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This research aims to study the relationship between attitude, the Big Five Personality 

Factors, and the responsible underwater behavior of scuba divers in Koh Tao in the Kho Pangan 
district of the Suratthani Province. The sample consisted of 385 scuba divers in the Koh Tao area.  A 
questionnaire was used as the data collection instrument. The reliability of the questionnaire totaled 
0.941. The statistics used in this study included percentage, mean, standard deviation, t-test, 
analysis of variance, and the Pearson Product Correlation Coefficient. Based on the results of the 
study, the following can be concluded: (1) the respondents of a different gender, age, educational 
background, permanent residence, and levels of SCUBA diving certification, total diving trips, and 
traveling types influenced responsible underwater behavior with a statistical significance level of 
0.05; (2) three diving attitude factors were correlated with responsible underwater behavior had a 
significance level of 0.05; and (3) The Big Five personality factors were correlated with responsible 
underwater behavior and with a significance level of 0.05. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Economics Community (AEC) ที่
สง่ผลใหเ้กิดความเสรีทางการคา้ในเวทีโลกมากขึน้ สง่ผลให ้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ในฐานะองคก์รภาครฐัที่มีบทบาทในการขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ใหเ้กิด
ศกัยภาพ พรอ้มเปิดรบัโอกาสต่าง ๆ จากการเปิดเสรีอาเซียนขึน้  โดยเปา้หมายในปัจจบุนัการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามส าคญักบัการเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มีคณุภาพ เนื่องจาก
เล็งเห็นว่า “คณุภาพ” ของนกัท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยเพิ่มรายไดเ้ขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไดม้ากย่ิงขึน้ ในความหมายของการเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวท่ีมีคณุภาพ คือ การให้
ความส าคญักบันกัท่องเที่ยวกลุม่เปา้หมายที่มีอตัราการใชจ้่าย ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
อยู่ในระดบัที่มีมลูค่าสงูกว่านกัท่องเที่ยวโดยทั่วไป รวมถึงการตัง้สมมติุฐานที่เชื่อว่านกัท่องเที่ยว
กลุม่นีม้ีการพฒันาคณุภาพพฤติกรรมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุม่ทั่วไปอีกดว้ย  

จากการศกึษาโครงการศกึษาตลาดท่องเที่ยวกลุม่ประเทศอาเซียนในปีงบประมาณ 2556 
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อศกึษามุ่งเนน้ที่กลุ่มนกัท่องเที่ยวศกัยภาพ เพื่อน าขอ้มลูมา
ใชใ้นการวางแผนกลยทุธอ์ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ าแนกกลุม่นกัท่องเที่ยวตามคณุลกัษณะ
ทางจิตวิทยา โดยใชโ้มเดล 4Cs Statement (Cross Cultural, Consumer, and  
Characterisation) เป็นปัจจยัหลกั ซึ่งสามารถแบ่งนกัท่องเที่ยว ออกเป็น 7 ประเภทคือ 
Resigned, Struggler, Mainstream, Aspirer, Explorer, Succeeder และ Reformer ทัง้นี ้กลุม่ที่
จดัอยู่ในประเภทของนกัท่องเที่ยวท่ีมีศกัยภาพสงูมี 3 ประเภท ไดแ้ก่  

Reformer หรือ ผูร้งัสรรคต์นเอง และโลกใหดี้กว่าเดิม คือ กลุม่คนที่มีความเติบโต ของ
ความคิด สรา้งมมุมองใหม่ ใหก้บัโลกและสงัคม ตอ้งการ เรียนรูส้ิ่งใหม่ และการคน้หา เพื่อเป็น
ประสบการณ ์ท าใหเ้วลา มีความส าคญัมากกว่าเงิน นิยมวดัความส าเรจ็จากคณุค่าภายใน ที่ไม่ใช่
แค่เปลือกนอกอย่างมีรสนิยม 

