต่อไป 4) ประสบการณ์เดิม การรู้จัก การจ าได้ ท าให้การรับรู้ได้ดีขึ้น 5) ค่านิยม ทัศนคติ 6) 
ความใส่ใจ ความตั้งใจ 7) สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ 8) ความสามารถ
ทางสติปัญญา จะเป็นตัวก าหนดให้รับรู้ได้เร็ว โดยการแปลความหมายของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยการรับรู้ส่วนบุคคล ได้แก่ ความสมบูรณ์ของ
อวัยวะรับรู้ ประสบการณ์เดิม ความต้องการที่จะรับรู้ ความใส่ใจ สภาวะทางอารมณ์ คาดคาดหวัง 
สติปัญญา การให้คุณค่า และการถูกชักจูง 2) ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งเร้า ได้แก่ ขนาดของสิ่ง
เร้า สีสันความเข้มข้นของสิ่งร้า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า การเคลื่อนไหว การกระท าซ้ า และความ
แตกต่างของสิ่งเร้า (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546; รุ่งทิวา จันดาศรี และ ลินจง โพชารี, 2559) สอดคล้อง
กับ วิเชียร วิทยอุดม (2551) ที่น าเสนอองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในบุคคล ซึ่ง
สามารถอธิบายได้จากภาพที่ 2.3 แสดงให้เห็นถึงกรอบของ 3 กลุ่มองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้บางสิ่งบางอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าสิ่งที่รับรู้จะเป็นทางกายภาพหรือนามธรรมก็ตาม   
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แหล่งที่มา: Arnold and Feldman, 1986 อ้างอิงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2551 
 
ดังนั้น จากการพิจารณาตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัย

สามารถท าการสรุปได้ว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  หมายถึง สิ่งที่สามารถ
ก าหนดทิศทางหรือลักษณะของการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้  

1) การใส่ใจ เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่แต่ละบุคคลพึงมีในการรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ โดย
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นช่องทางสร้างการรับรู้ แบ่งได้ 2 ปัจจัย ได้แก่  

   1.1) ภาวะของผู้รับรู้ เป็นสภาพของตัวบุคคลที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ท าให้มีความรู้ 
ความคิด ความต้องการ และความคาดหวังที่แตกต่างกัน 

   1.2) คุณลักษณะของสิ่งเร้า เป็นสิ่งที่หลังจากบุคคลได้พบ ได้รู้สึก แล้วท าให้เกิดการใส่ใจ
ซึ่งจะมากน้อยเพียงใด พิจารณาจาก 5 ปัจจัย คือ ความเข้ม ขนาด ความแตกต่างหรือเหมือนกัน   
การท าซ้ า การเคลื่อนไหว 

2) ประสบการณ์เดิม เป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ของบุคคลที่ส่งผลตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน เสมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การตีความจากความรู้สึกชัดเจนขึ้น ท าให้การรับรู้ของบุคคล
สอดคล้องกับสิ่งเร้านั้นมากข้ึน 

3) การเตรียมการคิดและสถานการณ์ห้อมล้อม เป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่ท าให้บุคคลเกิด
ความคาดหวังในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ สถานการณ์ และสังคมล้อมข้างที่

คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู ้
- คุณลักษณะทางกายภาพ 
- ความคล้ายคลึงของสิ่งที่รับรู้อื่นๆ  

คุณลักษณะของบุคคล 
- ทัศนคต ิ
- ความต้องการ 
- อารมณ ์
- ประสบการณ ์

คุณลักษณะของสถานการณ ์
- ความเครยีด 
- จังหวะเวลา 

 
การรับรู้ของบุคคล 

ภาพที่ 2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการับรู้ของบุคคล 
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มีความแตกต่างกันนั้นมีความส าคัญต่อผลการรับรู้ของบุคคลในการตีความและแสดงพฤติกรรม
ออกมา ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ์ ความคาดหวัง ความสนใจ และผลประโยชน์
ของตัวผู้รับรู้เองด้วย 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ท าการรวบรวมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ จากการทบทวน
วรรณกรรมในข้างต้น โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบของตาราง ตามตารางที่ 2.3 เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ของงานศึกษาวิจัยต่อไป 

 
ตารางท่ี 2.3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
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1. ความสนใจของนักท่องเที่ยวท่ีจะปฏิบัติ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

* * *   *  * 5 

2.  ความคาดหวั งและพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

* * * *  *  * 6 

3. การเห็นคุณค่าในการปฏิบัติกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

*  *     * 3 

4. ความแตกต่างของลักษณะกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแต่ละประเภท 

*  * * * * * * 7 

5. ขนาดกิจกรรมแต่ละประเภท *  * * *   * 5 

6.  การ เปลี่ ยนแปลงลักษณะการจัด
กิจกรรมอาสาสมัครแต่ละประเภท 

*  * * *   * 5 

7. การปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครซ้ า *  * *  *  * 5 

8. ความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติกิจกรรม        
อาสาสมัครแต่ละประเภท 

 * * * * *  * 6 

9. ความต้องการ แรงจูงใจนักท่องเที่ยว * *  *  * * * 6 

10. ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึกท่ี
มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

* * *  * * * * 7 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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11. ประสบการณ์ และความรู้เดิมในอดีต
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

  * * * * * * 6 

12. การบอกเล่าเรื่องราวจากบุคคลอื่น 
และสื่อต่างๆ 

   *    * 2 

13. ความสมบูรณ์ของประสาทรับรู้ทั้ง 5 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลื้น และกายสัมผัส ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 

  *  * *  * 4 

14. ความสามารถด้านสติปัญญา เช่น การ
จดจ า การสังเกต และความพร้อมในการ
ท างานอาสาสมัครของแต่ละบุคคล 

  * * *    3 

15. สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 
เช่น จังหวะเวลา ความเครียด 

*      *  2 

 
2.2.5 การวัดการรับรู้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ พบว่ามีผู้ศึกษาและให้ค าอธิบายไว้
จ านวนหนึ่ง อาทิ Schiffman and Wisenblit (2015) ได้กล่าวว่าการับรู้ความสามารถของตนเองนั้น
จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในการใช้ทักษะและความสามรถของแต่ละบุคคลในการบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ตามแต่ละสถานการณ์ และเมื่อพิจารณาจากค าพูดดังกล่าวจะพบว่า ความเชื่อใจเกี่ยวกับ
การรับรู้ของบุคคลนั้น ควรได้รับการวัดในเชิงการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล 
สถานการณ์ กิจกรรม ความต้องการในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ 
Liebert and Liebert (2018) ได้เสนอว่าการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น เป็นการท านาย
ของตัวบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถประเมินได้
ด้วยการรายงานตนเองจากการตอบข้อค าถาม เช่น “คุณมีความมั่นใจเท่าไหร่เกี่ยวกับ…” ซึ่งในการ
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ตอบค าถามนั้นจะใช้มาตรวัดเป็นระดับความมั่นใจ มีค่าตั้งแต่ 10–100 คือ ไม่มั่นใจเลย–มั่นใจมาก 
เป็นไปตามการศึกษาของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2540); จุฑามาศ กันตพลธิติมา (2560) ที่ได้กล่าวว่า
การวัดการรับรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับการวัดเจตคติ การวัดค่านิยมและการวัด
บุคลิกภาพ ทั้งนี้ก็เพราะว่าการรับรู้นั้นเป็นขั้นหนึ่งของเจตคติ การวัดค่านิยม และการวัดบุคลิกภาพ 
เพราะฉะนั้นวิธีวัดการับรู้จึงถูกจัดรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้ 

1) การสังเกต (Observation) 
1.1) การสังเกตที่ใบหน้าของบุคคลว่ามีการแสดงออกทางสีหน้าอย่างไร 
1.2) การสังเกตที่สายตาหรือที่แววตา 
1.3) การพิจารณาท่ีบุคลิกภาพ ท่าทางของร่างกายในบุคคลนั้น เช่น มีการอาการ 

ตื่นเต้น หวาดกลัวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
1.4) การพิจารณาท่ีเจตนารมณ์ของบุคคลว่าพฤติกรรมที่บุคคลนั้นท าการแสดงออกมามี

เจตนาเป็นอย่างไร 
2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

2.1) แบบสอบถามที่มีค าถามเป็นข้อความที่มีเพียงความคิดเดียว โดยให้เลือกตอบว่า    
มีความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ใช่ หรือไม่ใช่ ถูก หรือผิด หรือในบางกรณีอาจใช้ค าว่าไม่แน่ใจ 
รวมอยู่ในแบบสอบถามก็ได้ 

2.2) แบบสอบถามที่มีค าถามมีหลายตัวเลือกเป็นมาตรวัด (Scaling) เป็นค าถามที่มีการ
ออกแบบประโยคค าถามและมีค าตอบที่เป็นระดับการรับรู้ว่ามากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ คือ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือ 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ หรือ 5 ระดับ คือ 
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

2.3) การใช้แบบทดสอบและเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยผู้ท าการทดสอบนั้นต้องเสนอสิ่ง
เร้าแก่ผู้ถูกทดสอบ เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมหรือค าตอบออกมา สิ่งเร้านั้นอาจเป็นในลักษณะของ
รูปภาพหรือสิ่งอื่นก็ได้ 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ใน

ข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า วิธีวัดการรับรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การ
สังเกต และแบบสอบถาม ซึ่งการสังเกตจะเป็นการวัดแบบใช้ความรู้สึกในการตัดสินผ่านการใช้อวัยวะ
สัมผัสเป็นตัววัดพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการ เช่น การสังเกตสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ แววตา เป็นต้น 
แต่ส าหรับวิธีวัดด้วยแบบสอบถามเป็นการส ารวจตนเองโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเป็นตัวช่วยใน
ประวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการวัดผล
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือใช้ในแต่ละบุคคล ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป  
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัทัศนคติ 
2.4.1 ค าจ ากัดความของทัศนคติ 

แนวคิดทัศนคติ เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากในทางจิตวิทยาและการสื่อสาร โดยมีการใช้
ค านี้กันอย่างเพร่หลายและเป็นค าที่คุ้นชิน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามค าว่า “ทัศนคติ” ดังนี้ 

Nelson and Quick (1997) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึงการเรียนรู้โดยการเกิดทัศนคติ
จะมีอิทธิพลมาจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Experience) และเกิดจากการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Learning) ซึ่งมีความแตกต่างกันกับ Schiffman and Kanuk (1997) ที่มีมุมมอง
เกี่ยวกับทัศนคติว่าเป็นความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้ เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะอัน    
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติเป็นการแสดงความรู้สึกภายในของ
บุคคลที่สะท้อนว่ามีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากเป็นผลของ
กระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่แสดงออกจากกิริยาท่าทางและ
ค าพูด สอดคล้องกับที่ ปิยะวดี ทองบุ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าทัศนคติ (Attitude) เป็นสิ่งเชื่อมโยงกัน
ระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะทัศนคติเป็นความโน้มเอียงในการประเมินวัตถุ แนวคิด บุคคล 
สถาบัน ฯลฯ โดยเป็นไปตามแนวคิดของ ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ (2554) ที่ว่าทัศนคติเป็นความรู้สึก
ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกและ
ความคิดดังกล่าวเป็นไปในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคล
แสดงปฏิกิริยาและการกระท าต่อสิ่งนั้นๆ ทั้งในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน ในท านองเดียวกันกับที่ 
Hornby (2010) เห็นว่าทัศนคติเป็นวิถีทางที่บุคคลคิดหรือมีความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และวิถีทางที่จะประพฤติต่อใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นผู้คิดหรือ
รู้สึกอย่างไร 

เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าทัศนคติ เป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันจา ก
กระบวนการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจภายในเฉพาะบุคคล และมีการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนั้นออกมาในลักษณะของพฤติกรรมที่ต่างกัน สอดคล้องกับที่ Carneiro and 
Eusébio (2011) ที่เห็นว่าทัศนคติเป็นความชอบหรือไม่ชอบ ความพึงใจหรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดง
ออกมาต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในบางประเด็นกับการให้ความหมายโดย ราชบัณฑิตยสถาน 
(2542) ที่ก าหนดว่า ทัศนคติ หมายถึงท่าทีความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังนั้นทัศนคติหรือ
เจตคติจึงเป็นความเรื่องของความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น บุคคล สิ่งของ การ
กระท า สถานการณ์หรืออ่ืนๆ เป็นนามธรรมและส่วนที่ท าให้เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติ แต่
ทัศนคติไม่ใช่แรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแต่เป็นสภาพพร้อมที่จะโต้ตอบ (State of 
Readiness) แสดงให้ทราบถึงแนวทางของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
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ดังนั้น จากการพิจารณาความหมายตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท า
ให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจในลักษณะของนามธรรม ซึ่งไ ม่
สามารถจับต้องได้ เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว ทั้งจากสิ่งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิต สั่งสมกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจ ความนึกคิดภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งจะ
มีความแตกต่างกันและเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันใน 2 ลักษณะ คือ พึงพอใจ
และไม่พึงพอใจโดยความรู้สึกดังกล่าวมีพ้ืนฐานการตัดสินใจก่อนการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจาก
ความเชื่อของบุคคลที่ต่างกันนั่นเอง 
 

2.4.2 องค์ประกอบของทัศนคติ  
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติ พบว่า มีผู้ได้ท าการศึกษา

และให้ค าอธิบายไว้อย่างหลากหลาย อาทิ พระสุรชัย สุรชโย (2554) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจที่สามารถแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมจึงเป็นตัวตัดสินความรู้สึกภายในจิตใจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้แสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมภายนอกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กายสัมผัส ที่มีต่อเหตุการณ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านปัญญา และองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งแตกต่างกับ Assael 
(1995) ที่เห็นว่าทัศนคติเป็นความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล สถานการณ์ 
สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในทางยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ (Cogmitive Component) เป็นข้อมูลพื้นฐานที่บุคคลมีเก่ียวกับสิ่งใดๆ 
2) ด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางอารมณ์หรือการประเมิน

คุณค่าของบุคคลที่สอดคล้องกับความคิด เช่น การมีความคิดที่ดีกับสิ่งใดก็ย่อมมีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้น 
3) ด้านพฤติกรรม (Conative Component) เป็นสิ่ งที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่ งสิ่ ง ใด 

พฤติกรรมจะสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านความรู้และความรู้สึก 
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาข้างต้นเป็นไปตามแนวคิดของ นันทรัตน์ ปริวัติธรรม  (2553) 

ซึ่งอธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ 
ความรู้สึก และความพร้อมในการกระท า อีกท้ังให้ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ความรู้และแนวคิดที่บุคคลมี
ต่อสิ่งเร้า ไม่ว่าบุคคล กลุ่ม หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งความรู้และแนวคิดดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่
ก าหนดลักษณะและทิศทางของทัศนคติของบุคคล หรือกล่าวได้ว่า ถ้าบุคคลมีความรู้และแนวคิดต่อ
สิ่งเร้าใดครบถ้วนแล้ว บุคคลนั้นจะมีทัศนคติต่อสิงเร้าไปในทางบวกหรือทางลบที่ชัดเจนมากข้ึน 
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2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ อารมณ์หรือความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งจะเป็นสิ่งก าหนดลักษณะและทิศทางทัศนคติของบุคคล หรือกล่าวว่า ถ้า
บุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีทัศนคติทางบวกต่อสิ่งนั้น แต่ถ้ าบุคคลมี
ความรู้สึกท่ีไม่ดี ก็ย่อมส่งผลให้มีทัศนคติทางลบต่อสิ่งนั้น 

3) องค์ประกอบด้านความพร้อมในการกระท า (Behavioral Intention Component) 
ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะบอกลักษณะและทิศทาง
ของทัศนคติของบุคคล หรือกล่าวว่า ถ้าพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าชัดเจนแน่นอน 
ทัศนคติย่อมมีลักษณะแน่นอนในทิศทางที่เป็นบวกหรือลบอย่างชัดเจน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ศุภร เสรีรัตน์ (2542) เห็นว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทาง
สม่ าเสมอ โดยมีองค์ประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของความเข้าใจ 
(Cognitive component) ส่วนของความรู้สึก (Affective component) และส่วนของพฤติกรรม 
(Behavioral componet) ซึ่งเป็นไปเป็นตามมุมมองของ ฐานิกา ธานี (2558) ที่ท าการถึงอธิบาย
องค์ประกอบของทัศนคติจะมี 3 ประการ ได้แก่ 

1) องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ 
และความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นไปได้ทั้งแง่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับการก าหนด
มาตรฐานส่วนบุคคล 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Effective Component) หมายถึง ความรู้ที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ รัก โกรธ หลง หวง เป็นต้น ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันตาม
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล โดยความรู้สึกเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางของ
บุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีการพูดหรือนึกถึงสิ่งนั้น 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มหรือ
ความพร้อมของบุคคลที่พึงปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ในลักษณะของการสนับสนุนหรือ
คัดค้าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคลที่ได้จากการประเมิณผลก่อนการแสดงออกทางพฤติกรรม
โดยจะสอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนั้น 

ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือความรู้คิด และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม  
(จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554; Schiffman & Kanuk, 1997) ซึ่งเหมือนกันอย่างชัดเจนกับ อ้อมใจ 
วงษ์มณฑา (2552) กล่าวถึงองคประกอบของการมีจิตอาสาไวดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านความรู้
ความคิด เป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการู้หรือการเกิดความรับรู้ของความส านึก เชน การรับรูความ
ทรงจ า ความมีเหตุมีผล และการใช้สติปัญญา 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นสวนประกอบ
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ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของทัศนคติ 

ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิด ซึ่งเป็นส่วนของความรู้สึกด้านจิตใจ
ของความส านึกที่รวมความรู้สึกของบุคคลในด้านบวกหรือลบ 3) องคป์ระกอบทางการปฏิบัติหรือการ
กระท า (Behavior) เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดแนวโน้มทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่ง
เร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยความเข้าใจหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพื้นฐาน ดังเช่น
กับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อ้างอิงใน ศราวุฒิ วัชระปันติ, 2552) ที่เห็นว่าองค์ประกอบของ
ทัศนคติเริ่มต้นจากสิ่งเร้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล เช่น สถานการณ์ การกระท าของบุคคล หรือกลุ่ม
สังคม ฯลฯ และจากการหลอมรวมสิ่งเหล่านี้จึงท าให้บุคคลเกิดทัศนคติที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล
ขึ้นมา ภายใต้องค์ประกอบ 3 ประการ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ตามแผนภาพที่ 2.4 

 
ตัวแปรอิสระท่ีวัดได้            ตัวแปรร่วม     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520 อ้างอิงใน ศราวุฒิ วัชระปันติ, 2552 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาถึงลักษณะและมุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติตามที่เคย

มีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า องค์ประกอบของ
ทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้บุคคลพร้อมจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด สามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางความรู้
ความเข้าใจ องค์ประกอบทางความรู้สึก และองค์ประกอบทางพฤติกรรม ซึ่งการท างานของทั้งสาม

 
 
สิ่งเร้าต่างๆ ของบุคคล 
สถานการณ์ การกระท า
ของสังคม กลุ่มสังคม 
สิ่งอื่นที่เป็นตัวแทนของ
ทัศนคติต่างๆ  
(Attitude Object) 

 
ทัศนคต ิ

(Attitude) 

ความรูส้ึก 
(Affective) 

ความรู ้
(Cognitive) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ค าพูดที่แสดงถึง
ความรูส้ึก 

 

การรับรูค้ าพูดที่แสดง
ความเชื่อ 

ปฏิกิริยาที่แสดงออก 
ค าพูดเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
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องค์ประกอบนั้นจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเป็นระบบ และเพ่ือให้เป็นการเข้าใจถึง
กระบวนการเกิดทัศนคติ และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน  

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ท าการรวบรวมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบตาราง ตามตารางท่ี 2.4 เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ของงานศึกษาวิจัยต่อไป 

 
ตารางท่ี 2.4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
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1. ความรู้ และความเข้าใจ ของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

* * * * * * * * * 9 

2. ความคิด และมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

 *  * * * *  * 6 

3. ความเช่ือ และการให้เหตุผลของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

   * *   *  3 

4. การรับรู้จิตส านึก และความทรงจ าในการท า
กิจกรรมอาสาสมัครของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 

 *  *   * * * 5 

5. การรับรู้ความสามารถ และสติปัญญาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 

   *   * * * 4 

7.  ความรู้สึก และอารมณ์ภายในจิตใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

*  * * * * * * * 8 

8. การประเมินคุณค่าของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัคร 

 *  * * *  *  5 

9. การมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิ
อาสาสมัครของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล 

 * * * * * * * * 5 
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2.4.3 ประเภทของทัศนคติ 
จาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเภทของทัศนคติ พบว่า ได้มีศึกษาและจ าแนก

ประเภทของทัศนคติไว้จ านวนหนึ่ง อาทิ ศุภร เสรีรัตน์ (2540) ได้ท าการแบ่งประเภทของทัศนคติ
ออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 

1) ความเชื่อ หมายถึง ความโอนเอียงที่ท าให้ต้องยอมรับ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงจากการ
สนับสนุบโดยข้อมูลที่เป็นความจริงอ่ืนๆ มาประกอบ ท าให้มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือมาก โดยความ
เชื่อส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลอย่างเที่ยงแท้ถาวร แต่อาจจะมีความส าคัญหรือไม่มีความส าคัญก็
ได้ และความเชื่อในเรื่องหนึ่งๆ ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในระดับเดียวกันกับแต่ละบุคคล 

2) ความคิดเห็น หมายถึง ความโน้มเอียงที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแน่นอน ซึ่งความ
คิดเห็นนั้นอาจเป็นข้อเท้จจริงบางประการก็เกิดได้ แต่ทว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้น เป็นเพียงข้อสรุปจาก
ค าแนะน าท่ีผู้รับสารแสดงออก ฉะนั้นความคิดเห็นจึงมักเกี่ยวข้องกับค าถามในปัจจุบันและง่ายต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3) ความรู้สึก หมายถึง ความโน้มเอียงโดยมีพ้ืนฐานมากจากอารมณ์ตามธรรมชาติของ
บุคคล ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นมีลักษณะถาวรและเป็นสมมติฐานลึก แต่ความรู้สึกไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูก
สนับสนุนด้วยข้อเท้จจริงที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่อยู่กับบ้าน หรือการที่
ผู้ชายไปจ่ายตลาดกับภรรยาถูกมองว่าเป็นผู้ชายกลัวเมียส าหรับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ เป็นต้น 
ดังนั้นความรู้สึกจึงเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดในฐานนะที่เป็นอารมณ์แสดงออก ความคิดเห็นในฐานะเป็น
ความรู้สึกหรือความประทับใจ และความเชื่อในฐานะที่เป็นค่านิยม จึงเป็นเรื่องปกติที่ทัศนคติจะ
สามารถท าหน้าเป็นได้ทั้งให้ก าลังใจ ให้เกิดความเข้มแข็ง หรืออ่อนแอ หรือเกิดขึ้นอย่างถาวรและ
ชั่วคราว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริงหรืออารมณ์ 

4) ความโอนเอียง หมายถึง รูปแบบบางส่วนของทัศคติ เมื่อบุคคลตกอยู่ในสภาวะที่
ตัดสินใจไม่ได้จากปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกตนเอง แต่ผลของอิทธิพลนั้นขัดต่อความชอบ
หรือความสนใจของตนเอง จึงท าให้เกิดควาไม่แน่ใจขึ้น 

5) ความมีอคติ หมายถึง จิตใจที่มีความเชื่ออยู่ภายในแต่ความเชื่อนั้นท าให้เกิดอคติหรือก่อ
ความเสียหายในทางตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ หรืออาจเป็นการที่บุคคลมีความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นหรือความเชื่อที่เป็นอคติก็ได้ 

จากความหมายข้างต้นเห็นได้ความขัดแย้งกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า Attitude ใน
ภาษาไทยนั้นสามารถเรียกได้หลายค า เช่น ทัศนคติ เจตคติ ท่าที ความรู้สึก แต่ในบริบทความหมาย
ของศัพท์ หมายถึง ความพร้อมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) ซึ่งถ้าบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดหรือมี
ทัศนคติในเชิงบวก บุคคลก็ย่อมจะปฏิบัติแสดงตนออกมาในทางบวก แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคล
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มีความรู้สึกนึกคิดในเชิงลบ บุคคลก็ย่อมจะปฏิบัติตนแสดงออกมาในทางลบเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึง
กล่าวได้ว่าทัศนคติจึงสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  

1) ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) มีการปฏิบัติออกมาในเชิงบวก (Act Positive) 
2) ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) มีการปฏิบัติออกมาในเชิงลบ (Act Negative) 
ในขณะที่มุมมองของ เกียรติภูมิ กลีบกลาง (2557) มีความคิดเห็นที่เหมือนกันบางประการ

กับการศึกษาข้างต้น แต่ได้มีการเสนอค าอธิบายเพิ่มเติมที่แตกต่างไป เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าบุคคล
ที่สามารถแสดงทัศนคติได้นั้น แบ่งออก 3 ประเภท ประกอบด้วย 

1) บุคคลประเภทมีทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลมีการแสดงออกทาง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ในด้านดีต่อบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
องค์กร หน่วยงาน สถานบันและการด าเนินการอ่ืนๆ ขององค์การ 

2) บุคคลประเภทมีทัศนคติเชิงลบ เป็นทัศนคติท่ีสร้างความรู้สึกไปในทางเสื่อมเสียหรือไม่ดี 
มีความหวาดระแวง ไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ หรือมีความพยาบาทต่อบุคคนอ่ืน เรื่องราว
ปัญญาใดปัญหาหนึ่ง รวมไปถึงองค์กร หน่วยงาน สถาบันและการด าเนินการอ่ืนๆ ขององค์กร 

3) บุคคลประเภทมีทัศนคติที่ไม่แสดงความคิดเห็นหรือนิ่งเฉย เป็นการไม่แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้สึก ของบุคคลที่มีต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือต่อบุคคล
หน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง 

เมื่อพิจารณาการอธิบายในข้างต้นเปรียบเทียบกับมุมมองของ ดารณี พานทอง (2542) 
จึงพบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือการให้ความยอมรับ หรือมีความพอใจ 2) ทัศนคติในทางลบ (Negative 
Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม ในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดีไม่ยอมรับ ไม่เห็น 3) 
การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติที่เป็นกลาง อาจเกิดขึ้น
เพราะว่าไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องนั้น หรือไม่เคยมีแนวโน้มด้านทัศนคติในสิ่งนั้นมาก่อน 
  

ดังนั้น จากการพิจารณามุมมองและการอธิบายเกี่ยวกับประเภทหรือลักษณะของทัศนคติ
ตามท่ีเคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ทัศนคติของ
บุคคลจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ และไม่มีทัศนคติ ซึ่งการเกิดข้ึนของทัศนคตินั้นสามารถ
ปรากฏได้เพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกนึกคิด ความมั่นคงในความเชื่อ หรือค่านิยมส่วนบุคคล และอ่ืนๆ ที่มีต่อบุคคล สถานการณ์ 
สิ่งของ การกระท า เป็นต้น   
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2.4.4 การเกิดทัศนคติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติ หรือ Attitude Formation พบว่ามีผู้

ศึกษาและให้ค าอธิบายถึงลักษณะและกระบวนการการรับรู้อย่างหลากหลาย อาทิ ฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550); Allport (1985) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติว่าอาจเกิดจากสิ่งต่างๆ ดังนี้  

1) ทัศนคติอาจเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเด็กที่เกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีจากบิดามารดาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงได้เห็นตัวอย่างหรือ
แนวทางปฏิบัติของบิดามารดา แล้วเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมรับมาปฏิบัติตามต่อไป  

2) ทัศนคติเกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง กล่าวคือบุคคลสามารถแยก
สิ่งที่ดีและไม่ดี ถูกต้องไม่ถูกต้องออกจากกันได้ เช่น น้อยไม่ท ากลั่นแกล้งหรือให้อาหารสัตว์ขณะอยู่ใน
ระหว่างการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ 

3) ทัศนคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันออกไป เช่น 
นักท่องเที่ยวบางคนมีทัศนคติที่ดีต่อช้างเพราะเคยท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันแล้วผ่านพ้นไปด้วยดี 
ในขณะที่บางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อช้างเพราะเคยโดนช้างท าร้ายในระหว่างท ากิจกรรมอาสาท่องเที่ยว  

4) ทัศนคติเกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง เช่น 
เด็กชาวเขาในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอาจรับทัศนคติด้านวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมการ
แสดงออกมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว 

ในขณะที่ Hsu, Cai, and Li (2010) มีมุมมองและค าอธิบายบางประการที่เหมือนและ
แตกต่างไปจากการศึกษาข้างต้น ซึ่งได้ให้ค าอธิบายว่าเพ่ิมเติมว่า ในการที่บุคคลจะมีทัศนคติเกิดได้นั้น
ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุ 2 ประการ ประกอบด้วย 

1) ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคลหรือสถานการณ์ ก่อให้เกิดทัศนคติในตัวบุคคล
จากการที่ได้พบเห็น คุ้นเคย และได้ทดลอง ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ตรง ในทางตรงกันข้ามยังมี
ประสบการณ์ทางอ้อม ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการได้ฟัง ได้ยิน ได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น แต่ไม่เคย
ได้พบเห็นหรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองมาก่อน เหล่านี้ก็นับว่าสามารถท าให้เกิดทัศนคติได้เช่นกัน 

2) ค่านิยมและการตัดสินค่านิยม เนื่องจากในแต่ละกลุ่มบุคคลหรือสังคมย่อมมีการแสดง
ค่านิยมหรือท าการตัดสินในค่านิยมที่มีต่อสิ่งเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานทางค่านิยมของกลุ่มนั้น หรือวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

การศึกษาทั้งสองดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแสดงออกของทัศนคตินั้นเกิดจาก
การก่อตัวของทัศนคติที่ได้รับการสะสมไว้เป็นความคิด ความรู้ และความรู้สึก จนสามารถแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
สอดคล้องค าอธิบายของ Huh and Vogt (2008); Krech and Crutchfield (1948) ที่มีความคิดเห็น
ว่าทัศนคติอาจเกิดข้ึนจาก 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้  
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1) การตอบสนองต่อความต้องของบุคคล หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่สามารถให้การตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ บุคคลก็มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่ทว่าหากสิ่งใดไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนได้ บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นๆ  

2) การได้เรียนรู้จากความจริงต่างๆ เช่น จากการอ่านหรือค าบอกเล่าของผู้อ่ืนโดยที่ยังไม่ได้
ไปสัมผัสทดลองด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นจึงอาจท าให้บางบุคคลเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อ่ืน จากการฟัง
ค าติฉินนินทาท่ีได้ยินมาจากบุคคลอื่นก่อนหน้านั้นๆ  

3) การเข้าไปเป็นสมาชิก หรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งมักจะได้การยอมรับจากบุคคล
ส่วนมากและอาจเกิดการน าเอาทัศนคติของกลุ่มมาเป็นของตนเอง หากทัศนคตินั้นไม่ขัดแย้งกับ
ทัศนคติของตนที่มีอยู่มากเกินไป 

4) ทัศนคติส่วนส าคัญกับบุคลิกภาพของบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มักจะ
มองผู้อ่ืนในแง่ดี ส่วนผู้ที่ปรับตัวยากค่อนข้างจะมีทัศนคติในทางตรงกันข้าม กล่าวคือมักมีมุมมองว่ามี
คนคอยอิจฉาริษยา หรือมีความคิดในแง่ร้ายต่างๆ ต่อตน 

 
ดังนั้น จากการพิจารณามุมมองและการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของทัศนคติตามที่เคยมีผู้

ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า การแสดงออกของ
ทัศนคติสามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้จาก 5 ปัจจัย ประกอบด้วย บุคคล สังคม ค่านิยม 
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์
ก่อนท าการแสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมหรือวาจา และสามารถท าให้บุคคลใดๆ ก็ตามรับรู้
ได้ถึงความหมายของความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว  
 

2.4.5 การวัดทัศนคติ 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ทัศนคติเป็นพฤติกรรมการในเฉพาะแต่ละบุคคล ไม่มีรูปร่าง 

รูปลักษณ์หน้าตา มีลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ จากค ากล่าวของ สุบิน  ยุระรัช 
(2550) ที่ว่าทัศนคติ (Attitude) กับความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) และความคิดเห็น (Opinion) 
มีความหมายแตกต่างกัน แต่ค าว่าทัศนคติมักจะมีค าข้างต้นปะปนอยู่เสมอ ดังนั้น ในการศึกษาหรือ
การวัดทัศนคติ ถ้าผู้วัดมีความเข้าใจในค านิยามและขอบเขตของทัศนคติอย่างแท้จริงก็จะท าให้
การศึกษาหรือการวัดผลเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ ซึ่งทัศนคติ
ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญท้ัง 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านความรู้สึก 
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ฉะนั้นการวัดทัศคติจึงจ าเป็นต้องวัดทั้งสามองค์ประกอบในภาพรวม 
สามารถพิจารณาได้จากปฏิกิริยาการ หรือการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละ
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ตัวของบุคคล ซึ่งเป็นไปตามที่ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2552) กล่าวไว้ว่า ข้อตกลงเบื้องต้นในการวัด
ทัศนคติจ าเป็นต้องมีข้อตกลง หรือ Assumption ดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะคงเส้นคง
วา หรืออย่างน้อยเป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

2) ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้โดยตรง ฉะนั้น การวัดทัศนคติจึงต้องใช้
วิธีการวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่
ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 

3) การศึกษาทัศนคติของบุคคลนั้นไม่ได้ศึกษาแค่เพียงเฉพาะทิศทางทัศนคติของบุคคล
เท่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงระดับความน้อยมากหรือความเข้มของทัศนคตินั้นๆ ด้วย 

ในการวัดทัศนคติส่วนใหญ่นั้น นักจิตวิทยาจะเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะให้ความสนใจกับรูปแบบ
ของการวัดชนิดต่างๆ และรูปแบบดังกล่าวนั้นถูกคิดค้นข้ึนมาท้ังแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric Theory) ที่ได้รับการพัฒนาและถูก
น ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง (Hsu et al., 2010; Scott, 1975) ซึ่งส าหรับวิธีที่ใช้ในการวัดทัศนคติมีผู้
ศึกษาได้อธิบายไว้ ดังต่อไปนี้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิบายว่าการวัดทัศนคติเป็นการวัดภาวะโน้มเอียงในการจะ
แสดงออก ไม่ใช่เป็นการกระท า แต่เป็นความรู้สึก ซึ่งมีลักษณะอัตนัย ฉะนั้นบุคคลอาจไม่ให้ข้อเท็จจริง
ด้วยความจริงใจ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และการแสดงออกต่อสิ่งใด ไม่ว่าเป็นทางวาจาหรือการ
เขียน บุคคลมักจะมีการไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ทางสังคมคือ ตามปกติวิสัย ตาม
ค่านิยม ตามการยอมรับและการไม่ยอมรับ และการเห็นชอบหรือไม่ชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
ดังนั้นในการวัดทัศนคติจึงเป็นได้แค่เพียงการคาดคะเนหรือคาดการณ์ทัศนคติเท่านั้น โดยมีวิธีการวัด 
ดังนี้ 

1) การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีการกระท าได้ยากและผลลัพธ์ไม่อาจให้ความ
มั่นใจได้ว่าจะถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องมาจากการแสดงออกของบุคคลเป็นอากัปกริยานั้นอาจไม่สะท้อนหรือ
ส่อให้เราทราบถึงทัศนคติที่แท้จริงของเขาได้ 

2) วิธีการรายงานด้วยค าพูด (Verbal Report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionaire) และ/
หรือการสัมภาษณ์ (Interview) ที่มีลักษณะแบบปรนัย (Objective) 

3) วิธีแปลความ (Interpretive Method) เป็นวิธีหาทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย โดยที่ผู้
ถูกถามมักไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์ของผู้ท าการศึกษาไม่ระแวงสงสัยหรือรู้สึกหวั่นเกรงที่จะตอบค าถาม
หรือแสดงความรู้สึกนึกคิด และไม่ถูกจ ากัดในการตอบ ทั้งในด้านเวลาและขอบเขตของเนื้อหา เป็นวิธี
ที่สามารถวัดทัศนคติของบุคคลได้ชัดเจนละเอียดถูกต้องที่สุด แต่มีข้อจ ากัดอยู่ที่ว่าต้องใช้ผู้ศึกษาที่มี



 61 

ความสามารถ มีความช านาญทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งและใช้เวลามาก จึงเหมาะส าหรับใช้กับคน
จ านวนน้อย 

Choi and Sirakaya (2005) ; Likert (1932) ได้ท าการก าหนด scale ในการรวบรวม
ประเด็นต่างๆ ที่มีแนวโน้มแสดงท่าทีในทางบวกและทางลบในประเด็นหรือสิ่งของที่ผู้ถูกศึกษาจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหัวข้อแต่ละประเด็น จากนั้นท าการให้
คะแนนโดยรวมคะแนนทั้งหมดของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งข้อความที่จะถูกก าหนดใน
มาตรวัดจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี (ทางบวก) และไม่
ดี (ทางลบ) โดยก าหนดให้มีจ านวนเท่าๆ กัน อาจมีข้อความเหล่านั้นประมาณ 18–20 ข้อความ ท า
การก าหนดน้ าหนักคะแนน โดยการตอบแต่ละตัวเลือก ซึ่งกระท าหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว 
โดยก าหนดตามวิธี Arbitrary weighting method เป็นวิธีที่นิยมใชมากที่สุด และในการการสร้าง
มาตรวัดทัศนคติ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตัง้จุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใครและมีต่อสิ่งใด 
2) ให้ความหมายของทัศนคติตอสิ่งที่จะศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งที่ เป็น

Psychological object ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบาง  
3) สร้างข้อความให้คลุมลักษณะที่ส าคัญของสิ่งที่จะศึกษาให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกแง่มุม 

และต้องมีข้อความที่เป็นไปในทางบวกและทางลบมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
4) ตรวจขอความที่สร้างขึ้นมา โดยสามารถท าได้ด้วยตัวของผู้ที่สร้างข้อความเอง และน าไป

ให้ผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ท าการตรวจสอบ พิจารณาความครบถ้วนของคุณลักษณะในสิ่งที่ศึกษาและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  

5) ท าการทดลองขั้นต้นก่อนน าไปใช้จริง โดยการน าข้อความที่ผ่านการตรวจแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ และเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพด้านอื่นๆ อีกด้วย 

6) ก าหนดการให้คะแนนการตอบในแต่ละตัวเลือก โดยทั่วไปนิยมใช้การก าหนดคะแนนเป็น 
5 4 3 2 1 ส าหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5 ส าหรับข้อความทางลบ การก าหนดลักษณะนี้ 
เรียกว่า Arbitrary weighting method 

วรรณิสา คงกะทรัพย์ (2012) อธิบายว่า ในการวัดทัศนคตินั้นสามารถใช้วิธีของเทอร์สโตน 
(Thurstone) ในการวัดได้ จากการใช้กลุ่มบุคคลเป็นผู้ตัดสินก่อน โดยก าหนดช่วงความรู้สึกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 11 ช่วง จากน้อยท่ีสุดไปหามากที่สุด แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่าๆ กัน การสร้าง
มาตรวัดต้องเริ่มจากการสร้างข้อความไม่ต่ ากว่า 50 ข้อความ ซึ่งในแต่ละข้อความต้องหาค่าประจ า
ข้อความ คือ ค่า Scale Value ที่จ าน าไปใส่มาตรวัดและหามัธยฐาน โดยแต่ละข้อความจะมีสเกล 11 
สเกลเรียงจากน้อยไปหามาก และในสเกลที่ 6 ก าหนดเป็นเฉยๆ จากนั้นน าไปวัดกับบุคคลที่ต้องการ
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โดยใช้การก าหนดสเกลจากการตัดสินของคนจ านวน 50 คนเป็นหลักในการพิจารณา รวมทั้งยัง
สามารถใช้วิธีของออสกูด (Osgood) ในการวัดทัศนคติได้ โดยใช้ความหมายทางภาษาที่เรียกว่า 
Semantic Difference Scale ด้วยการก าหนดเป็นสเกลและใช้ค าศัพท์มาท าการอธิบายความหมาย
ของสิ่งเร้า ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่  

1) ด้านการประเมินค่า เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงคุณค่า เช่น ดี/ไม่ดี เท็จ/จริง ฉลาด/โง่ 
สวย/น่าเกลียด เป็นต้น 

2) ด้านศักยภาพ เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงอ านาจ เช่น หนัก/เบา แข็งแรง/อ่อนแอ 
หยาบ/ละเอียด เป็นต้น 

3) ด้านกิจกรรม เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงลักษณะของกิจกรรม เช่น ช้า/เร็ว เฉื่อยชา/
กระตือรือร้น เป็นต้น 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการในการวัดทัศนคติตามที่เคยมีผู้ศึกษา

และให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่ งที่ไม่มีตัวตนไม่
สามารถจับต้องได้ ดังนั้นจึงไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถวัดและประเมินผลทัศนคติในแต่ละบุคคล
ออกมาได้ชัดเจนและแม่นย า หากแต่ว่าจะสามารถใช้เครื่องมือเป็นเพียงตัวช่วยในการประมาณการณ์
หรือคาดคะเนแนวโน้มของการเกิดทัศนคติของบุคคลได้ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของผู้ถูกวัดผล วิธีการวัด และเครื่องมือที่เลือกใช้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผลการวัดทัศนคติท่ี
ออกมานั้นก็ยังเป็นเพียงการคาดเดา แต่ว่ามีความเป็นเหตุมีผลและมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้เครื่องมือการวัดทัศนคติจากแบบสอบถามร่วมกับ
วิธีการสังเกตพฤติกรรม และมีการก าหนดมาตรวัดแบบสเกลตามวิธีของ Likert โดยใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวและร่วมท า
กิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ในพ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย 
 

2.4.6 ประโยชน์ของทัศนคติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ของทัศนคตินั้น ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ศึกษาและให้