Succeeder หรือ ผูค้วา้ชยั คือ ผูท้ี่มีการก าหนดเป้าหมายการด ารงชีวิต เชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน เพื่อชีวิตที่มั่นคง จึงท างานหนกั โดยไม่ลืมใหร้างวลักบัตนเองดว้ยสิ่งที่ดีที่สดุ 

Mainstream หรือ ครอบครวัที่อบอุ่น มั่นคง คือ กลุม่คนที่มี ความมั่นคงในชีวิต เกิดจาก
ครอบครวัที่อบอุ่น ใชช้ีวิตตามกฎเกณฑ ์ ไม่ชอบการสุม่เสี่ยงใด ๆ เนน้ความปลอดภยัของ
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ครอบครวัและทรพัยส์ิน ใหค้วามส าคญั และระมดัระวงักบัการใชจ้่าย และราคาสินคา้  (พิจารณีิ 
โลช่ยัยะกลู, 2557) 

นายศกัดิช์ยั ภทัรปรีชากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์
จ ากดั ผูจ้ดังาน Thailand Golf & Dive Expo 2019 กลา่วว่า ประเทศไทยถือเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงในระดบัโลก โดยกลุม่นกัท่องเที่ยวท่ีมีการเติบโตในระดบัที่ดีคือกลุม่
นกัท่องเที่ยวพรีเมียม หรือกลุม่ที่มีก าลงัซือ้สงู และกลุม่มิลเลนเนียล ในช่วงอายรุะหว่าง 25-37 ปี  
ซึ่งสว่นใหญ่เป็นคนวยัท างานและเป็นก าลงัส าคญัที่ขบัเคลื่อนสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดย
มีพฤติกรรมในการใชจ้่ายแบบพรอ้มจ่ายเพื่อตอบสนองความชื่นชอบของตนเป็นหลกั และชอบ
ความทา้ทาย กิจกรรมกลางแจง้ การผจญภยั เช่น การด าน า้ ทัง้ในรูปแบบ Free Diving และ 
Scuba อีกทัง้ยงันิยมเลน่กีฬากอลฟ์ เพื่อแสดงถึงรสนิยมในการใชช้ีวิตตนเองดว้ย จากปัจจยัการ
เติบโตของกลุม่นกัท่องเที่ยวพรีเมียม และกลุม่นีส้ง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมด าน า้เติบโตต่อเนื่อง จะเห็น
ไดจ้ากตวัเลขการผลิตนกัด าน า้ที่มากเป็นอนัดบั 2 ของโลก (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) และประเทศ
ไทยยงัเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนกัด าน า้จากทั่วโลก สง่ผลใหปี้ 2561 ที่ผ่านมาธุรกิจด า
น า้ลกึ หรือ Scuba Diving ของไทย มีมลูค่าสงูถึง 16,000 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้าก
นกัท่องเที่ยวชาวจีนมากสดุที่ 5,288 ลา้นบาท รองลงมาคือ สหราชอาณาจกัร 860 ลา้นบาท 
อินเดีย สรา้งมลูค่า 857 ลา้นบาท ตามล าดบั เหตผุลหลกัที่ท าใหไ้ทยเป็นที่สนใจของต่างชาติ
เนื่องจากบรกิารท่ีมีคณุภาพ ราคาเหมาะสม และที่ส  าคญัคือมีแหลง่ธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม 
(แบรนดเ์อจ, 2562) 

และดว้ยกิจกรรมการด าน า้เพื่อสนัทนาการไดร้บัการยอมรบั และใหค้วามสนใจมากขึน้ จึง
สง่ผลให ้ อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวด าน า้เติบโต และไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลาย นกัด าน า้
จากทั่วทุกมมุโลก ต่างมีความมุ่งหมายท่ีจะออกท่องเที่ยว ส ารวจ ชื่นชม ทศันียภาพใตท้ะเล ตาม
แหลง่ด าน า้ในจดุต่าง ๆ และดว้ยจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มากขึน้ จึงน ามาซึ่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศทางทะเล ทัง้จากความตัง้ใจ และไม่ตัง้ใจ เช่น การเหยียบยืนบนแนวปะการงั การสมัผสั หรือ 
จบัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล (Ong และ Musa, 2012a, 2012b) ในขณะเดียวกนัการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษก์็
เป็นสว่นหนึ่งที่ถกูกล่าวถึงอย่างกวา้งขวาง ในมิติการกระตุน้จิตส านึก สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหเ้กิด
การท่องเที่ยวบนพืน้ฐานความรบัผิดชอบ โดยของประเทศไทยก็ประกาศออกมาเป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 ว่าดว้ยการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษใ์นแหลง่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างยั่งยืน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2559) 
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จากการทบทวนวรณกรรมโดยผูว้ิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีที่จะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้
จากการด าน า้ต่อทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล สามารถกระท าไดโ้ดยศกึษาวิจยัถึง ความสมัพนัธ์
ระหว่างทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยการวดัทศันคติของนกัด าน า้ในดา้น
ต่าง ๆ ดงันี ้ ความรูเ้ชิงทกัษะการด าน า้ (Knowledge on Diving Practice) การตระหนกัรูถ้ึง
กฎระเบียบขอ้ตอ้งหา้มในเขตท่องเที่ยว หรือ อทุยานแห่งชาติทางทะเล (Knowledge on 
Regulation) การมีส่วนรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเล (Commitment) การมีความรูค้วาม
เขา้ใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัทรพัยากรทางทะเล (Awareness of Consequences)(Ong 
และ Musa, 2012a, 2012b) กบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ที่มีอยู่ดว้ยกนั 5 ประการ คือ ความไม่
มั่นคงทางอารมณ ์ (Neuroticism) การแสดงตวั (Extraversion) การเปิดรบัประสบการณ ์
(Openness to Experience) ความเป็นมิตร (Agreeableness) และการมีจิตส านึก 
(Conscientiousness) (Ong และ Musa, 2012a, 2012b) ที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้อนัประกอบไปดว้ย พฤติกรรมการควบคมุทกัษะการลอยตวั 
(Buoyancy Control Diving Behavior) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการจบัหรือสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
(Non-contact Diving Behavior) พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยัขณะด าน า้ (General and 
Safety Behavior) (Ong และ Musa, 2011, 2012a, 2012b) เพื่อใหท้ราบถึงความรู ้และทศันคติ
ต่อพฤติกรรมของนกัด าน า้ ดา้นการด าน า้อย่างมีจิตส านึกต่อการอนรุกัษ์ ทรพัยากรทางทะเล 

เนื่องดว้ยกิจกรรมด าน า้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผูว้ิจยัสนใจ รวมถึงการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเลที่
สามารถท าควบคู่ไปกบักิจกรรมด าน า้เพื่อสนัทนาการ การวิจยัในครัง้นีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยมี
จดุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงความรู ้ และทศันคติ ตลอดจนบคุลิกภาพ ต่อพฤติกรรมของนกัด าน า้ 
ดา้นการด าน า้อย่างมีจิตส านึกต่อการอนรุกัษ ์ ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โดยในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าการศกึษาในพืน้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะ
งนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เนื่องจากเกาะเต่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัในเรื่องของการด าน า้ เป็นเกาะที่
ด  าน า้ไดต้ลอดทัง้ปี เพราะมีจดุด าน า้รอบ ๆ เกาะ 20 กว่าจดุดว้ยกนั (เกาะเต่าอะคอมพลีทไกด,์ 
2563) และดว้ยภมูิประเทศที่มีแนวเขากัน้กลาง จึงสามารถกัน้ลมมรสมุ และกระแสคลื่นในฤดู
มรสมุได ้ (งานสง่เสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเกาะเต่า, 2560) อีกทัง้เกาะเต่ามีโรงเรียนสอน
ด าน า้มากมายเปิดใหบ้รกิาร สามารถผลิตนกัด าน า้เป็นจ านวนมากติดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก (เกาะ
เต่าอะคอมพลีทไกด,์ 2563) 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี  ้