ค าอธิบายถึงประโยชน์ของทัศนคติอยู่จ านวนหนึ่ง อาทิ จุฑามาศ กันตพลธิติมา (2560); Katz (1960) 
อธิบายว่า ทัศนคติมีประโยชนและมีหน้าที่อยู่ 4 ประการ คือ 

1) ทัศนคติมีประโยชน์ โดยการเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการปับตัวและเพ่ือประโยชน์ต่อ
การกระท าการใดๆ ก็ตาม  
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2) ทัศนคติท าหน้าที่หรือประโยชน์ในการใช้ป้องกันสภาวะจิตหรือปกปองสภาวะจิตของ
บุคคลเพราะความคิดหรือความเชื่อบางอย่างนั้นสามารถท าให้ผู้ที่เชื่อหรือคิด เกิดความสบายใจได้ แต่
ทว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิดก็นับเป็นอีกประเด็น (Ego–defensive function) 

3) ทัศนคติมีประโยชน์ในการท าหน้าที่แสดงคานิยมให้บุคคลได้อ่ืนเห็นหรือรับรู้ในความเป็น
ตัวตนของตนเอง (Value expressive function)  

4) มีประโยชน์หรือการให้คุณประโยชน์ทางด้านองค์ความรู้ เนื่องจากมีงานศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ยิ่งการศึกษาสูงเท่าใดแนวโน้มเกี่ยวกับทัศนคติที่จะเกิดเป็นความรู้ทางด้าน
วิชาการก็จะแฝงอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน แม้กระท่ังความรู้แบบพ้ืนบ้านส่วนใหญ่นั้นก็มาจากศาสนา
ซึ่งก็แฝงอยู่ในแนวคิดทัศนคติเช่นกัน เพราะฉะนั้นในบางครั้งจึงท าการแยกออกจากกันล าบาก ซึ่งโดย
ปกติทั่วไปการศึกษาทัศนคติในประเด็นประโยชน์ของทัศนคติ (functional) จะมุ่งสนใจที่ตัวบุคคล
และสภาพทางจิตวิทยาบุคคลนั้น 

ในขณะที่ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ก็ได้ท าการอธิบายถึงประโยชน์ของทัศนคติในท านอง
เดียวกันว่า ประโยชน์ของทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 

1) ทัศคติของบุคคลสามารถใช้เป็นตัวท านายพฤติกรรม และแสดงให้เห็นได้ว่าว่าบุคคล
เหล่านั้นมีทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดด้านดีหรือไม่ดีต่อสิ่งนั้นอย่างไร ซึ่งทัศนคติของบุคคลจะเป็นเครื่อง
ท านายว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีการกระท าสิ่งนั้นต่อไปในลักษณะใด แม้บางครั้งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป 
แต่ก็สามารถเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

2) การรับรู้ทัศคติของบุคคลจะช่วยให้หาแนวทางป้องกันได้ จากการที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่ง
ต่างๆ นั้นเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่พึงจะมี ซึ่งหากพบว่าบุคคลในสังคมมีทัศนคติคล้ายกันก็จะเป็น
การท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคนในสังคม ท าให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสันติสุข 

3) การรับรู้ทัศนคติจะช่วยให้เกิดแนวทางแก้ไข ในบางครั้งการวัดทัศนคติมีความจ าเป็นเพ่ือ
จะได้รับความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นไปในทิศทางใด สอดคล้องกันหรือไม่กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น ซึ่งหากรับรู้ว่าไม่สอดคล้องก็สามารถหาวิธีจัดการหรือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อไป ดังนั้นการรู้ถึงทัศคติของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สามารถวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

4) ทัศนคติจะช่วยสร้างความเข้าใจในสาเหตุและผลของการกระท า เนื่องจากการเกิดขึ้น
ของทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากภายในตัวบุคคล ซึ่งการจะเกิดขึ้นได้นั้นอาจได้รับสาเหตุมาจากสิ่ง
เร้าภายนอกหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีการเกิดขึ้นของทัศคติและอาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอก ฉะนั้นหากมีรับรู้ถึงในทัศนคติของบุคคลจะท าให้เกิดความ
เข้าใจถึงเหตุและผลของพฤติกรรมบางอย่างในตัวบุคคลได้  
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ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของทัศนคติตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การ
อธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ทัศนคติของบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจมีได้ทั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลในการเลือกและตัดสินมุมมอง
เหล่านั้น แต่ทว่าทัศนคติจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการแสดงออกถึงแนวคิด ความรู้สึก และท่าทาง จึงท าให้บุคคลสามารถ
เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเป็นอยู่ได้ 
 

2.5 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจและความต้องการ 

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจและความต้องการ 
 ความพึงพอใจนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การท างานหรือกิจกรรมใดๆ สามารถที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ และหากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถศึกษาถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพ่ือน าเสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ก็จะส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวนั่นเอง 
 ฉะนั้น จากการทบวทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจและความต้องการ
พบว่า ได้มีผู้ให้ความหมาย อธิบายลักษณะของความพึงพอใจและความต้องการอยากหลากหลาย 
อาทิ Good (1973) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ หรือระดับของความพึงพอใจ 
ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการและสนใจในสิ่งๆ รวมถึงทัศนคติที่บุคคลมีต่อกิจกรรมนั้นๆ สอดล้องกับ 
เมลดา ธนิตนนท์ (2560) ทีเ่ห็นว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อความสุข หลังจากได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือตามความต้องการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าแรงจูงใจของตนเองได้รับการ
ตอบสนอง ในขณะที่ Corte, Sciarelli, Cascella, and Gaudio (2015) มีความคิดเห็นแตกต่างที่ว่า
พฤติกรรมเกี่ยวกับควาพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความ
กระวนกระวาน ไม่สบายใจ หรือภาวะที่ร่างกายไม่ได้ดุลยภาพ ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ 
เหล่านั้นได้แล้ว ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่งเป็นไปตามที่ Morse (1958) เคยให้
ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้
น้อยลงได้ เพราะหากความเครียดของบุคคลมีมากก็ย่อมท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือต่อการการท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ในขณะที่ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) มีมุมมองต่างออกไปว่า
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนอง
ตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง 
ความไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น โดยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้อง
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พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการใน 
มิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งมุมมองดังกล่าวนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับค าอธิบายของ ดลใจ มณีงาม 
(2550) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย และระดับความรู้สึกดังล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการ
หรือจุดมุ่งหมายไม่ได้รับการตอบสนอง ในขณะที่รากฐานของความพึงพอใจมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองในความต้องการหรือความคาดหวังของตนเอง ซึ่งความต้องการหรือความ
คาดหวังจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 

ในขณะเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ท าการก าหนดความหมายของค าว่า พึงพอใจ 
ว่าหมายถึง รัก ชอบใจ และได้ให้ความหมายของค าว่า พอใจ ว่าหมายถึง สมใจ ชอบใจ โดยสอดคล้อง
กับค าอธิบายของ วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) ที่ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่าความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งระดับความพึงพอใจเกิดจากสิ่งได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ว่าจะได้รับการตอบสนองต่อความต้องการให้ได้มากที่สุด หากสิ่ง
ที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ ย่อมท าให้เกิดความผิดหวังและไม่เกิดความพึงพอใจ ในทาง
ตรงกันข้ามหากสิ่งที่ได้รับมีเท่ากับสิ่งที่คาดหวัง ย่อมมีความพึงพอใจ และยิ่งหากสิ่งที่ได้รับมีระดับ
มากกว่าความคาดหวัง บุคคลนั้นย่อมมีความพึงพอใจเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก ดังเช่นกับความคิดเห็นของ 
สุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554) อธิบายว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร โดยหากมี
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก เมื่อได้รับการตอบสนองด้วยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้หรือได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็อาจเกิด
ความผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด 
เป็นไปตามดังเช่นแนวคิดของ Mullins (1985) เกี่ยวกับความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งตางๆ หลายๆ ด้าน เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงาน
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการที่มนุษย์มีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการ
ที่ตนเองพยายามกระทารเพ่ือจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างนั้น แลวจะท าให้เกิดความพึงพอใจเป็นผล
สะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตน ซึ่งเป็นกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก รายละเอียดแสดงตามภาพท่ี 2.5  
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แหล่งที่มา: Mullins, 1985 
 
 แต่ส าหรับในด้านของการท่องเที่ยว ความพึงพอใจมักจะเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง ความ
คาดหวังต่างๆ ที่มีก่อนการเดินทางจะเกิดขึ้น (Pre–travel expectations) และประสบการณ์ที่ได้รับ
ภายหลังจากการเดินทาง เห็นได้จากจากมุมมองทางด้านความคาดหวังและประสบการณ์ ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการได้รับจาก
แหล่งท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจริง (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2555; Whipple & 
Thach, 1988) ในขณะที่ วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) เห็นว่าหากเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาท าการ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวได้ตั้งไว้ จะแสดงผลออกมาเป็นความรู้สึกของการ
บรรลุความตั้งใจ (Gratification) ซึ่งนั่นก็คือนักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลออกมาเป็น
ความรู้สึกไม่เพลิดเพลิน ไม่สบอารมณ์จะหมายความว่านักท่องเที่ยวไม่มีความพึงพอใจ เช่นเดียวกับ 
Sukiman, Omar, Muhibudin, Yussof, and Mohamed (2013) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจะเกิดจากการให้คุณค่าหรือตีค่าผลลัพธ์ของความคาดหวังที่มีต่อสิ่งนั้นว่ามากน้อยแค่
ไหน หรืออีกนัยหนึ่งคือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะขึ้นกับความชอบที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ก่อนการเดินทางความชอบนี้จะส่งผลต่อการประเมินความรู้สึกที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวหลังจากมีการ
เดินทางไปเยือนแล้ว โดยถ้าหากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในทางบวกก็อาจส่งผลให้กลับมาเยือม
เยือนแหล่งท่องเที่ยวซ้ าหรือแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักแต่ในทางตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจก็อา
จะไม่มาท่องเที่ยวและไม่แนะน าให้ผู้ อ่ืนรับรู้เช่นกัน เป็นไปตาม Mcquilken, Breth and Shaw 
(2000) กล่าวว่านักท่องเที่ยวเป็นผู้ซึ่งมีความคาดหวังด้านการท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองด้วย
ประสบการณ์ต่างๆ จะก่อให้เกิดความพึงพอใจแต่ในทางตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์
ที่ไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังก็จะไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับ
ประสบการณ์ ซึ่งถ้ามีมากเท่าใดย่อมส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจมากขึ้น เท่านั้น โดยมีการจ าแนก

ภาพที่ 2.5 กระบวนการเกิดความพึงพอใจของบุคคล 

ความต้องการหรือ   
ความคาดหวัง 

แรงผลักดัน  
พฤติกรรม / การกระท า 

เป้าหมาย 

ความพึงพอใจ 
(ผลสะท้อนกลับ) 
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ความพึงพอใจทางด้านบวกสามารถจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ พอใจอย่างยิ่ง (Very satisfied) พอใจมาก 
(Quite satisfied) และพอใจ (Satisfied)  
 
 ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจและความต้องการตามที่เคย
มีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น ท าให้สามารถท าการสรุปความหมายของความพึงพอใจและ
ความต้องการในงานวิจัยนี้ว่า เป็นความรู้สึกดีของนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเดินทางไปท่องเที่ยว และ
ได้รับประสบการณ์ที่สามารถตอบสองต่อความคาดหวังตามที่ตั้งไว้ โดยระดับความพึงพอใจแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับความสามารถจากการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการว่าเป็นอย่างไร ซึ่งหากได้รับ
การตอบสนองมากกว่าที่คาดหวังไว้จะท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง แต่หากได้รับการตอบสนองใน
ระดับที่เท่ากับความคาดหวังที่ตั้งไว้จะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ และในทางกลับกันหากได้รับ   
การตอบสนองที่น้อยกว่าหรือต่ ากว่าความคาดหวัง จะท าให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือไม่พึงพอใจนั่นเอง 
 

2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 Steven (2008) ท าการอธิบายถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ทางท่องเที่ยว และการน า เสนอ
ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้อ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดยสิ่งส าคัญนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่นับว่าเป็นสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเยี่ยมชมหรือพักอาศัย ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกอย่างว่านักท่องเที่ยวหรือ
ผู้บริโภคก็คือลูกค้าทางการท่องเที่ยวนั่นเอง และจากการทบวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่ามีผู้ให้ค าอธิบายไว้หลากหลาย อาทิ พรพิษณุ พรหมศิวะ
พัลลภ (2548); Zeithaml and Bitner (2003) อธิบายว่าแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผู้บริโภคจะประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพการบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ราคา ปัจจัยตามสถานการณ์ เช่น สภาพดินฟ้า ภูมิอากาศ เป็นต้น และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น 
ความรู้สึก อารมณ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของผู้บริโภคหรือลูกค้า
ในสิ่งที่ได้รับจากผู้ประกอบการธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือระดับความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้บริโภค (แสดงตามภาพที่ 2.6) ในขณะที่ค าอธิบายของ พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553) กล่าว
ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของผู้รับบริการ
หรือผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการ ซึ่งหากเปรียบผู้บริโภคในทางการท่องเที่ยวจึงหมายถึงนักท่องเที่ยว
หรือลูกค้าทางการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมี ดังนี้ 
 1) ผลิตภัณฑและบริการทางการท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว
จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการที่มีตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ความเอาใจใส่
ในรายละเอียด การใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
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 2) ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือ
นักท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับราคาที่เสียไป ซึ่งหากผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวให้การยอมรับหรือท าการ
พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับคุณภาพและตรงตามความต้องการ ก็จะท าให้เกิดความเต็มใจ 
ทั้งนี้เจตคติของผู้บริโภคแต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างกัน 
 3) สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวหรือ
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น 
ความสะดวก ท าเลที่ตั้ง หรือการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวได้ แต่ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อาจไม่จ าเป็นต้องสะสวกสบายเพียงอย่างเดียวเสมอไป เพราะจะขึ้นอยู่กับความรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
 4) การสงเสริมและให้ค าแนะน าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นได้จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือจากการกล่าวขานในทางบวก ซึ่งหาก
ตรงกับความเชื่อหรือความคาดหวังที่มีอยู่ จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกดีอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้เกิด
ความนั้นเกิดความต้องการในการท่องเที่ยวตามมาได้ 
 5) ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการทางการท่องเที่ยวล้วนเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญตอการปฏิบัติงานบริการ เพ่ือใหผู้รับบริการทางการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
 6) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการท่องเที่ยว ตลอดจน
การออกแบบตกแต่งและวัสดุที่ใช้ ก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวได้ 
 7) กระบวนการบริการทางการท่องเที่ยวและวิธีการน าเสนอ มีส่วนส าคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งประสิทธิภาพของการบวนการและวิธีการจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
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แหล่งที่มา: Zeithaml and Bitner (2003) 
 
 ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้
การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่ควบคุมได้ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการท่องเที่ยว ราคา แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมและให้ค าแนะน า และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อัน
ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม อารมณ์ ความรู้สึก ทัศคติของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
สามารถเป็นตัวก าหนดที่มีอิทธิต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทได้หากไม่ได้รับ
การตอบสนองที่ต้องตามความต้องการหรือความคาดหวังทางการท่องเที่ยว  
 ผู้วิจัยยังได้ท าการรวบรวมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการทั้งหมด ตั้งแต่การให้ความหมายจนกระทั่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในข้างต้น โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบของตารางตามตารางที่ 2.5 เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงค์ของงานศึกษาวิจัยต่อไป  

ภาพที่ 2.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
 
 

ความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

ปัจจัยที่ควบคุมได้ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
หรือควบคุบได้ยาก 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

คุณภาพการบริการ 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 

ราคา 

ปัจจัยตาม
สถานการณ์ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
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ตารางท่ี 2.5 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
 

ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 รวม 

1. คุณภาพการกิจกรรมกับราคา    * *  *      *  *  5 

2. สภาพดินฟ้า อากาศ อ านวย
ต่อการท างานอาสาสมัคร 

   *           *  2 

3. ลักษณะกิจกรรมตามต้องการ    * *  *      *    4 

4. ความเหมาะสมของแหล่งพื้นที่
กับประเภทของการท างานอาสา 

   * *  *      *    4 

5. ความสามารถในการให้ข้อมูล 
ข่าวสารและกิจกรรมท่องเที่ยว 

   * *  *      *    4 

6. ความพร้อมของผู้จัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

   * *  *      *    4 

7. การให้คุณค่าด้านความรู้สึก 
และอารมณ์ของนักท่องเที่ยวต่อ
กิจกรรมท่องเที่ยวอาสาสมัคร 

    * * * *  * *  *  *  8 

8. ความต้องการ แรงจูงใจด้าน
การท่องเที่ยวถูกตอบสนองตาม
ความคาดหวังและการรับรูจ้าก
ประสบการณ์ในอดีต 

* *   * * * * * * * *  *   11 

9. ทัศนคติและควานสนใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกิจกรรมการ–
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

*    * * * * *  * *  *   9 

10. สามารถในการลดความตึง–
เครียดและสรา้งความเพลดิเพลิน
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

  *       *      * 3 

1–Good (1973)         2–เมลดา ธนิตนนท์ (2560)          3–Corte et al. (2015)           4–พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553)     
5–วรรษมน จันทดิษฐ์ (2009)                 6–ดลใจ มณีงาม. (2550)                 7–พรพิษณุ พรหมศวิะพัลลภ (2548) 
8–สุวภาพ ประภาสวัสดิ ์(2554)                 9–ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2555)       10–วิธาน จีนาภักดิ์ (2555)      
11–Mullins (1985)                 12–Whipple and Thach (1988)   13– Sukiman et al. (2013)  
14– Mcquilken et al. (2000)                 15–Zeithaml and Bitner (2003) 16–Morse (1958) 
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2.5.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบว่า แนวคิดความพึงพอใจนั้น
มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีอ่ืนๆ ซึ่งเป็นรากฐานท าให้เกิดแนวความคิดความพึงพอใจขึ้นมา โดยมี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปทฤษฎีตามเคยที่มีผู้ศึกษาไว้ ดังนี้  
  2.5.3.1 ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelley 
  Shelly (1975) อธิบายว่าความพึงพอใจของมนุษย์มีรูปแบบของความรู้สึกแบ่งเป็น 
2 แบบ ประกอบด้วย ความรู้สึกดีหรือความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกแย่หรือความรู้สึกทางลบ ซึ่ง
ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแล้วท าให้มีความสุข แต่ความรู้สึกทางลบนั้น เป็นความรู้สึก
ที่ท าให้ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อน โดยระบบความสัมพันธ์ทั้งสามนี้เรียกว่า ความพึงพอใจ นั่นเอง 
  ส าหรับสิ่งที่ท าให้มนุษย์เกิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ ได้แก่ สิ่งเร้า
หรือทรัพยากร ส่วนการวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ เป็นการศึกษาว่าสิ่งเร้าหรือทรัพยากรแบบใด
เป็นสิ่งทีม่นุษย์ต้องการในการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุข ซึ่งจะเกิดข้ึนได้อย่างสูงสุดเมื่อ
มีการได้ทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน แต่เนื่องจากทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด 
เพราะฉะนั้นความพึงพอใจจะเกิดได้อย่างสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม อันจะ
เห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นเป็นทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอย่างหนึ่ง ดังนั้นการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือจัดสรรทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยู่จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้
เกิดข้ึนได ้
  2.5.3.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ Maslow 

Maslow (1970) ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความต้องการและความ
ต้องการนั้นมีอยู่เสอมไม่มีที่สิ้นสุด โดยความต้องการที่ได้รับการตอบสนองนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งที่จูงใจ
ส าหรับพฤติกรรมต่อไป แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งที่จูงใจมนุษย์ให้เกิด
การแสดงพฤติกรรม ในขณะที่ความต้องการมนุษย์นั้นมีความต้องการที่ซ้ าซ้อน ท าให้บางทีความ
ต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนองแต่ยังไม่สิ้นสุดก็มีความต้องการด้านอ่ืนปรากฏขึ้นมาอีก ฉะนั้นความ
ต้องการของมนุษย์จึงมีลักษณะเป็นล าดับขั้น โดยความส าคัญของการตอบสนองต่อความต้องการนั้น
คือ เมื่อความต้องการในระดับข้ันต่ าๆ ของมนุษย์ได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจแล้ว ความต้องการ
ในระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองด้วยเช่นกัน แสดงตามภาพที่ 2.7  
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แหล่งที่มา: Maslow, 1970 
 

2.5.3.3 ทฤษฎีความต้องการของ Murray  
  Murray (1983) อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันได้ ฉะนั้นความต้องการของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการท างาน โดยมี
ลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) ความต้องการประสบความส าเร็จ หมายถึง ความต้องการที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
บรรลุผลไปได้ด้วยดี 
  2) ความต้องการทีมิตรสัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลอื่น โดยมีการค านึงถึงการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
  3) ความต้องการเป็นอิสระ หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นตัวของตนเอง 
  4) ความต้องกีมีอ านาจ หมายถึง ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และ
ต้องการที่จะควบควบให้ผู้อ่ืนอยู่ภายในอ านาจปกครองของตน 
 2.5.3.4 ทฤษฎีความต้องการของ Alder  
  Alderfer (1972) ได้ท าการคิดค้นทฤษฎีความต้องการที่มีชื่อเรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี 
(ERG: Existence Relatedness–Growth Theory) และท าการแบ่งความต้องการของบุคคลออกเป็น
3 ประการ ประกอบด้วย 
  1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่ตอบสนอง
เพ่ือให้มนุษย์มีชีวิตด าเนินต่อไป ได้แก่ ความต้องการทายภาพและความต้องการความปลอดภัย 

ภาพที่ 2.7 ทฤษฎีความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ Maslow 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย 

2.ความต้องการความปลอดภัย 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ 

4. ความต้องการการยอมรับนนับถือจากผู้อื่น 

5. ความต้องการ 

เป็นตัวตนที่แท้จริง 

ของตนเอง 
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  2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relatedness Needs) เป็นความต้องการ
ของบุคคลที่ต้องกีมีมิตรภาพหรือมิตรสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนรอบข้างอย่างมีความหมาย 
  3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการล าดับ
สูงสุดของบุคคล รวมถึงความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและประสบความส าเร็จในชีวิตด้วย 
 
 ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับและศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การอธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์ทุกคนล้วน
แล้วแต่มีความต้องการเฉพาะตนทั้งนั้น ซึ่งทุกคนพยายามที่จะแสวงหาหนทางในการตอบสนองต่อ
ความต้องการแต่ละอย่าง โดยความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ได้รับการ
ตอบสนองเริ่มจากความต้องการขั้นต้นไปสู่ความต้องการสูงสุดนั่นเอง 
 
 2.5.4 การวัดความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้านับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการวางแผนทาง
การตลาด เนื่องจากความพึงพอใจนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า และส าหรับในทางการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวนั้นมีผลต่อการตัดสินเลือกแหล่งท่องเที่ยวหรือเลือกใช้บริการทางการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกลับมาเที่ยวซ้ ายังสถานที่ท่องเที่ยวเดิม และจากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผ่านมา ผู้ศึกษาพบว่ามีการศึกษาเรื่องการวัดความพึงพอใจอยู่หมายมิติด้วยกัน แต่โดยส่วนมากจะ
เป็นมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของการพิจารณา และประเมินความแตกต่างระหว่าง
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวร่วมกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว (Ekinci, 
Riley, & Chen, 2001) โดยวิธีการประเมินที่ถูกน ามาใช้ในการวัดความพึงพอใจมากที่สุดนั่นคือ 
วิธีการวิเคราะห์ความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จากการเปรียบเทียบความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางกับความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งหาก
ผลการวัดออกมาว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้นั้น ถือว่านักท่องเที่ยวมี
ความประจ าทับใจ และมีโอกาสสูงที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากผลการวัดความพึงพอใจออกมาต่ ากว่าความคาดหวัง ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวมีการตอบสนอง
ไปในทิศทางลบ (Kozak & Rimmington, 2000) ในขณะเดียวกัน Foster (2018); Oliver and 
Swan (1989) ก็ยังเสนอวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยสามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจที่
นักทอ่งเที่ยวกับต้นทุนที่เสียไปได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องตั้งอยู่บนทฤษฎีความเท่าเทียมกัน  
 นอกจากนี้ Yoon and Uyasal (2005) น าการเสนอวิธีวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ฉะนั้นจึงใช้ประสบการณ์ที่ผ่าน



 74 

มาท าการเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากความพึงพอใจนั้นเกิด
จากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บุคคลคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง เพราะฉะนั้นการวัดความ
พึงพอใจจึงเป็นการวัดทัศคติหรือความรู้สึกของบุคคล Foster (2018) ระบุประเภทเครื่องมือที่
สามารถใช้วัดความพึงพอใจไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจจากการให้กลุ่มตตัวอย่างกรอกความ
คิดเห็นในแบบสอบถามที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ โดยการวัดความ
พึงพอใจแบบนี้นั้นคุณภาพของข้อมูลที่ได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบสอบถาม ฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจแบบทางตรง โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
และสนทนากับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงด้วยตนเอง ซึ่งการวัดความพึงพอใจในลักษณะนี้ต้องอาศัย
ระยะเวลาและเทคนิค วิธีการที่ดี จึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
 3) การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
อาจจะด้วยการพูดจา กิริยาท่าทาง ซึ่งการวัดความพึงพอใจในลักษณะนี้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
นานมาก และต้องการอาศัยการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผนอีกด้วย 
 
 ดังนั้น จากการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการวัดความพึงพอใจตามที่เคยมีผู้ศึกษาและให้การ
อธิบายไว้ในข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า วิธีการวัดความพึงพอใจมีอยู่หลากหลายวิธี
ด้วยกัน แต่ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดความพึงพอใจนั้น จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์การศึกษา ข้อจ ากัดของงานศึกษารวมทั้งบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้การเลือกใช้เครื่องมือวัด
ความพึงพอใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เครื่องมือวัดความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม โดยจะท าการ
ออกแบบแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์และประเด็นที่ต้องการท าการศึกษามากที่สุด 
เพ่ือน าไปให้กลุ่มตัวอย่าง นั่นคือ นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปท า 
กิจกรรมอาสาสมัครหรือท่องเที่ยวหรือยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย และน ามาท า
การประเมินผลในล าดับต่อไป  
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2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม  
 จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลมี
อิทธิพลมาจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยสิ่งที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานทางพฤติกรรมของบุคคล และการ
รับรู้ถึงการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งการรับรู้ถึงการควบคุมการแสดงออก
ทางพฤติกรรมนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล (Fishbein & Ajzen, 2010) สอดคล้อง
กับ ชุติกานต์ ยินดีสุข (2559) ที่อธิบายเพ่ิมเติมว่าความรู้ของบุคคลสามารถน าไปสู่การสร้างทัศนคติ 
และส่งผลสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือกล่าวอีกนัยนึงความคือความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม คือ การให้ความรู้ในสิ่งต่างๆ ต่อผู้รับสารจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
และส่งผลไปยังการแสดงออกทางพฤติกรรมในที่สุด แต่ทัศนคติเชิ งบวกไม่ได้ยืนยันว่าจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมเสมอไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบจ าลอง KAP เป็นแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) (Schwartz, 1975)  
 Schwartz (1975) อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ซ่ึงสามารถสรุปแบบความสัมพันธ์ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 

   
 

 ลักษณะที่ 1 อธิบายได้ว่าทัศนคติเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดความรู้และส่งผลต่อการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ดังนั้นความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และพฤติกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 
 
 
 

 ลักษณะที่ 2 อธิบายได้ว่าความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นจึงท าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมตามมา 

  
 

  
 

 ลักษณะที่ 3 อธิบายได้ว่าความรู้และทัศนคติสามารถท าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม
ได้ โดยที่ความรู้และทัศนคติไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู้ 

ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 
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 ลักษณะที่ 4 อธิบายได้ว่าความรู้มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งในทางอ้อมนั้นจะมีทัศนคติเป็นตัวกลางท าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมตามมาได้ 
 

 ในขณะที่ จุฑาธิป ถิ่นถลาง (2558) อธิบายเพ่ิมเติมว่าเมื่อบุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ 
อย่างไรก็จะมีการแสดงพฤติกรรมไปตามนั้น แต่จะไม่เกิดเช่นนี้ทุกกรณีไป กล่าวคือหากมีความไม่
สอดคล้องหรือไม่มีสัมพันธ์กันเกิดขึ้นระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า
การเกิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม หรือ KAP-gap (Knowledge-Attitude-Practice 
gap) เป็นผลมาจากการเห็นความส าคัญในตัวบุคคลอ่ืน (Significant Others) เนื่องจากมนุษย์เป็น
สัตว์สังคม ซึ่งในสถานการณ์ที่มีบุคคลอ่ืนอยู่ด้วยจะมีแรงกดดันให้ต้องกระท าตามคนหมู่มากนั่นเอง 
และได้น าเสนอรูปแบบดังแผนภาพ ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 
 

  
 
 2. ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP-gap) 
 

   

 
 ดังนั้น รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จากที่เคยมีผู้ศึกษาไว้
ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าความรู้และทัศนคติของบุคคลจะส่งผลท าให้เกิดการปฏิบัติตามมาในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งเป็นการกระท าของสิ่งที่ชีวิตที่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้นั่นเอง โดยแนวคิดนี้เชื่อว่าความรู้
จะก่อให้เกิดความเข้าใจ มีแรงจูงใจให้เกิดความต้องการปฏิบัติ ซึ่งความสามารถในการตอบสนองจะ
ชี้น าการแสดงออกทางพฤติกรรมว่าต้องปฏิบัติอย่างไร (พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553). หรือกล่าวได้ว่า 
ความพึงพอใจจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการแสดงออกทางพฤติกรรมหลังจากได้รับการตอบสนอง
ตามความคาดหวังหรือความต้องการ อันเกิดมาจากทัศนคติและการรับรู้ของแต่ละบุคคล (วรรษมน 
จันทดิษฐ์, 2552) เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการสังเคราะห์และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ เพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.8 

Knowleage Attitude Practice 

Knowleage Attitude Practice gap gap 

ความรู้ 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 
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ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ 

 
 
 
 

2.7 ข้อมูลกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงอาสาสมัครส าหรับสัตว์ในประเทศไทย 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศไทยเห็นได้ว่าเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน
หลายปีแล้ว จนกระท่ังในปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่ (กาญจนา สมมิตร 
และ นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต, 2556) โดยการเริ่มต้นของกิจกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศ
ไทยที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือ หลังจากเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในปี 2548 ได้มี
การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร “The Tsunami Volunteer Center” ขึ้นในเขาหลัก จังหวัดพังงา ซึ่งก็
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอาสาสมัครนานาชาติกว่า 55 ประเทศทั่วโลก จ านวนประมาณ 
3,500 คน เข้ามาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ที่
ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างบ้านเรือนให้แก่ชาวบ้าน การสอนภาษาอังกฤษให้
เด็กหรือคนในชุมชนท้องถิ่น และการต่อเรือ เป็นต้น ตลอดจนยังมีอาสาสมัครนานาชาติจ านวนกว่า 
4,000 คน ช่วยขนขยะและซากสิ่งปรักหักพังออกจากพ้ืนที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ (เครือข่ายจิตอาสา, 
2553) จนกระทั่งในปี 2556 ที่นับว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
อย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดออนไลน์ “The Little Big 
Project เที่ยวแบบอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และได้รับผลการตอบรับเป็น
อย่างสูงจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งมีการสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า 4 ,695 คน จาก 69 
ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวผ่านออนไลน์ได้เป็นจ านวนกว่า 5 ล้านวิว 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) นอกจากนั้นในปัจจุบันยังคงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครอีกหลายประเภทที่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครสามารถเข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือสัตว์ กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา เด็ก เยาวชน 
กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ กิจกรรมพัฒนาชนบท 
และกิจกรรมช่วยเหลือฟ้ืนฟูภัย เป็นต้น  

การรับรู้ พฤติกรรม 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
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 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพียงเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัตว์เท่านั้น ซึ่งจะมี
ลักษณะของการท ากิจกรรมอาสาสมัครในด้านการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์ทุกประเภทที่
ได้รับการทารุณกรรมจากการถูกใช้งานอย่างหนัก เพ่ือเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิง การถูกละเลยทอดทิ้งจากผู้เป็นเจ้าของ สัตว์มีความพิการทาง
ร่างกายหรือถูกใช้งานจนได้รับความพิการ สัตว์จรจัดต่างๆ ตลอดจนสัตว์ที่ถูกไถ่ถอนชีวิตมาจากโรงฆ่า 
เช่น สัตว์จ าพวก ช้าง ชะนี ลิง หมี เสือ สุนัข แมว โค กระบือ สัตว์น้ า สัตว์ทะเล และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ 
เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ รวมทั้งกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญและพยายามร่วมกันดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนจัดสวัสดิภาพให้
สัตว์เหล่านั้นตามวิถีท่ีพึงจะได้รับผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

2.7.1 กิจกรรมการท าความสะอาดโรงเรือน 
   การท าความสะอาดโรงเรือนหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์จะเป็นหนึ่งกุญแจสู่การรักษาสัตว์ให้มี
สุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา ท าให้พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงปลอดจากเชื้อโรคและกลิ่นเห็น นอกจากนี้
ยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสัตว์ต่างๆ ได้อีกด้วย (Dysko et al., 2009) 
โดยกิจกรรมการท าความสะอาดที่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะได้กระท านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของสัตว์
แต่ละประเภท ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของกิจกรรมบางอย่าง เช่น ในสุนัขหรือแมวนั้น 
การท าความสะอาดจะเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนผ้าห่มในโรงเรือนไปจนถึง ล้างภาชนะใส่น้ าใส่อาหาร เก็บกวาด 
อุจจาระ เช็ดถูพ้ืนในโรงเรือน ฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค แต่กิจกรรมท าความสะอาดในสัตว์จ าพวก
ช้าง จะเป็นเพียงการเก็บกวาดคอกช้างและเก็บอุจจาระช้าง หรือการท าความสะอาดกรงสัตว์จ าพวก
ลิงหรือชะนี จะเป็นการเช็ดล้างกรงลวด ก าจัดกลิ่นปัสสาวะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เก็บอุจจาระ ล้างภาชนะ
ใส่น้ า เป็นต้น ส าหรับงานท าความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาสมัครในสัตว์ทุก
ประเภท ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้อาสาสมัครได้ใช้เวลาอยู่กับสัตว์ ช่วยให้สัตว์รู้สึกถึงความผ่อน
คลาย และเป็นการแสดงออกให้สัตว์รู้สึกถึงความเข้าพวก ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้สัตว์ได้ เข้า
หานักท่องเที่ยวเองด้วย (Donham, Yeggy, & Dague, 1988) 
 

2.7.2 กิจกรรมอาบน้ าให้สัตว์ 
   การอาบน้ าสัตว์เป็นการก าจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายให้สัตว์โดยใช้น้ า เพ่ือให้ร่างกายไม่
เป็นจุดก าเนิดเชื้อโรค และท าให้สัตว์ได้รับความรู้สึกสดชื่น (Duszynski & Couch, 2013) เป็นอีก
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ซ่ึง
เป็นสัตว์ที่ทนความร้อนได้ไม่ดีทั้งนี้เพราะสีผิวที่ค่อนข้างด าและขนาดล าตัวที่หนาท าให้ช้างดูดซับ
ความร้อนได้มาก ขณะที่ต่อมเหงื่อของช้างมีอยู่ในพ้ืนที่เล็กๆ รอบโคนเล็บเท่านั้น การน าช้างไปกินน้ า
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และอาบน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรละเลย ควานช้างและนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะได้ท าหน้าที่เป็นผู้
ขัดถูผิวหนังให้ช้างเพ่ือชะล้างเอาฝุ่นดินที่ช้างพ่นใส่ตัวหรือคราบโคลนดินที่สกปรกต่างๆ ออกไป ซึ่ง
นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทรงตัวอยู่บนหลังช้างที่ก าลังเคลื่อนไหวอยู่ในน้ า ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องรู้จัก
จังหวะในการทรงตัว หรือแม้กระทั้งการอาบน้ าให้สัตว์จ าพวกสุนัขและแมว ซึ่งในบางครั้งนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการรักษาอาการป่วยทางผิวหนังหรือโรคอ่ืนๆ ของสัตว์ตามท่ีแพทย์สั่ง (Messonnier, 2014) 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวจะได้ใช้เวลาเล่นสนุกและเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ 
 

2.7.3 กิจกรรมเตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์ 
   อาหารมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  ซึ่งในการให้อาหารสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งสัตว์แต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างในชนิดของอาหารที่บริโภค 
(ธาตรี จีราพันธุ์, 2549) ฉะนั้นการให้อาหารสัตว์จึงเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานส าหรับงานอาสาสมัคร ซึ่ง
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะได้ช่วยจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท เช่น ปลูก
พืชอาหารให้แก่สัตว์ป่า จ าพวกต้นมะขามป้อม มะม่วงป่า ผักหวานป่า หว้า มะตาด จัดเตรียมผักและ
ผลไม้ จ าพวกอ้อย แตงโม กล้วยสุก ต้นข้าวโพดสด สัปปะรด แตงกวา มันแกว  เป็นต้น ซึ่งหาก
จัดเตรียมอาหารให้ช้างแก่จะต้องเป็นอาหารเหลว แต่ถ้าเป็นช้างที่ยังไม่มีฟันต้องปอกอาหารทุกชนิด
ก่อนน าไปให้ช้าง ในขณะที่การให้อาหารสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันนั้น จ าเป็นต้องให้อาหารในที่
เวลาพร้อมกันและปฏิบัติเป็นประจ าในเวลาเดิมทุกๆ วัน (Gettayacamin et al., 2014) ส าหรับ
กิจกรรมการเตรียมอาหารและการให้อาหารสัตว์จะท าให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงชนิดของ
อาหารและวิธีการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งได้สัมผัสและใช้เวลากับสัตว์อย่างใกล้ชิดใน
ระหว่างการให้อาหาร ตลอดจนการได้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์แต่ละประเภทอีกด้วย  
 

2.7.4 กิจกรรมการก าจัดเห็บ หมัด ในสุนัขและแมว 
   แม้ว่ากิจกรรมนี้จะไม่ใช่งานอาสาสมัครที่ดูน่าสนใจมากนัก แต่การก าจัดเห็บหมัดให้สุนัข
และแมวเป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าทางศูนย์พักพิงหรือสถานสงเคราะห์จะพยายามลด
จ านวนเห็บหมัดด้วยวิธีการต่างๆ แต่เห็บ หมัดเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ในสัตว์หรือแหล่งที่อยู่ของสัตว์ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ เห็บหรือหมัด
เหล่านั้นอาจท าให้สุนัขและแมวป่วยเป็นจนเกิดเป็นโรคร้ายได้หลายโรค รวมถึงโรคที่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตของสัตว์อย่างเช่นโรคพยาธิเม็ดเลือด (Dale, 2015) ฉะนั้นอาสาสมัครจะได้ร่วมท ากิจกรรมก าจัด
เห็บ หมัด ตั้งแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บ หมัด ตลอดจนใช้เครื่องมือคีบเป็นตัวช่วยในการก าจัด   
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2.7.5 กิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสัตว์ 
   สัตว์แต่ละประเภทได้รับการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมใน
การควบคุมและดูแล เช่น ลิง ชะนี หมี เสือ อาศัยอยู่ในกรงเหล็กที่มีอาณาเขตบริเวณและมีความ
แข็งแรงเพียงพอ ช้าง ม้า โค กระบือ อาศัยอยู่ในคอกซึ่งอาจมีหลังคาหรือไม่มีก็ได้ สุนัข แมว อาศัยอยู่
ในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้น ซึ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทนั้นจะต้องมีลักษณะ
เหมาะสมกับชนิดและจ านวนของสัตว์ มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สามารถกันแดดกันฝน และให้
ความปลอดภัยแก่สัตว์ได้ อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ท าความสะอาดได้ง่าย รวมทั้ง
ยังต้องไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และมีความสอดคล้องตามวิถีธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด (Faith, 
Corey, & Nelan, 2009) ฉะนั้น นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะได้ท ากิจกรรมสร้างและซ่อมแซมกรงสัตว์ 
คอกสัตว์ หรือโรงเรือนของสัตว์ที่มีความช ารุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รวมทั้งยังมีกิจกรรมการท าของเล่นในกรงให้กับสัตว์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวจะนับเป็นกิจกรรมที่
ช่วยในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ด้านที่อยู่อาศัยนั่นเอง  
 