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของนักด าน า้ ระดับบุคลิก 5 องค์ประกอบ และระดับ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 องคป์ระกอบ
กบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ ความเขา้ใจ การท่องเที่ยวด าน า้เชิงอนรุกัษใ์หก้บันกัท่องเที่ยว เพื่อสง่ผลใหเ้กิดคณุค่าแห่ง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. นกัท่องเที่ยว มีแนวปฏิบติัในการด าน า้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ 
3. เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดการอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะ พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาด าน ้าที่ เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรบัการประมาณค่าสัดส่วนประชากรในกรณีที่ไ ม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยการก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2558) ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึ กษ าค้นคว้าครั้งนี ้ ผู ้วิ จัย ได้ใช้วิ ธี การเลื อกตั วอย่ างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) (หทัยชนก พรรคเจริญ และคณะ, 2555) โดยอาศัยความเต็มใจของ
นกัด าน า้ที่จะใหข้อ้มลู การเก็บขอ้มูลเป็นไปตามเขตพืน้ที่ที่ท าการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
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เครื่องมือเก็บขอ้มลู โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกัด าน า้ที่เดินทางมาด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จังหวดัสุราษฎรธ์านี ดว้ยการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในสถานที่ที่ไดท้ า
การก าหนดไว ้จนครบถว้น 385 ตวัอย่าง 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระแบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล มี 6 ดา้น ดงันี ้
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 การศกึษา 
1.1.4 ประเทศที่พ านกัถาวร  
1.1.5 ระดบัของนกัด าน า้ 
1.1.6 จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ 
1.1.7 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ 

1.2 ทศันคติของนกัด าน า้ 
1.2.1 ความรูเ้ชิงทกัษะการด าน า้ 
1.2.2 การตระหนักรูถ้ึงกฎระเบียบขอ้ตอ้งหา้มในเขตท่องเที่ยวหรืออุทยาน

แห่งชาติทางทะเล 
1.2.3 การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเล 
1.2.4 การมีความรูค้วามเขา้ใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับทรพัยากรทาง

ทะเล 
1.3 ลกัษณะบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มี 5 ดา้น ดงันี ้

1.3.1 การเปิดรบัประสบการณ ์
1.3.2 การมีสติส านึกรูผ้ิดชอบ 
1.3.3 การเปิดเปิดเผยตวัตน 
1.3.4 การประนีประนอมเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
1.3.5 อารมณห์วั่นไหววิตกจรติ 

2. ตวัแปรตามมี 1 ตวัแปร คือ พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ มี 3 ดา้น ดงันี ้
2.1 พฤติกรรมการควบคมุทกัษะการลอยตวั 
2.2 พฤติกรรมการจบัหรือสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
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2.3 พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยัขณะด าน า้ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
นกัด าน า้ หมายถึง นกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี 
ระดบัของนกัด าน า้ หมายถึง ระดบัความสามาถในการด าน า้ที่นกัด าน า้ไดร้บัใบอนุญาต

จากสถาบนัด าน า้ที่นกัด าน า้ไดส้  าเรจ็หลกัสตูรการด าน า้มา 
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ หมายถึง จ านวนครัง้ที่นกัด าน า้ไดด้  าน า้มาตัง้แต่ครัง้แรกจนถึง

ปัจจบุนั 
ทกัษะการด าน า้ หมายถึง ทกัษะของการด าน า้ของนกัด าน า้ ที่ประกอบไปดว้ยการ

วางแผนก่อนการด าน า้ ทกัษะการด าน า้ที่จ  าเป็น เช่น การสื่อสารใตน้ า้ การตีขา การเตรียมอปุกรณ ์
ตลอดจนการรกัษาระดบัการลอยตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อปะการงัหรือระบบนิเวศทางทะเล 
อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