2.7.6 กิจกรรมการใช้เวลาร่วมกับสัตว์ 
   ลักษณะของมนุษย์และสัตว์ที่มีอยู่ร่วมกันนั้นคือ ลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่
ต้องการอาหาร น้ า และอากาศ ตลอดจนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและต้องพ่ึงพาอาศัยกับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและชีวภาพ (วิทย์ วิศทเวทย์, 2533) ฉะนั้นการได้ใช้เวลาร่วมกับสัตว์ที่เคยผ่านการ
ทารุณกรรมด้านต่างๆ หรือแม้แต่สัตว์ที่ได้รับการช่วยชีวิตมา โดยไม่ว่าจะสัตว์เหล่านั้นจะมีความพิการ 
ไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือแม้แต่อยู่ในระหว่างพักฟ้ืนจากการักษา ด้วยการสัมผัสและใช้เวลาร่วมกันกับ
สัตว์ เช่น การลูบหัว ลูบตัว สางขน พาสัตว์วิ่งเล่น ตลอดจนการสังเกตอย่างใกล้ชิดเพ่ือเรียนรู้
พฤติกรรมของสัตว์ เป็นต้น การท ากิจกรรมใช้เวลาร่วมกับสัตว์ดังกล่าวนั้นสามารถช่วยเปลี่ยนแปลง
อะไรได้หลายอย่าง เนื่องจากยิ่งสัตว์เหล่านั้นมีความสบายใจที่จะใช้เวลาร่วมกันกับมนุษย์มากเท่าใดก็
ยิ่งพร้อมที่จะเปิดใจรับผู้คนใหม่ๆ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมอันเป็นความน่ารักน่าหลงใหลตาม
ธรรมชาติให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัสและหลงรักได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของสัตว์เหล่านั้น
ที่อาจจะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากเจ้าของใหม่ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างสัตว์กับ
มนุษย์ทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของสีผิว ขนาดร่างกาย กลิ่นกาย และการแต่งกายที่ไม่
เหมือนกัน ก็จะไม่เป็นอุปสรรคที่จะท าให้สัตว์เกิดความคุ้นชิน มีความไว้วางใจและเชื่อใจมนุษย์ ทั้งยัง
เป็นการช่วยเตรียมพร้อมให้สัตว์สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนใหม่ๆ ที่จะได้พบเจอในกิจกรรม
อาสาสมัครลักษณะอ่ืนๆ ตลอดจนการพบเจอบ้านใหม่อย่างถาวรในอนาคตส าหรับสัตว์บางประเภท 
(Dale, 2015; General Principles, n.d.)  
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2.8 ข้อมูลทั่วไปของมูลนเิพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าเป็นมูลนิธิที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ของประเทศไทย แหล่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสของวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ให้สามารถใช้พ้ืนที่ป่าขนาด
ใหญ่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์ ซ่ึงเปิดด าเนินงานมาแล้ว 15 ปี โดยจุดประสงค์หลักของการก่อตั้ง
มูลนิธิ คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานของ
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าในปัจจุบันนั้นมีการจัดตั้งโครงการเป็นจ านวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแล 
ช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพของสัตว์ป่า รวมทั้งยังมีการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล ตลอดจนการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ 
โดยเป้าหมายของทางมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่านั้น คือ การต้องการเป็นแหล่งพักพิงส าหรับสัตว์ที่ ถูกทารุณ
กรรมและถูกทอดทิ้งจากผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งยังมีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือต่อสัตว์ป่าจาก
การที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อน เพ่ือน ามาฟ้ืนฟูและปล่อยกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติ นอกจากนี้มูลนิธิ
เพ่ือนสัตว์ป่ายังให้ความดูแลสัตว์ที่ไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อีกด้วย ซึ่งทางมูลนิธิเพ่ือน
สัตว์ป่าจะมีการเตรียมที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์เหล่านั้นให้มีมาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ซึ่งสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ มีทั้งงสัตว์ป่า สัตว์
เลี้ยง และสัตว์ที่ถูกมนุษย์ทอดทิ้ง เช่น ช้าง ลิง ชะนี หมี เหยี่ยว ค่าง นางอาย อีเห็น นกป่า เสือ สุนัข 
ม้า เป็นต้น จ านวนรวมทั้งสิ้น 400 กว่าตัว ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีศูนย์และโครงการที่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าด้วยกัน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาและ
ช่วยเหลือช้าง คลินิกเคลื่อนที่เพ่ือนสัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพชะนี และ
ศูนย์การศึกษา ซึ่งโครงการอาสาสมัครหลักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้เข้ามาช่วยเหลือ
สัตว์นั้น คือ ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง  

1) ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า เป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสัตว์ป่าที่เคยถูกเลี้ยงไว้เพ่ือ
เป็นสัตว์เลี้ยงหรือใช้เพ่ือผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาก่อน โดยโปรแกรมอาสาสมัคร
หลัก คือ โปรแกรมลิง 1 โปแกรมลิง 2 โปรแกรมสัตว์กักกัน โปรแกรมสัตว์กลางคืน โปรแกรมหมี 1 
โปรแกรมหมี 2 และสัตว์ป่าอ่ืนๆ อาสาสมัครของมูลนิธิจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเตรียมอาหารเพ่ือ
น าไปให้สัตว์ และการท าความสะอาดที่อยู่อาศัยสัตว์ ท าความสะอาดภาชนะใส่อาหาร พ้ืนที่ส าหรับ
เตรียมอาหาร นอกจากนี้ยังมีงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่จะจัดขึ้นตามความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น 
การขัดบ่อเต่า การขัดบ่อน้ าหมี การขัดทางเดิน ขัดบ่อนกยูง เป็นต้น ส่วนเวลาอ่ืนจะใช้ส าหรับการ
เตรียมของเล่นสัตว์ การพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมรอบศูนย์และงานของศูนย์การศึกษา อีกท้ังยังมีงานที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยสัตว์ ซึ่งส่วนมากเป็นการขุดดินหรือทาสีกรง  
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2) ศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง โดยมีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และยังให้ความ
ช่วยเหลือช้างเร่ร่อนตามท้องถนนและช้างที่ถูกใช้งานในการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมอาสาสมัครหลักมี
การจัดแบ่งกลุ่มช้างเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้ร่วมท ากิจกรรม ได้แก่ กลุ่มบุญมีและไพลิน กลุ่ม
มาลัยกุลและอาลีเซีย กลุ่มโชคดี ทองมา พุ่มพวง กานดา และมีชัย กลุ่มเจลี่และวาสนา กลุ่มแก้วเพชร 
ละอองดาว พูน และพิน กลุ่มทองพูน กลุ่มบุญช่วยและดาวเรือง กลุ่มสีรุ้ง น้ าเพชร เดือนเพ็ญ สมบูรณ์ 
และก้านกล้วย เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เป็นอาสาสมัครช้างจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการดูแลช้าง เช่น 
การอาบน้ าช้าง ออกไปหาอาหารช้าง การเตรียมอาหารช้าง การให้อาหารช้าง การอาบน้ าช้าง การท า
ของเล่นช้าง และท าความสะอาดคอกช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่จะจัดขึ้นตาม
ความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การขุดลองสระช้าง  

3) คลินิกเคลื่อนที่เพ่ือนสัตว์ป่า มีลักษณะเป็นรถพยาบาลที่ได้รับการตกแต่งและมีเครื่องมือ
อย่างเพรียบพร้อมส าหรับการช่วยเหลือสัตว์ป่า ซึ่งรถพยาบาลดังกล่าวนั้นนับเป็นรถคลินิกเคลื่อนที่ที่มี
เพียงคันเดียวในแถบอินโดจีน โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์และการออกแบบตกแต่งรถได้รับความ
สนับสนุนจากองค์กร Care for the Wild 

4) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพชะนี เนื่องจากชะนีเป็นสัตว์พ้ืนเมืองของประเทศไทยที่มีสถานะใกล้จะ
สูญพันธุ์จากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าก าลังด าเนินโครงการฟ้ืนฟู
ชะนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปล่อยชะนีเหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเอง 

5) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า 
และบริเวณพ้ืนที่รอบๆ ซึ่งลักษณะการด าเนินงานของโครงการนั้นจะเริ่มจากการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูก
ท าลาย และท าการปลูกป่าเพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ส าหรับกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของ
อาสาสมัคร คือ การช่วยงานในโรงเพาะช าต้นไม้และการฟื้นฟูป่า ประกอบด้วย การเก็บเมล็ดพืชและ
ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ ติดตามการงอกของเมล็ดและบันทึกผล งานโรงเพาะช า เช่น การดูแล
เมล็ดพืชและต้นกล้า เตรียมสถานที่ส าหรับปลูกและการดูแลหลังการปลูก ก าจัดวัชพืช รดน้ า และใส่
ปุ๋ย ขุดหลุมและปลูกต้นไม้ (ช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม) ติดตามอัตราการเจริญเติบโตและบันทึกผล 
จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มนักเรียน และดูแลและบ ารุงรักษาโรงเพาะช า เป็นต้น 

6) ศูนย์การศึกษา เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย ซึ่งเปิดบริการให้
นักเรียนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชม โดยมีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าท าหน้าที่เป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้มูลนิธิ เ พ่ือนสัตว์ป่ายังมีการออกไปให้ความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย 

นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะถูกหมุนเวียนไปให้มีโอกาสได้ท างานทุกอย่างเหมือนกัน ซึ่งแม้ว่า
จะมีการสลับเปลี่ยนกลุ่มการท างานทุกวันและมีภาระงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนีจ้ะมีงานหลักที่
ทุกกลุ่มต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน คือ การให้อาหารสัตว์และการท าความสะอาดที่อยู่อาศัยสัตว์ 
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นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ เช่น การเป็นวิทยากรแก่นักท่องเที่ยว การดูแลช่วยเหลือสุนัขและแมว การท า
ความสะอาดรอบมูลนิธิ และการดูแลสัตว์ป่วยหรือลูกสัตว์ ซ่ึงปกตใินการท างานร่วมกับสัตว์ป่านั้นทาง
มูลนิธิไม่สนับสนุนให้สัมผัสหรือจับสัตว์โดยตรง เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงและเป็นการ
ป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่อาจเกิดขึ้นได้วย ซึ่งโปรแกรมการท ากิจกรรม
ท่องเที่ยวจะมีทั้งแบบเต็มวันและแบบครึ่งวัน ราคาเต็มวันอยู่ที่ 1,600–1,800 บาท ราคาครึ่งวันอยู่ที่ 
1,300 บาท และส าหรับโปรแกรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ราคาจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลา
และประเภทของกิจกรรม เช่น โปรแกรมอาสาสมัครกับอนุบาลสัตว์ป่าราคาเริ่มต้น  1 สัปดาห์อยู่ที่ 
455 เหรียญสหรัฐ 2 สัปดาห์ 715 เหรียญสหรัญ 8 สัปดาห์ 1690 เหรียญสหรัฐ โปรแกรมอาสาสมัคร
กับศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง ราคาเริ่มต้น 1 สัปดาห์อยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐ 3 สัปดาห์ 910 
เหรียญสหรัฐ 4 สัปดาห์ 1,290 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น  

ทั้งนีภ้าระงานต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัคร จ านวน ความสามารถ
ของอาสาสมัคร และงานที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้งานบางอย่างยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่นั้นอีกด้วย และส าหรับผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครจะต้องมีความ
กระตือรือร้น มีความรักและความสงสารสัตว์ สามารถท างานเป็นทีมได้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์เพราะงานบางอย่างอาจต้องใช้ก าลังมาก ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ แต่ต้องมี
พ้ืนฐานความรู้ความสามารถในการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษได้ โดยเริ่มท างานตั้งแต่เวลา 6.30 น. 
จะเป็นช่วงเวลาการเตรียมอาหารส าหรับสัตว์จนถึงเวลา 17.00 น. จะมีเวลาพักคือช่วงอาหารเช้าและ
อาหารกลางวัน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่างานที่ท าคืออะไรและเสร็จ
เวลาใด ส่วนเวลาท างานใน 1 สัปดาห์ คือ 6 วัน และส าหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อ
ได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 032–458135, 082–245 8598 เว็บไซด์ http://wfft–thai.wfft.org/ อีเมลล์ 
daytrips@wfft.org 

สื่อสิ่งพิมพ์/ รางวัล:  
1. ประธานมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า ได้รับรางวัลความกล้าหาญและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสัตว์

ป่า โดยเฉพาะสัตว์ประเภทลิง จาก International Primate Protection League (IPPL) หรือ
สหพันธ์พิทักษ์สัตว์ประเภทลิงนานาชาติ 

2. Wildlife Friends Foundation Thailand 2010 Annual Review ผลการด าเนินงาน
ของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า ประจ าปี 2553 

3. Wildlife Friends Foundation Thailand 2008 Annual Review” ผลการด าเนินงาน
ของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า ประจ าปี 2551 

4. หนังสือการ์ตูนชะนีร้องกลับบ้าน 
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5. บทความเรื่อง “ช่วยลูกลิงติดตาข่ายดักปลา” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 12 
มิถุนายน 2553 

6. บทความเรื่อง “The Safe Haven” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 
2553 

 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารการศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ท าให้ผู้วิจัยพบว่า มีผู้ให้ความ
สนใจศึกษาอยู่เป็นจ านวนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
กับโอกาสของกิจการเพ่ือสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 55 กลุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มดีมาก ผู้จัดกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่มีมาก
ที่สุด รองลงมา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตามล าดับ สามารถแบ่งกลุ่มผู้จัดกิจกรรมได้ 5 กลุ่ ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้จัดโปรแกรม กลุ่มเจ้าของกิจกรรม กลุ่มแหล่งกิจกรรม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการจัดกิจกรรมประชาสังเคราะห์มากท่ีสุด รองมาเป็นการสอน การพัฒนาธุรกิจ 
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง ตามล าดับ ระดับกิจการท ากิจกรรมมีตั้งแต่ผิวเผินไปถึง
ระดับลึกซึ้ง ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยกลุ่มผู้จัดกิจกรรมส่วนใหญ่จัด
กิจกรรมแบบเพ่ือสังคมแบบไม่แสวงหาก าไรแบบใช้คานงัดและไม่แสวงหาก าไรลูกผสม ซึ่งผู้จัด
กิจกรรมแต่ละกุ่มมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันออกไปตามลักษณะการด าเนินงานของกลุ่ม และจุดแข็งที่
ส าคัญนั้นคือ ประสบการณ์การท างานด้านอาสาสมัตร การมีเครือข่ายในชุมชน และการมีพันธมิตรทั้ง
ในและต่างประเทศ ในส่วนของจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา คือ ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการและทักษะด้านภาษาของผู้ให้บริการ นอกจากนั้นผู้จัดกิจกรรมในสองกลุ่มแรกด าเนินการด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดได้ครบถ้วนมากที่สุด แนวทางการตลาดควรเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
ประเทศในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เน้นการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยว 

คมสัน วาฤทธิ์ และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปสงค์การท่องเที่ยวเพ่ือ
อาสาสมัครในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และใช้วิธีแบบเจาะจงเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ในการสอบถามความคิดเห็นเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการศึกษา พบว่า  
 1) ด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 
16–25 ปี สัญชาติอเมริกันมากสุด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า US 12,000 ส่วนใหญ่เดินทางมาประเทยไทยครั้งแรก และท่องเที่ยวคนเดียว ซึ่งได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
 2) ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับทั้ง
กิจกรรมอาสาสมัครและสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 1 เดือนในการร่วมท ากิจกรรม ซึ่ง
เหตุผลที่มากิจกรรมนั้นมีทั้งเหตุผลส่วนตตัวและต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ทักษะที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงแรงในการช่วยงาน ซึ่งให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในระดับปากกลาง ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ เห็นได้ชัดเจนว่าใช้จ่ายเงินไปกับ
โปรแกรมอาสาสมัครสูงสุด 
 3) ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยเมื่อน าองค์กรสนับสนุนและ
องค์กรท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกัน จึงเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจกับปัจจัยด้านบุคคล รอง
มาเป็น ลักษณะทางกายภาพ และสินค้าทางการท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 4) ผลการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม และประเภทกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในภาคเหนือ
ตอนบนใช้บริการสูงสุด คือ กิจกรรมการสอน รองมา กิจกรรมการก่อสร้าง กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กิจกรรม
ทางกลุ่มการแพทย์ กิจกรรมการท าสื่อ (บทความ) และกิจกรรมการวิจัย ศึกษาสภาพแวดล้อม 
 5) การเสนอแนวทางการพัฒนาแผนการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้ผู้จัดกิจกรรมใน
ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านการตลาด เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
ที่มาจากประเทศอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศในสมาคมอาเซียน อีกท้ังเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 2) ต าแหน่งทางการตลาด เป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว จากการที่มีคุณภาพและความหลากหลายทางกิจกรรม 

จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอุปสงค์และ
อุปทานของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร–นครพนม–มุกดาหาร) โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยเครื่องมือแบบสอบถามและสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ และเก็บข้อมูลการศึกษาด้านอุปทานการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุกจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว หน่วยงานรัฐ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า  

1) ด้านอุปสงค์ นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจท ากิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นอันดับหนึ่ง 
กิจกรรมการอนุรักษ์เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการสอนให้ความรู้ ตามล าดับ มีทัศนคติ
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ต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในระดับดีมาก มีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
จังหวัดสนุกภาพรวมในระดับมากท่ีสุด  

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สนใจท ากิจกรรมเชิงเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง งาน
สาธารณสุขและการดูแลเด็ก กิจกรรมสอนหนังสือและให้ความรู้ ตามล าดับ มีปัจจัยดึงดูดด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่กลุ่มจังหวัดสนุกอยู่ระดับดีมาก มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
ระดับดีมาก และมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุกภาพรวมในระดับ
มากที่สุด  

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเห็นว่า นักท่องเที่ยมีทัศนคติเชิงบวกจากการเปลี่ยน
จากเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึก
อ่ิมเอมใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ ในระหว่างการท่องเที่ยวออกสู่สังคม รวมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึน้ 

2) ด้านอุปทาน พบว่า มีการกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ได้แก่ กิจกรรม การสอน
และการให้ความรู้ กิจกรรมการอนุรักษ์เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานสาธารรสุขและดูแล
เด็ก และกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 

ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส าหรับเยาวชนความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาส 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรจากองค์กรด้าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสถานสงเคราะห์เด็ก 
ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กรด้านการท่องเที่ยว และใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมการท่องเที่ยวจะมีลักษณะรูปแบบกิจกรรมเชิง
อาสาสมัครร่วมกับการทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืน มุ่งเน้นด้านการปรับทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และเข้าใจในความหลากหลายของคนในสังคม 
รวมทั้งโปรแกรมการท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับประเด็นความรู้เพ่ือการส่งเสริมความเข้าใจในเด็กด้อย
โอกาสบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 1) การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมี
ประเด็นความรู้ย่อย คือ การนับถือตนเอง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน การไม่เหยียดหยาม 
ลดทอนหรือปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนเสมือนไม่ใช่มนุษย์ 2) ความเสมอภาคหรือเท่าเทียม โดยมีประเด็น
ความรู้ย่อย คือ การไม่เลือกปฏิบัติ การเปิดใจยอมรับความแตกต่าง การให้โอกาสที่เหมือนกันบน
พ้ืนฐานของความหลากหลาย 3) ความเป็นธรรม โดยมีประเด็นความรู้ย่อย คือ ความยึดมั่นในความ
ยุติธรรม การมีคุณธรรม ความเข้าใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
จิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
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ข้อมูล ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน แบบวัดการเห็นคุณค่า
ในตนเอง แบบวัดแรงจูงใจอาสา แบบวัดการมีตัวแบบด้านจิตอาสา และแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคม ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั่น คือ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงอาสาโดยรวมในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 3.50  
โดยมีปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา ดังนี้ 1) ปัจจัยทางด้านจิต ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเองและแรงจูงใจอาสา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 2) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสา และการสนับสนุน
ทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
3) การรับรู้ความสามารถในตนเอง แรงจูงใจอาสา การสนับสนุนทางสังคม และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกันท าให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมจิตอาสาของกลุ่มตัวอย่างได้  
ซึ่งมีร้อยละ 53 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 นั่นเอง 

พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ โดยเลือกศึกษากิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะในล าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2) กิจกรรมสร้างแนวกัน
ไฟที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 3) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 4) กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเน้นนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครจ านวน 120 คน และใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  

1) นักทองเที่ยวในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ทั้ง 4 กิจกรรม มีความคาดหวังใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก  

2) นักทองเที่ยวในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ทั้ง 4 กิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครอยู่ในระดับมาก  

3) นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอการเข้าร่วมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครสูงกว่าความ
พึงพอใจทั้ง 4 กิจกรรม 

พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร–นครพนม–มุกดาหาร) มีการเก็บข้อมูลจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยผลการศึกษา พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นด้านการสอนและให้ความรู้ใน
โรงเรียนขนาดเด็ก จ านวน 19 แหล่งกิจกรรม สามารถเดินทางไปยังแหล่งกิจกรรมได้ด้วยรถยนต์พัก
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แรมได้ที่โรงเรียนและโฮมสเตย์ในชุมชน 2) เส้นทางด้านงานสาธารณสุขและดูแลเด็ก จ านวน 2 แห่ง 
อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงที่ในตัวเมืองสกลนคร หรืออ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนคตพนม การเข้าถึงแหล่งกิจกรรมสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ พักแรมได้ที่โรงแรม 
รีสอร์ท หรือเกสต์เฮ้าท์ 3) เส้นทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 12 แห่ง เข้าถึงได้โดยรถยนต์
และสามารถพักแรมได้ในศูนย์การศึกษาและโฮมสเตย์ในชุมชน 4) เส้นทางด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีจ านวน 7 แห่ง การเข้าถึงแหล่งกิจกรรมสามารถเดินทางโดยรถยนต์ และพัก
แรมได้ที่โฮมสเตย์ชุมชน อีกทั้งมีการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มจังหวัดสนุก คือ URL http://sanukvolunteer.com/th/main 

เมธาวี ว่องกิจ และ เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา โดยเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติที่ท ากิจกรรมในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยว
ยังประเทศไทย ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร คือ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น การมี
วิถีชีวิตเรียบง่าย มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและบริการทางการ
ท่องเที่ยว ส าหรับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย 
ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น หน่วยงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรวางแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีกรอบใน
การท างานที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติของคนในชุมชนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนองที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวตะวันตก
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ณ ศูนย์ฯ ดังกล่าว และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
เจตคติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยใช้กระบวนทัศน์เชิงตีตวามหมายและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
การด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระนอง เก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างร่วมกับการสังเกตโดยผู้วิจัย ระหว่างวันที่ 27 
มกราคม–12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

1) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ มีเจตคติท่ีดีต่อนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง 
ครอบคลุมมิติ 3 ประการ ได้แก่ (1) มิติด้านความคิด ความเชื่อและการใช้เหตุผล (2) มิติด้านอารมณ์
และความรู้สึก (3) มิติด้านพฤติกรรม 

http://sanukvolunteer.com/th/main
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2) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ มีมุมมองว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเป็นนักท่องเที่ยวประเภท
หนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวมวลชนใน 4 ด้าน คือ (1) เป็นผู้มีจิตอาสา (2) เป็นผู้ต้องการ
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ (3) เป็นผู้ต้องการได้รับโอกาสในการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซ้ึง (4) เป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการท างานอาสาสมัคร 

3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางบวกของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ที่มีต่อนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร ได้แก่ (1) มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี (2) สามารถปรับตัวให้เข้ากับเจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ได้ง่าย (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ (4) เป็นผู้มีจิตอาสา (5) เป็นผู้ท างานด้วยความจริงจังและ
มุ่งม่ัน (6)ไม่รังเกียจเด็กพิเศษ และ (7) ให้เกียรติสถานที่และบุคลากร ปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ได้แก่ (1) ประโยชน์ส่วนตัวที่เจ้าหน้าที่ได้รับ (2) ประโยชน์ที่เด็กพิเศษได้รับ 
(3) ประโยชน์ที่ผู้ปกครองของเด็กพิเศษได้รับ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในทางบวกของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด คือ การได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กพิเศษ โดยเฉพาะการท ากายภาพบ าบัดจาก
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ 
 รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
เข้ารร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยระหว่างนักท่องเที่ ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ Dann (1977; 1981) เป็นกรอบแนวคิดในการ
อธิบาย งานวิจัยนี้ใช้กระบวนทัศน์เชิงตีความและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตั วอย่างเป็น
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวไทยและชาวตะวันตก ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่ม และสังเกตโดยผู้วิจัย ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์–เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งผลการศึกษา พบว่า  
 1) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้ารร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แรงจูงใจ 4 ประการแบ่งเป็นปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ดังนี้ (1) 
แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยผลัก ได้แก่ ความต้องการความสุขภายใน ความต้อการประสบการณ์แปลกใหม่ 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (2) แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยดึง ได้แก่ การได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครที่
ตนเองสนใจเป็นการส่วนตัว 
 2) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แรงจูงใจ 7 ประการ แบ่งออกเป็นปัจจัยผลักและ
ปัจจัยดึง ดังนี้ (1) แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยผลัก ได้แก่ ความต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความต้องการ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยใน
เชิงลึก ความต้องการได้ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ (2) แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยดึง ได้แก่ การได้ท า
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กิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเองสนใจเป็นการส่วนตัว และความต้องการได้มีโอกาสท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครและในประเทศไทย 
 3) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก ซึ่งแรงจูงใจที่มี
เหมือนกัน คือ ความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง และการได้
ท ากิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเองสนใจเป็นการส่วนตัว ส าหรับแรงจูงใจที่มีความแตกต่างกัน 
ประกอบด้วย ความต้องการความสุขภายใน ความต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความต้องการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยในเชิงลึก ความต้องการรู้จักเพ่ือนใหม่ และความต้องการได้มีอกาสท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยแรงจูงใจประการแรกพบเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ส่วนแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่
เหลือ พบเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเท่านั้น 
 

2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารการศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ท าให้ผู้วิจัยพบว่า มีผู้ให้ความ
สนใจศึกษาอยู่เป็นจ านวนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 Boluk et al. (2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจใน
ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเอาสาสมัครของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวแคนนาดาในประเทศ
แอฟริกาใต้ ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์และการเติบโต การเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างร่วมกับการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาว
แคนนาดา และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงหัวข้อส าหรับตีความข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความรู้สึกไม่พึงพอใจในประเด็นความคาดหวังด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเซนต์ลูเซีย ประเทศ
แอฟริกาใต้ ประกอบด้วย 4 ประเด็น เรียบล าดับความคาดหวังจากระดับต่ าสุดไปสูงสุด ได้แก่ 1) 
ความคาดหวังด้านอาหารและน้ าที่เพียงพอ ซึ่งในระหว่างให้ข้อมูลส่วนนี้นักท่องเที่ยวพยายามอธิบาย
ถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการระดมเงินทุน ส าหรับการช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงสะท้อนถึง
ระดับความผิดชอบในการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ความคาดหวังด้านความโปร่งใสในการบริหารจัด
การเงินของกลุ่มองค์กรอาสาสมัครในพ้ืนที่ 3) ความคาดหวังด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
ตนเอง ซึ่งอาสาสมัครจะรู้สึกไม่พึงพอใจเมื่อถูกจัดสรรให้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในระดับที่มากขึ้น 4) 
ความคาดหวังด้านประสบการณ์ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองและการพัฒนาตนเอง 
ตามล าดับ แต่ผลการศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวแคนนา
ดาในประเทศแอฟริกาใต้โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจกับองค์ประกอบของการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในครั้งนี้  
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 Burrai et al. (2015) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในเมืองกุสโก ประเทศเปรู โดยใช้ทฤษฎีความเสมอภาคเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย และ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เมืองกุส
โก ประเทศเปรู เพ่ือศึกษาความเข้าใจในความต้องการ แรงจูงใจ ความคาดหวัง และท าการ
ประเมินผลการรับรู้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ด้านความต้องการ แรงจูงใจและความ
คาดหวังระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับจุลภาคตามทฤษฎีความเสมอภาค และได้อธิบายถึง
เหตุผลตลอดจนวิธีการว่าท าไมชาวเมืองกุสโซจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากด้านการพัฒนา     การ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพ้ืนที่ โดยข้อมูลผลการรับรู้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครกับชุมชนจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานภาพ การเปลี่ยนแปลง และบทบาททาง
สังคม ตลอดจนประเด็นของความมีเมตตาจะส่งผลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
กับชุมชนในเมืองกุสโกอย่างมีนัยส าคัญ 
 Carter (2008) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจการส ารวจความเข้าใจและประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและบทบาทของความถูกต้องในประสบการณ์เหล่านั้น มีลักษณะเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มอาสาสมัครบริการใน
ต่างประเทศ (VSA) คริสตจักรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยลิงคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 20 คน 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีโอกาสมากมายที่นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะเดินทางไปท่องเที่ยวและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมงานก่อสร้างและงานสอนที่นิยม ระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมนั้นนานกว่า 2 สัปดาห์ ในส่วนปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเหล่านี้ คือ การ
ต้องการเดินทางเพ่ือหาประสบการณ์ท่องเที่ยวแปลกใหม่ในทั่วทุกมุมโลก และความต้องการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน ซึ่งแรงจูงใจที่แตกต่างกันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในลักษณะต่างกัน ในส่วนของประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) ประสบการณ์เกี่ยวกับตนเอง 2) 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางและงานเบื้องหลัง 3) ประสบการณ์ด้านสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์
อย่างจริงใจกับคนพ้ืนที่ ส าหรับการส ารวจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร พบว่า มีความถูกต้องตาม
ตามอัตถิภาวนิยมม หรือบททบาทระหว่างบุคคลมีความถูกต้อง นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ตนเอง มีบทบาทเบื้องหลังในการให้ความช่วยเหลือ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพ้ืนที่กับ
ตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยว
รูปแบบอื่นๆ ได้อย่างมีคุณค่า 
 Cheung et al. (2010) ได้ท าการศึกษาในเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มีลักษณะเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครผ่านทางเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ต่างๆ จ านวนมากกว่า 70 ประเทศ 
และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผ่านการใช้ Skype ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
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ใหญ่มีอายุระหว่าง 20–39 ปี อาศัยอยู่ทั่วภูมิภาคของโลก สถานภาพโสด หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มี
บุตร มีระดับการศึกษาสูง และมีพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวด้วยต้นเอง โดยมีแรงจูงใจในการเดินทาง
ไปยังตอนใต้และตอนกลางของประเทศอเมริกาเป็นอันดับสูงสุด รองมาเป็นแอฟริกา และเอเชีย 
ตามล าดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะเวลาที่ใช้ระหว่างการท่องเที่ยวโดย
เฉลี่ย 40 สัปดาห์ต่อครั้ง และใช้เวลาในการท ากิจกรรมอาสาสมัคร 4–8 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่เสีย
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ และในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวนั้น จะ
เลือกผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง ราคามีความคุมค่ากับเงินที่ต้องเสียไป 
และผลส ารวจความพึงพอใจแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรม รวมทั้งได้มีการแนะน านักท่องเที่ยวอาสาสมัครอ่ืนๆ ให้มาท่องเที่ยวใน
วันหยุด อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะกลับไปท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต 
 Corti, Marola, and Castro (2010) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านการใช้แนวคิดทางการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ
ส ารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในโรงเรียน Abi Bakar Sidik, Youssofia ในเขตเมือง
ราบัตเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ปี 2009 ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเกี่ยวกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวกับมุมมองของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จากการเป็นแรงจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมเพ่ือ
พัฒนาประเทศขึ้น ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างว่าสามารถเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การรวมกลุ่มทางสังคมในประเทศที่พัฒนาได้นั้น จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาบางพ้ืนที่ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว แต่ยังยังไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ ด้วยการน าการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมาเป็นเครื่องมือพัฒนา ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอาสาสมัครให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอาสาสมัครนั่นเอง 
 Kontogeorgopoulos (2014) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครกับการพัฒนาในประเทศไทย ตลอดจนการประเมินบทบาทของการพัฒนาแรงจูงใจ
และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดเชียงรายจ านวน 55 คน ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการบริการการท่องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมัครในหลายๆ พ้ืนที่ทั่วโลก แต่ปัจจัยความคาดหวังด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 
และผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครภายในประเทศไทย เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ดี
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และอธิบายได้ชัดเจนที่สุดผ่านกรอบแนวคิดด้านการบริการชุมชนระหว่างประเทศมากกว่ าที่จะเป็น
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาประเทศ 
 Manea et al. (2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของนักศึกษาและนักวิจัยรุ่น
เยาว์ที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยมีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามและการส ารวจออนไลน์ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งวัดผลข้อการศึกษาด้วยโปรแกรม SPSS 
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความ
คิดเห็นและมุมมองด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติกับผู้ที่ไม่เคยผ่าน
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 2) กิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาจะช่วยให้ช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  
3) เกิดการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 4) กิจกรรมที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ท ากิจกรรม
ท่องเที่ยวอาสาสมัครมากที่สุด คือ กิจกรรมอาสาสมัครด้านการวิจัยทางวิทยาศาตร์ 14% กิจกรรม
อาสาสมัครทางทหารพรานในพ้ืนที่ภูเขา 11%, กิจกรรมการช่วยเหลือทางสังคม 9% ช่วยเหลือทาง
ทะเลหรือภูเขา 6% อาจารย์ภาคฤดูร้อน 6% และกิจกรรมอ่ืนๆ 19% ( เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และค่ายเยาวชน ฯลฯ ) 
 Otoo (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวอเมริกากัน
ที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณรัฐกานา และเข้าใจลักษณะแรงจูงใจที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยผลักและปัจจัยดึงเป็นกรอบ
แนวคิดงานวิจัย วิธีการสุ่มกลุ่มตัวเอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
ชาวอเมริกันจ านวน 156 คน ผ่านการใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการศึกษาปัจจัยทั้งสองปัจจัย ความ
มีเมตตาและการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาว
อเมริกันให้มาท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครยังสาธาณรัฐกานา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางคนเดียว อยู่ในวัย
หนุ่มสาว ศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอเมริกา สองปัจจัย (ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง) มีอิทธิพลซึ่ง
กันและกัน ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครไปยัง
สาธารณรัฐกานา ความต้องการช่วยเหลือสังคมและการต้องการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่มี
ความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร ดังนั้นองค์กรผู้จัดกิจกรรมจึงเน้นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวอาสา ในขณะที่แนวคิดแรงจูงใจจากการศึกษานี้มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
บทบาทขององค์กรอ่ืนๆ นั่นคือ แรงจูงใจของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการ  
โฮมสเตย์ องค์กรและสถาบันส าหรับการมีส่วนร่วมในอาสาสมัครการท่องเที่ยว โดยเกิดค าถามปรากฏ
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ขึ้นในการศึกษานี้คือ อะไรคือการรับรู้และผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ ไม่ใช่แค่เพียงนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
แต่หมายความรวมถึงการเยี่ยมชมด้วยหรือไม่?  
 Tomazos and Butler (2012) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การท ากิจกรรมเชิงอาสาสมัครกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นที่สถานสงเคราะห์เด็กใน
ประเทศเม็กซิโก ซึ่งผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครเหล่านั้นได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมใช้
ชีวิตประจ าวันและท ากิจกรรมกับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยยังแสดงให้
เห็นว่าประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครที่นักท่องเที่ยวได้รับนั้นมีมากกว่าการเป็นแค่เพียง
อาสาสมัครที่ให้ความดูแลช่วยเหลือเด็กๆ แต่ยังได้ท่องเที่ยวในระหว่างการพักอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว   
อีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวเหล่านั้นสามารถหลีหนีความวุ่นวายในเมืองโดยการเดินเท้าจากรีสอร์ทที่เป็น
ที่พักแรมไปท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมใช้เวลากับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ แม้ว่าจะเป็นงานที่มีความ
ยากล าบากในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ แต่ก็สามารถช่วยปรับสมดุล
การแสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนั่นเอง 
   

2.10 สรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการงานวิจัยนี้ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครของประเทศไทย มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 9 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร แนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรู้  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในสัตว์ในประเทศไทย ข้อมูลของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยแต่ละประเด็นการศึกษาจะมีลักษณะของความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและมีการเชื่อมโยงใน
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องท าการศึกษาให้ครอบคลุมและอธิบายขอบเขตอย่างชัดเจนก่อนน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการทบทบวรรณกรรม
ข้างต้น เพ่ือจะได้น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปออกแบบสร้างเป็นกรอบแนวความคิดงานวิจัย
ครั้งนี้ในบทท่ี 3 ต่อไป ตลอดจนยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในส่วนอื่นๆ อีกด้วย 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติ
และความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  เพ่ือศึกษาความเข้าใจ 
ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ รวมทั้งเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่ งเป็นการศึกษาทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพราะฉะนั้นในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัยทั้งสองส่วน ภายใต้ประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 3.1 สมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 3.2 แผนภาพการด าเนินงาน 
 3.3 วิจัยเชิงปริมาณ 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.3 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
3.3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 3.4 วิจัยเชิงคุณภาพ 
3.4.1 การเลือกพื้นที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ  
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.3 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
3.4.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.5 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.5 จรรยาบรรณในการวิจัย 
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3.1 สมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด

สมมติฐานและน ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย เรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ก าหนดสมมติฐานและกรอบแนวคิด (แสดงตามภาพที่ 3.1) ที่ใช้ในการวิจัยไดด้ังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิดทัศนคติในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผ่านทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
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3.2 แผนภาพการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.2 แผนภาพการด าเนินงาน 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(กึ่งโครงสร้าง) 

แบบสอบถาม 

(มาตรวัด) 

ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ 

1. แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ 
2. แนวคิด ทฤษฎีทัศนคติ 
3. แนวคิด ทฤษฎีความพึง
พอใจ 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยว 

อาสาสมัครของประเทศไทย 

ความเข้าใจ ศักยภาพ เง่ือนไข  
ข้อจ ากัด/อุปสรรค ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ 
 

1. การรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ 
2. ทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ 
3. ความพึงพอใจในกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ 
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3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

3.3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 
180 คน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับสถิติที่ใช้ Hair et al. (2006) 
แนะน าว่าในการวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 
10:1 เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้มีตัวแปรที่สกัดจากวรรณกรรมและต้องการประมาณค่าจ านวน 13 
ตัวแปร จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 13 x 10 = 130 ตัวอย่าง จึงจะมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์เชิง
สถิติได้ และเพ่ือป้องกันความคาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าๆ กัน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก คือ เป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มา
จากประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย เพราะเป็นภูมิภาคที่มีจ านวนอาสาสมัครสูงอัน
ดันต้นของโลก (Volunteering Solutions, 2014) มีการเดินทางไปท่องเที่ยวและท ากิจกรรมเชิง
อาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีรายงาน
สถิติด้านจ านวนงานอาสาสมัครสูงและตั้งอยู่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสถิติด้านอาสาสมัครมาก
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ตามเกณฑ์การแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(เครือข่ายจิตอาสา, 2559) และด้วยข้อจ ากัดทางภาษาที่มีความแตกต่าง กลุ่มตัวอย่างจึงจ าเป็นต้อง
สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสากลได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเก็บข้อมูล อีกทั้งข้อมูลของเว็บไซด์ TripAdvisor ยังพบว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็นพ้ืนที่แห่งนี้สูงสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นภาษาอ่ืนๆ ของประเทศในภูมิภาค
ยุโรป (TripAdvisor, 2017) ดังนั้น จึงสามารถอนุมานได้ว่าผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นบนเว็นไซต์นี้มา
จากประเทศในภูมิภาคยุโรปและประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารสามารถเข้าใจ
และสื่อสารภาษาอังกฤษได้   
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3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจปัจจัยการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยใช้แบบ
วัดของลิเคอร์ทสเกล (Linkert-Scale) ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) ก าหนดให้มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เนื่องจากเป็น
เกณฑ์การพิจารณาที่มีความแน่นอน เน้นการวัดในมิติเดียวกัน สะดวกต่อการน าไปใช้ เพราะใช้ข้อ
ค าถามไม่มากแต่ให้ค่าความเชื่อมั่นสูงกว่ามาตรวัดในแบบอ่ืน (Likert, 1932) รวมทั้งยังสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์การศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check–List) ประกอบด้วย 7 ข้อค าถามและแต่ละข้อมี
ระดับการวัดข้อมูล ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อที่ 3 การศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 5 รายได้ฉลี่ยต่อป ีเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อที่ 6 ภูมิภาค/ประเทศ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 7 ระยะเวลาการท ากิจกรรม เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความต้องการ และด้านกายภาพ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าระดับช่วง 
(Rating Scale) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย  
1 = น้อยที่สุด 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21–5.0 แปลความว่า มีการรับรู้มากที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41–4.20 แปลความว่า มีการรับรู้มาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.6–3.40 แปลความว่า มีการรับรู้ปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81–2.60 แปลความว่า มีการรับรู้น้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00–1.80 แปลความว่า มีการรับรู้น้อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน

กลุ่มของสัตว์ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และ
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ด้านพฤติกรรม ลักษณะข้อค าถามแต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าระดับช่วง (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน
เฉลี่ย ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย  
1 = น้อยที่สุด 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21–5.0 แปลความว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41–4.20 แปลความว่า เห็นด้วยมาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61–3.40 แปลความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81–2.60 แปลความว่า ไม่เห็นด้วย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0–1.80 แปลความว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน

กลุ่มสัตว์ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านโปรแกรมและบริการ ด้านราคา 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านพนักงาน และด้านการปฏิบัติกิจกรรม ลักษณะข้อค าถามแต่ละ
องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าระดับช่วง  (Rating 
Scale) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย  
1 = น้อยทีสุ่ด 

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21–5.0 แปลความว่า พึงพอใจอย่างยิ่ง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41–4.20 แปลความว่า พึงพอใจมาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.6–3.40 แปลความว่า พึงพอใจ 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81–2.60 แปลความว่า ไม่พึงพอใจ 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00–1.80 แปลความว่า ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนออ่ืนๆ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 

เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทย 
 

3.3.3 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
3.3.3.1 ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถาม และท าการก าหนดกรอบแนวความคิด

ด้วยการก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ต้องการศึกษาในงานวิจัย 
3.3.3.2 ศึกษาข้อมูลส าหรับสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ บทความ เอกสารและ

ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
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3.3.3.3 ท าการก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ค าถามการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและประโยชน์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ 

3.3.3.4 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม เป็นลักษณะของแบบสอบถามฉบับร่าง 
3.3.3.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างและแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่มีความรู้

และประสบการณ์ในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ท าการพิจารณาตรวจสอบความสามารถและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในประเด็นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
รายละเอียดที่ต้องการวัด ความชัดเจนของค าถาม ความซ้ าซ้อน และจริยธรรมศีลธรรม เพ่ือหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC= Index of item Objective Congruence) โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

–1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
3.3.3.6 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปค านวณหาค่าความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) จากกนั้นน าค่าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ( IOC= Index of item Objective Congruence) ซึ่งในการ
คัดเลือกข้อค าถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นต้องเลือกข้อค าถามที่มีดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป จึงจะนับว่าผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
โดยผลการพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งท่านแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัคร ท่านที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และท่านที่สามเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยวและบริการ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.85 

จากสูตร ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

เมื่อ    R  =  ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
N  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    IOC  ≥  0.5 
3.3.3.7 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญและ

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้วไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการค านวณหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบัค ซึ่งต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.75 (Cronbach, 
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1970) ทั้งนี้หลังจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
(SPSS) พบว่า ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.976 

3.3.3.8 ผู้วิจัยน าผลการเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 คน มาท าการ
ทดสอบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือสกัดตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกันก่อนน าไปสู่การเก็บข้อมูลจริง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 

 1) ด้านการรับรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.895 ค่า KMO เท่ากับ 0.60 จัดกลุ่มได้ 
5 องค์ประกอบ 22 ตัวแปร จากเดิม 23 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.89 

 2) ด้านทัศนคติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.864 ค่า KMO เท่ากับ 0.60 จัดกลุ่มได้ 
5 องค์ประกอบ 18 ตัวแปรเท่ากับตัวแปรตั้งต้น ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.93 

 3) ด้านความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.904 ค่า KMO เท่ากับ 0.53 
จัดกลุ่มได้ 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร จากเดิม 26 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  
0.39 – 0.89 

 
3.3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3.4.1 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
 3.3.4.2 เตรียมแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้จ านวน 180 ชุด 
 3.3.4.3 ท าการแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งหนังสือชี้แจงการท าวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ นั่นคือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยว
และท ากิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
 3.3.4.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 3.3.4.5 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามไปบันทึกคะแนน ท าการลงรหัสและบันทึก
ข้อมูล เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 

3.3.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ LISREL รวมทั้งใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือใช้วิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยายข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่ม
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ตัวอย่าง ประกอบด้วย ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.3.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือจัด
กลุ่มของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) โดยค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ทีเ่หมาะสมมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (Tabachnick & Fidell, 2014) 
 3.3.5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
ตรวจสอบตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่คาดว่าจะมีโครงสร้างความสัมพันธ์ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.3.5.4 การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ตัวแปรการรับรู้ที่มีต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของ
สัตว์ และเป็นการตรวจสอบความตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.3.5.5 โครงสร้างและสัญลักษณ์ เพ่ือความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆ ของโมเดลสมการ
โครงสร้าง พิจารณาได้จากภาพที่ 3.3 สามารถอธิบายสัญลักษณ์รูปภาพภายในโมเดลได้ดังนี้ 
    1)          หมายถึง ตัวแปรเชิงสาเหตุ (Observed Variables) 
    2)          หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables) 
    3)          หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือน้ าหนักองค์ประกอบ 
    4)          หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความแปรปร่วมของ 2 ตัวแปร 
    5) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) สัญลักษณ์ K หรือ (KSI) คือ  
ตัวแปรแฝงที่เป็นสาเหตุ 
    6) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) สัญลักษณ์ E หรือ (ETA) คือ  
ตัวแปรแฝงที่เป็นผล 
    7) ตัวแปรเชิงสังเกต สัญลักษณ์ X คือ ตัวแปรเชิงสังเกตส าหรับวัดตัวแปรแฝง
ภายนอก และ สัญลักษณ์ Y คือ ตัวแปรเชิงสังเกตส าหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน 
    8) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรเชิงสังเกต X สัญลักษณ์ d หรือ (THETA) 
ส่วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรเชิงสังเกต Y สัญลักษณ์ e หรือ (EPSILON) และความคลาด
เคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E สัญลักษณ์ z หรือ (ZETA) 
    9) โมเดลการวัด (Measurement Model) คือส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ซึ่งระบุความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรเชิงสังเกต ซึ่ งแบ่งเป็นโมเดลวัด
ส าหรับตัวแปรแฝงภายนอก และโมเดลวัดส าหรับตัวแปรแฝงภายใน 
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  10) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) เป็นโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 โมเดลสมการโครงสร้าง 
แหล่งที่มา: สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รชันีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552 
 
 3.3.5.6 ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นดัชนี
ที่มีหลายตัว แต่ไม่มีตัวใดสามารถบอกความสอดคล้องได้ดีที่สุด จึงจ าเป็นต้องพิจาณาหลายดัชนี
ประกอบกัน (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2014; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552) อันได้แก่  

1) ค่าค่าไค–สแควร์ (Chi–Square Statistics: χ2) โมเดลวิจัยสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เมื่อค่าไค–สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ แต่การใช้สถิติทดสอบไค–สแควร์มีข้อจ ากัดหลาย
ประการ เช่น ขนาดกลุ่มตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่ ค่าไค–สแควร์ยิ่งสูงเกินจริง หรือการแจกแจงข้อมูลยิ่ง
มีความเบ้สูง ค่าไค–สแควร์ยิ่งสูงเกินจริงเช่นกัน ท าให้การสรุปผลไม่ถูกต้อง ดังนั้นกวิธีการแก้ไขคือ

พิจารณาค่าค่าสถิติไค–สแควร์สหสัมพันธ์ (χ2/df) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(p–value) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 โมเดลจึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

2) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาดเคลื่อนโดยประมาณ  (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นการน าเอาค่าองศาอิสระ (df) มาปรับแก้ โดยมีสูตร
คือ RMSEA = (F0/df) ซึ่งเมื่อโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า F0 จะเท่ากับศูนย์ และค่า 
RMSEA ก็จะเท่ากับศูนย์ด้วย กล่าวได้ว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยค่า RMSAE 
ที่ยอมรับได้มีดังนี้ < 0.05 หมายถึง สอดคล้องดีมาก 0.05–0.08 หมายถึง ค่อนข้างสอดคล้อง 
0.08–0.10 หมายถึง สอดคล้องเล็กน้อย > 0.10 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 

3) ดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรของประชากร (Root Mean Square Residual: RMR) ยิ่งมีค่า
น้อยยิ่งท าให้มีความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า RMR ขึ้นอยู่กับหน่วยการ
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วัดของตัวแปร เมื่อตัวแปรมีสเกลการวัดที่แตกต่างกันมากอาจท าให้ค่าที่ได้คลาดเคลือน ดังนั้นจึงควร
พิจารณาร่วมกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual)  

4) ค่าดัชนีรักของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษที่เหลือ (Standardized RMR: SRMR) 
เป็นค่าสรุปของค่า Standardized Residual ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) แสดงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล โดยทั่วไปค่าที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
มากกว่า 0.90  

6) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) แสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลที่แปรับแก้
ด้วยความซับซ้อนของโมเดล โดยทั่วไปค่าท่ียอมรับได้ต้องมากกว่า 0.90 

7) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) แสดงถึงความสัมพันธ์
ของโมเดลที่น ามาตรวจสอบว่าดีกว่าโมเดลอิสระมากเท่าใด ประกอบด้วย Normed Fit Index (NFI) 
และ Non–Normed Fit Index (NNFI) โดยทั่วไปมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ยอมรับได้ที่ระดับ 0.90 ขึ้นไป 

จากดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ทั้งหมด ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 ค่าดัชนีการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์การพิจารณา 

χ2/df 
p–value 
RMSEA 
RMR 
SRMR 
GFI 
AGFI 
NFI 
NNFI 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
น้อยกว่า 0.05 
น้อยกว่า 0.05 และเข้าใกล้ 0 
น้อยกว่า 0.05 
มากกว่า 0.90 
มากกว่า 0.90 
มากกว่า 0.90 
มากกว่า 0.90 

 

แหล่งที่มา: Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; Schumacker & Lomax, 2010  
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3.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
3.4.1 การเลือกพื้นที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ 

 3.4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ณ มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี จ านวนเพียงพอที่จะสามารถให้ข้อมูล
ในประเด็นที่ต้องการศึกษาจนได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนอิ่มตัว (Glaser & Strauss, 2009) 
 3.4.1.2 ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  
  กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า ใช้รหัสแทน A 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้จัดกิจกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัคร ใช้รหัสแทน B 
  กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแล
ช้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลหมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่ขับรถรับ–ส่ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้รหัสแทน C 
  กลุ่มที่ 4 นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ได้แก่ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่
เดินทางท่องเที่ยวและท ากิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ใช้รหัสแทน D 
 3.4.1.3 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplimg) 
เพ่ือให้ได้ลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่จะศึกษาได้อย่างลึกซึ้งดีที่สุด โดยในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยก าหนดตามค าแนะน าของ Hair et.al, (2006) เสนอว่าเมื่อผู้วิจัยรู้สึกว่าข้อมูลไม่มีความแตกต่าง
จากเดิม นั่นคือเกิดการอิ่มตัวของข้อมูลหรือข้อมูลซ้ า ผู้วิจัยจึงจะทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน 
โดยการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  พบว่าข้อมูลมาถึงจุดอ่ิมตัวในกลุ่ม
ตัวอย่างคนที่ 25  
 ทัง้นี้ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในรูปแบบตารางเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน แสดงดังตารางที่ 3.2  
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล รหัส ต าแหน่ง/ความรับผิดชอบ 
1. ผู้บริหาร 
   (จ านวน 2 คน) 

A1 
A2 

ผู้บริหารมูลนิธิ (1) 
ผู้บริหารมูลนิธิ (2) 

2. ผู้จัดกิจกรม  
   (จ านวน 4 คน) 

B1 
B2 
B3 
B4 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัคร (1) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัคร (2) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัคร (3) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัคร (4) 

3. เจ้าหน้าที ่
   (จ านวน 7 คน) 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลหมี  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลช้าง  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลิง  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารสัตว์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องพัก  
เจ้าหน้าที่ขับรถรับ–ส่ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

4. นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
   (จ านวน 12 คน) 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
D12 

นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร (1) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร (2) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร (3) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร (4) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา (1) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา (2) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา (3) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากฝรั่งเศส (1) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากฝรั่งเศส (2) 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากเยอรมนี  
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากฮอนแลนด์ 
นักท่องเที่ยวอาสามัครจากออสเตรเลีย 

   
 3.4.1.4 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ณ มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย  
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   กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งหรืออยู่ในส่วนงานบริหาร
ของมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า มีประสบการณ์ท างานด้านอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการให้ข้อมูล และสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือ
อังกฤษได ้เพ่ือสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บข้อมูล 
   กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้จัดกิจกรรม อาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัครภายในมูลนิธิ หรือ
เป็นหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์  มีประสบการณ์การท างาน
อย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการให้ข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัครมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
อาสาสมัครชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Non-Immigrant "O" (Volunteer in Thailand, n.d.) และสามารถ
สื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษได้ เพ่ือสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   กลุ่มที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ โดยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอาสาสมัครในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า เช่น ฝ่ายดูแลสัตว์ ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายรถ
รับ–ส่ง เป็นต้น สื่อสารภาษาไทยและมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บข้อมูล เนื่องจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพนักงานมีอัตราการเข้า-
ออกบ่อยในช่วงปีแรกของการท างาน 
   กลุ่มที่ 4 คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร โดยต้องเป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติทีเ่ดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และโอเชียเนีย เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ี
มีจ านวนอาสาสมัครสูงอันดันต้นของโลก (Volunteering Solutions, 2014) มีการไปท่องเที่ยวและ
ปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
เพ่ือสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บข้อมูล 
   เนื่องจากมูลนิธิ เ พือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ได้ถูกจัดอันดับโดยเว็บไซด์  
TripAdvisor ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจสูงสุดในจังหวัดเพชรบุรี โดยมูลนิธิเพ่ือน
สัตว์ป่าถูกจัดให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้รับคะแนนเต็ม 5/5 คะแนน จากผู้รีวิว จ านวน 524 รีวิว หรือ
คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนผู้รีวิวทั้งหมด ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 จาก 5 อันดับที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจสูงสุดในอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (TripAdvisor, 2017) 
สอดคล้องกับรายงานสถิติด้านพ้ืนที่งานอาสาภายในประเทศไทย ประจ าปี 2559 โดยเครือข่ายจิต
อาสา พบว่าภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีกิจกรรมอาสาสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิดเป็นร้อยละ 56 
ทั้งนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้จังหวัดเพชรบุรีอยู่ใน
พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือจากการได้รับการ
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ และมีการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประสบการณ์
ด าเนินงานมากกว่า 10 ปี มีเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ภาพเหตุการณ์นักท่องเที่ยวร่วม
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กิจกรรมที่ชัดเจน จ านวนสัตว์มีมากกว่า 400 ตัว ประเภทของสัตว์ที่อยู่ในความดูแลมีมากกว่า 5 ชนิด 
กิจกรรมดูแลสัตว์มีอย่างน้อย 5 กิจกรรม มีการตีพิมพ์บทความ เผยแพร่เรื่องราวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นน า
ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการร่วมกับองค์กรระดับประเทศในการดูแลช่วยเหลือสัตว์จากการ
ถูกทารุณกรรม และยังได้รับรางวัลในระดับโลก (มูลนิธิเพ่ือนเพ่ือนสัตว์ป่า, 2555) ตลอดจนมีการแจ้ง
ราคาและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่หน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาและ
เก็บข้อมูลในพื้นท่ีดังกล่าว 
 

3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเชิงลึก (In–depth Interview) ในเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรค ในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัด
เพชรบุรี อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง มีการใช้ลักษณะของค าถามแบบปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง (Semi–
Structure) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของข้อค าถามแต่ละข้อจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน วันเวลา/
สถานที่สัมภาษณ์ เบอร์โทร/อีเมมล์ 2) ประเด็นค าถามเกี่ยวกับความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข 
ข้อจ ากัด/อุปสรรค ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย สถานการณ์ทั่วไป 
การบริหารจัดการ กิจกรรมการท่องเที่ยว 3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ภายใต้แต่ละประเด็นหลักจะประกอบด้วยค าถามย่อยหลายค าถาม นอกจากนั้นผู้วิจัยได้มีการใช้
เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส าหรับขอบเขต
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะถูกก าหนดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ช่วงเริ่มต้นเปิดการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ให้สัมภาษณ์และท าการ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์พึงจะได้รับ และสร้างความเชื่อมั่นในวิธีการ
เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาสูงสุด  
  ส่วนที่ 2 ช่วงเนื้อหา เป็นการตั้งค าถามที่จะใช้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัด/อุปสรรคของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่เกิดขึ้น โดยให้มีลักษณะการ
อธิบายหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ประกอบการให้สัมภาษณ์เพ่ือความชัดเจนในข้อมูล  
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  ส่วนที่ 3 ช่วงท้ายและปิดการสัมภาษณ์ เป็นการสรุปและรับฟังความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของพ้ืนที่  
  

3.4.3 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
3.4.3.1 ศึกษา และทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัคร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จากเอกสาร 
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.4.3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยท าการก าหนดขอบเขตในการสัมภาษณ์ให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยตามผลการศึกษาวรรณกรรมในข้างต้น จากนั้นน าไปทดสอบ
สัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหา 

3.4.3.3 ปรับแก้แบบสัมภาษณ์ให้มีขอบเขตในการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนน าไปใช้เป็นเครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
 

3.4.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.4.1 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
 3.4.4.2 ท าการเข้าไปเป็นอาสาสมัครและร่วมปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  
 3.4.4.3 ชี้แจงให้ผู้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าและท าการขออนุญาตก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 
และมีการสรุปข้อมูลการศึกษา ข้อตกลงเบื้องต้น และประเด็นข้อค าถามท่ีจะใช้สัมภาษณ์ 
 3.4.4.4 ด าเนินการสัมภาษณ์ในลักษณะแบบเชิงลึก ( In–depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 4 กลุ่มตามขอบเขตในการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ และมีการใช้เครื่องบันทึกเสียงในระหว่างการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนในรายละเอียดมากที่สุด  
 3.4.4.5 หลังจากกระบวนการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้สัมภาษณ์ยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผย  
 3.4.4.6 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษามากท่ีสุด 
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3.4.5 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ ในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบผลการศึกษาจากแหล่งมุมมองที่แตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ ถ้าข้อค้นพบ
ที่ได้จากทุกแหล่งข้อมูลเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์นั้นถูกต้อง  (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2554) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะอยู่ใน
พ้ืนที่และท ากิจกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครเพ่ือข่วยเหลือสัตว์ในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า  จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพ่ือเป็นการก าจัดความ
ล าเอยีงและจุดด้อยที่เกิดจากการเก็บข้อมูลจากบุคคลเพียงกลุ่มเดียว จึงพบขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าให้
ข้อมูลอิ่มตัวหรือข้อมูลซ้ าที่กลุ่มตัวอย่าง 25 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็น
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่เน้นการตรวจสอบรูปแบบภายในของข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการเน้น
ข้อมูลและค าอธิบายที่สมบูรณ์ของชุดข้อมูลเพ่ือระบุความคิดเห็นโดยนัยของข้อมูลอย่างชัดเจน 
(อัญญา ปลดเปลื้อง, 2555) โดยผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ท าการถอดเทปบันทึกเสียง และ
พิจารณาข้อมูลจากการจดบันทึก เพ่ือหาความหมายและสร้างความชัดเจนในการข้อค้นพบ แล้วท า
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆ ด้วยการให้รหัสข้อมูล (Coding) อย่างละเอียดโดยไม่ย่อข้อมูล 
เพราะจะท าให้ผลข้อมูลขาดความลุ่มลึก จากกนั้นน าข้อมูลหรือบทสัมภาษณ์รายบุคคลมาท าการจัด
หมวดหมู่หรือแยกแยะข้อมูล (Categoring) และท าดัชนีข้อมูล (Indexing) ในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกจากบทสัมภาษณ์ เพ่ือให้ข้อมูลที่จะวิเคราะห์มีความชัดเจน และยัง
สามารถน าข้อมูลบางอย่างเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องในตอนต้นมาท าการพิจารณาประกอบในภายหลัง เพ่ือ
เพ่ิมความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์ จากนั้นท าการตีความ วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลข้อมูล ตลอดจนการน าเอาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ มาท าการสังเคราะห์ 
และร่วมอภิปรายผลโดยปราศจากความรู้สึกและอติส่วนตน เพ่ือให้การสรุปผลข้อมูลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์และการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  



 113 

3.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์ด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2541) โดยผู้วิจัย
ท าการศึกษาอย่างมุ่งม่ันและเต็มความสามารถ ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือแสวงหาข้อมูลมาใช้ใน
การวิจัย ซึ่งไม่มีการลอกเลียนแบบผลการทางวิชาการอ่ืน แต่ได้มีการอ้างอิงบุคคลและแหล่งที่มาของ
ผลงานที่น ามาใช้อย่างครบถ้วน ในส่วนของการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นั้น 
ผู้วิจัยให้ความเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ไม่มีการบังคับหรือหลอกลวงเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยินยอมให้ข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล
ก่อนและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
ข้อมูล แต่ใช้เป็นการแสดงรหัสแทน อีกท้ังผู้วิจัยยังวางทัศนติเป็นกลาง ไม่ยึดเอาความชอบ หรือความ
คิดเห็นส่วนตนมาใช้ในทุกขั้นตอนการวิจัย แต่เป็นการให้น้ าหนักทุกตัวแปรที่ใช้ศึกษาเท่ากัน เพ่ือมิให้
เกิดความล าเอียงและบิดเบือนข้อมูล นอกจากนั้นผู้วิจัยยังรับฟังค าแนะน าความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการจากทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ และผู้วิจัยท่านอ่ืน เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการผลวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการน าเสนอเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ทั้งในด้านของการช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาในสังคม ส่วนด้านวิชาการสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต  
 

3.6 สรุป 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเชิงปริมาณกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ใน
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 180 คน สุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็นด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.85 ค่าความเชื่อมั่น 0.976 ใช้สถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการ
วิเคราะห์เส้นทาง ส่วนเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวช้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร จ านวน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้าด้านข้อมูล และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่น
สาระ โดยด าเนินงานบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในบทที่ 4 ต่อไป 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส าหรับ

นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน อันประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  2) เพ่ือศึกษาความ
เข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 3) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติที่เดินทางไปท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ที่มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า 
จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งใช้แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
สามารถแบ่งออกได้ทั้งสิ้น 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
 4.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 4.6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพล 
 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์  
 
 ทั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนดอักษรย่อและ
สัญลักษณแ์ทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 Per1 แทน การรับรู้ด้านความรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 Per2 แทน การรับรู้ด้านคุณค่าตนเองในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

Per3 แทน การรับรู้ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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Per4 แทน การรับรู้ด้านความต้องการในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Per5 แทน การรับรู้ด้านกายภาพในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Att1 แทน ทัศนคตด้ิานความเข้าใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Att2 แทน ทัศนคติด้านความรู้สึกในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Att3 แทน ทัศนคติด้านพฤติกรรมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Sat1 แทน ความพึงพอใจด้านโปรแกรมและบริการในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง    

       อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Sat2 แทน ความพึงพอใจด้านราคาในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
Sat3 แทน ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร    

       ในกลุ่มสัตว์ 
Sat4 แทน ความพึงพอใจด้านพนักงานในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม 

       สัตว์ 
Sat5 แทน ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

x̄ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S.K. แทน ค่าความเบ้ (Skewness) 
K.U. แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

χ2 แทน ค่าสถิติไค–สแควร์ (Chi–Square Statistics) 
P แทน ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 GFI, AGFI, NFI, NNFI แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกกับข้อมูลเชิง 
ประจักษ์ ประกอบด้วย ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี AGFI (Adjust  
Goodness of Fit Index) ดั ช นี  NFI (Normal Fit Index) ดั ช นี  NNFI (Non–
Normed Fit Index) 

 RMSEA แทน ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean  
Square Error of Approximation) 

RMR แทน ดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรของประชากร (Root Mean Square 
Residual)  

SRMR แทน ดัชนีรักของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษท่ีเหลือ (Standardized RMR)  
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 β แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardize Regression Coefficient) 
 S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (StandardError) 

r  แทน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (Square Multiple Correlation) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบที 
TE  แทน อิทธิพลรวม (Total Effect) 
DE  แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE  แทน อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี ภูมิภาค ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงใช้
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและแปรผลโดยการบรรยาย แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามเพศ (n = 180) 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 60 33.30 
หญิง  120 66.70 

รวม 180 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
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ตารางท่ี 4.2 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามอายุ (n = 180) 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
21–30 ปี 
31–40 ปี 
41–50 ปี 
51 ปีขึ้นไป  

54 
67 
28 
19 
12 

30.00 
37.20 
15.60 
10.50 
6.70 

รวม 180 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.20 รองลงมา คือ
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 อายุระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และอายุ
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามระดับการศึกษา  
(n = 180) 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัยธยมศึกษา 
วิทยาลัย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก  

 29 
 39 
89 
 16 
  7 

16.10 
21.70 
49.40 
 8.90 
 3.90 

รวม 180 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.40 
รองลงมา คือระดับวิทยาลัย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.10 ระดับปริญญาโท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.4 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามอาชีพ (n = 180) 
 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 
ข้าราชการ / พนักงานหน่วยงานรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 
เจ้าของกิจการ 
เกษียณอาย ุ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
อื่นๆ (โปรดระบุ) 

103 
14 
5 
17 
18 
15 
8 
0 
0 

57.20 
7.80 
2.80 
9.40 
10.00 
8.40 
4.40 

0 
0 

รวม 180 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 
รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 พนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 เจ้าของกิจการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 ข้าราชการ / 
พนักงานหน่วยงานรัฐ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 เกษียณอายุ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.40 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.5 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี   
(n = 180) 

รายได้เฉลี่ยต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 เหรียญสหรัฐ 
10,001–20,000 เหรียญสหรัฐ 
20,001–30,000 เหรียญสหรัฐ 
30,001–40,000 เหรียญสหรัฐ 
40,001–50,000 เหรียญสหรัฐ 
ตั้งแต่ 50,001 เหรียญสหรัฐขึ้นไป 

29 
44 
31 
26 
28 
22 

16.10 
24.50 
17.20 
14.40 
15.60 
12.20 

รวม 180 100.00 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 10,001–20,000 เหรียญสหรัฐ จ านวน 44 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมา คือ รายได้ 20,001–30,000 เหรียญสหรัฐจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.20 รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 เหรียญสหรัฐ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 
รายได้ 40,001–50,000 เหรียญสหรัฐ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 และรายได้ตั้งแต่ 50,001 
เหรียญสหรัฐขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามภูมิภาค (n = 180) 
 
ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทวีปอเมริกาเหนือ 50 27.80 
  –สหรัฐอเมริกา 
  –แคนนาดา 

35 
15 

19.50 
8.30 

ทวีปอเมริกาใต้ 6 3.30 
  –โคลอมเบีย 
  –บราซิล 

4 
2 

2.20 
1.10 

ทวีปยุโรป 101 56.10 
  –สหราชอาณาจักร 
  –ฝรั่งเศส 
  –เดนมาร์ก 
  –สวีเดน 
  –เยอรมนี 
  –ฮอนแลนด์ 
  –อิตาลี 
  –สเปน 
  –นอร์เวย์ 
  –สวิตเซอร์แลนด์ 
  –ไอซ์แลนด์ 
  –เบลเยียม 
  –ออสเตรีย 
  –รัซเซีย 

38 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 

21.10 
4.40 
3.90 
3.90 
3.30 
3.30 
2.80 
2.80 
2.20 
2.20 
1.70 
1.70 
1.70 
1.10 

ทวีปแอฟริกา 0 0 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทวีปเอชีย 3 1.70 

  –ฟิลิปปินส์ 
  –สิงคโปร์ 

2 
1 

1.10 
0.60 

ทวีปโอเชียเนีย 20 11.10 
  –ออสเตรเลีย 
  –เนเธอร์แลนด์ 

11 
9 

6.10 
5.00 

รวม 180 100 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมา คือ ทวีป
อเมริกาเหนือ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 ทวีปโอเชียเนีย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.10 ทวีปอเมริกาใต้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 และทวีปเอเชีย จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.70 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณานักท่องเที่ยวอาสาสมัครโดยจ าแนกตามประเทศ 5 อันดับแรก พบว่า ประเทศ 
สหราชอาณาจักรมีจ านวนความถี่สูงสุดเท่ากับ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ประเทศแคนนา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าแนกตามเวลาท ากิจกรรม  
(n = 180) 

ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1–7 วัน 
8–14 วัน 
15–21 วัน 
มากกว่า 21 วันขึ้นไป  

22 
69 
52 
37 

12.20 
38.30 
28.90 
20.60 

รวม 180 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 180 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง 8–14 วัน จ านวน 69 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.30 รองลงมา คือระยะเวลาระหว่าง 15–21 วัน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 
ระยะเวลามากกว่า 21 วันขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และระยะเวลาระหว่าง 1–7 
วัน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ตามล าดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการจัดกลุ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และตัดตัวแปรที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดๆ ได้ออกไป 
ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยในการวิจัยครั้งนี้ม ี
ตัวแบบการวัดจ านวน 3 ตัวแบบ ได้แก่ การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1 การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 4.2.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรการรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ก่อนการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า 
ค่ า  Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ ากับ  0 . 842 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.80 และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไค
แสควร์เท่ากับ 5492.693 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความ
เหมาะสมดีมากที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่า KMO and Bartlett's Test ของการรับรู้ 
 

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy. .842 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi–Square 5492.693 

df 231 
Sig. .000 

 
 4.2.1.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 



 122 

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) 
พบว่ามีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.20–8.72 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 5.46–39.63 และร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative % of Variance) เท่ากับ 69.70 ตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 การสกัดองค์ประกอบของการรับรู้ 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
 

ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
 

1 
2 
3 
4 
5 

8.72 
2.51 
1.54 
1.37 
1.20 

39.63 
11.42 
6.99 
6.20 
5.46 

39.63 
51.05 
58.04 
64.25 
69.70 

 
 4.2.1.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพ่ือให้ตัวแปรมีลักษณะที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบ
ใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell, 2014)  
 ดังนั้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ได้ 5 องค์ประกอบ และมีจ านวนตัวสังเกตได้ทั้งสิ้น 21 ตัวแปร ส่วนตัวแปรอีก 1 ตัวแปรถูก
ตักออก คือ Q19: ท่านมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือท ากิจกรรมอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ร่วมกับผู้อ่ืน 
เนื่องจากมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.50 จากนั้นท าการตั้ งชื่อ
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
ต้องการ และด้านกายภาพ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรการรับรู้  
 

รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

ความรู ้ คุณค่า
ตนเอง 

การมี
ส่วนร่วม 

ความ
ต้องการ 

กายภาพ 

Q8 
 
Q9 
 
Q10 
 
Q11 
 
Q13 
 
Q12 
 
Q14 
 
Q16 
Q15 
Q18 
 
Q17 
Q24 
 
Q23 
 
Q22 
 
Q20 
 
Q21 
Q27 
Q28 
Q25 
Q29 
Q26 

ประสบการณ์และความรู้ในอดีตช่วยให้ปฏืบัติกิจกรรมอาสาสมัคร
ร่วมกับสัตว์มีความง่ายขึ้น 
การปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับสัตว์ซ้ าๆ ช่วย
ให้เกิดความช านาญมากขึ้น 
การฝึกอบรมช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ 
ความสุขและความยินดีท าให้การท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับ
สัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ช่วยสร้างจิตส านึก
ให้เกิดการช่วยเหลือสัตว์และลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ 
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเองทุกครั้งที่ได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือสัตว์ 
ท่านรู้สึกว่าตนเองได้ท าประโยชน์ให้สังคมจากการท ากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์ 
ท่านสามารถจดจ าวิธีการปฏิบัติกิจกรรมอาสาร่วมกับสัตว์ได้ 
ท่านสามารถใช้อวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ในการท ากิจกรรมอาสากับสัตว์ 
ท่านสามารถท ากิจกรรมอาสากับสัตว์ได้ เช่น ท าความสะอาด ซ่อม
โรงเรือน เตรียมอาหาร อาบน้ าสัตว์ และใช้เวลากับสัตว์ เป็นต้น 
ท่านสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ได้เป็นอย่างดี 
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ตั้งอยู่บนความเสมอภาคระหว่างมนุษย์และสัตว์ 
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
เป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นเมื่อมายังเมืองไทย 
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวและได้รับความนิยมมากขึ้น 
ท่านต้องการได้รับประสบการณ์การท่องเท่ียวที่แปลกใหม่ 
พนักงานในแหล่งท่องเที่ยวอัธยาศัยดี มีน้ าใจ และเป็นมิตร 
แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 
ลักษณะการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อประเภทของสัตว์ 
ราคากิจกรรมอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์เหมาะสมกับคุณภาพกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความปลอดภัย 
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4.2.2 ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 4.2.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ก่อนการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า 
ค่ า  Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เ ท่ า กั บ  0 . 872 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.80 และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไค
แสควร์เท่ากับ 2183.398 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความ
เหมาะสมดีมากที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่า KMO and Bartlett's Test ของทัศนคต ิ
 

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy. .872 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi–Square 2183.398 

df 153 
Sig. .000 

 
 4.2.2.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) 
พบว่ามีทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.47–8.05 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 8.15–44.70 และร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative % of Variance) เท่ากับ 63.42 ตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.12 การสกัดองค์ประกอบของทัศนคติ 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
 

ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
 

1 
2 
3 

8.05 
1.90 
1.47 

44.70 
10.57 
8.15 

44.70 
55.27 
63.42 
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 4.2.2.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพ่ือให้ตัวแปรมีลักษณะที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบ
ใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell, 2014)  
 ดังนั้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ได้ 3 องค์ประกอบ และ 17 ตัวแปรสังเกตได้ ส่วนตัวแปรอีก 1 ตัวแปรถูกตักออก คือ Q35: 
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท างานอาสาสมัครกับสัตว์ได้ด้วยตนเอง  เนื่องจากมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.50 จากนั้นท าการตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม แสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรทัศนคติ 
 

รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม 
Q31 
Q30 
Q33 
 
Q34 
 
Q32 
 
Q40 
 
Q38 
Q36 
 
Q39 
 
Q37 
 
Q41 
 
Q46 
Q42 

ท่านได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาสาสมัครคนอื่น 
ท่านได้รับความรู้ใหม่หลังท ากิจรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ 
กิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
โครงการระยะสั้นและระยะยาว 
ท่านได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อบังคับการเป็นอาสาสมัคร
มาก่อน 
ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเป็น
อาสาสมัครให้ผู้อื่นฟังและชวนเช่ือได้ 
กิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ช่วยสร้างจิตส านึกลดการทารุณ
กรรมสัตว์แก่คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
การท ากิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ช่วยลดความเห็นแก่ตัวได้ 
ท่านชอบชอบช่วยเหลือสัตว์และไม่ชอบกิจกรรมท่องเที่ยวที่
เป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์ถือเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ท่านรู้สึกยินดีที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับสัตว์
เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
ท่านได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการเป็นอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือสัตว์ 
การท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ช่วยให้ผ่อนคลาย 
ท่านตั้งใจกลับมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์อีกครั้ง 

0.88 
0.81 
0.77 

 
0.69 

 
0.51 
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0.79 
0.78 

 
0.77 

 
0.56 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 
รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม 
Q47 
Q43 
 
Q44 
Q45  
 

ท่านสืบค้นข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์จากอินเตอร์เน็ต 
ท่านจะแนะน าคนอื่นให้มาเท่ียวและเปน็อาสาสมัครเพื่อ 
ช่วยเหลือสัตว์ 
ท่านได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์อย่างที่ตั้งใจไว้ 
ท่านค้นพบสิ่งตื่นเต้นแปลกใหม่ที่น่าสนใจมื่อเป็นท ากิจกรรม
อาสาสมัครกับสัตว์ 

  0.72 
0.65 

 
0.65 
0.56 

 

 
4.2.3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

 4.2.3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ก่อนการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า 
ค่ า  Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เ ท่ า กั บ  0 . 784 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า 0.70 และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไค
แสควร์เท่ากับ 4486.558 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความ
เหมาะสมดีที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่า KMO and Bartlett's Test ของความพึงพอใจ 
 

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy. .784 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi–Square 4486.558 

df 253 
Sig. .000 

 
 4.2.3.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) 
พบว่ามีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.02–10.46 ค่า 
ร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 4.45–45.49 และร้อยละค่าความแปรปรวน
สะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 69.80 ตามตารางท่ี 4.15  
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ตารางท่ี 4.15 การสกัดองค์ประกอบของความพึงพอใจ 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
 

ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
 

1 
2 
3 
4 
5 

10.46 
2.41 
1.95 
1.24 
1.02 

45.49 
10.46 
8.46 
5.39 
4.51 

45.49 
55.95 
64.41 
69.80 
74.25 

  
4.2.3.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก (Orthogonal 

Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพ่ือให้ตัวแปรมีลักษณะที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบ
ใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell, 2014)  
 ดังนั้น สามารถแบ่งองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ได้ 5 องค์ประกอบ และ 23 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งมีจ านวนเท่ากับตัวแปรตั้งต้น จากนั้นท า
การตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านโปรแกรมและบริการ ด้านราคา ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านพนักงาน และด้านการปฏิบัติกิจกรรมกรรม แสดงในตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรความพึงพอใจ 
 

รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

โปรแกรม 

& บริการ 

ราคา บรหิาร
จัดการ 

พนักงาน ปฏิบัติ
กิจกรรม 

Q48 
Q49 
Q50 
Q51 
 
Q54 
Q52 
Q53 
Q55 

ความเหมาะสมในโปรแกรมกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ 
ความบันเทิงของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ 
ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ 
การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  
อุปกรณ์และวัตถุดิบประกอบอาหาร ฯลฯ 
คุณภาพห้องพักมีความเหมาะสมกับราคา 
คุณภาพอาหารมีความเหมาะสมราคา 
ราคาบริการรถรับ–ส่ง มีความเหมาะสม 
ราคาค่าใช้จ่ายในการอุปการะสัตว์มีความเหมาะสม 

0.90 
0.82 
0.74 
0.64 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
0.86 
0.85 
0.80 
0.69 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 
รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

โปรแกรม 

& บริการ 

ราคา บริหาร
จัดการ 

พนักงาน ปฏิบัติ
กิจกรรม 

Q56 
 
Q59 
Q58 
 
Q57 
 
Q62 
Q60 
Q61 
Q63 
 
Q70 
Q67 
Q68 
Q64 
Q65 
Q66 
Q69 

ช่องทางการให้บริการข้อมูลและการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์มีความเหมาะสม 
การจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์มีความปลอดภัย 
ท าเลที่ตั้งเหมาะสมต่อการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ร่วมกับสัตว์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์มี
ประสิทธิภาพและจ านวนเพียงพอ 
พนักงานมีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
จ านวนพนักงานมีเพียงพอในการดูแลสุขอนามัยสัตว์ 
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการท างานร่วมกับสัตว์ 
การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่อาสาสมัครก่อนการท างานร่วมกับ
สัตว์ต่างๆ มีความเหมาะสม 
ความพึงพอใจภาพรวมต่อกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครกับสัตว์ 
กิจกรรมเตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์ 
กิจกรรมการใช้เวลาร่วมกับสัตว์ 
กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรือนสัตว์ 
กิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมแชมที่อยู่อาศัยสัตว์ 
กิจกรรมอาบน้ าให้สัตว์ 
กิจกรรมการก าจัดเห็บ หมัด ในสัตว์ 

  
 
 
 
 

0.75 
 
0.65 
0.61 
 
0.53 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0.82 
0.77 
0.74 
0.53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.90 
0.87 
0.85 
0.83 
0.80 
0.60 
0.51 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวแปรสงัเกตได้ 
 ข้อมูลในส่วนนี้ผูวิจัยน าเสนอค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้จาก 3 ตัวแปรแฝง คือ 1) 
การรับรู้ ประกอบด้วย ด้านความรู้ (Q8–Q10) ด้านคุณค่าตนเอง (Q11–Q14) ด้านการมีส่วนร่วม 
(Q15–Q18) ด้านความต้องการ (Q20–Q24) และด้านกายภาพ (Q25–Q29) 2) ทัศนคติ ประกอบด้วย 
ด้านความเข้าใจ (Q30–Q34) ด้านความรู้สึก (Q36–Q40) ด้านพฤติกรรม (Q41–Q47) 3) ความพึง
พอใจ ประกอบด้วย ด้านโปรแกรมและบริการ (Q48–Q51) ด้านราคา (Q52–Q55) ด้านการบริหาร
จัดการ (Q56–Q59) ด้านพนักงาน (Q60–Q63) และด้านการปฏิบัติกิจกรรม (Q64–Q70) เพ่ือ
พิจารณาระดับคะแนนของตัวแปรสังเกตได้และลักษณะการแจกแจงของข้อมูล ซึ่งจะท าการแปร
ความหมายระดับคะแนนจากการค านวณอัตรภาคชั้นของ Best and Kahn (1986) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 
สามารถเรียงล าดับตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยของแต่ละตัวแปรแฝงได้ดังนี้  
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1) การรับรู้ ได้แก่ ด้านกายภาพ เท่ากับ 4.17 ด้านความต้องการ เท่ากับ 4.07 ด้านคุณค่าตนเอง 
เท่ากับ 4.00 ด้านการมีส่วนร่วม เท่ากับ 3.90 และด้านความรู้ 3.62 ตามล าดับ 2) ทัศนคติ ได้แก่ 
ด้านความรู้สึก เท่ากับ 4.11 ด้านพฤติกรรม เท่ากับ 4.09 และด้านความเข้าใจ เท่ากับ 3.93 
ตามล าดับ 3) ความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านโปรแกรมและบริการ เท่ากับ 4.15 ด้านการบริหารจัดการ 
เท่ากับ 4.12 ด้านพนักงาน เท่ากับ 4.01 ด้านราคา เท่ากับ 3.88 และด้านการปฏฺบัติกิจกรรม เท่ากับ 
3.85 ตามล าดับ 
 ส าหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ตัวแปรแฝง อันได้แก่ 1) 
การรับรู้ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.57–0.93 2) ทัศนคติ มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.61–0.71 และ 3) ความพึงพอใจ มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.64–0.85 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรสังเกตได้โดยรวมเห็นได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกัน และทุกตัวแปรมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1 
จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะแสดงถึงความไม่แตกต่างกันมากของการให้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skwness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุก
ตัวแปรภายใต้ 3 ปัจจัยหลัก มีค่าที่ยอมรับได้ โดยเห็นได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมีค่าความเบ้เป็นลบค่าอยู่
ระหว่าง –0.47 ถึง –0.87 และมีลักษณะการแจกแจงเป็นแบบเบ้ซ้าย แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การให้ค่าคะแนนในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่เมื่อพิจารณาค่าความโด่งเห็นได้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีค่า
ความโด่งเป็นบวกหรือมีค่าสูงกว่าค่าความโค้งปกติ ค่าอยู่ระหว่าง –0.37 ถึง 1.54 ซึ่งข้อเสนอแนะของ
ค่าความเบ้และค่าความโด้งตามที่ Kline (2005) ระบุว่าค่าความเบ้ที่ไม่เกิน 3.0 และค่าความโด่งที่ไม่
เกิน 10.0 สามารถให้การยอมรับได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป แสดงผลตามตารางท่ี 4.17  
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าสถิติลักษณะตัวบ่งชี้ในโมเดลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน S.D. ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
การรับรู้ 
   ด้านความรู้ 
      Q8 
      Q9 
      Q10 

 
3.62 
4.03 
4.10 
4.18 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
0.93 
0.84 
0.83 
0.82 

 
–0.48 
-0.85 
-0.73 
-0.98 

 
–0.37 
0.98 
0.39 
1.36 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน S.D. ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
   ด้านคุณค่าตนเอง 
      Q11 
      Q12 
      Q13 
      Q14 
   ด้านการมีส่วนร่วม 
      Q15 
      Q16 
      Q17 
      Q18 
   ด้านความต้องการ 
      Q20 
      Q21 
      Q22 
      Q23 
      Q24 
   ด้านกายภาพ 
      Q25 
      Q26 
      Q27 
      Q28 
      Q29 

4.00 
3.96 
4.13 
4.11 
4.25 
3.90 
4.17 
3.96 
4.01 
3.96 
4.07 
4.08 
3.93 
3.59 
3.64 
3.62 
4.17 
4.18 
4.05 
3.95 
4.05 
3.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