การตระหนกัรูถ้ึงกฎระเบียบขอ้ตอ้งหา้มในเขตท่องเที่ยวหรืออทุยานแห่งชาติทางทะเล 
หมายถึง การรบัรูถ้ึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้หา้ม รวมถึงบทลงโทษต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้หากท า
ผิดพลาดจากกฎระเบียบจากสถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ ไดก้ าหนดไว ้ 

ทศันะคติของนกัด าน า้ หมายถึง สิ่งที่สะทอ้นความรูส้ึกนึกคิดของนกัด าน า้ ต่อการรบัรูใ้น
ดา้นทกัษะการด าน า้ การตระหนกัรูถ้ึงกฎระเบียบขอ้ตอ้งหา้มต่าง ๆ ในเขตท่อง หรือ อทุยาน
แห่งชาติทางทะเล การมีส่วนรว่มในการอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล รวมถึงการมีความรูค้วาม
เขา้ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัทรพัยากรทางทะเล 

การมีสว่นรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล หมายถึง การไดม้ีบทบาท หรือ เก่ียวขอ้ง 
การเป็นส่วนหนึ่งที่ไดเ้ขา้รว่มในกิจกรรม หรือ มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงออก หรือ เขา้รว่มกิจกรรม
ใด ๆ ที่มีลกัษณะในการแสดงถึงการดแูลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดลอ้ม และทรพัยากรทางทะเล เช่น การ
ไม่ทิง้ขยะลงแหลง่น า้ การเขา้รว่มกิจกรรมด าน า้เก็บขยะ การบรจิาคทรพัยส์ินเพื่อสง่เสรมิกิจกรรม
การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล เป็นตน้ 

การมีความเขา้ใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัทรพัยากรทางทะเล หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรูถ้ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าทัง้ที่ตัง้ใจ และไม่ตัง้ใจก็ตาม ที่สง่ผลถึงทรพัยากรทาง
ทะเล ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต หรือ สิ่งไม่มี่ชีวิตก็ตาม เช่น การรบัรูถ้ึงผลกระทบจาก
สารเคมีในครีมกนัแดดต่อปะการงั การรบัรูถ้ึงผลที่เกิดขึน้จากการเหยียบ หรือ เตะปะการงั เป็นตน้ 
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บคุลิกภาพ (Personality) หมายถึง องคป์ระกอบภายใน และภายนอกของบคุคลที่
สะทอ้นตวัตนของแต่ละบุคคลใหม้ีเอกลกัษณท์ี่แตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็น รูปรา่งลกัษณะ
ภายนอก การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ความรูส้ึกนึกคิด ฯลฯ โดยบุคลิกภาพของคนเราสามารถ
พฒันาปรบัปรุง และเปลี่ยนแปลงไดด้ว้ยการปรบัเปลี่ยนกระบวนการคิด เพื่อเสริมสรา้งพฒันา
บคุลิกภาพใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึน้ได ้

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ หมายถึง รูปแบบหนึ่งในการจดักลุม่ของบคุลิกภาพจาก
นกัจิตวิทยาที่สามารถช่วยอธิบายถึงโครงสรา้งของบคุลิกภาพของแต่ละบุคคลได ้ โดยบางคนอาจ
มีลกัษณะเด่นตามทัง้ 5 องคป์ระกอบ แต่บางคน อาจจะเด่นแตกต่างกนัไป โดยแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทไดแ้ก่ 

1. การเปิดรบัประสบการณ์ (Openness to Experience) หมายถึงมีการมีความคิด
สรา้งสรรค ์มีความอยากรูอ้ยากเห็น การเปิดกวา้งในการเรียนรูป้ระสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นศิลปะ หรือ สนุทรียภาพอ่ืน ๆ มีความคิดที่เปิดกวา้งพรอ้มที่จะท าสิ่งใหม่ ๆ 