0.69 
0.90 
0.78 
0.77 
0.79 
0.72 
0.78 
1.01 
1.02 
1.02 
0.61 
0.91 
0.93 
1.06 
1.10 
1.08 
0.57 
0.79 
0.90 
0.84 
0.90 
1.00 

–0.62 
-0.70 
-0.52 
-0.84 
-1.23 
–0.47 
-0.88 
-0.71 
-0.75 
-0.94 
–0.60 
-1.07 
-0.87 
-0.41 
-0.59 
-0.27 
–0.69 
-0.88 
-0.94 
-0.76 
-0.65 
-0.28 

–0.09 
0.27 
-0.35 
1.59 
2.40 
–0.23 
1.05 
-0.56 
-0.46 
0.59 
0.14 
1.21 
0.81 
-0.44 
-0.19 
-1.20 
1.01 
0.92 
0.77 
0.85 
-0.42 
-0.95 

ทัศนคต ิ
   ด้านความเข้าใจ 
      Q30 
      Q31 
      Q32 
      Q33 
      Q34 
   ด้านความรู้สึก 
      Q36 
      Q37 

 
3.93 
4.16 
4.13 
4.22 
4.22 
3.96 
4.11 
4.06 
3.96 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
0.71 
0.84 
0.76 
0.77 
0.88 
1.02 
0.61 
0.90 
0.94 

 
–0.62 
-1.05 
-0.76 
-0.78 
-0.95 
-0.95 
–0.87 
-0.99 
-0.96 

 
0.29 
1.45 
0.97 
0.26 
0.32 
0.60 
1.18 
1.06 
0.94 
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ตารางท่ี 4.17 ต่อ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน S.D. ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
      Q38 
      Q39 
      Q40 
   ด้านพฤติกรรม 
      Q41 
      Q42 
      Q43 
      Q44 
      Q45 
      Q46 
      Q47 

3.68 
3.67 
4.12 
4.09 
4.24 
4.14 
3.92 
4.08 
3.93 
4.23 
4.16 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

1.02 
1.09 
0.85 
0.61 
0.76 
0.78 
0.88 
0.84 
0.88 
0.79 
0.80 

-0.54 
-0.70 
-1.01 
–0.64 
-0.75 
-0.89 
-0.64 
-0.55 
-0.73 
-1.19 
-0.89 

-0.07 
-0.07 
1.28 
0.71 
0.52 
1.55 
0.34 
-0.40 
0.76 
2.29 
1.00 

ความพึงพอใจ 
   ด้านโปรแกรมและบริการ 
      Q48 
      Q49 
      Q50 
      Q51 
   ด้านราคา 
      Q52 
      Q53 
      Q54 
      Q55 
   ด้านการบริหารจัดการ 
      Q56 
      Q57 
      Q58 
      Q59 
   ด้านพนักงาน 
      Q60 
      Q61 
      Q62 
      Q63 

 
4.15 
4.31 
4.18 
3.91 
3.84 
3.88 
4.20 
4.02 
3.62 
3.67 
4.12 
4.17 
4.13 
3.88 
4.12 
4.01 
3.91 
4.18 
4.21 
4.28 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
0.64 
0.76 
0.87 
1.04 
1.06 
0.85 
0.91 
0.95 
1.00 
1.10 
0.64 
0.75 
0.79 
0.88 
0.81 
0.67 
0.89 
0.81 
0.83 
0.73 

 
–0.58 
-1.13 
-0.82 
-0.84 
-0.66 
–0.86 
-1.26 
-0.97 
-0.51 
-0.62 
–0.73 
-0.70 
-0.85 
-0.62 
-0.54 
–0.50 
-0.68 
-1.05 
-1.07 
-0.76 

 
–0.12 
1.66 
0.09 
0.27 
-0.23 
1.21 
1.59 
0.83 
0.00 
-0.19 
0.99 
0.80 
1.32 
0.32 
-0.42 
–0.13 
0.57 
1.70 
1.22 
0.19 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน S.D. ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
   ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 
      Q64 
      Q65 
      Q66 
      Q67 
      Q68 
      Q69 
      Q70 

3.85 
4.14 
3.87 
3.70 
4.10 
3.82 
3.67 
3.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

0.71 
0.86 
1.02 
1.02 
0.91 
0.94 
0.98 
1.07 

–0.77 
-0.70 
-0.80 
-0.52 
-1.10 
-0.70 
-0.62 
-0.67 

1.54 
-0.02 
0.36 
-0.18 
1.26 
0.41 
0.24 
0.01 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได ้
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เป็นการศึกษา
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์รายด้านว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่และจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนกลายเป็นตัวแปรเดียวกัน (Overlap 
Variable) นั่นคือตัวแปรทุกตัวต้องมีความสัมพันธ์กันในระดับพอดี ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรแต่ละด้านต้องมีความแตกต่างจากศูนย์จึงจะสัมพันธ์กัน แต่หากตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันก็
ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2552) 
 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 13 ตัวแปร ของกลุ่มตัวอย่างภายใน
โมเดลสมการโครงสร้างของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 78 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นไปในทิศทางบวกอยู่บนด้านร่วมกัน และมีค่าไม่เกิน 0.90 
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมาก จึงไม่เกิด
ปัญหา Multicollineartiry (เสรี ชัดแช้ม และ สุชาดา กรเพชรปาณี, 2546) แสดงในตารางที่ 14.18 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ค่าฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
โมเดลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

ตัวแปร  Per1 Per2 Per3 Per4 Per5 Att1 Att2 Att3 Sat1 Sat2 Sat3 Sat4  Sat5 

ความรู้ 1.00 
            

คุณค่าตนเอง 0.58 1.00            
การมีส่วนร่วม 0.50 0.52 1.00           
ความต้องการ 0.54 0.83 0.57 1.00          
กายภาพ 0.55 0.74 0.69 0.80 1.00         
ความเข้าใจ 0.79 0.65 0.71 0.68 0.73 1.00        
ความรู้สึก 0.67 0.78 0.66 0.84 0.83 0.80 1.00       
พฤติกรรม 0.56 0.74 0.71 0.75 0.88 0.70 0.82 1.00      
โปรแกรม&บริการ 0.52 0.55 0.67 0.59 0.74 0.72 0.70 0.78 1.00     
ราคา 0.78 0.57 0.59 0.53 0.60 0.87 0.76 0.56 0.62 1.00    
การบริหารจัดการ 0.53 0.67 0.73 0.73 0.89 0.68 0.83 0.91 0.72 0.54 1.00   
พนักงาน  0.52 0.85 0.61 0.86 0.77 0.69 0.78 0.83 0.65 0.52 0.75 1.00  
การท ากจิกรรม 0.75 0.63 0.72 0.63 0.69 0.88 0.82 0.74 0.75 0.88 0.71 0.65 1.00 

Mean 3.62 4.00 3.90 4.07 4.17 3.93 4.11 4.09 4.15 3.88 4.12 4.01 3.85 

S.D. 0.93 0.69 0.72 0.61 0.57 0.71 0.61 0.61 0.64 0.85 0.64 0.67 0.71 

 

4.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 โมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ตามกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย โมเดล 3 โมเดลย่อย ได้แก่ โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และโมเดลการ
วัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซึ่งก่อนท าการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างเต็มรูปตามกรอบแนวคิดงานวิจัย จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบโมเดลการวัด 
(Measurement Model) เพ่ือตรวจสอบชุดตัวแปรสังเกตได้ที่ก าหนดขึ้นว่าสามารถวัดสิ่งที่ต้องการ
หรือตัวแปรแฝงได้หรือไม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ซึ่งทั้ง 3 โมเดลจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันเพียง 1 อันดับ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL 9.30 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 180 คน และใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด 
(Maximum Likelihood : ML) แสดงผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.5.1 วิเคราะห์โมเดลการวัดการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 หลังจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว ผลปรากฏว่าตัวแปรแฝงการรับรู้มี
จ านวนตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
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ต้องการ และด้านกายภาพ จากนั้นผู้วิจัยน าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการวัด ได้ผลดังภาพที่ 4.1 และตารางท่ี 4.19 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 โมเดลการวัดการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
 

ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ t R2 

β S.E.   

ด้านความรู้ (Per1) 
ด้านคุณค่าตนเอง (Per2) 
ด้านการมีส่วนร่วม (Per3) 
ด้านความต้องการ (Per4) 
ด้านกายภาพ (Per5) 

0.862 
0.690 
0.835 
0.754 
0.862 

0.040 
0.059 
0.040 
0.045 
0.044 

13.906** 
9.929** 
13.207** 
11.301** 
13.853** 

0.743 

0.476 
0.697 
0.569 
0.743 

χ2= 3.50, df= 3, relativeχ2= 1.17, p= 0.320 RMSEA= 0.000, RMR= 0.006, SRMR= 0.011, 
GFI= 0.992, AGFI= 0.962, NFI= 0.995, NNFI= 0.998 

เกณฑ์พิจารณา: χ2/df < 2, p≥ .05, RMSEA, RMR, SRMR ≤ .05, GFI, AGFI, NFI, NNFI ≥ .90 
 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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 จากภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันดับหนึ่ง
ของโมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 
5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก (Standardize Residuals) โดยตัวแปรสังเกต
ได้ด้านความรู้ และด้านความรู้สึก มีค่าน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 0.862 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วน
ร่วม เท่ากับ0.835 ด้านความต้องการ เท่ากับ 0.754 และด้านคุณค่าตนเอง เท่ากับ 0.690 ตามล าดับ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานสูงสุด คือ ด้านคุณค่าตนเอง 
เท่ากับ 0.059 รองลงมาคือ ด้านความต้องการ เท่ากับ 0.045 ด้านกายภาพ เท่ากับ 0.044 ในขณะที่
ด้านความรู้และด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเท่ากัน คือ 0.040 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดง
ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างสูงสุด คือ ด้านความรู้และด้าน
กายภาพ เท่ากับร้อยละ 74.30 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม ร้อยละ 69.70 ด้านความต้องการ 
ร้อยละ 56.90 และด้านคุณค่าตนเอง ร้อยละ 47.60 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit Index) ของตัวแปรสังเกต

ได้ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 3.50 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ค่าไค–

สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.17 น้อยกว่า 2 ค่า P–value เท่ากับ 0.320 มากกว่า 0.05 . 
เมื่อตรวจสอบค่าดัชนีความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.000 ค่าดัชนี RMR 
เท่ากับ 0.006 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และหากพิจารณาค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.992 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.962 ค่าดัชนี NFI 
เท่ากับ 0.995 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 0.998 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 เห็นได้ว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; 
Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

4.5.2 วิเคราะห์โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว ์
 หลังจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว ผลปรากฏว่าตัวแปรแฝงทัศนคติมี
จ านวนตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม จากนั้น
ผู้วิจัยน าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบ
ความสามารถในการวัด ได้ผลแสดงดังภาพที่ 4.2 และตารางท่ี 4.20 
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ภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดทัศนคตติ่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดทัศนคติต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ t R2 

β S.E.   

ด้านความเข้าใจ (Att1) 
ด้านความรู้สึก (Att2) 
ด้านพฤติกรรม (Att3) 

0.711 
0.792 
0.671 

0.066 
0.052 
0.055 

10.139** 
10.535** 
8.755** 

0.505 

0.626 
0.450 

χ2= 0.68, df= 1, relativeχ2= 0.68, p= 0.411 RMSEA= 0.000, RMR= 0.011, SRMR= 0.014, 
GFI= 1.017, AGFI= 1.100, NFI= 0.995, NNFI= 1.007 

เกณฑ์พิจารณา: χ2/df < 2, p≥ .05, RMSEA, RMR, SRMR ≤ .05, GFI, AGFI, NFI, NNFI ≥ .90 
 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันดับหนึ่ง
ของโมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก (Standardize Score) โดยตัวแปรสังเกต
ได้ด้านความรู้สึก มีค่าน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 0.792 รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ เท่ากับ 0.711 
และด้านพฤติกรรม เท่ากับ 0.671 ตามล าดับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความคาด
เคลื่อนมาตรฐานสูงสุด คือ ด้านความเข้าใจ เทา่กับ 0.066 รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม เท่ากับ 0.055 
และด้านความรู้สึก เท่ากับ 0.052 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความแปรปรวนร่วมของ
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ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างสูงสุด คือ ด้านความรู้สึก เท่ากับร้อยละ62.60 
รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ ร้อยละ 50.50 และด้านพฤติกรรม ร้อยละ 45.00 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit Index) ของตัวแปรสังเกต

ได้ทั้ง 3 ตัวแปร พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 0.68 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 

ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.68 น้อยกว่า 2 ค่า P–value เท่ากับ 0.411 มากกว่า 
0.05 เมื่อตรวจสอบค่าดัชนีความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.000 ค่าดัชนี 
RMR เท่ากับ 0.011 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และหากพิจารณาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 1.017 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 1.100 
ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.995 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 1.007 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 เห็นได้ว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; 
Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น โมเดลการวัดการทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

4.5.3 วิเคราะห์โมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว ์
 หลังจากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว ผลปรากฏว่าตัวแปรแฝงความ 
พึงพอใจมีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านโปรแกรมและบริการ ด้านความราคา  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านพนักงาน และด้านการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยน าตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการวัด  
ได้ผลแสดงดังภาพที่ 4.3 และตารางท่ี 4.21 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
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ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดความพึงพอใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนักองค์ประกอบ t R2 

β S.E.   
ด้านโปรแกรมและบริการ (Sat1) 
ด้านราคา (Sat2) 
ด้านการบริหารจัดการ (Sat3) 
ด้านพนักงาน (Sat4) 
ด้านการปฏิบัติกิจกรรม (Sat5) 

0.867 
0.911 
0.814 
0.972 
0.848 

0.036 
0.034 
0.044 
0.034 
0.037 

14.554** 
15.449** 
13.209** 
17.608** 
14.017** 

0.752 

0.829 
0.663 
0.944 
0.720 

χ2= 3.55, df= 3, relativeχ2= 1.18, p= 0.314 RMSEA= 0.032, RMR= 0.004, SRMR= 0.009, 
GFI= 0.992, AGFI= 0.961, NFI= 0.996, NNFI= 0.998 

เกณฑ์พิจารณา: χ2/df < 2, p≥ .05, RMSEA, RMR, SRMR ≤ .05, GFI, AGFI, NFI, NNFI ≥ .90 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันดับหนึ่ง
ของโมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ตัวแปรสังเกต
ได้ทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก (Standardize Residuals) โดยตัวแปร
สังเกตได้ด้านพนักงาน มีค่าน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 0.972 รองลงมาคือ ด้านราคา เท่ากับ 0.911 
ด้านโปรแกรมและบริการ เท่ากับ 0.867 ด้านการปฏิบัติกิจกรรม เท่ากับ 0.848 และด้านการบริหาร
จัดการ เท่ากับ 0.814 ตามล าดับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ เท่ากับ 0.044 รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม เท่ากับ 0.037 
ด้านโปรแกรมและราคา เท่ากับ 0.036 ในขณะที่ด้านราคาและด้านพนักงาน มีค่าเท่ากัน คือ 0.044 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบ
เชิงโครงสร้างสูงสุด คือ ด้านพนักงาน เท่ากับร้อยละ 94.40 รองลงมาคือ ด้านราคา ร้อยละ 82.90 
ด้านโปรแกรมและการบริการ ร้อยละ 75.20 ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 72.00 และด้านการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 66.30 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit Index) ของตัวแปรสังเกต

ได้ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 3.55 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3  
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ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.18 น้อยกว่า 2 ค่า P–value เท่ากับ 0.314 มากกว่า 
0.05 เมื่อตรวจสอบค่าดัชนีความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.032 ค่าดัชนี 
RMR เท่ากับ 0.004 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และหากพิจารณาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.992 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.961 
ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 0.998 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 เห็นได้ว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; 
Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น โมเดลการวัดการความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

4.5.4 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับทีห่นึ่งของโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว ์
 หลังจากตรวจสอบโมเดลย่อยทั้ง 3 โมเดลแล้ว ผู้วิจัยน าตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีห่นึ่งในภาพรวมก่อนน าไปสู่การวิเคราะห์โมเดลเชิง
โครงสร้าง ประกอบด้วย 1) การรับรู้ จ านวน 5 ตัวแปรสังเกตได้ 2) ทัศนคติ จ านวน 3 ตัวแปรสังเกต
ได้ 3) ความพึงพอใจ จ านวน 5 ตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการวัดของโมเดลการ
วัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซ่ึงได้ผลแสดงดังภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.22 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

          ตัวแปรแฝง การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ R2  t 

ตัวแปรสังเกตได้    
ด้านความรู้ 
 

0.626** 
 (0.064) 

– 
 

– 0.391  9.065 

ด้านคุณค่าตนเอง 0.771** 
 (0.043) 

– – 0.595  12.249 

ด้านการมีส่วนร่วม 0.794** 
 (0.046) 

– – 0.630  12.540 

ด้านความต้องการ 0.735** 
 (0.039) 

– – 0.540  11.359 

ด้านกายภาพ 0.807** 
 (0.034) 

– – 0.772  14.582 

ด้านความเข้าใจ – 0.842** 
 (0.042) 

– 0.708  14.050 

ด้านความรู้สึก – 0.949** 
 (0.034) 

– 0.901  16.977 

ด้านพฤติกรรม – 0.867** 
 (0.036) 

– 0.752  14.653 

ด้านโปรแกรมและ
บริการ 

– – 0.839** 
 (0.040) 

0.704  13.642 

ด้านราคา – – 0.644** 
 (0.058) 

0.415  9.452 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

– – 0.850** 
 (0.038) 

0.723  14.291 

ด้านพนักงาน – – 0.786** 
 (0.041) 

0.618  12.789 

ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรม 

– – 0.832** 
 (0.043) 

.0693  13.708 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

          ตัวแปรแฝง การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ R2  t 

ตัวแปรสังเกตได้    

χ2= 9.36, df= 18 relativeχ2= 0.52, p= 0.951 RMSEA= 0.000, RMR= 0.007, SRMR= 
0.014, GFI= 0.992, AGFI= 0.960, NFI= 0.997, NNFI= 1.012 

เกณฑ์พิจารณา: χ2/df < 2, p≥ .05, RMSEA, RMR, SRMR ≤ .05, GFI, AGFI, NFI, NNFI ≥ .90 
 

หมายเหตุ:  (1) ตัวปกติ คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน (β) 
  (2) ตัวตัวในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 
  (3) สัญลักษณ์ดอกจัน (**) หมายถึง p < 0.01 
 

 จากภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันดับหนึ่ง
ของโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า 3 ตัวแปรแฝง 13 ตัวแปร
สังเกตได้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก (Standardize Residuals) โดยตัวแปรสังเกต
ได้ทั้งหมดมีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.626 ถึง 0.949 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความรู้สึกมีค่าสูงสุด และ
ด้านความรู้มีค่าต่ าสุด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.034 ถึง 0.064 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความรู้มีค่าสูงสุด ด้านกายภาพและด้านความรู้สึกมีค่าเท่ากัน
ต่ าสุด ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบเชิง
โครงสร้างอยู่ระหว่างค่าร้อยละ 39.10 ถึง 90.10 โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านความรู้สึกมีค่าสูงสุด และ
ด้านความรู้มีค่าต่ าสุด ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit Index) ของทั้ ง  3  

ตัวแปรแฝง 13 ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 9.36 ค่าองศาอิสระ (df) 

เท่ากับ 18 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.52 น้อยกว่า 2 ค่า P–value เท่ากับ 0.951 
มากกว่า 0.05 เมื่อตรวจสอบค่าดัชนีความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.000 
ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.007 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และหาก
พิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.992 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 
0.960 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.997 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 1.012 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 เห็นได้ว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Bentler, 1990; Hair et.al., 
2006; Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น โมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
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4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 ปัจจัยการรับรู้ที่
ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยท าการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL 9.30 น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผล
การวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
และผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.6.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว ์

   การวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดล
สมการเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 180 คน ผลการ
วิเคราะห์ดังปรากฏในตารางที่ 4.23 และภาพท่ี 4.5  
 
ตารางท่ี 4.23 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ) 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติ (ก่อนปรับ) ผลการพิจารณา 

χ2/df 
P–value 
 
RMSEA 
RMR 
SRMR 
GFI 
AGFI 
NFI 
NNFI 

น้อยกว่า 2 
มีนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 

878.61/62 = 14.04 
0.000 

 
0.269 
0.047 
0.081 
0.537 
0.320 
0.733 
0.681 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
 จากตารางที่ 4.23 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าความสอดคล้องค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 878.61 ค่าองศา
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อิสระ (df) เท่ากับ 62 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 14.04 ซึ่งมากกว่า 2 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ค่า P–value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อตรวจสอบค่าดัชนี
ความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.269 มากกว่า 0.05 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.047 น้อยกว่า 0.05 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 
0.081 มากกว่า 0.05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และหากพิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว 
พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.537 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.320 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.733 และค่า
ดัชนี NNFI เท่ากับ 0.681 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.90 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นได้ว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนมีเพียงค่าดัชนี RMR เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนค่าดัชนีอ่ืนๆ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาตามที่ก าหนไว้ (Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น 
โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  จึงยังไม่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4.5 
 

 
χ2= 878.61, df= 62 relativeχ2= 14.04, p= 0.000, RMSEA= 0.269, RMR= 0.047, SRMR= 0.081,  

GFI= 0.537, AGFI= 0.320, NFI= 0.733, NNFI= 0.681 

ภาพที่ 4.5 โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (ก่อนปรับ) 
  
 ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่ก าหนดไม่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงต้องด าเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิง
ทฤษฎี และใช้ดัชนีปรับโมเดล (Model Nodification Indies: MI) เป็นแนวทางในการปรับโมเดล 
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เนื่องจากดัชนีปรับโมเดลเป็นดัชนีคาดคะเนการลดลงของค่าไค–สแควร์ (Jores & Sorbom, 1993)
หากพารามิเตอร์ที่ก าหนดให้คงที่ตัวใดตัวหนึ่งถูกท าให้เป็นอิสระ แล้วมีการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของโมเดลใหม่จะท าให้โมเดลที่ก าหนดเริ่มมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
Residuals) และพิจารณาดัชนีปรับโมเดลด้วยการเพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ในคู่ที่มีค่า MI สูงสุดก่อน 
จากนั้นปรับไปทีละคู่จนกระทั่งได้ค่าสถิติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงในตารางที่ 4.24 และภาพท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.24 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ) 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติ (หลังปรับ) ผลการพิจารณา 

χ2/df 
P–value 
 
RMSEA 
RMR 
SRMR 
GFI 
AGFI 
NFI 
NNFI 

น้อยกว่า 2 
มีนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 

27.79/18 = 1.54 
0.065 

 
0.031 
0.017 
0.031 
0.988 
0.938 
0.991 
0.987 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 จากตารางที่ 4.24 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 27.79 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 18 

ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.54 น้อยกว่า 2 ค่า P–value เท่ากับ 0.065 มากกว่า 
0.05 เมื่อตรวจสอบค่าดัชนีความคาดเคลื่อนทั้ง 3 ตัว พบว่า ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.031 ค่าดัชนี 
RMR เท่ากับ 0.017 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และหากพิจารณาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องทั้ง 4 ตัว พบว่า ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.988 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.938 ค่า
ดัชนี NFI เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 0.987 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 เห็นได้ว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องทั้ งหมด เป็น ไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ไว้  (Bentler, 1990; Hair et.al., 2006; 
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Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้น โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4.6 
 

 
χ2= 27.79, df= 18 relativeχ2= 1.54, p= 0.065, RMSEA= 0.031, RMR= 0.017, SRMR= 0.031,  

GFI= 0.988, AGFI= 0.938, NFI= 0.991, NNFI= 0.987 

ภาพที่ 4.6 โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (หลังปรับ) 
 

4.6.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร 
 เมื่อพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากนั้น
ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์น้ าหนักปัจจัยของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดต่างๆ ภายในโมเดล
สมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยจากภาพที่ 4.6 เมื่อพิจารณา
โมเดลการวัด (Measurement Model) พบว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวสามารถใช้แทนตัวแปรสังเกตได้
ค่อนข้างดี ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ 13 ตัวแปรสังเกตได้มีค่าเป็นบวก (Standardize 
Residuals) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นได้ว่า ตัวแปรแฝงการ
รับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (Perception: Per) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้อยู่ใกล้เคียงกันระหว่าง 0.698 ถึง 0.883 ตัวแปรสังเกตได้ด้านกายภาพมีค่าสูงสุด 
และด้านคุณค่าตนเองมีค่าต่ าสุด ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.039 ถึง 0.055  
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ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบเชิง
โครงสร้างอยู่ระหว่างค่าร้อยละ 48.20 ถึง 77.20 ตัวแปรแฝงทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (Attitude: Att) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ใกล้เคียงกัน
ระหว่าง 0.683 ถึง 0.822 ตัวแปรสังเกตได้ด้านความรู้สึกมีค่าสูงสุด และด้านความเข้าใจมีค่าต่ าสุด 
ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.093 ถึง 0.102 ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความ
แปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่างค่าร้อยละ 58.90 ถึง 
77.60 ตัวแปรแฝงความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ (Satisfaction: 
Sat) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ใกล้เคียงกันระหว่าง 0.848 ถึง 0.941 ตัวแปร
สังเกตได้ด้านพนักงานมีค่าสูงสุด และด้านการบริหารจัดการมีค่าต่ าสุด ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.065 ถึง 0.088 ค่าสัมประสิทธิ์การท านายแสดงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้
กับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่างค่าร้อยละ 71.30 ถึง 88.60 รายละเอียดในตารางที่ 4.25 
 

ตารางที่ 4.25 ค่าพารามิเตอร์น้ าหนักของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

          ตัวแปรแฝง การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ R2  t 
ตัวแปรสังเกตได้    

ด้านความรู้ 
 

0.855** 
 (0.039) 

– 
 

– 0.729  8.542 

ด้านคุณค่าตนเอง 0.698** 
 (0.055) 

– – 0.482  8.501 

ด้านการมีส่วนร่วม 0.825** 
 (0.039) 

– – 0.687  9.844 

ด้านความต้องการ 0.850** 
 (0.041) 

– – 0.718  11.830 

ด้านกายภาพ 0.883** 
 (0.042) 

– – 0.772  12.443 

ด้านความเข้าใจ – 0.683** 
 (–) 

– 0.776  – 

ด้านความรู้สึก – 0.822** 
 (0.102) 

– 0.592  5.675 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

          ตัวแปรแฝง การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ R2  t 

ตัวแปรสังเกตได้    
ด้านพฤติกรรม – 0.813** 

 (0.093) 
– 0.589  6.443 

ด้านโปรแกรมและ
บริการ 

– – 0.856** 
 (–) 

0.704  – 

ด้านราคา – – 0.866** 
 (0.065) 

0.743  7.527 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

– – 0.848** 
 (0.088) 

0.713  6.949 

ด้านพนักงาน – – 0.941** 
 (0.076) 

0.886  7.666 

ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรม 

– – 0.865** 
 (0.072) 

.0751  7.266 

 

หมายเหตุ:  (1) ตัวปกติ คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน (β) 
  (2) ตัวตัวในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 
  (3) สัญลักษณ์ดอกจัน (**) หมายถึง p < 0.01 
 

 เมื่อพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ จากภาพที่ 4.6 พบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความพึงพอใจกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.774 และ 0.250 ตามล าดับ เห็นได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 การรับรู้
ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ และสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ นอกจากนั้นตัวแปรแฝงการรับรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยว
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เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และยังมีอิทธิพลทางอ้อมทิศทางบวกต่อความพึงพอใจกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.965 และ 0.747 ตามล าดับ เห็น
ได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อการเกิด
ทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และสมมติฐานที่ 4 การรับรู้ส่งผลต่อการ
เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผ่านทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.26 
 

ตารางท่ี 4.26 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร้างของการรับรู้ต่อทัศนคติและความพึง
พอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

             ตัวแปรตาม 
ตัวแปรสาเหตุ 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ 

TE DE IE TE DE IE 
การรับรู้ 0.965** 

(0.066) 
0.965** 
(0.066) 

– 0.996** 
(0.075) 

0.249** 
(0.081) 

0.747** 
(0.139) 

ทัศนคต ิ – –  .774** 
(0.129) 

.774** 
(0.129) 

– 

R–SQUARE 0.931 0.993 
  

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ รองลงมาคือ 
ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ตามล าดับ โดยตัวแปรสาเหตทั้ง 2 ตัว
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ได้ร้อยละ 99.30  
 โดยสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์และทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส่วนปัจจัยที่
ท าให้เกิดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ การรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์นั่นเอง 
 ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
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ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.774 แสดงว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีทัศนคติดีจะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในระดับสูง 
 ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมจากการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.249 และ 0.747 ตามล าดับ แสดงว่าระดับการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
รับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.965 แสดงว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับการรับรู้สูงจะส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อประเมินความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข/
ข้อจ ากัด และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จ านวน 25 คน ประกอบด้วย 
ผู้ให้ข้อมูล 4 กลุม่ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพ่ือทราบถึง
ความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข/ข้อจ ากัด และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสารสาระ น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและการบรรยายสรุปใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 2) การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และ 3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  โดย
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.7.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังตารางที่ 4.27  
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ตารางท่ี 4.27 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
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  จากตารางที่ 4.27 ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
  1) จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  คือ ท าเลที่ตั้งมี
ความเหมาะสม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและง่ายต่อการเชื่อมโยงไปยัง
จุดหมายปลายทางอ่ืน เช่น หัวหิน ชะอ า เป็นต้น มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเป็นแหล่งพักพิง
สัตว์ชั่วคราว เนื่องจากตั้งอยู่บนพ้ืนที่เขาลูกช้างซึ่งยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ
มีความสวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่ามูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่ามี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครทั่วโลก เนื่องจากมีช่องทางส าหรับการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลที่สะดวกและหลากหลาย กิจกรรมอาสาสมัครมีความหลากหลายน่าสนใจ เช่น ศูนย์ศึกษาและ
ช่วยเหลือช้าง ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เป็นต้น ท าให้อาสาสมัครได้รับ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป อีกทั้งพนักงานในแหล่งท่องเที่ยวยังมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ ตลอดจนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
และเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 
  “…ที่เลือกพ้ืนที่แห่งเป็นแหล่งพักพิงและช่วยเหลือสัตว์เพราะมีความความสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยจริงของสัตว์” (A1) 
  “The location of Petchaburi is easily accessible from major cities such 
as Bangkok, and it only takes 3 hours from Suvarnabhumi airport by car.” (B1) 
  “อาสาน่ารัก บางคนมาหลายรอบแล้วเราก็สนิท เล่นด้วยกันเหมือนเพื่อน” (C3) 
  “These programs are reasonably priced and are not overly expensive. 
I applied for the elephant project only and it was just €795 for 3 weeks, and this 
included accommodation, meals and pick–up from my hotel.” (D2) 

2) จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนจากชุมชนหรือบริเวณ
ใกล้เคียง คอยท าหน้าที่ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด บางครั้งมีอัตราการลาออกบ่อยท าให้จ านวนพนักงานไม่
เพียงพอกับภาระงานที่มี หรือแม้แต่การบริการสัญญานอินเตอร์เน็ต Wi–Fi ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
โดยเฉพาะในห้องนอนซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาพักผ่อน ห้องพักอยู่ในสภาพที่มีอายุการใช้
งานนานและอาจไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มียุงและแมลงในบริเวณโถงและห้องนอน
จ านวนมาก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยรอบเป็นป่าเขา นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่าในช่วงที่



 153 

นักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีความต้องการใช้น้ าเวลาพร้อมกัน มักจะเกิดปัญหาน้ าไม่ไหลเป็นเวลาอย่าง
น้อย 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งในประเด็นด้านการบริการอาหารยังไม่มีความหลากหลายและปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ตลอดจนการระดมเงินทุนสนับสนุนในการ
ด าเนินงานยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และยังขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาคท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “ค่าใช้จ่ายทุกวันก็หลักแสนบาท ต้องพยายามหาสปอนเซอร์และรายได้เข้าตลอด 
ทุกวันนี้ก็ยังไม่พอ เพราะสัตว์ในความดูแลมีเพ่ิมข้ึน” (A1) 

 “บางทีเวลาคนงานขาด อาสาน้อย ก็ต้องไปท างานกันเองทุกอย่าง งานมีให้ท าเยอะ 
อย่างเช่นเตรียมอาหารให้สัตว์ ต้องใช้เวลานานเพราะสัตว์มีมากและต้องห้ามผิด” (B2) 

  “เราก็คุยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ก็อาศัยใช้มือและท าให้เขาดูเป็นตัวอย่าง” (C2) 
 “The Wi–Fi signal is very poor in my bedroom and it is very hard work 

sometimes because of the intense heat and humidity during day.” (D1) 
3) โอกาสของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า โอกาสที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ การมี
จ านวนนักท่องเที่ยวอาสาสมัครทั่วโลกเพ่ิมข้ึน ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือช่วยเหลือสังคมมากขึ้น
ซึ่งนอกจากความต้องการการช่วยเหลือสังคมนั้น นักท่องเที่ยวอาสาสมัครยังมี ความต้องการได้รับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ทางการท่องเที่ยว ท าให้กระแสการท่องเที่ยวเพื่อดูแลสัตว์ได้รับความนิยมเป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาและเกิดการค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการท่องเที่ยว อีกทั้งการน าเสนอข่าวสาร
และสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยผ่านช่องทางสื่องต่างประเทศและออนไลน์ ยังช่วยสร้างความ
สนใจให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจเพ่ือมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง ในขณะทีเ่ครือข่ายองค์กรการ
กุศลที่ดูแลสัตว์ในต่างประเทศยังให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนเงินทุน จึงท าให้สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานไปได้ นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่าการบอกต่อของนักท่องเที่ยวและการโพตส์
ภาพกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครกับสัตว์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และ
การเช็คอินจุดหมายปลางทาง จะช่วยขยายการรับรู้และสร้างความรู้จักเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ที่แสดงด้านล่างนี้ 

“มีข่าวการทรมานสัตว์ของประเทศไทยในสื่อระดับโลก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่อยาก
ไปดูโชว์ความสามารถสัตว์ เพราะรูส้ึกว่าความโหดร้าย จึงเปลี่ยนมาเที่ยวแบบช่วยเหลือดีกว่า” (A1) 
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“if the number of people who are doing voluntary work with animals 
continues to increase and they continue to change their travel patterns from 
traditional to voluntourism, it can only benefit animal welfare in the long run.” (B4) 

 “บ้านเรามีดีหลายอย่าง ที่เที่ยวเยอะ ท าอะไรได้มาก อาหารอร่อย ทะเลก็สวย 
ใครๆ ก็อยากมา” (C2) 

“I know this place because my friends told me, and I saw the pictures 
on their Instragram, then I just asked some information from them and made a 
decision to come here after that” (D4) 

4) อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า อุปสรรคที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ 
การขาดจิตส านึกและการมีทัศนคติในแง่ลบของบุคคลบางกลุ่ม ท าให้เกิดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์
และสัตว์เร่ร่อนในสังคม ซึ่งภาคและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังละเลยความส าคัญในจุดนี้ จึงขาด
การร่วมมือในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
สัตว์ และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของสถานพักพิงสัตว์ อีกทั้งสภาพความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้บางครั้ง
จ าเป็นต้องยกเลิกในบางกิจกรรม หรือแม้แต่ความไม่คุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศ ยุง และแมลงบาง
ชนิด ส่งผลให้การท างานของอาสาสมัครไม่ราบรื่นเนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดอาการแพ้คันและไม่สบาย 
นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่าการสื่อสารในระหว่างการท างานของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครบาง
ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ท าให้เกิดความล่าช้าและสร้างความกดดันในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีจ านวนอาสาสมัครเข้ามาช่วยท างานน้อย ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อภาระงานที่มี ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “รัฐบาลต้องไม่ละเลยการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์อย่างจริงจังและเป็นธรรม 
[…] ตอนนี้เราท างานร่วมกับองค์กรการกุศลช่วยเหลือสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือหาเงินทุนเพิ่ม” (A1) 

“อาสาสมัครส่วนใหญ่ที่มาโดนยุงและแมลงกัดเยอะมาก บางคนถึงกับต้องไปหา
หมอ เพราะมีอาการแพ้ และเป็นไข้สูง บางคนต้องพันผ้าปิดแผลไว้ เพราะป้องกันการติดเชื้อ” (B3) 

“ช่วงนี้ดีมีอาสาช่วยเยอะ ถ้าเป็นบางช่วงมีน้อยมาก ท างานจนแทบไม่ได้พัก” (C1) 
  “I sometimes find it hard to understand what the team leaders are 

saying because their English accents are hard for me to understand.” (D5)  
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4.7.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังตารางที่ 4.28 
 

ตารางท่ี 4.28 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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จากตารางที่ 4.28 ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1) ด้านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่าปัจจัยส าคัญด้านพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
พ้ืนที่ ซึ่งทั้งพนักงานและอาสาสมัครจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยระหว่างการท ากิจกรรม
ที่ใกล้ชิดกับสัตว์ และมีการตรวจสอบจ านวนสัตว์ทุกครั้งหลังเสร็จภาระกิจ เพ่ือป้องกันสัตว์สูญหาย
และทราบความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับสัตว์เหล่านั้น ซึ่งสัตว์ทุกชนิดจะได้รับการฉีดวัคซีน มีทีมสัตวแพทย์ 
และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นการจัดสรรทรัพยากรธรรรมชาติในพ้ืนที่ต้องสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอาสาสมัครและมีความเหมาะสมกับการเป็นแหล่งพักพิงสัตว์ นั่นคือมีความ
คล้ายคลึงกับแหล่งที่อยู่เดิม เพ่ือสัตว์จะได้ปรับตัวให้คุ้นชินก่อนการน าส่งคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งผู้ให้
สัมภาษณ์ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับขยายโครงการอาสาสมัครใน
อนาคต ตลอดจนต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อวัน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนจ านวนมากเพ่ือให้งานด าเนินต่อไปและบรรลุผล
ส าเร็จตามที่ตั้งไว้ ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “…เงินส่วนใหญ่ใช้ไปกับค่าอาหารสัตว์ ค่าจ้างพนักงาน ค่าด าเนินงานอ่ืนๆ จึงหยุด
ไม่ได้ที่จะหาผู้สนับสนุน เพราะเราเป็นมูลนิธิไม่หวังรายได้ แค่ต้องการช่วยสัตว์ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน…” (A2) 

“ทุกคนที่ท างานอยู่ที่นี้ต้องท าตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัย
ของท่านเอง เพราะการท างานใกล้สัตว์มีความเสี่ยง เพราะเราไม่รู้นิสัยและความรู้สึกได้…” (B3) 

“…เคยโดนลิงข่วนมาตอนท าความสะอาด เพราะไม่ได้ย้ายไปไว้กรงเล็กก่อน…” (C2) 
  “The best thing about this place is the setting because the natural 
environment is perfect for the elephants, and the peacefulness of the mountains helps 
me to relax after work.” (D1) 

2) ด้านวางแผนคุณภาพกิจกรรมและการบริการ 
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านวางแผนคุณภาพกิจกรรมและการบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การ
พัฒนาทักษะด้านภาษาของพนักงานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการท างานจ าเป็นต้อง
สื่อสารร่วมกันระหว่างพนักงานกับนักท่องเที่ยว เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งนั่น
หมายถึงความปลอดภัยทั้งของตัวอาสาสมัครและสัตว์ต่างๆ นั่นเอง ส าหรับการจัดสรรพนักงานและ
อาสาสมัครนั้นควรให้มีจ านวนเพียงพอต่อภาระงาน เนื่องจากงานบางประเภทไม่จ าเป็นต้องใช้
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ก าลังคนมาก ในขณะที่อีกบางประเภทจ าเป็นต้องช่วยเหลือกัน เพ่ือให้งานเสร็จตามก าหนด เช่น การ
เตรียมอาหารให้สัตว์ เป็นต้น ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีเวลาอาหารใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
แม่นย าและรวดเร็ว ฉะนั้นหากมีการวางแผนการจัดกิจกรรมอาสากับสัตว์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ก็จะสนับสนุนให้การปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ใน
ประเด็นของการบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงานควรพิจารณาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นถึงความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างกว้างขวาง ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “เราเคยมีอาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษให้พนักงาน แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว 
พนักงานที่เคยเรียนมาก็จะพอพูดได้บ้าง และก็สอนให้คนใหม่เป็นค าง่ายๆ แค่นั้น…แต่เรามีเจ้าหน้าที่
ดูแลงานอาสาประจ าอยู่แล้ว มีทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งสามารถสื่อสารกับอาสาสมัครได้อย่าง
ชัดเจน” (A2) 

“อาสาสมัครทีม Primates 1 ต้องรีบเตรียมอาหารให้เสร็จทันเวลา เพราะทุกทีมจะ
มารอรับอาหารในเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าเสร็จไม่ทันเวลาอาหาร สัตว์ก็จะส่งเสียงร้องดังรบกวน…” (B2) 

“บางครั้งจะบอกให้อาสาหั่นผัก ผลไม้ อยากสอนให้ท าให้ถูกต้อง ก็พูดไม่ได้ ต้อง
อาศัยพูดเป็นไทย และท าให้ดูเป็นตัวอย่างแทน” (C4) 

“The staff do sometimes have a heavy workload, due to a low number 
of employees, and I feel that there are sometimes insufficient volunteers to help 
complete all of the tasks” (D7) 

3) ด้านการเข้าถึงและสภาพแวดล้อม 
  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านการเข้าถึงและสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การใช้บริการรถ
รับ–ส่ง ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวในหัวหินและชะอ า เป็นต้น ซึ่งการ
ใช้บริการจ าเป็นต้องจองล่วงหน้าภายในวันที่เวลาที่ก าหนด เพราะจะได้มีการจัดเตรียมรถที่ได้
มาตรฐาน และมีจ านวนที่นั่งเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ในขณะที่ในมุมของนักท่องเที่ยวก็สามารถมั่นใจ
เรื่องความปลอดภัยและสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์
ยังตระหนักถึงการเดินทางเข้าไปท ากิจกรรมจะต้องเป็นช่วงวันเวลาที่สถานพักพิงสัตว์ก าหนดเท่านั้น 
เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการปฐมนิเทศก่อนการท างานจริง 1 วัน เพ่ือให้อาสาสมัครเข้าใจและทราบถึง
ข้อมูลของพ้ืนที่ รวมทั้งในบางช่วงจะมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมที่พักหรือมีจ านวนอาสาสมัครเข้าร่วม
เต็มนั่นเอง นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นว่าพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีแผนที่แสดงข้อมูล
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การก าหนดบริเวณให้นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติบัติกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์อย่างชัดเจน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและป้องกันความปลอดภัยไม่ให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครล่วงเกินเข้าไปในเขต
อันตราย ตลอดจนหากมีไฟส่องสว่างที่ครอบคลุมเส้นทางการเข้า-ออก จะช่วยป้องกันอันตรายและ
อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครและผู้สัญจรไปมาอีกด้วย ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “เราค านึงถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นหลัก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
เพราะที่นี่ส่วนใหญ่เป็นป่า ไม่ค่อยมีไฟส่องตามทาง จึงขอให้การไฟฟ้าตั้งเสาไฟและติดหลอดไฟเพ่ิม 
เวลาสัญจรไปมาจะได้ไม่อันตราย” (A1) 
  “อาสาใหม่ต้องเดินทางมาวันถึงอาทิตย์ช่วง 9.00–13.00 น. เท่านั้น เพราะจะมีการ
ปฐมนิเทศช่วง 13.30 น. พาไปชมพ้ืนที่และสัตว์ทั้งหมดท่ีอยู่ในมูลนิธิ” (B3) 
  “ก่อนมารับ ผมต้องมั่นใจว่ารถสภาพพร้อม เช็คทุกอย่างทั้งลมยาง ขยะ กลิ่น” (C6) 
  “I liked the driver because he was very friendly and didn’t drive too 
fast compared with the other cars on the road.” (D3) 
  4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การจัดให้มี
อาหารและเครื่องดื่มให้มีเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวอาสาสมัครและพนักงาน 
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มทานอาหารมังสาวิรัติ จึงจ าเป็นต้องมีการแยกประเภทอาหารที่
ชัดเจน อีกท้ังการท ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงงาน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับปริมาณสารอาหาร
ที่มีประโยชน์และให้พลังงานเพียงพอต่อร่างกาย ส่วนบริการอินเตอร์เน็ต Wi–Fi ควรจัดให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันทีในช่วงเวลาพัก และยังใช้ช่วยสร้างความบันเทิงในระหว่างท า
กิจกรรมได้ด้วย ในชณะที่การจัดการระบบน้ าไหลเวียนภายในควรจัดให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร โดยเฉพาะในช่วงหลังการเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างวัน อีก
ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุงห้องพักให้น่าพักอาศัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรับ-ส่ง ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าพ้ืนที่ค านึงถึงความมีมาตรฐานและความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ซึ่งได้ใส่ใจต่อการส ารองรถล่วงหน้าและจัดหาพนักงานขับรถที่มีความรู้
ความช านาญในเส้นทางมาให้บริการ ตลอดจนมีการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครและพนักงานในกรณีอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โดยมีสัตวแพทย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า
ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น และยังให้ความส าคัญกับการจัดพ้ืนที่แสดงและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครและนักท่องเที่ยวทั่วไป เช่น สเปรย์ฉีดป้องกันยุง เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว 
กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นอีกช่องทางในการหารายได้เพ่ือช่วยเหลือสัตว์แล้วยังเป็น
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การส่งเสริมสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตานักท่องเที่ยว และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในช่วง
การปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครได้อีกด้วย ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 
  “สัญญาณ Wi–Fi มีบริการไว้ให้ฟรีที่ Canteen จุดเดียว หากต้องการท างานหรือใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.” (B1) 
  “บางทีไปไม่ทันอาหารพวกเนื้อๆ หมดก่อน ต้องกินที่มีอยู่ ไม่ก็ไปซื้อข้างนอก” (B3) 
  “I wanted to have a shower when I come back to my room but there 
was no water off between 5 and 9 pm so I had to sit around with smelly and dirty 
clothes on…” (D6) 
  “The food menus could be expanded to include more vegetarian 
options, and management should do more to ensure that there is enough food for 
everyone.” (D8) 

 
4.7.3 กิจกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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จากตารางที่ 4.29 ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1) ด้านความรู้ 

  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลด้านการ
เตรียมความพร้อมเบื้องต้นและกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเป็นข้อตกลงเป็นอาสาสมัคร โดยพ้ืนที่จะ
น าเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก ฉะนั้นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครต้องท าความเข้าใจ และเมื่อมาถึงพ้ืนที่
จะมีการปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวอาสาสมัครก่อนการท างาน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้ท าความ
รู้จักกับสถานที่ กิจกรรม และเพ่ือนร่วมงานก่อนการปฏิบัติงานจริง ในขณะที่ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the job training) ก็จะมีหัวหน้าทีมและพนักงานประจ าฝ่ายคอยให้ค าแนะน าแก่
อาสาสมัคร ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นจริงระหว่างท างานควบคู่กับการฝึกฝน โดย
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครต้องท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและลักษณะนิสัยของสัตว์แต่ประเภท
ที่แสดงไว้บริเวณหน้ากรงสัตว์หรือบอร์ดส่วนกลาง ศึกษาวิธีการท างานอาสาสมัครในแต่ละกิจกรรม
จากคู่มือที่มีการจัดบริการไว้ให้ก่อนการร่วมท าอาสาสมัครกับสัตว์ รวมถึงกฎระเบียบในการเป็น
อาสาสมัครที่จะแสดงไว้ในห้องพักและบริเวณส่วนกลาง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัครยัง
มีการจัดประชุมและรายงานผลการท างานประจ าสัปดาห์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครรับทราบถึง
ปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 
  “พนักงานเว็บไซต์จะอัพเดทข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ตลอด ใครที่สนใจมาเป็นอาสา
สามารถดูข้อมูลหน้าเว็บ เพ่ือเตรียมตัวก่อนได้…เสื้อผ้าต้องพร้อมทิ้ง ร่างกายต้องแข็งแรง…” (A2) 

“During the tasks you were supervised by a team leader, who had 
more experience than you and were able to help you if you had any problems. […] 
they also made sure that safety measures were being followed” (B2) 

“ตอนเขาพาไปดูช้างวันแรก อาสาตื่นเต้นกันมาก ถ่ายรูปไม่หยุดเลย” (C2) 
“When I arrived here on the first day, the staff took me and the other 

new arrivals on a sightseeing tour and told us about the history and background of 
each animal, and so I couldn’t wait to start working with them and getting to know 
them more” (D4) 
  2) ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 
  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การปฏิบัติกิจกรรมภายใต้
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ข้อก าหนดด้านระยะเวลา เนื่องจากในทุกกิจกรรมใช้เวลาในการปฏิบัติไม่เท่ากัน บางกิจกรรมมีผลต่อ
วิถีการด าเนินชีวิตตามปกติของสัตว์และบางครั้งจ าเป็นต้องปฏิบัติร่วมกันกับทีมอ่ืนๆ ฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด ขณะที่การปฏิบัติงานนั้นจะมีการหมุนเวียนกิจกรรมร่วมกับสัตว์
แต่ละประเภททุกวัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนทีมการท างานและเปลี่ยนประเภทของสัตว์ที่
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมด้วย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายอย่างมีคุณค่า โดยในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครจ าเป็นต้องท าความเข้าใจใน
พฤติกรรมที่แตกต่างของสัตว์แต่ละตัวแต่ละประเภท เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าทีม 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัครจะท าการคัดเลือกสมาชิกในทีมที่เคยท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับ
สัตว์ในโปรแกรมนั้นๆ ให้เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นหัวหน้าทีมในวันถัดไป รวมไปถึงนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครทุกคนต้องปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ข้อก าหนดและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ยังมองว่า
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบัติจริงทุกครั้ง เช่น 
การเตรียมอาหารบางวันจะมีการเพ่ิมอาหารเสริมให้แก่สัตว์บางประเภท หรือบางครั้งผัก ผลไม้จะมี
การเปลี่ยนชนิดไปตามฤดูกาล เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและระมัดระวังความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 
  “…ส าคัญมากที่ต้องเข้าใจพวกมัน ต้องสังเกตเอาใจใส่ เพราะบางวันไม่ยอมกินอะไร 
ดูซึม โดนเพื่อนกัด หรือบางทีถ้ามันก้าวร้าว ก็ต้องสังเกตว่าเป็นเพราะอะไร จะให้หาทางดูแลได้” (A1) 
  “Everyone has to make sure that they are finished on time and mustn’t 
forget to check the number of animals, such as the monkeys. Also have to count the 
number of equipment and put back in store after finish working.” (B1) 

“อาสาต้องเช็คตารางหน้าประตูทุกครั้งก่อนหั่นผัก ผลไม้ จะมีจ านวนบอกว่าอะไรใช้
เท่าไหร่ กี่กิโล หั่นกี่ชิ้น บางทีต้องใส่พวกอาหารเสริมให้ด้วย ต้องเช็คดีๆ…” (C4) 

“I thought I might get bored and tired after one week, but every day is 
different because you work with different types of animals, have different activities 
every day and are not always working with the same people.” (D12) 
  3) ด้านความรู้สึก 
  จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ปัจจัยส าคัญด้านความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญมีหลายประเด็น ประกอบด้วย การสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกร่วมกันในระหว่างท ากิจกรรม แต่ละทีมจะมีจ านวนสมาชิก
ประมาณ 3–5 คน แล้วแต่ประเภทกิจกรรม ซึ่งทุกคนต้องใช้เวลาร่วมกันตลอดทั้งวัน ฉะนั้นจึงเป็น
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โอกาสอันดีที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งในบางกิจกรรมต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ประจ าฝ่าย ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่พนักงานและนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 
หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
รวมไปถึงการที่เจ้าหน้าที่มีการสอบถามความรู้สึกของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในช่วงเวลาพัก จะท าให้
สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของอาสามัครได้ นอกจากนั้นผู้ให้การสัมภาษณ์ยัง
มองว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านรีวิวเว็บไซต์ จะเป็นอีกช่องทางที่จะท าให้เกิดการบอกเล่าเรื่องราว
อันน่าประทับใจให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูล ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ในประเทศไทยให้เกิดการรู้จักเพ่ิมขึ้น และยังดึงดูดให้เกิดการกลับมาปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัคร
ซ้ าในอนาคต ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

 “เห็นรีวิวก็รู้สึกดีใจที่มีคนมาช่วยสัตว์แล้วมีความสุขกลับไป ต้องขอบคุณที่ยอม
เหนื่อยแล้วก็เสียเงินมาท างาน […] ส่วนใหญ่อาสาที่มาเป็นต่างชาติ จะมีคนไทยมาทีก็น้อยมาก” (A1) 

“…You shouldn’t just talk in French in your group because today you 
have people from other countries who won’t understand you.” (B4) 

“อาสาคนนี้มาหลายรอบแล้ว ชอบไปเล่นน้ าหลังตัดต้นกล้วยเสร็จทุกรอบ ชอบปีน
ไปนั่งบนหลังรถบรรทุก คุยเก่ง พูดไทยได้นิดหน่ยอย ชอบชวนคุย…” (C2) 

“I think there are many ways to access this information because I 
found out about this place from the official website, and I also checked out some of 
the feedback from various review sites that talked about these programs.” (D6) 
 

4.8 สรุป 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายใต้ประเด็นการศึกษาต่างๆ ท าให้
ผู้วิจัยสามารถทราบถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ข้อมูลปัจจัย
การรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
และข้อมูลการประเมินความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผู้วิจัยจะได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปจัดท าเป็นกลยุทธ์ เพ่ือเสนอเป็น
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พร้อมทั้งอภิปรายผลและสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ซึ่งจะมีการกล่าวถึงในบทถัดไป 
 
 



 

บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส าหรับ

นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่
ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  2) เพ่ือศึกษา
ความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  การวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่
เดินทางไปท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
จ านวน 180 คน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า 
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 25 คน ทั้งนี้สามารถน าเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 

5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ยังมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 180 
คน พบว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21–30 
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 10,001–
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20,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากทวีปยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร และใช้ระยะเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ระหว่าง 7–14 วัน 
 ส าหรับการสรุปผลการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ผลการ
สกัดองค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และผลการวิเคราะห์อิทธิพล สามารถแสดง
รายละเอียดการสรุปผลได้ดังนี้  
 5.1.1.1 สรุปผลการสกัดองค์ประกอบ 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพ่ือท าการสกัดองค์ประกอบของ 3 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ปัจจัยทัศนคติต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และปัจจัยความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  1) ปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ปัจจัย
การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กัน เห็นได้จากค่า Kaiser–
Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.842 และค่าสถิติของบาร์ท
เลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) ซ่ึงพบว่าค่าไคแสควร์เท่ากับ 5492.693 ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.00 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมดีมากท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ และเม่ือท าการสกัด
องค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 22 ตัวแปร ผลปรากฏว่าสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบ
ของปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ 5 องค์ประกอบ 21 ตัวแปร
สังเกตได้ ซึ่งองค์ประกอบหรือตัวแปรแฝงที่ได้ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านกายภาพ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 
0.54–0.93 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร ซึ่งตัวแปรด้านกายภาพมีค่ าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านความต้องการ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรู้ ตามล าดับ 
  2) ปัจจัยทัศคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้
ปัจจัยมัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กัน  เห็นได้จากค่า 
Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.872 และค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) ซึ่งพบว่าค่าไคแสควร์เท่ากับ 2183.398 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.00 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมดีมากที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
เมื่อท าการสกัดองค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 18 ตัวแปร ผลปรากฏว่าสามารถจัด
กลุ่มองค์ประกอบของปัจจัยทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ได้ 3
องค์ประกอบ 17 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งองค์ประกอบหรือตัวแปรแฝงที่ได้ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ 
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ด้านความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.51–0.88 มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร ซึ่งตัวแปรด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านพฤติกรรม และด้านความเข้าใจ ตามล าดับ 
  3) ปัจจัยความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ปัจจัย
ความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กัน  เห็นได้จากค่า 
Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.784 และค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) ซึ่งพบว่าค่าไคแสควร์เท่ากับ 4486.558 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.00 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมดีที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ และเมื่อ
ท าการสกัดองค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 23 ตัวแปร ผลปรากฏว่าสามารถจัดกลุ่ม
องค์ประกอบของปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ได้  5 
องค์ประกอบ 23 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งองค์ประกอบหรือตัวแปรแฝงที่ได้ประกอบด้วย ด้านโปรแกรม
และบริการ ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการ ด้านพนักงาน และด้านการปฏิบัติกิจกรรม โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.51–0.90 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก 
ตัวแปร ซึ่งตัวแปรด้านโปรแกรมและบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
พนักงาน คุณราคา และด้านการปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับ 
  ดังนั้น ผลการสกัดองค์ประกอบจากทั้ง 3 ปัจจัย จึงมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 13 ตัวแปร 
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบว่าชุดตัวแปรสังเกตได้ที่ก าหนด
ขึ้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องการหรือตัวแปรแฝงได้หรือไม่ 
 

5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ก่อนน าไปสู่สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จ าเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งผลปรากฏว่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 13 ตัวแปรที่ได้มาก
จากการสกัดองค์ประกอบนั้น มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ค่าความสัมพันธ์มีค่าไม่เกิน 0.90 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ฉะนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 โดยโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วยโมเดล 
การวัด 3 โมเดลย่อย ได้แก่ โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และโมเดลการวัดความ 
พึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังนี้   
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  1) โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ ปรากฏว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวกอยู่ในช่วงระหว่าง 
0.690–0.862 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านความรู้และด้านความรู้สึก  มีค่าน้ าหนัก
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านคุณค่าตนเอง ตามล าดับ  

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) 

เท่ากับ 3.50 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.17 ค่า P–value 
เท่ากับ 0.320 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน RMSEA เท่ากับ 0.000 ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.006 และค่า
ดัชนี SRMR เท่ากับ 0.011 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง GFI เท่ากับ 0.992 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 
0.962 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.995 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 0.998 เห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2) โมเดลการวัดทัศนติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ ปรากฏว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวกอยู่
ระหว่าง 0.671–0.792 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านความรู้สึกมีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม ตามล าดับ  

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) 

เท่ากับ 0.68 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 0.68 ค่า P–value 
เท่ากับ 0.411 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน RMSEA เท่ากับ 0.000 ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.411 และค่า
ดัชนี SRMR เท่ากับ 0.014 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง GFI เท่ากับ 1.107 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 
1.100 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.995 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 1.007 เห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3) โมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ ปรากฏว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวกอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.814–0.972 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านพนักงาน มีค่าน้ าหนักมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านโปรแกรมและบริการ มีค่าน้ าหนักเท่ากัน ถัดมาคือ ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ  
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล พบว่า ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) 

เท่ากับ 3.55 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.18 ค่า P–value 
เท่ากับ 0.314 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน RMSEA เท่ากับ 0.032 ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.004 และค่า
ดัชนี SRMR เท่ากับ 0.009 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง GFI เท่ากับ 0.992 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 
0.961 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.996 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 0.998 เห็นได้ว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) โมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  หลังจากท าการตรวจสอบทั้ง 3 โมเดลการวัดย่อยในข้างต้นแล้ว พบว่า ทุกโมเดล
การวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงน าไปสู่การตรวจสอบโมเดลการวัดใน
ภาพรวมหรือโมเดลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดล โดยวัดจาก 13 ตัวแปรสังเกตได้ของ 3 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย การรับรู้ ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจ ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า 
โมเลดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความสอดคล้องกลมกลืน ได้แก่ ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 27.79 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 18 

ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.54 ค่า P–value เท่ากับ 0.065 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน 
RMSEA เท่ากับ 0.031 ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.017 ค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง GFI เท่ากับ 0.988 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.938 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.991 และค่า
ดัชนี NNFI เท่ากับ 0.987 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

5.1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพล 
 1) การตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้าง 

  ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดงานวิจัยที่ผูวิจัยก าหนดไว้ โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง

กลมกลืน ได้แก่ ค่าสถิติไค–สแควร์ (χ2) เท่ากับ 27.29 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 18 ค่าไค–สแควร์

สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.54 ค่า P–value เท่ากับ 0.065 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน RMSEA เท่ากับ 
0.031 ค่าดัชนี RMR เท่ากับ 0.017 และค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง GFI 
เท่ากับ 0.988 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.938 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนี NNFI เท่ากับ 
0.987  
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  โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ประกอบด้วยโมเดลการวัด 3 โมเดล คือ 1) โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ โดยตัวแปรด้านกายภาพมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ ด้านความ
ต้องการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านคุณค่าตนเอง ตามล าดับ 2) โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ มีตัวแปรด้านความรู้สึกส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรม และด้านความเข้าใจ ตามล าดับ 3) โมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ มีตัวแปรด้านพนักงานมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ล าดับ
ถัดมาคือ ด้านโปรแกรมและกิจกรรม ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน 
สุดท้ายคือ ด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ 
  2) สรุปเส้นทางอิทธิพลภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 
  เส้นทางอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
รองลงมาคือ ทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ตามล าดับ โดยตัวแปร
สาเหตุทั้ง 2 ตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ร้อยละ 99.30 โดยแสดงรายละเอียดการสรุปผลตามสมมติฐานได้ ดังนี้ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อ
การเกิดทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.965 
แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับการรับรู้สูงจะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อ
การเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.249 แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับการรับสูงจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สูงด้วย  
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อ
การเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากทัศนคติต่อกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.774 แสดงว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีทัศนคติดีจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในระดับสูง 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 การรับรู้ส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผ่านทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร  
เนื่องจากความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.747 แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่สูง เกิดจากการมีทัศนคติในระดับสูง ซึ่ง ในการเกิด
ทัศนคตินั้นจะเป็นผลมาจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์และทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส่วนปัจจัยที่
ท าให้เกิดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ การรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าปัจจัยการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์นั่นเอง โดยแสดงรายละเอียดเป็นแผนภาพสรุปโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ตามภาพที่ 5.1  
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5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

 5.1.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  (1) ท าเลที่ตั้ง มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายปลาง
ทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางสะดวกโดยรถยนต์ 
ใช้ระยะเวลาเพียง 2–3 ชั่วโมง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัด และมุ่งหน้า
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ทะเล ชายหาด และหมู่เกาะต่างๆ เป็นต้น  
  (2) ทัศนียภาพ มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่าได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัด
พระพุทธบาทเขาลูกช้างให้ใช้ที่ดินของวัดในการก่อตั้งมูลนิธิฯ ฉะนั้นพ้ืนที่แห่งนี้จึงล้อมรอบไปด้วยป่า
ไม้และภูเขาที่ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังถือว่าได้สัมผัสความงดงามตามธรรมชาติที่ช่วยสร้าง
ความผ่อนคลายอีกด้วย 
  (3) กิจกรรม เนื่องจากสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิมีเป็นจ านวนมาก จึงมี
การจัดโครงการเพ่ือดูแลช่วยเหลือสัตว์ในจ านวนมากด้วย เช่น ศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง ศูนย์
อนุบาลสัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เป็นต้น โดยภายใต้แต่ละโครงการจะมีกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ เช่น ขัดคอกหมี เตรียม
อาหารชะนี ท าของเล่นสัตว์ เป็นต้น 
  (4) ความคุ้มค่าเงิน นักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีมุมองเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร
ในมิติของการเป็นผู้ให้ที่ต้องการช่วยเหลือสัตว์ แต่ขณะเดียวกันได้รับความบันเทิงและประสบการณ์
ใหม่ในต่างแดน โดยค่าใช้จ่ายการเป็นอาสาสมัครมีความสมเหตสมผล เพราะร่วมค่าที่พัก ค่าอาหาร 
และค่ารถไปรับตลอดจนยังสามารถใช้ในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ได้  
   (5) ความเป็นมิตร พนักงานยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีต่อนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร เป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เพราะการท างานอาสาต้องใกล้ชิดและรับ
ฟังค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังมีความรู้เหมาะสมกับการท างาน ดังนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงท า
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความอบอุ่นและช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย 
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  (6) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่ามีการให้บริการข้อมูล
และขายโปรแกรมอาสาสมัครผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หลัก หรือตัวแทนขายทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งยังให้ความส าคัญกับพัฒนาเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ส าหรับการรีวิว โดยอัพเดท
เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวอาสาสมัครมาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ ท าให้เกิด
ความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร 

2) จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 (1) ความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานอาสาสมัครที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้อง
ท างานใกล้ชิดสัตว์นั้น ยังไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้อย่างเข้าใจ ท าให้เกิดปัญหา
ในการประสานงานร่วมกัน 
 (2) การบริการอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีการจ ากัดพ้ืนที่ให้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wi–Fi แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครไว้เฉพาะบริเวณโถงรับประทานอาหารเพียง
แห่งเดียว และมีก าหนดระยะเวลาการให้บริการถึง 22.00 น. ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเวลาหลังเลิกงานนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่จะใช้เวลาในห้องพัก 
แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
  (3) จ านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน ด้วยจ านวนสัตว์ที่อยู่ในความดูแล
ของมูลนิธิมีมากกว่า 400 ชีวิต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่จ านวนมาก เพ่ือให้
เพียงพอต่อการดูแลสัตว์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้พนักงานมีอัตราการเข้า–ออกบ่อย 
เนื่องจากภาระงานที่มคี่อนข้างหนักและได้รับค่าตอบแทนน้อย จึงท าให้ขาดก าลังคนในท างาน 
 (4) การสนับสนุนเงินทุนและการบริจาคไม่เพียงพอ เนื่องจากมูลนิธิเพ่ือนสัตว์
ป่าเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือสัตว์ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อวันที่
มูลนิธิต้องแบกรับค่อนข้างสูงเป็นหลักแสนบาท ส่วนใหญ่ใช้เป็นค่าอาหารสัตว์ ค่าพนักงาน และค่า
ด าเนินงาน ฉะนั้นทางมูลนิธิยังคงต้องการได้รับความช่วยเหลือ ทั้งในรูปเงินบริจาค อาหารสัตว์ ยา
เวชภัณฑ์ หรืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถไปด าเนินต่อไปได้ ซึ่งหาก
ปราศจากความช่วยเหลือและการสนันสนุนแล้วนั้น การท างานคงเป็นไปอย่างยากล าบาก 
 (5) อาหารไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย เนื่องด้วยในบางช่วงเวลาจะมีจ านวน
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครมากและเวลาในการเสร็จสิ้นภารกิจของแต่ละทีมจะไม่เท่ากัน การเตรียม
อาหารให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะทุกคนต้องใช้แรงงานในการ
ท างาน อีกทั้งระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่มากกว่าสัปดาห์ ฉะนั้นอาหารนอกจากจะต้อง
เพียงพอและให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีความหลากหลายด้วย  
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 (6) ขาดการบูรณาการท างานและขาดความร่วมมือจากภาคีที่เก่ียวข้อง แม้ว่าจะ
มีการท างานร่วมกันกับองค์กรการกุศล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและอนุรักษ์
สัตว์ แต่การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐยังไม่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักใน
การท างาน จึงท าให้เกิดงานด าเนินงานร่วมกันเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3) โอกาสของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 (1) ความต้องการได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ทางการท่องเที่ยว จากการที่มี
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง ท าให้กระแสการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสังคมได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการเป็นอาสาสมัครเพ่ือดูแลสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติให้ความสนใจ เพราะนอกจากได้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
แล้วยังมีโอกาสเรียนรู้และใกล้ชิดกับสัตว์ที่มีชื่อเสียงแตไ่ม่สามารถหาได้ในประเทศ เช่น ช้างไทย 
 (2) ความมีชื่อเสียงของประเทศไทย จากการเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว และเกิดการค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้มีนักท่องเที่ยว
จ านวนไม่น้อยที่ต้องการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ในพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิ
เพ่ือนสัตว์ป่าด้วย 
 (3) การน าเสนอข่าวสารและสารคดี เกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยผ่านสื่อ
ต่างประเทศ เนื่องด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางที่ท าให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทย ซึ่งใน
การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยทั้งแง่ดีและไม่ดี หรือแม้แต่การน าเสนอสารคดีที่ถ่าย
ท าในพ้ืนที่ของสถานบริบาลสัตว์ต่างๆ ของไทย ผ่านช่องทางสื่อต่างประเทศและออนไลน์ช่วยสร้าง
ความสนใจและยังสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาสัมผัสด้วยตนเอง 
 (4) การบอกต่อของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร จากการที่นักท่องเที่ยวเกิดความ
ชื่นชอบและประทับใจในมาเป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ ส่งผลท าให้เกิดการแนะน าและบอกต่อ
กับเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มีความสนใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวและท ากิจกรรมอาสาสมัครในพ้ืนที่เดียวกัน 
 (5) การโพตส์ภาพกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลกับการด าเนินชีวิต ซึ่งการที่
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครไดโ้พตส์ภาพหรือกิจกรรมการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ รวมถึงการเช็คอินจุดหมาย
ปลางทางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค อินสตราแกรม และทวิตเตอร ์เป็นต้น จะช่วยขยาย
การรับรู้และสร้างความรู้จักในพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน  

4) อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 (1) ความไม่ชินกับสภาพภูมิประเทศของไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต
ร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีสัตว์จ าพวกยุงและแมลงต่างๆ จ านวนมาก
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โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าเขา ซึ่งจากการที่อาสาสมัครถูกยุงหรือแมลงกัดท าให้เกิดอาการแพ้ ไม่สบาย เป็น
แผล และเกิดการติดเชื้อ จึงนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการท างานเพราะกิจกรรมอาสาส่วนใหญ่ต้อง
ใช้ร่างกายสัมผัสและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ดังนั้นอาสาสมัครจึงต้องให้ความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ 
 (2) จ านวนอาสาสมัครไม่เพียงพอต่อภาระงาน เนื่องด้วยความไม่แน่นอนของ
จ านวนอาสาสมัครที่บางช่วงเวลามีการสมัครเข้ามาเป็นจ านวนมาก บางช่วงเวลามีจ านวนน้อย 
ในขณะที่ภาระงานยังคงมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งนั่นหมายถึงเมื่อมีจ านวนนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่มีในขณะนั้นต้องแบกรับภาระงานเพ่ิมมากข้ึน  
 (3) ความสามารถด้านการสื่อสารของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร จากการที่
นักท่องเที่ยวอาสามัครเดินทางมาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งในบางประเทศไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสาร จึงท าให้ประสิทธิภาพด้านการฟังและการพูดมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้การประสานร่วมกันระหว่างปฏิบัติกิจกรรมเกิดความล้าช้าและมีข้อผิดพลาด เนื่องจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันด้านการสื่อสาร อีกท้ังยังก่อให้เกิดแรงกดดันในการปฏิบัติงานด้วย 
 (4) ความหย่อนของการบังคับใช้กฎหมายและข้อระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ใน
ประเทศไทย เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ที่ไม่จริงจัง จึงท าให้มีกลุ่มผู้
แสวงหาประโยชน์จากสัตว์และสัตว์ได้รับการทารุณกรรมเป็นจ านวนมาก แต่ทางมูลนิธิไม่สามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 (5) ความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผล
ให้การท างานไม่ราบรื่น และอาจต้องยกเลิกในบางกิจกรรม เพราะไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติในช่วงฝนตกได้ เช่น การเติมน้ าให้สัตว์ การกวาดใบไม้และเศษอาหาร เป็นต้น 
 (6) การขาดจิตส านึกและการมีทัศนคติในแง่ลบของบุคคลบางกลุ่ม เป็นปัญหา
ส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์และสัตว์เร่ร่อนในสังคม เนื่องจากประชาชนในสังคมยังขาด
ความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในอุตสาหกรรม ท าให้มีสัตว์ถูกทอดทิ้งจ านวนไม่น้อย สถานพัก
พิงสัตว์จึงต้องรับแบกรับภาระเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ค่อนข้างมาก 
 

5.1.2.2 สรุปผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  1) การบริหารจัดการด้านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
 (1) การจัดทรัพยากรธรรรมชาติ มีการจัดการพ้ืนที่ของมูลนิธิอย่างเหมาะสมกับ
เป็นแหล่งพักพิงสัตว์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมตามธรรมชาติของสัตว์ ช่วยให้สัตว์
สามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับสัตว์บางชนิด
ที่จะน าส่งคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีการจัดการและเตรียมความพร้อมด้านพ้ืนที่เพ่ือขยาย
โครงการช่วยเหลือสัตว์อ่ืนๆ ในอนาคต 
 (2) การจัดหาเงินทุน จ าเป็นต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่  
ซึ่งปัจจุบันการสนับสนุนหลักมาจากองค์กรอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ในต่างประเทศ และการบริจาค
สิ่งของช่วยเหลือมาจากผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 (3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพ้ืนที่ นับเป็นสิ่งที่พนักงานและ
อาสาสมัครทุกคนจ าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าเป็นต้อง
ฟังค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมใกล้ชิดกับสัตว์ ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยและ
ป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
 (4) การมีทีมสัตวแพทย์ดูแลสัตว์อย่างสม่ าเสมอ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการดูแล
รักษาสัตว์จากการเจ็บป่วยและอาการผิดปกติอ่ืนๆ ซึ่งพ้ืนที่ได้มีการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพสัตว์
เป็นประจ า ในขณะที่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครยังต้องตรวจสอบจ านวนสัตว์ทุกครั้งหลังเสร็จภาระกิจ 
เพ่ือป้องกันสัตว์สูญหายและทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านั้น 
 2) การบริหารจัดการด้านวางแผนคุณภาพกิจกรรมและการบริการ 

 (1) การพัฒนาทักษะด้านภาษาของพนักงานปฏิบัติการ เป็นประเด็นที่ควรได้รับ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการท างานจ าเป็นต้องสื่อสารร่วมกันระหว่างพนักงานกับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพ่ือความเข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งนั่นหมายถึง
ความปลอดภัยทั้งของตัวอาสาสมัครและสัตว์ต่างๆ นั่นเอง 
 (2) การจัดสรรจ านวนพนักงานและอาสาสมัคร จ าเป็นต้องจัดการให้เพียงพอต่อ
ภาระงานในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากงานบางประเภทไม่จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนมาก ในขณะที่บาง
ประเภทจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากช่วยเหลือกัน เพ่ือให้งานเสร็จตามก าหนดระยะเวลา เช่น 
การเตรียมอาหารให้สัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีเวลาอาหารใกล้เคียงกันในทุกม้ือ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมอาหารให้แล้วเสร็จตามเวลา ไม่ผิดพลาด และครบตามจ านวนสัตว์ 
 (3) การบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงาน เป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาให้
เกิดความเหมาะสม เพ่ือช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์ในด้านการรักษาจ านวนพนักงานให้มีเพียงพอต่อภาระงาน ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 (4) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างกว้างขวาง 
  3) ด้านการเข้าถึงและสภาพแวดล้อม 
 (1) การก าหนดช่วงเวลาในการเดินทาง ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่จะเดิน
ทางเข้าไปร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ หรือเดินทางกลับมาจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน 
จ าเป็นต้องเป็นช่วงวันและเวลาที่ทางมูลนิธิก าหนดเท่านั้น เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรมและความปลอดภัยของอาสาสมัคร นอกจากนี้บางช่วงจะมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก 
หรือหากมจี านวนอาสาสมัครค่อนข้างมากแล้วมูลนิธิจะไม่ท าการรับเพิ่ม  
 (2) การเดินทางไปกลับยังมูลนิธิหรือต้องการไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ในบริเวณใกล้เคียง สามารถใช้บริการรถรับส่งกับทางมูลนิธิได้ แต่ทั้งนี้ต้องท าการจองล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น เพ่ือจะได้จัดเตรียมรถที่ได้มาตรฐานและมีจ านวนที่นั่งเพียงพอมาบริการ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้รอบเวลาการบริการรถรับส่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่มูลนิธิก าหนดเท่านั้น 
 (3) การจัดให้มีมีแผนที่แสดงข้อมูลการก าหนดบริเวณการปฏิบัติบัติกิจกรรม
อาสาสมัครร่วมกับสัตว์ในพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกันความปลอดภัยไม่ให้
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครล่วงเกินเข้าไปในเขตอันตราย 
 (4) การจัดให้มีไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางการเข้า-ออกของมูลนิธิ แม้จะมีการ
ติดตั้งเสาไฟเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร แต่ในบางช่วงแสง
สว่างยังไม่ครอบคลุมเส้นทาง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (1) การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีการแยกประเภทอาหารมังสาวิรัติ
และอาหารปกติอย่างชัดเจน ค านึงถึงคุณค่าโภชนาการ แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมความหลากหลายของชนิด
อาหาร รวมทั้งจัดเตรียมให้มีปริมาณเพียงพอต่อจ านวนพนักงานและนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร  
 (2) การบริการอินเตอร์เน็ต Wi–Fi เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเข้าถึงข้อมูลและ
ช่วยสร้างความบันเทิง ดังนั้นจึงควรติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะในห้องพัก เพ่ือสะดวกต่อ
การใช้งานในช่วงเวลาการพักผ่อน และไม่ควรจ ากัดเวลาในการใช้งาน เนื่องจากพฤติกรรมและความ
จ าเป็นในการใช้งานของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีความแตกต่างกัน   
 (3) การจัดการด้านระบบน้ าไหลเวียน มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
เพ่ือให้สามารถใช้งานน้ าได้เพียงพอต่อความต้องการของสาสมัครในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะหลังการ
เสร็จสิ้นภารกิจระว่างวัน 
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 (4) การจัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากในการท างานอาสาสมัครนั้น 
ต้องใช้ร่างกายสัมผัสกับสิ่งต่างๆ และใช้อุปกรณ์มีคม ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรืออุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่พ้ืนที่มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงช่วยรักษาอาการผิดปกติและ
อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ 
 (5) การจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
อาสาสมัครสามารถซื้อสินค้าต่างๆ ได้ในพ้ืนที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นอีกช่องทางในการหารายได้เพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์แล้วยังเป็นการส่งเสริมสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตานักท่องเที่ยว และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครได้อีกด้วย 
 

5.1.2.3 สรุปผลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่
มูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว
อาสาสมัคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) ด้านความรู้ 
 (1) การบริการข้อมูลงานอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยว
อาสาสมัครจะสามารถศึกษาถึงข้อมูลการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นอย่างสะดวก และจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของการเป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์กับทางมูลนิธิ ซึ่ง
เป็นสิ่งทีน่ักท่องเที่ยวอาสาสมัครต้องให้ความสนใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามข้อระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 (2) การปฐมนิเทศ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องการแนะน าสถานที่ ข้อมูลสัตว์ 
และกิจกรรต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครรับทราบข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมจริง 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครรู้จักเพ่ือนร่วมงานใหม่อีกด้วย 
 (3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยในแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมท าหน้าที่
เป็นผู้สอนงานและให้ค าแนะน าแก่สมาชิก นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละกิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลืออาสาสมัคร ซึ่งนั้นเป็นวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่
กับการสอนงานในเวลาเดียวกัน 
 (4) การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยจัดเตรียมไว้ที่กองกลางซึ่งจะแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ ลักษณะนิสัยของสัตว์ วิธีการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตท่ั้งนีย้ังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเท่าที่ควร  
 (5) การจัดประชุมรายสัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาสาสมัครจะรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครรับทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา และ
แนวทางการปฏิบัติ อันจะสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 2) ด้านการปฏิบัติงาน 
 (1) การปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ข้อก าหนดด้านระยะเวลา เนื่องจากในทุกกิจกรรม
ใช้เวลาในการปฏิบัติไม่เท่ากัน บางกิจกรรมมีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตตามปกติของสัตว์  และบางครั้ง
จ าเป็นต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับทีมอ่ืนๆ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาเวลาการท างานอย่างเคร่งครัด 
 (2) การหมุนเวียนกิจกรรม โดยในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนทีมการท างานและ
เปลี่ยนประเภทของสัตว์ที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมด้วย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างมีคุณค่ากับสัตว์แต่ละประเภทในทุกๆ วัน 
 (3) ความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างของสัตว์ ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างของสัตว์แต่ละตัวและแต่ละ
ประเภท ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าทีมจะเป็นผู้แนะน าเมื่อจ าต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับสัตว์ดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและสัตว์เหล่านั้นได้รับประโยชน์สูงสุด 
 (4) การศึกษาเงื่อนไขข้อก าหนดของกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครต้องท าเข้าใจและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกครั้ง เช่น ในการเตรียมอาหารสัตว์ 
บางวันจะมีการเพ่ิมอาหารเสริมให้แก่สัตว์บางประเภท หรือบางครั้งชนิดผักและผลไม้จะเปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล แต่ต้องจัดเตรียมให้ได้ปริมาณเท่าเดิม เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดเพ่ือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในกิจกรรมและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 3) ด้านความรู้สึก 
 (1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างปฏิบัติกิจกรรม เป็นสิ่งที่
ปรากฏอย่างชัดเจน เนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนต้องปฏิบัติงานและใช้เวลาร่วมกันตลอดทั้งวัน 
ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นในบาง
กิจกรรมอาสาสมัครต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่พนักงานและ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะท าความใกล้ชิด และแสดงความรู้สึกนึกร่วมกันได ้
 (2) การแสดงความคิดเห็นผ่านรีวิวเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่ท าให้เกิดการบอกเล่า
เรื่องราวอันน่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลกิจกรรมอาสามัครช่วยเหลื่อสัตว์
กับมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า และยังเป็นการช่วยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ใน
ประเทศไทยให้เกิดการรู้จักเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 (3) การแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยจัดเตรียมไว้ในพ้ืนที่
ส่วนกลาง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
อาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท าให้รับทราบความรู้สึกและน า
ข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงสุด 
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 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  จากมุมมองและข้อคิดเห็นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ภายใต้ 3 ขอบเขตการสัมภาษณ์หลัก คือ 1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 2) การบริหาร
จัดการแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และ 3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ ซึ่งจากผลการวิจัยนั้นพบว่าสามารถสรุปออกเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณา และ
ประเด็นมีศักภาพควรส่งเสริม ดังตารางที่ 5.1 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ 
และวิธีการด าเนินงานต่อไป 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปการศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 

  

ประเด็นที่มีศักยภาพควรส่งเสริม ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณา 

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
จุดแข็ง: ท าเลที่ตั้ง ทัศนียภาพ กิจกรรม ความคุ้มค่าเงิน ความ
เป็นมิตรของพนักงาน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล  
โอกาส: ประสบการณ์แปลกใหม่ ความมีชื่อเสียงของประเทศไทย  
การน าเสนอข่าวสารและสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยผ่าน
สื่อต่างประเทศ การบอกต่อ การโพตส์ภาพกิจกรรมอาสาสมัคร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การจัดทรัพยากรธรรรมชาติ ทีมสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การ
ก าหนดช่วงเวลาเดินทาง แผนที่แสดงข้อมูลการก าหนดบริเวณท า
กิจกรรม การบริการรถรับ-ส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
3. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การบริการข้อมูลงานอาสาผ่านเว็บไซต์ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้
จากการท างานจริง การจัดประชุมรายสัปดาห์ การหมุนเวียน
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างท ากิจกรรม การ
แสดงความคิดเห็นผ่านรีวิวเว็บไซต์และกล่องรับฟังความคิดเห็น 

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
จุดอ่อน: ความสามารถภาษาอังกฤษ  การบริการอินเตอร์เน็ต 
จ านวนพนักงาน การสนับสนุนเงินทุนและการบริจาค การ
บริการอาหาร การบูรณาการท างานระหว่างภาคี  
อุปสรรค: ความไม่ชินกับสภาพภูมิประเทศ จ านวนอาสาสมัคร   
ความสามารถสื่อสารของอาสาสมัคร ความหย่อนในการบังคับ
ใช้กฎหมายและข้อระเบียบ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  
การขาดจิตส านึกและมีทัศนคติแง่ลบของบุคคลบางกลุ่ม  
2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การจัดหาเงินทุน การพัฒนาทักษะภาษาแก่พนักงาน การจัด
ก าลังคน การบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงาน ไฟส่องสว่าง
ส าหรับเข้า-ออกพื้นที่ การบริการอาหาร การบริการอินเตอร์เนต็ 
การจัดการด้านระบบน้ าไหลเวียน 
 
3. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในพฤติกรรมที่
แตกต่างของสัตว์ การศึกษาเง่ือนไขข้อก าหนดของกิจกรรมก่อน
ลงมือปฏิบัติจริง การปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ข้อก าหนดด้าน
ระยะเวลา  
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5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว ์

 จากผลการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือส ารวจปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและ
ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความเข้าใจ
ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ผู้วิจัยจึงได้น า
ผลการศึกษาของแปรภายใต้โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านการรับรู้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้าน
การมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านกายภาพ 2) องค์ประกอบด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม 3) องค์ประกอบด้านความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านโปรแกรม & 
บริการ ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการ ด้านพนักงาน และด้านการปฏิบัติกิจกรรม โดยน า
องค์ประกอบและตัวแปรย่อยทั้งหมดมาท าการพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ 
เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  จากนั้นท าการสรุป 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ตัวแปรและองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกับมุมมองและข้อคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ต่อไป รายละเอียดแสดงตามภาพที่ 5.2  
 โดยหากพิจารณาประเด็นต่างๆ ภายใต้หัวข้อประเด็นที่มีศักยภาพควรส่งเสริมและประเด็น
ที่ควรได้รับการพิจารณา จากมุมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวแปรภายใต้โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบว่าปัจจัยเหล่านั้นจะส่งผลต่อ
การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร แต่ข้อมูลที่ได้จะมีความลึกซึ้งและ
ชัดเจนมากขึ้นในมิติของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  เพราะในส่วนนี้ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาถึงความเข้าใจ ศักยภาพ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ดังนั้น การจัดท าแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในส่วนของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้สามารถออกแบบกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ได้จริง 
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ภาพที่ 5.2 แผนผังสรุปผลการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2  

ประเด็นท่ีมีศักยภาพควรส่งเสริม ประเด็นท่ีควรได้รับการพิจารณา 

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ 
จุดแข็ง ท าเลที่ต้ัง ทัศนียภาพ กิจกรรม ความคุ้มค่าเงิน ความเป็นมิตรของ
พนักงาน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล  
โอกาส ประสบการณ์แปลกใหม่ ความมีชื่อเสียงของประเทศไทย  
การน าเสนอข่าวสารและสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ ในประเทศไทยผ่ านสื่อ
ต่างประเทศ การบอกต่อ การโพตส์ภาพกิจกรรมอาสาสมัครผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 
2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การจัดทรัพยากรธรรรมชาติ  ทีมสัตวแพทย์ดูแลสัตว์  การปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การก าหนดช่วงเวลาใน
การเดินทาง แผนที่แสดงข้อมูลก าหนดบริเวณท ากิจกรรม การบริการรถรับ-ส่ง 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การบริการข้อมูลงานอาสาผ่านเว็บไซต์ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้จากการ
ท างานจริง การจัดประชุมรายสัปดาห์ การหมุนเวียนกิจกรรม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นผ่านรีวิวเว็บไซต์และ
กล่องรับฟังความคิดเห็น 

1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ 
จุดอ่อน ความสามารถภาษาอังกฤษ  การบริการอินเตอร์เน็ต 
จ านวนพนักงาน การสนับสนุนเงินทุนและการบริจาค อาหาร  
การบูรณาการท างานระหว่างภาคี  
อุปสรรค ความไม่ชินกับสภาพภูมิประเทศ จ านวนอาสาสมัคร   
ความสามารถสื่อสารของอาสาสมัคร ความหย่อนในการบังคับใช้กฎหมาย
และข้อระเบียบ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  
การขาดจิตส านึกและมีทัศนคติแง่ลบของบุคคลบางกลุ่ม  
2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การจัดหาเงินทุน การพัฒนาทักษะภาษาแก่พนักงาน การจัดก าลังคน การ
บริหารค่าตอบแทนแก่พนักงาน ไฟส่องสว่างส าหรับเข้า-ออกพื้นที่ การ
บริการอาหาร การบริการอินเตอร์เน็ต การจัดการด้านระบบน้ าไหลเวียน 
 
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างของสัตว์ 
การศึกษาเง่ือนไขข้อก าหนดของกิจกรรมก่อนลงมือปฏิบัติจริง การปฏิบัติ
กิจกรรมภายใต้ข้อก าหนดด้านระยะเวลา  

แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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 5.1.3.1 แนวทางท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
     (1) พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าไหลเวียนในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครทุกช่วงเวลา 
    (2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดท าแผนที่แสดง
ข้อมูลการก าหนดบริเวณการปฏิบัติบัติกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ในพ้ืนที่อย่างชัดเจน  
    (3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัดให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
    (4) เพ่ิมจ านวนการติดตั้งเสาไฟเพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอและครอบคลุม
เส้นทางการเข้า-ออกยังพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่รถที่สัญจรไปมา และช่วยเพ่ิมความ
มั่นใจด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เดินทางโดยเท้าในช่วงเวลากลางคืนได้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
    (1) ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้มีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยว 
    (2) จัดรายการให้อาหารให้มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
    (3) สนับสนุนการจัดบริการรถรับ-ส่ง ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    (4) พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยเน้น
แนวคิดความสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถใช้งานได้จริงลงไปในสินค้า 
    (5) ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพัก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง เช่น 
เตียงนอน ห้องน้ า พัดลม เป็นต้น ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 5.1.3.2 แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมความสามารถทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของพนักงาน 
   (1) จัดให้มีการอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่พนักงานปฏิบัติการ เช่น 
ค าศัพท์ที่จ าเป็นในการท างาน และการสนทนาพ้ืนฐาน เป็นต้น เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลา
อย่างน้อย 45 นาที โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติหรือพนักงานอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
    (2) จัดท าคู่มือค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย-อังกฤษ
แบบพกพาให้แก่พนักงาน 
    (3) ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคคลากรในด้านภาษาและการจัดการ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
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    (4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์และในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยเฉพาะทักษะการ
ใช้งานภาษาอังกฤษของพนักงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
    (1) ให้ความส าคัญต่อการสร้างความรู้ พ้ืนฐานในงานอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครและพนักงานทุกฝ่าย 
    (2) ให้รางวัลและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันธ์และลดอัตรการลาออก 
    (3) จัดสรรก าลังคนให้เพียงพอต่อภาระงานอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ 
    (4) เน้นการน าเสนอความเป็นไทย การมีอัธยาศัยไมตรี และความคุ้มค่าเงิน 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้เกิดความพึงพอใจใน
การเดินทางมาทอ่งเที่ยวและร่วมปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
 
 5.1.3.3 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ที่ 1  การส่งมอบประสบการณ์แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าทางการท่องเที่ยว 
    (1) พัฒนาและขยายโครงการอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ในพ้ืนที่ภายใต้
โครงการอื่นๆ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
    (2) พัฒนาและสร้างความหลากหลายในการสลับเปลี่ยนการปฏิบัติกิจกรรม
อาสาสมัครให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
    (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ภายใต้แนวคิดการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ คุณค่า และการมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้จาก
การปฏฺบัติกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ 
    (4) จัดให้มีการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์ร่วมกับการท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน การท่องเที่ยว
กลุ่มสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือสัตว ์
    (1) สร้างความตระหนักรู้และศึกษาเงื่อนไขข้อก าหนดของกิจกรรม
อาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน 
    (2) ให้ความส าคัญกับปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้ข้อก าหนดด้าน
ระยะเวลาอย่างเคร่งครัด 
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    (3) จัดท าคู่มือการปฐมนิเทศ กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับการ
ปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ให้แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
    (4) สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร โดย
วางหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (1) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการพัฒนาขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ผ่านหน้าเว็บไซต์ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศ การติดต่อขอผู้สนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยตรง หรือท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
    (2) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดโดยใช้ช่องทางสื่อดิจิตัล เว็บไซต์ 
และสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น เฟสบุค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น 
    (3) สร้างภาพลักษณ์การส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์อย่างมีคุณค่า และมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้เกิด
ความประทับใจทุกครั้งที่มาร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ 
    (4) ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
กับภูมิภาคอ่ืนๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น เพ่ือจัดท าโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ร่วมกัน 
    (5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ระหว่างภูมิภาคอ่ืนๆ ภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ 
ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น ในการร่วมกันจัดท าโครงการอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์ 
 
 5.1.3.4 แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
    (1) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมและสามารถเป็น
แหล่งพักพิงสัตว์ไดอ้ย่างยั่งยืน 
    (2) จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานจากองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
    (3) สร้างข้อตกลงในการท างานเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ร่วมกันระหว่างองค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและตา่งประเทศ 
    (4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างศักยภาพการ
ด าเนินงานภายในพ้ืนที่และขยายช่องทางการส่งเสริมการตลาด เช่น การท าตลาดออนไลน์ เป็นต้น 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
    (1) บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับพื้นท่ีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
    (2) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสวิสดิภาพสัตว์อย่างเป็นเสมอภาคและเป็นธรรม 
    (3) จัดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และภาคีที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
    (4) จัดเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการมีส่วน
ร่วมส าหรับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของพ้ืนที่และองค์กรพัฒนาเอกชน 
    (5) บูรณาการและปลูกฝังความคิดการมีจิตส านึก ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสัตว์ในสังคม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างจริงจัง 
    (1) สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายและมีมาตรการลงโทษกับผู้ที่ละเมิด
อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการลดจ านวนสัตว์ถูกทารุณกรรม สัตว์เร่รอน และสัตว์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
แสวงหาผลประโยชน์ในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิง 
    (2) ปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ให้สอคคล้อง
กับสถานการณใ์นปัจจุบัน 
    (3) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์
ด าเนินงานอย่างมีความยุติธรรมและโปร่งใส 
 
 จากผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
กลยุทธ์ และวิธีการด าเนินงานในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการสรุปผลเป็นแผนภาพ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รายละเอียดแสดงตามภาพที่ 5.3 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ภายใต้ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร จ านวน 180 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จ านวน 25 
คน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อและความตรงของผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยท า
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิจัยร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
รายละเอียดการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 

 5.2.1 ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

5.2.1.1 สรุปการอภิปรายผลการสกัดองค์ประกอบ 
 การวิจัยส่วนนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพ่ือท าการสกัดองค์ประกอบของ 3 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ปัจจัยทัศนคติต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และปัจจัยความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  1) ปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรก่อนการน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเห็นได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ปัจจัยการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กันดีมากที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Cerny Kaiser, 1977) จากนั้น
ท าการสกัดองค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปร ซึ่งสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบการรับรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ ได้แก่ การ
ฝึกอบรม การปฏิบัติกิจกรรมซ้ า ประสบการณ์ในอดีด 2) ด้านคุณค่าตนเอง ได้แก่ ความสุขในงาน 
การมีจิตส านึก ความภูมิใจในตนเอง การคืนประโยชน์ให้สังคม 3) ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจดจ ารูปแบบงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความสามารถท างาน 4) ด้าน
ความต้องการ ได้แก่ การส่งเสริมและอนุรักษ์ ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ประสบการณ์ใหม่ ความ
เสมอภาค ทางเลือกเพ่ิมเติม 5) ด้านกายภาพ ได้แก่ การมีอัธยาศัยไมตรี ความเหมาะสมในงาน ความ
ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก โดยผลการจัดกลุ่มองค์ประกอบการรับรู้ที่ได้มีความแตกต่างกันใน
จ านวนการจัดกลุ่มองค์ประกอบ แต่ตัวแปรภายใต้องค์ประกอบนั้นความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิเชียร วิทยอุดม (2551) ที่ว่าปัจจัยการเกิดการรับรู้ของบุคคลมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะ
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ของสิ่งที่รับรู้ ได้แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ และความคล้ายคลึงของสิ่งที่รับรู้อ่ืนๆ 2) คุณลักษณะ
ของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ความต้องการ อารมณ์ และประสบการณ์ 3) คุณลักษณะของสถานการณ์ 
ได้แก่ ความเครียด และจังหวะเวลา ในขณะบางตัวแปรมีความแตกต่างกับ พัชราวัล พันธศิลาโรจน 
(2551) ซึ่งอธิบายว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สามารถแบ่งได้ 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้รับรู้ 
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เช่น อวัยวะสัมผัส และด้านสติปัญญา เช่น ความจ า อารมณ์ 
อารมณ์ สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา 2) ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้เดิม เป็นกระบวนการของการรับรู้ที่หลังจากมีการสัมผัสแล้วต้องแปลเป็นสัญลักษณ์ 
และด้านลักษณะของสิ่งเร้า เช่น ความคล้ายคลึง ความต่อเนื่องของสิ่งเร้า และสภาพพ้ืนฐานของการ
รับรู้ นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าบางตัวแปรภายใต้องค์ประกอบด้านคุณค่าตนเอง การมีส่วนร่วม และ
กายภาพ มีความเหมือนและแตกต่างกับ กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) ที่เห็นว่าองค์ประกอบการ
รับรู้ของบุคคลประกอบด้วยคุณลักษณะของสิ่งเร้า 2 ประการ ได้แก่ 1) ตัวของผู้รับรู้ ซึ่งจะมีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันในด้านความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติ 2) สิ่งเร้าภายนอก อาจจับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อการเกิดการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะบุคคลจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่บุคคลจะเลือกรับรู้ เฉพาะที่สนใจ จึงท าให้การตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ตามมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพราะฉะนั้นการรับรู้
จะเกิดประสิทธิภาพได้จึงขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
  2) ปัจจัยทัศคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

 จากการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรก่อนการน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเห็นได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ปัจจัยทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กันดีมากที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Cerny Kaiser, 1977) จากนั้น
ท าการสกัดองค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปร ซึ่งสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบทัศนคติต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านความเข้าใจ ได้แก่ 
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ใหม่ การพัฒนาระยะสั้น/ยาว ความเข้าใจระเบียบข้อบังคับ 
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ 2) ด้านความรู้สึก ได้แก่ การสร้างจิตส านึก การลดความเห็นแก่ตัว 
ความชอบช่วยเหลือสัตว์ การแสดงความรับผิดชอบ ความรู้สึกยินดี 3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ คุณค่า
ของประสบการณ์ ความผ่อนคลาย การกลับมาซ้ า การสืบค้นข้อมูล การแนะน าบอกต่อ การได้ท า
กิจกรรมดังที่ตั้งใจ การค้นพบความแปลกใหม่ โดยผลการจัดกลุ่มองค์ประกอบทัศนคติที่ได้เป็นไปตาม 
การจัดแบ่งองค์ประกอบของ Assael (1995) ที่อธิบายว่าทัศนคติเป็นความรู้สึกและความคิดเห็นที่
บุคคลมีต่อสิ่งใดๆ ในทางยอมรับหรือปฏิเสธ มีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วย
พฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้าน
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พฤติกรรม ซ่ึงผลการวิจัยพบว่ามีบางตัวแปรภายใต้แต่ละองค์ประกอบแตกต่างกับแนวคิดของ อ้อมใจ 
วงษ์มณฑา (2552) ทีอ่ธิบายว่าจิตอาสาเกิดจาก 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้ความคิด เป็นส่วน
ที่มีความเก่ียวข้องกับการู้หรือการเกิดความรับรู้ของความส านึก เชน การรับรูความทรงจ า ความมีเหตุ
มีผล และการใช้สติปัญญา 2) ด้านความรู้สึก เป็นสวนประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจะเป็น
สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิด เช่น ความรู้สึก จิตใจ ความส านึก 3) การปฏิบัติ เป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดแนวโน้มทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยความ
เข้าใจหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังเห็นได้ว่าการจัดกลุ่มองค์ประกอบ
สอดคล้องกับการวิจัยของ นันทรัตน์ ปริวัติธรรม (2553) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติมี 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงความรู้ ได้แก่ ความรู้ แนวคิดของบุคคลต่อสิ่งเร้า องค์ประกอบเชิง
ความรู้สึก ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งเร้า องค์ประกอบเชิงความพร้อมในการกระท า 
ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทั้งนี้แตกต่างกับผลการวิจัยของ
พระสุรชัย สุรชโย (2554) ที่เห็นว่าทัศนคติเป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่สามารถแสดงออกมาทางด้าน
พฤติกรรมจึงเป็นตัวตัดสินความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้แสดงออกมาทางด้าน
พฤติกรรมภายนอกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสที่มีต่อเหตุการณ์หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านปัญญา และองค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทัศนคติเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจในลักษณะของนามธรรม ซึ่งไม่
สามารถจับต้องได้ เกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว จากสิ่งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต สั่งสมกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจ และความนึกคิดภายในจิตใจที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล ท าให้การแสดงออกทางพฤติกรรมมีทั้งพอใจและไม่พึงพอใจ หรือกล่าวได้ว่าความรู้สึกดังกล่าว
นั้นมีพ้ืนฐานการตัดสินใจก่อนการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากความเชื่อของบุคคลที่ต่างกันนั่นเอง 
  3) ปัจจัยความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  จากการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรก่อนการน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเห็นได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ปัจจัยความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความสัมพันธ์กันดีที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Cerny Kaiser, 1977) 
จากนั้นท าการสกัดองค์ประกอบเพ่ือจัดกลุ่มให้ตัวแปร ซึ่งสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบความพึงพอใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านโปรแกรม
และบริการ ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความบันเทิงของกิจกรรม ความหลากหลายของ
กิจกรรม การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ด้านราคา ได้แก่ คุณภาพห้องพัก คุณภาพอาหาร ราคา
รถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในการอุปการะสัตว์ 3) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ช่องทางการให้บริการข้อมูล 
ความปลอดภัย ท าเลที่ตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือ 4) ด้านพนักงาน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
จ านวนพนักงาน ทักษะความรู้ความสามารถ การฝึกอบรม 5) ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ การ
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เตรียมและให้อาหารสัตว์ การใช้เวลากับสัตว์ การท าความสะอาดโรงเรือนสัตว์ การปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่สัตว์ การอาบน้ าให้สัตว์ การก าจัดเห็บหมัด ซึ่งจากผลการวิจัยเห็นได้ว่ามีบางองค์ประกอบและ
ตัวแปรที่สอดคล้องและแตกต่างกับแนวคิดความพึงพอใจของ Zeithaml and Bitner (2003) อธิบาย
ว่าความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ คือ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณภาพ
ของสินค้า ด้านราคา ด้านปัจจัยตามสถานการณ์ เช่น สภาพดินฟ้า ภูมิอากาศ และด้านปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ในขณะที่ผลการวิจัยของ พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553) พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมและให้ค าแนะน าข้อมูล ด้านผู้ประกอบการ ด้านสภาพแวดลอม และ
ด้านกระบวนการบริการและวิธีการน าเสนอ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านการปฏิบัติกิจกรรม 
เป็นสิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากผลการวิจัยข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความพร้อมกิจกรรมอาสาสมัคร
ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเดินทางมาเพ่ือร่วมเรียนรู้และค้นหา
ประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ นอกจากนั้นยังพบว่าผลการวิจัยจัยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ
การศึกษาของ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ที่พบว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
เกิดจากการพิจารณาถึงลักษณะการให้บริการจากผู้ให้บริการประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับ
บริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล เนื่องจากความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองตามในด้านต่างๆ ที่ตนต้องการ จึงท าให้มีความรู้สึกดีต่อสิ่งนั้น ซึ่งในทางตรงกัน
ข้ามหากความต้องการเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ  
 

5.2.1.2 สรุปการอภิปรายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 17 ตัวแปรที่ได้จากการสกัด
องค์ประกอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.90 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นไปตามข้อก าหนดความเหมาะสม
ของเมทริกซ์สหพันธ์ สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, (2552) 
อธิบายว่าตัวแปรทุกตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปจนกลายเป็นตัวแปรเดียวกัน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละด้านต้องมีความแตกต่างจากศูนย์จึงจะสัมพันธ์กัน แต่หากตัว
แปรไม่มีความสัมพันธ์กันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ สอดคล้องกับ เสรี ชัดแช้ม 
และ สุชาดา กรเพชรปาณี (2546) ตัวแปรเชิงสังเกตที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันไม่เกิน 
0.90 เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง แต่ไม่สูงมากจนท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity
หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบที่คาด
ว่าจะมีโครงสร้างความสัมพันธ์ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ผู้วิจัยพัฒนา
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ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ประกอบด้วย 3 โมเดลการววัดย่อย คือ โมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และโมเดลการวัด
ความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
 โดยหลังจากท าการตรวจสอบโมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทุกค่ามีค่าเป็นบวก มีนัยส าคัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งตัวแปรภายใต้องค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มีค่า
น้ าหนักเท่ากันสูงสุด คือ ด้านความรู้ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การปฏิบัติกิจกรรมซ้ า ประสบการณ์
ในอดีด และด้านกายภาพ ประกอบด้วย การมีอัธยาศัยไมตรี ความเหมาะสมในงาน ความปลอดภัย 
สิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
การจดจ ารูปแบบงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความสามารถท างาน ถัดมา คือ ด้านความต้องการ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมและอนุรักษ์ ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ประสบการณ์ใหม่ ความเสมอภาค 
ทางเลือกเพ่ิมเติม และล าดับสุดท้าย คือ ด้านคุณค่าตนเอง ประกอบด้วย ความสุขในงาน การมี
จิตส านึก ความภูมิใจในตนเอง การคืนประโยชน์ให้สังคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลพบว่าค่าสถิติที่ใช้ทดสอบทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ  Bentler (1990); 
Hair et.al (2006); Schumacker and Lomax (2010) ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ในขณะที่การตรวจสอบโมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทุกค่ามีค่าเป็นบวก มีนัยส าคัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ตัวแปรภายใต้องค์ประกอบทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มีค่าน้ าหนัก
สูงสุด คือ ด้านความรู้สึก ประกอบด้วย การสร้างจิตส านึก การลดความเห็นแก่ตัว ความชอบ
ช่วยเหลือสัตว์ การแสดงความรับผิดชอบ ความรู้สึกยินดี รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจ ประกอบด้วย 
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ใหม่ การพัฒนาระยะสั้น/ยาว ความเข้าใจระเบียบข้อบังคับ 
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย คุณค่าของประสบการณ์ ความ
ผ่อนคลาย การกลับมาซ้ า การสืบค้นข้อมูล การแนะน าบอกต่อ การได้ท ากิจกรรมดังที่ตั้งใจ การ
ค้นพบความแปลกใหม่ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลพบว่าค่าสถิติ
ที่ใช้ทดสอบทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ Bentler (1990); Hair et.al (2006); Schumacker and 
Lomax (2010) ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อีกทั้งการตรวจสอบโมเดลการวัดความพึงพอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทุกค่ามีค่าเป็นบวก มีนัยส าคัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัว
แปรภายใต้องค์ประกอบความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มีค่า
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น้ าหนักสูงสุด คือ ด้านพนักงาน ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จ านวนพนักงาน 
ทักษะความรู้ความสามารถ การฝึกอบรม รองลงมา คือ ด้านราคาและด้านโปรแกรมและบริการ ซึ่งมี
ค่าน้ าหนักเท่ากัน โดยด้านราคา ประกอบด้วย คุณภาพห้องพัก คุณภาพอาหาร ราคารถรับ-ส่ง 
ค่าใช้จ่ายในการอุปการะสัตว์ ส่วนด้านโปรแกรมและบริการ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของ
กิจกรรม ความบันเทิงของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ถัดมา คือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วย การเตรียมและให้อาหารสัตว์ การใช้เวลากับสัตว์ 
การท าความสะอาดโรงเรือนสัตว์ การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่สัตว์ การอาบน้ าให้สัตว์ การก าจัดเห็บ
หมัด และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ช่องทางการให้บริการข้อมูล ความ
ปลอดภัย ท าเลที่ตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลพบว่าค่าสถิติที่ใช้ทดสอบทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ  Bentler (1990); Hair et.al (2006); 
Schumacker and Lomax (2010) ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบความสอดคล้องภาพรวมของโมเดลการวัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่าค่าสถิติที่ใช้ทดสอบทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ Bentler 
(1990); Hair et.al (2006); Schumacker and Lomax (2010) ซึ่งก าหนดเกณฑ์วัดค่าดัชดีความ

สอดคล้องที่เหมาะสม คือ ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) ต้องน้อยกว่า 2 ค่าสถิติไค–สแควร์ (P–
value) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีความคาดเคลื่อน ประกอบด้วย ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของความคาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบ
ขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรของประชากร (RMR) ดัชนีรักของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษที่เหลือ (SRMR) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง ประกอบด้วย ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องสัมพัทธ์  NFI และ NNFI ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลการวัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

5.2.1.3 สรุปการอภิปรายผลการวิเคราะห์อิทธิพล 
 1) การตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้าง 

  ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนยังพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ Bentler (1990); Hair et.al (2006) Schumacker and 
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Lomax (2010) ได้ก าหนดเกณฑ์วัดค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่เหมาะสม คือ ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ 

(χ2/df) ต้องน้อยกว่า 2 ค่าสถิติไค–สแควร์ (P–value) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีความคาด
เคลื่อน ประกอบด้วย ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ดัชนี
ที่วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
ระหว่างตัวแปรของประชากร (RMR) ดัชนีรักของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษที่เหลือ (SRMR) ต้องมีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง ประกอบด้วย ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องสัมพัทธ์ NFI 
และ NNFI ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
  2) เส้นทางอิทธิพลภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 
  การรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่อิทธิพลทางตรงต่อ
ทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ รวมทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ส่วนทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้ง 2 ตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึง
พอใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ถึงร้อยละ 99.30 โดยรายละเอียดการ
อภิปรายผลตามสมมติฐานมีดังต่อไปนี้ 
  (1) อิทธิพลการรับรู้ต่อทัศนคติ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผลต่อ
การเกิดทัศนคติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับการรับรู้สูง
จะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ หรือกล่าวได้ว่าการรับรู้
ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และการรับรู้ด้านกายภาพ มี
อิทธิพลต่อความผันแปรทางตรงถึงร้อยละ 96.50 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกายภาพ เพราะมีค่าน้ าหนัก
มาตรฐานมากสุด หรือกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางใด
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะทางกายภาพของสถานที่เป็นส าคัญ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของ
กิจกรรม ความปลอดภัย ความมีอัธยาศรัยไมตรี สิ่งอ านวยความสะดวก และความคุ้มค่าเงิน เพราะ
องค์ประกอบทางกายภาพจะเป็นสิ่งยืนยันแรกที่ท าให้เกิดการรับรู้น ามาซึ่งการเกิดทัศนคติของบุคคล
เกิดข้ึน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันภายใต้การรับรู้ที่ต่างกัน โดยผลการวิจัยมีบางประเด็นที่สอดคล้องผล
การศึกษาของ Cheung et al. (2010) ที่ว่าความเหมาะสมของกิจกรรม และความคุ้มค่าเงิน เป็นสิ่งที่
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นักท่องเที่ยวตระหนักถึง เช่นเดียวกับ กาญจนา สมมิตร และคณะ (2557) ที่เสนอว่าการมีมิตรภาพ 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพเหมาะสมจะสามารถสร้างภาพลักษณ์และ
คุณค่าทางจิตใจให้นักท่องเที่ยวได้ ในขณะที่ประเด็นแตกต่างเป็นเรื่องความปลอดภัย และสิ่งอ านวย
ความสะดวก อาจเป็นเพราะปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการจัดการด้านลักษณะกายภาพของ
พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความรู้สึกบวกให้เกิดขึ้นกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในพ้ืนที่ 
 นอกจากนั้นองค์ประกอบด้านความรู้และองค์ประกอบด้านความต้องการ ซึ่งมี
ความส าคัญเป็นอันดับสองและอันดับสามรองจากด้านกายภาพก็เป็นองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว โดยข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและ
บทบาททางสังคม แต่นอกเหนือจากความรู้ที่แตกต่างกันยังมีประเด็นของความเมตตาที่จะส่งผลต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวอาสาสมัครกับแหล่งท่องเที่ยว (Burrai et al., 2015) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Carter (2008) ได้ท าการส ารวจความเข้าใจและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร พบว่า ความรู้ในประสบการณ์ที่ได้รับประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ในตนเอง 2) 
ประสบการณ์การเดินทางและงานเบื้องหลัง 3) ประสบการณ์ด้านสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ 
โดยการส ารวจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเห็นได้ว่ามีความถูกต้องตามตามอัตถิภาวนิยม 
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตนเอง มีบทบาทเบื้องหลังในการให้ความช่วยเหลือ เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพ้ืนที่กับตัวนักท่องเที่ยว ดังนั้น องค์ประกอบด้านความรู้ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการช่วยปรับสมดุลทางทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ตลอดจน
สามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนได้อย่างมีคุณค่า  
(Tomazos & Butler, 2012) ในขณะที่องค์ประกอบด้านความต้องการมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ที่ต้องการได้รับการตอบสนอง ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการเกิดทัศนคติ โดยความต้องการนั้น
เกิดจากแรงจูงใจ 7 ประการ ภายใต้ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง โดยปัจจัยผลัก ได้แก่ ความต้องการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ ความต้องการพัฒนาตนเอง ความต้องการ
เรียนรู้ในเชิงลึก ความต้องการรู้จักกับเพ่ือนใหม่ ส่วนปัจจัยดึง ได้แก่ การได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครที่
ตนเองสนใจเป็นการส่วนตัว และความต้องการได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศไทย (รวีวรรณ โปรย
รุ่งโรจน์, 2558) นอกจากนั้นผลการวิจัยนี้ยังมีความแตกต่างและสอดคล้องในบางประเด็นกับวิจัยของ 
Otoo (2013) ที่เห็นว่าความต้องการช่วยเหลือสังคมและความต้องการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่
มีความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว
อาสาสมัคร ดังนั้น การรับรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถด าเนินให้เกิด
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การตอบสนอง เพ่ือน าไปสู่การสร้างทัศนคติให้เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งสามารถยืนยันข้อค้นพบที่ได้จาก
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ Schwartz (1975) ให้การอธิบายว่า
ความรู้และทัศนคติของบุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา ด้วย
เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อทัศนคตใินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
  (2) อิทธิพลการรับรู้ต่อความพึงพอใจ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผล
ต่อการเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มี
ระดับการรับสูงจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สูง 
หรือกล่าวได้ว่าการรับรู้ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้าน
กายภาพ มีอิทธิพลต่อความผันแปรทางตรงกับความพึงพอใจร้อยละ 24.90 โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านความคุณค่าตนเอง ประกอบด้วย ความสุขในการท างาน การมีจิตส านึก ความภูมิใจในตนเอง 
และการคืนประโยชน์ให้สังคม การรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการ
ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  เห็นได้
ว่าผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องบางประการกับ ผลการวิจัยของจารินี ศานติจรรยาพร และคณะ 
(2559) ที่พบว่าความรู้สึกภาคภูมิใจ และอ่ิมเอมใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ ออกสู่สังคมในระหว่างการเป็น
อาสาสมัครท่องเที่ยว ช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ทางการท่องเที่ยวให้ตนเองได้ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตามมา ส่วนในประเด็นที่แตกต่างพบว่าคือปัจจัยการคืนประโยชน์
ให้สังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครช่วยสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ฉะนั้นการคืนประโยชน์ให้สังคมจึงมุ่งเน้นการปรับทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และสร้างเข้าใจใน
ความหลากหลายของสังคมได้มากกว่าที่จะช่วยท าให้เกิดความพึงพอใจ 
  นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และสามารถส่งผลให้เกิดความพึงพอใจได้ ซ่ึงการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครของนักท่องเที่ยวจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาการบริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Kontogeorgopoulos, 2014) ประกอบด้วย 
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจดจ ารูปแบบงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการ
ร่วมท ากิจกรรม ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องบางประการกับ คมสัน วาฤทธิ์ และคณะ (2556) ที่
พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมอาสาสมัครและสถานที่ท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาท ากิจกรรมน้อยกว่า 1 เดือน ภายใต้เหตุผลส่วนตัวและต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ทักษะ
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ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอวัยวะลงแรงในการช่วยงาน โดยจะให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมอย่างเต็มที่
และเสียค่าใช้จ่ายไปกับโปรแกรมอาสาสมัครสูงสุด นอกจากนั้นยังเห็นว่าผลการวิจัยมีความแตกต่าง 
Reynolds & Braithwaite (2001) อธิบายว่าปัจจัยค่านิยมในการอนุรักษ์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และความสามารถในการท าก าไรมักมีความขัดแย้งต่อการมีส่วน
ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จึงจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน ในขณะที่มีช่วงของ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประสบการณ์ ดังนั้นองค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่วมจึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยท าให้เกิดความพึงพอใจ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การด าเนินงานด้านการปฏิบัติการของนักท่องเที่ยว เช่น การร่วมแรงในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัคร
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ การบริจาคเงินหรือสิ่งของ และการปฏิบัติตนเ องให้อยู่ใน
กฎระเบียบของพ้ืนที่ เป็นต้น เป็นไปตามแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
โดย Schwartz (1975) อธิบายว่าความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทางตรง หรือกล่าวได้ว่าความรู้ท าให้เกิด
การปฏิบัติได้ ดังนั้นการรับรู้จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และจะน ามาซึ่งความพึงพอใจเมื่อความ
ต้องการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของบุคคลได้รับการตอบสนอง จึงเป็นการยืนยันข้อค้นที่พบที่ได้จากการ
วิจัยที่ว่าการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  (3) อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อความพึอใจ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่งผล
ต่อการเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เนื่องจากความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากทัศนคติต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มี
ทัศนคติดีจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในระดับสูง
หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความผันแปร
ของความพึงพอใจถึงร้อยละ 77.40 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติด้านความรู้สึก ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่สุด
ในปัจจัยทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย 5 ความรู้สึกย่อย 
(จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ) ได้แก่ การสร้างจิตส านึก การลดความเห็นแก่ตัว การ
ชอบให้ความช่วยเหลือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้สึกยินดี ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและน ามาสู่การสร้าง
ความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี 
พานทอง (2542) ที่อธิบายว่าทัศนคติของบุคคลจะส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม 
ซึ่งทัศนคติในทางบวกจะแสดงถึงความรู้สึกดีมีความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามทัศนคติเชิงลบแสดง
ถึงความรู้สึกไม่ดีไม่พึงพอใจ อีกท้ังยังแตกต่างจากการวิจัยของ จารินี ศานติจรรยาพร (2559) ที่พบว่า
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นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกจากการเปลี่ยนจากเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร ท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกอ่ิมเอมใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ ในระหว่างการท่องเที่ยวออกสู่
สังคม และยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจในการท่องเที่ยว ในขณะองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Cheung et al. (2010) ที่พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน และมีความพึงพอใจ
เมื่อได้ไปท่องเที่ยวและท ากิจกรรม น ามาซึ่งการแนะน าบอกต่อนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ ให้มาท่องเที่ยวใน
วันหยุด อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะกลับไปท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต แตกต่างกับการเสนอแนะของ รวีวรรณ 
โปรยรุ่งโรจน์ (2557) ที่ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางบวก คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ในมิติของความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก 
และการแสดงออกทางพฤติกรรม อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจ เมื่อความต้องการที่เกิดขึ้นจากการ
รับรู้ทางทัศนคติของบุคคลได้รับการตอบสนอง เห็นได้ว่าเป็นไปตามแนวคิดของ  Schwartz (1975) 
ทัศนคติเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดความรู้และส่งผลต่อการปฏิบัติ ดังนั้นความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ และการปฏิบัติจึงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ จึงเป็นการยืนยันข้อค้นที่พบที่ได้จากการวิจัย
ที่ว่าทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  (4) อิทธิพลของการรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจผ่านทัศนคติ 
  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 การรับรู้ส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยผ่านทัศนคติของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
เนื่องจากความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
การรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สูง 
เกิดจากการมีทัศนคติในระดับสูง ซึ่งในการเกิดทัศนคติเป็นผลมาจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั่นเอง  
หรือกล่าวได้ว่าการรับรู้ด้านความรู้ ด้านคุณค่าตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้าน
กายภาพ มีอิทธิพลต่อความผันแปรทางอ้อมกับความพึงพอใจร้อยละ 74.70 เป็นไปตามแนวคิด 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ Schwartz (1975) อธิบายว่าความรู้มีผลต่อ
การปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในทางอ้อมนั้นจะมีทัศนคติเป็นตัวกลางท าให้เกิดการปฏิบัติ
ตามมาได้ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้มีบางประเด็นแตกต่างกับ Corti et al. (2010) ที่พบว่าการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถ
สร้างแรงจูงใจนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอาสาสมัครได้ ในขณะ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมนั้นสอดคล้องกับการวิจัยของ Kontogeorgopoulos (2014) พบว่า
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
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พัฒนาการบริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจใน
ท่องเที่ยวและท ากิจกรรม จะท าให้เกิดการแนะน าและส่งผลให้กลับมาเที่ยวซ้ าในอนาคต (Cheung 
et al., 2010) นอกจากนั้นการวิจัยยังพบว่าองค์ประกอบด้านการคุณค่าตนเองก็เป็นอีกนึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) เกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
พฤติกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตนเอง การรับรู้
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสา ปัจจัยทาง
สังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสาและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมจิตอาสา ในขณะที่บางประเด็นมีความแตกต่างกับ ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และโชคชัย  
สุเวชวัฒนกูล (2558) ที่เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะสร้างความตระหนักด้านการเรียนรู้ การ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน มุ่งเน้นการปรับทัศนคติและความรู้สึกให้เกิดการยอมรับ และเข้าใจในความ
หลากหลายของสังคม เพราะฉะนั้นการรับรู้คุณค่าในตนเองจึงท าให้นักท่องเที่ยวสามารถประเมิน
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ได้ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับการตอบสนองทางบวก แตใ่นทางตรงกันข้ามความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น เมื่อการตอบสนองต่อ
ความรู้สึกเป็นไปทางลบ (Boluk et al., 2016) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์โดยผ่านทัศนคติส่งผลต่อการเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์นั่นเอง 
   

 5.2.2 ความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข ข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 

 จากการศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ผ่านการวิเคราะห์ความส าคัญใน 3 ประเด็น คือ 1) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 2) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ สามารถอภิปรายผลไดด้ังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 5.2.2.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ เป็นจุดแข็งที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง มีความเหมาะสม สามารถเดินทางได้สะดวกภายใต้
ระยะเวลาอันสั้น และยังสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ได้ง่าย ในขณะที่ทัศนียภาพมีความ
สวยงาม ล้อมรอบด้วยป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดูแลสัตว์มี
ความหลากหลาย มีความคุ้มค่าเงิน และพนักงานมีอัยธาศัยไมตรี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) ที่พบว่าจุดแข็งที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ 
ประสบการณ์ด าเนินงานอาสาสมัคร การมีเครือข่ายในชุมชน การมีมิตรภาพทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีคุณภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์
และคุณค่าทางจิตใจให้นักท่องเที่ยวได้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Cheung et al. (2010) ปัจจัย
ส าคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ลักษณะทางกายภาพของที่พ้ืนที่แห่งนั้น เช่น ความมีชื่อเสียง กิจกรรมการท่องเที่ยว ประสบการณ์
การให้บริการ ราคามีความคุ้มค่าเงิน เป็นต้น อีกท้ังยังสามารถยืนยันผลการวิจัยได้จาก คมสัน วาฤทธิ์ 
และคณะ (2556) ปัจจัยส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
ประกอบด้วย พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และสินค้าทางการท่องเที่ยว ตามล าดับดังนั้น แหล่ง
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว เพ่ือรักษาและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 ในขณะที่จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสมัครในกลุ่มสัตว์ คือ ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาต่างประเทศของพนักงานระดับปฏิบัติการ การบริการอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 
จ านวนพนักงานไม่เพียงพอ เงินทุนและการบริจาคไม่เพียงพอ อาหารไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย 
โดยในประเด็นจุดอ่อนด้านความสามารถทางทักษะภาษาต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ กาญจนา 
สมมิตร และคณะ (2556) ที่พบว่าความสามารถในการบริหารจัดการและทักษะภาษาต่างประเทศ
ของผู้ให้บริการนับเป็นจุดอ่อนส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฉะนั้นพนักงาน
ทุกระดับจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท างานขั้นพ้ืนฐานได้ 
เพ่ือการให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยของ เมธาวี ว่องกิจ และ 
เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ (2559) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครยังขาดการส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ในพ้ืนที่ให้มีความโดดเด่น การวางแผนการด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และไม่มีการก าหนด
กรอบการท างานเพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ชัดเจน  
 นอกจากนั้นโอกาสของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เห็นได้ว่า จาก
การที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ท าให้กระแสการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสังคมได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยวเพ่ือดูแลสัตว์ก็เป็นอีก
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติให้ความสนใจ เพราะนอกจากได้แสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ แล้ว ยังมีโอกาสเรียนรู้และใกล้ชิดกับสัตว์ที่มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถหาได้ในประเทศ ในขณะที่
ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลกและนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และเกิดการค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยว
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จ านวนไม่น้อยที่ต้องการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ในพ้ืนที่ต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Carter (2008) พบว่าปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร คือ ความต้องการเดินทางเพ่ือ
หาประสบการณ์แปลกใหม่ในทั่วทุกมุมโลก และความต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งแรงจูงใจที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในลักษณะต่างกัน นอกจากนั้นยังมีบางประเด็นที่แตกต่างจากผลการวิจัย
ของ รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) อธิบายว่าแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในการเข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 ประการ แบ่งเป็นปัจจัยผลัก
และปัจจัยดึง ซึ่งปัจจัยผลัก ได้แก่ ความต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ความต้องการประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่ ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในเชิงลึก ความต้องการได้
ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ ส่วนปัจจัยดึง ได้แก่ การได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเองสนใจเป็นการ
ส่วนตัว และความต้องการได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนั้นการน าเสนอข่าวสารและ
สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยผ่านสื่อต่างประเทศ ช่วยสร้างความสนใจและจูงใจให้เดินทางมา
สัมผัสด้วยตนเอง เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ ส่งผลให้
เกิดการแนะน าและบอกต่อกับคนรู้จักที่มีความสนใจให้เดินทางมาท ากิจกรรมในพ้ืนที่  (Pearce, 
1982) ขณะเดียวกันการโพตส์ภาพกิจกรรม การเช็คอินจุดหมายปลายทางในสื่อโซเชียลออนไลน์ เช่น 
เฟสบุค อินสตราแกรม และทวิตเตอร ์จะช่วยขยายการรับรู้และสร้างความรู้จักในพ้ืนที่อีกด้วย  
 เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ พบว่า 
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครไม่ชินกับสภาพภูมิประเทศของไทย ถูกยุงและแมลงกัดท าให้เกิดอาการแพ้  
ไม่สบาย เป็นแผล และติดเชื้อ ไม่สามารถท ากิจกรรมอาสาสมัครในบางอย่างได้ ความไม่แน่นอนของ
จ านวนอาสาสมัครในขณะที่ภาระงานยังคงมีจ านวนมาก ซ่ึงเมื่อมีจ านวนอาสาสมัครร่วมกิจกรรมน้อย 
เจ้าหน้าที่และอาสาที่มีอยู่จึงต้องแบกรับภาระงานเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ สามารถยืนยัน
ประเด็นนี้ได้จากผลการวิจัยของ Boluk et al. (2016) ที่ท าการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและความ
พึงพอใจในประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเอาสาสมัคร พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะรู้สึกไม่พึงพอใจ
เมื่อถูกจัดสรรให้ปฏิบัติงานร่วมกับคนในพ้ืนทีใ่นระดับที่มากขึ้น ในขณะทีค่วามหย่อนและความไม่เป็น
ธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ ท าให้มีกลุ่มผู้แสวงหาประโยชน์จากสัตว์และ
สัตว์ได้รับการทารุณกรรมจ านวนมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และ 
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) ในประเด็นการส่งเสริมความเข้าใจบนหลักความเสมอภาคของสังคมที่ว่า 
การยึดมั่นในความยุติธรรม การมีคุณธรรม ความเข้าใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินการในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร นอกจากนั้นความสามารถด้านการ
สื่อสารของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มาจากบางประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักยังเป็น
หนึ่งอุปสรรคที่ท าให้การประสานร่วมกันระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมีความล้าช้าและเกิดข้อผิดพลาด 
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ตลอดจนความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้การท างานไม่ราบรื่น  และต้องยกเลิกในบาง
กิจกรรม เพราะไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถปฏิบัติในช่วงฝนตกได ้
 
 5.2.2.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
  จากผลการวิจัยการบริหารจัดการด้านพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีการจัดการพ้ืนที่
มีความเหมาะสมกับการเป็นแหล่งพักพิงสัตว์ และความคล้ายคลึงกับแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมตาม
ธรรมชาติ สอดคล้องกับ Dysko et al. (2009) อธิบายว่าอยู่อาศัยของสัตว์จะต้องมีลักษณะเหมาะสม 
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม
และมีความสอดคล้องตามวิถีธรรมชาติของสัตว์  ในขณะที่แต่การจัดหาเงินทุนจ าเป็นต้องจัดหาให้
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซ่ึงการระดมเงินทุนสนับสนุนหลักมาจากองค์กรในต่างประเทศ การบริจาค
สิ่งของช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานต่างๆ แต่ทั้งนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสได้ (Boluk et al., 2016) นอกจากนั้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของพ้ืนที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันความ
เสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
  ในขณะที่การบริหารจัดการด้านวางแผนคุณภาพกิจกรรมและการบริการ พบว่าการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาของพนักงานปฏิบัติการ เป็นประเด็นที่ควรได้รับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะการท างานจ าเป็นต้องสื่อสารร่วมกันระหว่างพนักงานกับนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร เพ่ือความ
เข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา สมมิตร 
และ นิทัศน์  บุญไพศาลสถิต , 2556 ที่พบว่าความสามารถในการบริหารจัดการและทักษะ
ภาษาต่างประเทศของผู้ให้บริการนับเป็นสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร นอกจากนั้นการวางแผนก าลังคนยังเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพกิจกรรมและการ
บริหาร ซึ่งจ าเป็นต้องจัดเตรียมให้เพียงต่อภาระงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และได้ผู้ปฏิบัติงานหรืออาสาสมัครและพนักงานยังได้รับประโยชน์สูงสุด  
  ส าหรับด้านการเข้าถึงและสภาพแวดล้อม เห็นได้ว่าการเดินทางเข้าไปปฏิบัติ
กิจกรรมจ าเป็นต้องอยู่ในช่วงที่แหล่งท่องเที่ยวก าหนด เนื่องจากต้องรับการปฐมนิเทศ บางช่วงมีการ
ปิดปรับปรุงห้องพัก หรือจ านวนอาสามัครเต็ม นอกจากนั้นการการใช้บริการรถรับส่งเข้าออกสถานที่
ต้องท าการจองล่วงหน้าภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งภายใต้การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย และช่วยให้การเป็นอาสาสมัครสร้างประสบการณ์ความประทับใจ
ยืนยันผลการวิจัยได้จากแนวคิดของ พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553) อธิบายว่าความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวต้องที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น ความสะดวก 
ท าเลที่ตั้ง หรือการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
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ในการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอาจไม่จ าเป็นต้องสะดวกสบาย
เพียงอย่างเดียวเสมอไป เพราะจะขึ้นอยู่กับความรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ  
  ตลอดจนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ระบบอินเตอร์เน็ต Wi–Fi และการจัดการระบบน้ าไหลเวียนยังไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ฉะนั้นจึงควรหาวิธีจัดการและปรับปรุงแก้เพ่ือให้สามารถรองรับ
ต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่ามีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่เป็นไปตาม
การวิจัยของ Boluk et al. (2016) ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในประสบการณ์
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีความคาดหวังด้านอาหารและน้ าที่
เพียงพอในระหว่างการพ านักและปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครในพ้ืนที่  
 

5.2.2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
อาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์จาก 3 แหล่งหลัก คือ บริการบริการข้อมูลงานอาสาสมัครผ่านเว็บไซต์ 
การปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานจริง และการการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เห็นได้ว่ามีบางประเด็นที่
เพ่ิมเติมจากผลการวิจัยของ พรเทพ ลี่ทองอิน และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดสนุก  และท าการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพ่ือเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นการวิจัยของ Tomazos and Butler (2012) ยังสนับสนุนผลการศึกษาที่ว่าการปฏิบัติ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนได้อย่างมีคุณค่า ตลอดจนช่วยปรับสมดุลการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวได้  
  ในขณะที่ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เห็นได้ว่า
การปฏิบัติกิจกรรมต้องภายใต้ข้อก าหนดด้านระยะเวลา เนื่องจากบางกิจกรรมมีผลต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตตามปกติของสัตว์และบางครั้งจ าเป็นต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับทีมอ่ืนๆ โดยในแต่ละวันจะมี
การหมุนเปลี่ยนทีมท างานและกิจกรรมตามประเภทของสัตว์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากสัตว์ชนิดต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Manea et al. (2013) กล่าวว่ากิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยก่อนการปฏิบัติกิจกรรม
ใดๆ จ าเป็นต้องการศึกษาเงื่อนไขข้อก าหนดของกิจกรรมทุกครั้งเพ่ือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ใน
กิจกรรมและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนในระหว่างการท ากิจกรรม อาสามัครยัง
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จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างของสัตว์จากค าแนะน าของหัวหน้าทีมและเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่ออาสาสมัครและสัตว์ 
 นอกจากนั้นผลการวิจัยด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ พบว่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างปฏิบัติกิจกรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏ
อย่างชัดเจน เนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนใช้เวลาร่วมกันตลอดทั้งวัน ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ
สร้างปฏิสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกัน อีกทั้งในบางกิจกรรมอาสาสมัครต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่พนักงานและอาสาสมัครจะท าความรู้จักกันมากขึ้น 
เห็นได้ว่ามีบางประเด็นที่เพ่ิมเติมจากผลการวิจัยของ จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ (2559) ที่
พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจึงท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกอ่ิมเอม
ใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ ในระหว่างการท่องเที่ยวออกสู่สังคม และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวให้ตนเองได้ นอกจากนั้นการแสดงความคิดเห็นผ่านรีวิวเว็บไซต์ ยังเป็นช่องทางที่ท าให้เกิด
การบอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลกิจกรรมอาสามัค
รช่วยเหลื่อสัตว์ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ให้เกิด
การรู้จักเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ซึ่งสามารถยืนยันได้จากแนวคิดของ Pearce (1982) อธิบายว่านักท่องเที่ยว
เชิงที่ได้รับความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวและท ากิจกรรมท่องเที่ยว จะเกิดการแนะน าบุคคลอ่ืนๆ ให้
มาท่องเที่ยวในวันหยุด อีกท้ังมีแนวโน้มว่าจะกลับไปท่องเที่ยวซ้ าในอนาคต 
 

 5.2.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
   จากผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัจจัย
การรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และเพ่ือศึกษา
ความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สรุปประเด็นและสังเคราะห์ผลการวิจัยร่วมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ฉะนั้นการก าหนดกลยุทธ์จึงควรใส่ใจกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าไหลเวียนในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ การเพ่ิมรายการให้
อาหารให้มีความหลากหลายเพ่ิมปริมาณและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของ 
Boluk et al. (2016) ที่พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีความคาดหวังด้านอาหารและน้ าที่เพียงพอใน



 205 

ระหว่างการพ านักและปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครในพ้ืนที่ นอกจากนั้นควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่จัดท าแผนที่แสดงข้อมูลการก าหนดบริเวณการท ากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์
ในพ้ืนที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวภายในหรือ
ต่างจังหวัดให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดบริการรถรับ-ส่งที่มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกท้ังเพ่ิมจ านวนการติดตั้งเสาไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ ครอบคลุมเส้นทางการ
เข้า-ออกยังพ้ืนที่ จะช่วยอ านวยความสะดวกและเพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่อาสาสมัครที่
เดินทางโดยเท้าในช่วงกลางคืนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงศ์ธวัช ศรีจ านอง (2553) ที่พบว่า
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว 
ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอาจไม่จ าเป็นต้องสะดวกสบายเพียงอย่างเดียวเสมอไป เพราะจะขึ้นอยู่กับความรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ นอกจากนั้นการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้มีสัญญาณ Wi-Fi 
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
โดยเน้นแนวคิดความสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสามารถใช้งานได้จริงลงไปในสินค้า การปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องพัก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องให้มีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จะช่วยให้นักท่องเที่ยว
แสดงออกถึงความรู้สึกทางบวก น ามาสู่การสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในระหว่างการเป็น
อาสาสมัครได้ (พงศ์ธวัช ศรีจ านอง, 2553; Zeithaml & Bitner, 2003) 
 แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ควรก าหนดกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านทักษะการใข้ภาษาต่างประเทศของพนักงาน และการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่พนักงานปฏิบัติการ เช่น ค าศัพท์ที่
จ าเป็นในการท างาน และการสนทนาพ้ืนฐาน เป็นต้น เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาอย่างน้อย 
45 นาที โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติหรือพนักงานอาสาสมัครชาวต่างชาติเป็นผู้สอน มีการจัดท าคู่มือ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย-อังกฤษแบบพกพาให้พนักงาน ส่งเสริมความเป็น
มืออาชีพให้แก่บุคคลากรในด้านภาษาและการจัดการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยเฉพาะทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของพนักงาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) พบว่าความสามารถในทักษะ
ภาษาต่างประเทศและการบริหารจัดการของผู้ให้บริการเป็นจุดอ่อนส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพ่ือให้การประสานงานร่วมกันไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังควรให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการสร้างความรู้
พ้ืนฐานในงานอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์แก่อาสาสมัครและพนักงานทุกฝ่าย การให้รางวัลและ
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ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี อีกทั้งควร
จัดสรรก าลังคนให้เพียงพอต่อภาระงานอาสาสมัคร เน้นการน าเสนอความเป็นไทย การมีอัธยาศัย
ไมตรี และความคุ้มค่าเงิน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและนักท่องเที่ ยว
อาสาสมัครให้เกิดความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยเหลือสัตว์อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการวิจัยของ Cheung et al. (2010) ที่
พบว่าความมีชื่อเสียง กิจกรรมการท่องเที่ยว ประสบการณ์การให้บริการ ราคามีความคุ้มค่าเงิน และ
ความเป็นมิตรของพนักงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวใน
จุดหมายปลายทาง ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
คุณภาพของพนักงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานและให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ 
  แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าและ
บริการในแหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบส าคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครเดินทางและ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัคร ฉะนั้นจึงต้องมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอดคล้อง
กับการวิจัยของ เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ (2559) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสมัครยยังขาดความี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ฉะนั้นจึงควรก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์แปลกใหม่อย่างมี
คุณค่าทางการท่องเที่ยว โดยพัฒนาและขยายโครงการอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ในพ้ืนที่ภายใต้
โครงการอ่ืนๆ ภายใต้การใช้นวัตกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ รวมทั้งสร้าง
ความหลากหลายในการสลับเปลี่ยนกิจกรรมอาสาสมัครให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ 
คุณค่า และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมอาสาสมัคร ตลอดจนมีการบูรณาการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ร่วมกับการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ อีกท้ัง
ผลการวิจัยยังพบว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่อาสาสมัครและพ้ืนที่ให้ความส าคัญ เนื่องจากสามารถช่วย
สนับสนุนการจัดการด้านลักษณะกายภาพของพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ ดังการจึงควรสร้างความ
ตระหนักรู้และศึกษาเงื่อนไขข้อก าหนดของกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ทุกครั้งก่อนการ
ปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญกับปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้ข้อก าหนดด้านระยะเวลาอย่าง
เคร่งครัด หรือสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยโดยวางหลักเกณฑ์ข้อก าหนด รวมทั้งจัดท าคู่มือ
การปฐมนิเทศและกฎระเบียบส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์ให้แก่นักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจในการเป็นอาสาสมัคร ตลอดจนส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนอย่างมีคุณค่า (Tomazos & Butler, 2012) 
 นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่าการพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ที่มีประสิทธิภาพไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการแสวงหารายได้หรือจ านวน
นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทารุณกรรมในสังคมด้วย 
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สอดคล้องกับการวิจัยของ Corti et al. (2010) ที่ว่าการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถสร้างแรงจูงใจนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอาสาสมัครได้ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย
และประสานความร่วมมือในการพัฒนาขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านหน้าเว็บไซต์ บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศ การติดต่อขอผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยตรง หรือท าความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดโดยใช้สื่อดิจิตัลและ
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์การส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครอย่างมีคุณค่า และมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้เกิด
ความประทับใจทุกครั้งที่มาร่วมท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
แนะน าและบอกต่อกับคนรู้จักท่ีมีความสนใจให้เดินทางมาท ากิจกรรมในพ้ืนที่ (Pearce, 1982)  
  แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เพ่ือให้เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ช่วยเหลือสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจับพบว่าจ าเป็นต้อง
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม
กับการเป็นแหล่งพักพิงสัตว์อย่างยั่งยืน มีการสร้างข้อตกลงการท างานเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ร่วมกันและ
จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานภายในพ้ืนที่ สอดคล้องผลการวิจัยของ เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ 
(2559) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครยังขาดการวางแผนการด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และไม่มี
การก าหนดกรอบการท างานเพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่ชัดเจน 
ดังนั้นจึงควรบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพ้ืนที่ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซึ่งต้องส่งเสริมให้มีการจัดสวิสดิภาพ
สัตว์อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการมี
ส่วนร่วมส าหรับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของพ้ืนที่  บูรณาการและปลูกฝัง
ความคิดการมีจิตส านึกความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสัตว์ในสังคมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างกับผลการวิจัยของฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และ โชคชัย 
สุเวชวัฒนกูล (2558) ในประเด็นการส่งเสริมความเข้าใจบนหลักความเสมอภาคของสังคมที่ว่า การยึด
มั่นในความยุติธรรม การมีคุณธรรม ความเข้าใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินการในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่าควรเน้น
กลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายและมี
มาตรการลงโทษกับผู้ที่ละเมิดอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการลดจ านวนสัตว์ถูกทารุณกรรม สัตว์เร่รอน และ
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สัตว์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ในอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิง  รวมถึง
ปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ให้สอคคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์ด าเนินงานอย่างมีความ
ยุติธรรมและโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Boluk et al., 2016)  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยในส่วนปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.3.1.1 ปัจจัยการรับรู้เป็นตัวแปรหลักที่ท าให้เกิดทัศนคติ ทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ในขณะที่ทัศนคติเป็นตัวแปรหลักที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ จึงเห็น
ได้ว่าการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการน าไปใช้ประโยชน์ในมิติของ
การพัฒนา จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาและวางแผน
กระบวนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
  5.3.1.2 องค์ประกอบแบบวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงน้ าหนักค่าองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านกายภาพ 
ความรู้ ความต้องการ การมีส่วนร่วม และคุณค่าตนเอง ตามล าดับ ดังนั้น ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
สามารถน าแบบสอบถามไปใช้วัดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ เพ่ือทราบระดับการรับรู้ก่อนน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ของพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
  5.3.1.3 องค์ประกอบแบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงน้ าหนักค่าองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านความรู้สึก 
พฤติกรรม และความเข้าใจ ตามล าดับ ดังนั้น ในการน าไปใช้ประโยชน์สามารถน าแบบสอบถามไปใช้
วัดการทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เพ่ือทราบ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวก่อนน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของ
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
  5.3.1.4 องค์ประกอบแบบวัดความพึงพอใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงน้ าหนักค่าองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านพนักงาน 
ราคา การปฏิบัติกิจกรรม โปรแกรมและบริการ และการบริหารจัดการ ดังนั้น ในการการใช้ประโยชน์
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สามารถน าแบบสอบถามไปใช้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจและหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของพ้ืนที่ 
  จากผลการวิจัยในส่วนความเข้าใจ ศักยภาพ เงื่อนไข/ข้อจ ากัด และอุปสรรคของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.3.1.5 ควรมีการจัดสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์โดยตรง 
เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
  5.3.1.6 ควรพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ือสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวได้และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
  5.3.1.7 ควรส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น 
แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น แหล่งทุน ผู้สนับสนุน
และนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ มีความทันสมัย และสะดวกต่อการเข้าถึง 
  5.3.1.8 มุ่งพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ให้มีความหลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม 
  5.3.1.9 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้ยังคงความสมบูรณ์ เพ่ือ
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งพักพิงและช่วยเหลือสัตว์ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.2.1 ผู้สนใจสามารถน าแบบวัดทั้ง 3 ประเภทไปท าการวัดนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มการศึกษา กลุ่มพัฒนาชนบท เป็นต้น หรือองค์กรอ่ืน 
เพ่ือหากลุ่มที่มีความเหมาะสมในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยสามารถใช้
วิธีการวิจัยในลักษณะเดิมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5.3.2.2 น าผลการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลสมการโครงสร้าง และผลการศึกษาความเข้าใจ 
ศักยภาพ เงื่อนไข/ข้อจ ากัด และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ไปจัดท าเป็นแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์  
 5.3.2.3 เพ่ิมตัวแปรการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ ในโมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
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 5.3.2.4 น าโมเดลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
ที่ต้องการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และท าการเก็บข้อมูลผลลัพธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จากนักท่องเที่ยวเป็นระยะ เช่น รายไตรมาส 
ราย 4 เดือน ราย 6 เดือน เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราห์คะแนนพัฒนาการด้วยโมเดลโค้ง
พัฒนาการ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของผลลัพธ์เดิม ค่าเฉลี่ยและค่าแปรปรวน
ของอัตราพัฒนาการ และค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์เดิมกับอัตราการพัฒนาการ ท าให้องค์กร
สามารถน าผลการศึกษาอัตราพัฒนาการมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนากิจกร รมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ต่อไป 
 

5.3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 5.3.3.1 เชิงนโยบาย โดยกรมการท่องเที่ยว สามารถน าผลการวิจัยด้านการประเมินศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ และการศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวไปส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยให้
มีทางเลือกทีห่ลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 5.3.3.2 เชิงปฏิบัติการ โดยหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค มูลนิธิ บริษัทน าเที่ยว องค์กร
พัฒนาเอกชน และการท่องเที่ยวชุมชน สามารถน าแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครจากผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแบบอย่างและประยุต์ใช้ ให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามบริบทของพ้ืนที่ได้  
 5.3.3.3 เชิงวิชาการ โดยการวิจัยนี้ใช้กระบวนการของการจัดการความรู้เพ่ือลดช่องว่างและ
เติมเต็มความรู้ในงานวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในมิติการช่วยเหลือ
สัตว์ การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ภายใต้การศึกษาประชากร
กลุ่มใหม่และในพ้ืนที่แห่งใหม่จากที่เคยมีการศึกษาไปก่อนหน้า น ามาสู่ผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ขึ้นมา อาทิ โมเดลการวัดการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
โมเดลการวัดทัศนคติต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โมเดลการวัดความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ โมเดลสมการโครงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ที่มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและบริบทของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น การวิจัย
ครั้งนี้จึงสามารถลดช่องว่างทางการวิจัยได้  
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5.3.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
  สืบเนื่องมากจากการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี เพียงแห่งเดียว ซึ่งจากเดิมมีการก าหนดขอบเขตด้าน
พ้ืนที่ไว้อย่างน้อย 2 สถานที่ เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรใน
ภาพรวมของประเทศไทย นั่นคือ นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้เพียงแห่งเดียว 
ผลการวิจัยจึงอาจไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์ที่ระบุไว้ในบทที่ 1 เท่าที่ควร 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรเพ่ิมขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยให้มากขึ้น เพ่ือให้ผลการวิจัยมี
ความชัดเจนในมิติของการแก้ไขปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์ในสังคม จากการบูรณาการแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่งจะช่วยให้การผลวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
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Participant Information and Consent Form 
 

Title of research project: 
ANIMAL-RELATED VOLUNTOURISM ACTIVIITIES FOR VOLUNTARY TOURISTS IN THAILAND  

 
Dear participants, 
 
This questionnaire is part of a research project to investigate how volunteer tourists’ 
perceptions influence their attitudes and satisfaction of animal-related voluntourism activities 
in Thailand. Thank you for taking the time to fill in this questionnaire. 
 
This questionnaire is divided into 5 sectors; sector one asks you to provide information about 
yourself such as gender, age and your educational background. The second sector requires 
you to state your opinion about the perception of animal-related voluntourism activities. The 
third sector asks you to explain your attitude towards animal-related voluntourism activities. 
The fourth sector requires you to explain your satisfaction level of animal-related 
voluntourism activities. The fifth sector asks you to provide any additional suggestions that 
you may have. The survey should take approximately 10-15 minutes to complete. 
 
Responses to this questionnaire will be strictly confidential. Please do not attach your name 
to the questionnaire. The researcher Ammarawadee Chaiyo and my supervisor Dr. Worarak 
Sucher are the persons who will see the completed questionnaire, which will remain the 
property of the National Institute of Development Administration. You can stop answering the 
questionnaire at any time. Participants must be over 15 years of age. 
 
This study adheres to the guidelines of NIDA. I would be pleased to discuss your participation 
or any query you may have at any time. Please contact me, Ammarawadee Chaiyo, via email: 
amchaiyo@hotmail.com 
 
Yours faithfully, 
Ammarawadee Chaiyo 

Graduate student, faculty of Tourism Management (NIDA) 
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Definition of terms 
Voluntourism: Voluntourism: A new form of tourism in which travelers participate in voluntary work, 

typically for a charity, and increase dimensions of learning and sharing through a “giver” and “recipient” relationship 
with the voluntary destination. Whether it is pre–arranged or occurs during travel, participating in various forms of 
voluntary work helps benefit the economy, social culture and environment of the destination, and is a valuable 
experience for both the tourist and the host. (Suanpang, 2016; Voluntourism International, 2009; Wearing, 2001) 

Animal–related voluntourism activities: Animal–related voluntourism activities: A specific form of 
voluntary work that involves participating with animals in terms of providing care, assisting and sharing experiences 
between the tourists and the animals. Voluntary activities are generally at least 1 hour long, and could include 
cleaning animal houses, repairing animal houses, washing the animals, feeding the animals, spending time with the 
animals, etc. (Srijumnong, 2010; Wildlife Friends Foundation, n.d.) 
 

Sector 1: Socio Demographic 
Explanation: Please put a  in the  for each question.  

1. Gender: 
1. Male                                    2. Female 

2. Ages: 
1. 20 years old or under                                  2. 21–30 years old                                                    

          3. 31–40 years old                                                     4. 41–50 years old       
          5. 51 years old or over                                                   

3. Highest educational qualification: 
                                        1. Secondary school                       2. College  
                                        3. Bachelor’s degree                                 4. Master’s degree 

           5. Doctorate degree 
4. Occupation: 

                 1. Student                                                  2. Government officer  
          3. State Enterprise Employee                             4. Private Sector                                                        
          5. Self Employed/ Freelance                                       6. Entrepreneur / Business owner 
          7. Unemployed                                                         8. Retirement 
          9. Other (Specify)…………………….……                        

5. Income (average per year): 
                             1. USD 10,000 or less per year                           2. USD 10,001–20,000 per year 
                                      3. USD 20,001–30,000 per year                              4. USD 30,001–40,000 per year  
            5. USD 40,001–50,000 per year                              6. Over USD 50,001 per year 

6. Continent: (specify the country of origin) 
1. North America……………………….                         2. South America…………………………... 
3. Europe……………………………..                              4. Africa………………………………………….. 
5. Asia…………………………………..                          6. Oceania (Australia, NZ)………………. 

7. How long do you plan to participate animal–related voluntourism activities? 
                         1. 1–7 days                         2. 8–14 days 
                         3. 15–21 days                               4. More than 21 days 

  



 235 

Sector 2: Perception of animal–related voluntourism activities in Thailand 
Explanation: Please put a  in the  that most reflects your opinion. 
Criteria for each score are as follows:  
5 = Strongly Agree  4 = Agree 3 = Neutral 2 = Disagree 1 = Strongly Disagree 

 
Tourists’ perception of animal–related voluntourism 

activities 
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Knowledge      

8. Past experience and knowledge makes it easier to perform 
animal–related voluntourism activities. 

     

9. Repeatedly participating in practical animal–related 
voluntourism activities helps to improve your expertise. 

     

10. Training provides a clear understanding of animal–related 
voluntourism activities. 

     

Self Esteem      

11. Being happy and joyful helps you complete animal–related 
voluntourism activities more effectively.  

     

12. Animal–related voluntourism activities make you more 
conscious, and encourage you to take care of animals and reduce 
the problem of animal cruelty.  

     

13. You are proud of yourself every time you practice animal–
related voluntourism activities. 

     

14. You feel that you have benefited society by doing volunteer 
activities with animals. 

     

Practice       

15. You can use all five sensory organs (eyes, ears, nose, tongue 
and touch) to perform voluntary activities with animals. 

     

16. You can remember any instructions and prepare yourself 
before beginning any activities with animals. 

     

17. You can practice any animal–related voluntourism activities 
according to the rules and regulations of the place that you are 
working. 

     

18.You can do volunteer activities that will help to improve the 
livelihoods of animals, such as cleaning and repairing animal 
houses, feeding and washing the animals, getting rid of ticks and 
spending time with animals. 

     

19. You are prepared to work with other tourists to perform any 
volunteer activities involving animals. 
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Needs      

20. You want any animal–related voluntourism activities to be 
interesting and distinctive when traveling to Thailand. 

     

21. You want to get a new travel experience after finishing your 
current voluntourism activity. 

     

22. You want participating in animal–related voluntourism 
activities is a valuable way to promote and conserve. 

     

23. You want any animal–related voluntourism activities to be 
based on equality between human and animals. 

     

24. You want volunteer activities involving animals to be a new 
alternative form of tourism that will continue to become more 
popular in the future. 

     

Physical Characteristics      

25. The destination offers appropriate activities for each type of 
animal. 

     

26. The destination has appropriate safety measures for each of 
the animal–related voluntourism activities 

     

27. The people in your tourist destination were hospitable, 
generous and friendly to the tourists. 

     

28. The destination has sufficient facilities.      

29. The destination offers the right price with regards to the 
quality of the activity. 

     

 

Sector 3: Attitude of animal–related voluntourism activities in Thailand 
Explanation: Please put a  in the  that most reflects your opinion. 
Criteria for each score are as follows:  
5 = Strongly Agree     4 = Agree    3 = Neutral    2 = Disagree    1 = Strongly Disagree 
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Understanding      

30. You have acquired new knowledge after volunteering to work 
with animals. 

     

31. You have learned about and exchanged culture with other 
tourists who participated in voluntary projects. 

     

32. You can share your knowledge and experience of any 
animal–related volunteer activities with your friends or 
acquaintances with understanding and conviction. 

     

33. The animal–related voluntourism activities in Thailand have 
continued to develop, and have a wide range of activities 
available, including both short–term and long–term projects. 

     

34. You learned the basics and were aware of the regulations 
governing your animal–related activities. 

     

35. You were able to solve any problems that arose while you 
were working with animals by yourself. 

     

Emotion      

36. You have a habit of helping and being compassionate about 
animals, and don’t like any tourism activities that are cruel to 
animals. 

     

37. You feel delighted that animal–related voluntourism 
activities are known internationally. 

     

38. Participating in voluntourism activities that help animals 
reduce your selfishness. 

     

39. Participating in voluntourism activities that help animals is a 
social responsibility. 

     

40. The animal–related voluntourism activities that focus on 
raising awareness of people in society towards animals were 
sustainable. 

     

Behavior      

41. You have gained experience by volunteering to help animals.      

42. After finishing your voluntourism projects to help animals, 
you would like to come back to Thailand and do more voluntary 
work. 

     

43. You will advise other people to travel and do volunteer 
activities to help animals. 
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44. You practiced the voluntourism activities with animals that 
you intended to practice. 

     

45. You experienced some exciting and interesting things when 
doing voluntary work with animals. 

     

46. The animal–related voluntourism activities that you 
participated in helped you relax. 

     

47. You found out about voluntourism work with animals by 
searching online. 

     

 
Sector 4: Satisfaction of animal–related voluntourism activities in Thailand 
Explanation: Please put a  in the  that most reflects your opinion.  
Criteria for each score are as follows:  
5 = Very satisfied     4 = Satisfied   3 = Neutral     2 = Dissatisfied      1 = Very Dissatisfied 
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Program and Service      

48. The voluntary tourism program is reasonable.      

49. Entertainment of program activities      

50. Duration of activities.      

51. Service facilities for the volunteer tourists (such as training 
facilities, TV, internet, etc.) are sufficient. 

     

Price      

52. Food prices is reasonable.      

53. Pick–up transportation prices are reasonable.      

54. Accommodation is reasonable.      

55. The price for animal sponsorship is reasonable.      

Management      

56. The information channels (such as website, email) to register 
and participate in the activities is sufficient. 

     

57. The equipment and tools that are provided for any animal–
related volunteer activities are adequate 
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58. Managed landscape is suitable for doing voluntourism 
activities with animals. 

     

59. Safety of activities.      

Employees      

60. The number of staffs who are responsible for animal hygiene 
is adequate. 

     

61. The staff are knowledgeable in the welfare of animals.      

62. The staff have good communication skills.      

63.The training that is provided to volunteer tourists before they 
begin working with animals is sufficient. 

     

Practice activity      

64. Cleaning animal houses.      

65. Repairing animal houses.      

66. Washing the animals.      

67. Feeding the animals.      

68. Spending time with animals.      

69. Getting rid of ticks.      

70. Overall satisfaction level with regards to the animal–related 
volunteer activities. 

     

 
Sector 5: Additional suggestions and comments (optional) 
71. What do you think about animal–related voluntourism activities in Thailand? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…..………………………….……….………………………………………………………………………………………… 
72. What things could be improved in the future? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………...………………………….……….………………………………………………
……………………………………………………………..………………………….……….………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ ์
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ (ฉบับภาษาไทย) 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  
เรื่อง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ส าหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 

ในประเทศไทย 
******************************************************* 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ ศักยภาพ เง่ือนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรค ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มของสัตว์ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าไปใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น และขอ
รับรองว่าจะไม่น าข้อมูลใดๆ ที่อาจสร้างความสร้างความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลไปเปิดเผย  

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเข้าใจ ศักยภาพ เง่ือนไข ข้อจ ากัด/อุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิง

อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ทุกความคิดเห็นของท่านจักเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ในประเทศไทย
อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ต่อไป 
 
 
 

        นางสาวอมราวดี ไชยโย 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและบริการแบบบรูณาการ  

คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….……อายุ……………………….
ต าแหน่ง……………………………………………………เวลา/สถานท่ีสัมภาษณ์……………………………………………………….. 
วันท่ี……..…………..เดือน………………….……………………….พ.ศ. ...............................อายุงาน…………..………………… 
เบอร์โทรศัพท์/E–mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเข้าใจ ศักยภาพ เง่ือนไข ข้อจ ากัด/อุปสรรค ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ 
ตอนท่ี 1 สถานการณ์ทั่วไป 

1.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์มีจุดแข็งด้านใดบ้าง 
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์มีจุดอ่อนด้านใดบ้าง 
3. ปัจจัยใดที่เป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ 
4. ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ 
 

ตอนท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการ 
5.  ลักษณะที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ มีความสัมพันธ์ต่อกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวอย่างไร 
6. ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติส าหรับประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ใน

กลุ่มของสัตว์มีอะไรบ้าง และน าเสนอต่อนักท่องเที่ยวอย่างไร 
7. ความปลอดภัยของธรรมชาติในพื้นที่เพ่ือประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นอย่างไร 
8.  ท่านมีแนวทางในการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับสัตว์

และนักท่องเที่ยวอย่างไร 
9. ท่านคิดว่าเง่ือนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรคใดบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
10. แหล่งท่องเที่ยวของท่านมีบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และที่พักแรมที่มีคุณภาพเหมาะสม และ

เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
11. ท่านมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างไร  
12. ราคาค่าเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร/อาหาร/ที่พัก มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบ

กับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
13. ท่านคิดอย่างไรกับการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน/ชุมชน เพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
14. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

 
ตอนท่ี 3 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

15. ท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์ต่อ
นักท่องเที่ยวอย่างไร  

16. ท่านมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลสัตว์ต่างๆ อย่างไร 
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17. ท่านมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์อย่างไร 
18. ท่านคิดว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์กิจกรรมใดที่ได้รับความสนใจสูงสุด 

เพราะเหตุใด 
19. แนวทางที่ท่านใช้ในการจัดการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม

ของสัตว์เป็นอย่างไร 
20. ท่านใช้วิธีการอะไรบ้างในการติดตาม/ตรวจสอบ และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ

ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 
21. ท่านคิดว่าเง่ือนไข และข้อจ ากัด/อุปสรรค ที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน

กลุ่มของสัตว์คืออะไร 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
22. ท่านคิดว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มของสัตว์อย่าง

ยั่งยืน ควรต้องใช้แนวทางใด 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
 

Participant Information and Consent Form 
 

Title of research project: 
ANIMAL–RELATED VOLUNTOURISM ACTIVIITIES FOR VOLUNTARY TOURISTS IN THAILAND  

 
Dear participants, 
 
This questionnaire is part of a research project to investigate understanding, potential, conditions 
and limitations/threats of animal–related voluntourism activities in Thailand. Thank you for taking 
the time to be interviewed. 
 
This interview form is divided into 3 sectors; sector one asks you to provide information about 
yourself such as name, age and the time you worked. The second sector requires you to state your 
opinion about understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal–related 
voluntourism activities in Thailand. The third sector asks you to provide any additional suggestions 
that you may have about animal–related voluntourism activities in Thailand. The interview should 
take approximately 15–20 minutes to complete. 
 
Responses to this questionnaire will be strictly confidential. The researcher Ammarawadee Chaiyo 
and my supervisor Dr. Worarak Sucher are the persons who will see the completed questionnaire, 
which will remain the property of the National Institute of Development Administration. You can 
stop answering the questionnaire at any time. Participants must be over 15 years of age. 
 
This study adheres to the guidelines of NIDA. I would be pleased to discuss your participation or 
any query you may have at any time. Please contact me, Ammarawadee Chaiyo, via email: 
amchaiyo@hotmail.com 
 
Yours faithfully, 
Ammarawadee Chaiyo 
Graduate student, faculty of Tourism Management (NIDA)  

mailto:amchaiyo@hotmail.com


 245 

Sector 1: Personal Information 
Name (Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………..…Age…………………….………... 
Country of origin………………………………………………Time / Place…………………………………………………………. 
Date……..…….Month………………….…..….Year………..……..Length of stay……………………………………………….. 
Telephone / E–mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sector 2: Understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal–related 
voluntourism activities in Thailand. 
Part 1: General Situation 

1.  What are the strengths of the voluntourism destination? 
2. What are the weaknesses of the voluntourism destination? 
3. What factors could have a positive effect on this voluntourism destination? 
4. What factors could have a negative effect on this voluntourism destination?  
 

Part 2: Management 
5.  How does the location of the activities encourage people to volunteer? 
6. What natural resources are available when carrying out any of the animal–related 

voluntourism activities? 
7. What do you think about the safety of the voluntourism location? 
8. How do you think the staff can successfully work with both the animals and the tourists, 

and if so, why? 
9. What are the potential threats that could negatively affect the working conditions of the 

staff? 
10. What do you think about the facilities and accommodation for the volunteer tourists? 
11. How did you find out about this volunteer project, and was it easy or difficult to       

find? 
12. How do you think the price of the activities, food and accommodation is reasonable? 
13. From your point of view, how can the community, private sector and government 

cooperate to work for animal–related voluntary organization? 
 

Part 3: Tourism Activity 
14. How did you learn how to do all of the animal–related activities? 
15. How did you learn about the history of the voluntourism destination? 
16. What activities did you do when you were volunteering here? 
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17. What do you think about the voluntourism program represents value for money, and 
was it a valuable experience? 

18. In your opinion, which activity was the most interesting, and why? 
19. How did you follow the safety rules and regulations when performing the activities? 
20. Were you asked to provide feedback about your satisfaction level and enjoyment at 

any time during the project? 
21. What do you think about the overall living conditions and treatment of the animals 

here? 
 

Sector 3: Additional suggestions and comments (optional) 
22. Do you have any suggestions about how voluntourism destinations could encourage 

more people to volunteer in the future? 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

Item–Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item–
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

q8 247.48 1289.581 .565 . .976 

q9 247.41 1290.020 .571 . .976 

q10 247.33 1287.149 .628 . .976 

q11 247.56 1291.008 .505 . .976 

q12 247.38 1289.210 .623 . .976 

q13 247.41 1289.527 .620 . .976 

q14 247.26 1287.423 .644 . .976 

q15 247.34 1284.549 .702 . .976 

q16 247.55 1285.925 .519 . .976 

q17 247.50 1289.458 .463 . .976 

q18 247.55 1274.662 .670 . .976 

q19 247.78 1286.752 .495 . .976 

q20 247.43 1279.218 .685 . .976 

q21 247.58 1276.625 .707 . .976 

q22 247.92 1275.395 .634 . .976 

q23 247.87 1267.256 .719 . .976 

q24 247.89 1281.284 .543 . .976 

q25 247.33 1291.350 .571 . .976 

q26 247.46 1284.507 .609 . .976 

q27 247.56 1294.605 .483 . .976 

q28 247.46 1286.552 .573 . .976 

q29 247.84 1288.043 .496 . .976 

q30 247.36 1284.130 .662 . .976 

q31 247.38 1285.590 .702 . .976 

q32 247.29 1288.910 .637 . .976 

q33 247.29 1282.799 .649 . .976 

q34 247.56 1275.276 .660 . .976 

q35 247.80 1285.669 .516 . .976 

q36 247.45 1280.003 .676 . .976 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 180 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 180 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.976 .977 63 
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Item–Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item–
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

q37 247.55 1276.539 .705 . .976 

q38 247.83 1275.250 .661 . .976 

q39 247.84 1267.667 .716 . .976 

q40 247.39 1289.726 .561 . .976 

q41 247.27 1291.079 .603 . .976 

q42 247.37 1288.414 .633 . .976 

q43 247.59 1290.779 .524 . .976 

q44 247.43 1287.901 .600 . .976 

q45 247.58 1282.994 .651 . .976 

q46 247.28 1286.662 .658 . .976 

q47 247.36 1282.677 .723 . .976 

q48 247.20 1290.172 .616 . .976 

q49 247.33 1282.925 .652 . .976 

q50 247.60 1272.666 .683 . .976 

q51 247.67 1286.300 .487 . .976 

q52 247.31 1281.400 .649 . .976 

q53 247.49 1278.218 .666 . .976 

q54 247.89 1275.630 .672 . .976 

q55 247.84 1267.305 .713 . .976 

q56 247.34 1290.806 .619 . .976 

q57 247.38 1287.197 .645 . .976 

q58 247.63 1290.211 .534 . .976 

q59 247.39 1287.179 .634 . .976 

q60 247.61 1281.559 .663 . .976 

q61 247.33 1284.993 .672 . .976 

q62 247.30 1282.636 .698 . .976 

q63 247.23 1288.479 .681 . .976 

q64 247.37 1283.576 .655 . .976 

q65 247.64 1276.800 .644 . .976 

q66 247.81 1286.769 .503 . .976 

q67 247.41 1280.590 .663 . .976 

q68 247.69 1276.931 .696 . .976 

q69 247.84 1277.652 .656 . .976 

q70 247.88 1268.376 .724 . .976 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
ภาพประกอบการเก็บข้อมูล 
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ภาพกิจกรรมประกอบการลงพื้นที่เก็บมูล ณ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 
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