2. การมีสติส านึกรู ้ผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึงบุคลิกภาพที่แสดง
ออกมาอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความรบัผิดชอบ มีจดุมุ่งหมาย มุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 

3. การเปิดเผยตัวตน (Extraversion) เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกมาในลกัษณะของ
การชอบเข้าสังคม กล้าแสดงออก รักการผจญภัยหรือกิจกรรมที่ท้าทาย อุดมไปด้วยความ
กระตือรือรน้ อารมณดี์ และมองโลกในแง่ดี 

4. การประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึงบุคลิกภาพที่มีลักษณะอ่อนโยน 
อ่อนนอ้มถ่อมตน ใหค้วามรว่มมือ เห็นอกเห็นใจ เปิดเผย เป็นมิตร และตรงไปตรงมา 

5. อารมณ์หวั่นไหววิตกจริต (Neuroticism) หมายถึงบุคลิกภาพของคนที่ควบคุม
ตนเองไม่ได ้มีปัญหาในการปรบัตวัในสถานการณต่์าง ๆ มีความวิตกกงัวล โกรธง่าย รูส้ึกหดหู่ มี
ความหนุหนัพลนัแลน่ รวมถึงการแสดงถึงความอ่อนแอ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ หมายถึง สิ่งที่นกัด าน า้ไดก้ระท า ไม่ว่าจะ
ก่อน หลงั หรือ ในขณะที่นกัด าน า้ก าลงัด าน า้อยู่ 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั หมายถึง ความสามารถ และใสใ่จในการควบคมุการ
ลอยตวัของนกัด าน า้ขณะอยู่ใตผ้ิวน า้ 

พฤติกรรมการจบัหรือสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล หมายถึง การกระท าของนกัด าน า้ที่มกีารจบั 
หรือ สมัผสัสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ใตท้ะเล ทัง้ที่ตัง้ใจ และไม่ตัง้ใจ 
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พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยัขณะด าน า้ หมายถึง การกระท าของนกัด าน า้ที่ให้
ความใสใ่จต่อทกัษะการด าน า้ต่าง ๆ เช่น การตีขา การใสใ่จต่ออปุกรณด์ าน า้ การส ารวจระดบั
ความลกึขณะด าน า้ของตวัเอง การส ารวจปรมิาตรอากาศที่ใชข้ณะด าน า้อยู่เสมอ เป็นตน้ 

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย  

การศึกษาวิจยัเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและบคุลิก 5 องคป์ระกอบกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุ
การศึกษา เชือ้ชาติ ระดบัของนกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของนกัด าน า้ (Chung, Au, และ Qiu, 2013; 
Ong และ Musa, 2012a, 2012b; Salim, Bahauddin, และ Mohamed, 2013; Thapa, Graefe, 
และ Meyer, 2006) ดา้นทศันคติของนกัด าน า้ ประกอบไปดว้ย การตระหนกัรูถ้ึงกฎระเบียบ การมี
สว่นรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล และความเขา้ใจในผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัทรพัยากร
ทางทะเล (Ong และ Musa, 2011, 2012a, 2012b) และลกัษณะบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ การเปิดรบัประสบการณ ์ การมีสติส านึกรูผ้ิดชอบ การเปิดเผยตวัตน การประนีประนอมเขา้
กบัผูอ่ื้นไดดี้ อารมณห์วั่นไหววิตกจรติ (Ong และ Musa, 2012a, 2012b)ส่งผล และมี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ อนัประกอบไปดว้ย พฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั พฤติกรรมการจบั หรือ สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล และพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั
ขณะด าน า้ (Ong และ Musa, 2011, 2012a, 2012b) การศกึษาในครัง้นี ้ท าใหท้ราบถึง ทศันคติ 
และลกัษณะบุคลิกภาพ ที่มีความสมัพนัธก์นั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าผลงานวิจยัไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ เป็นแนวปฏิบติัในการด าน า้
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เพื่อสง่ผลใหเ้กิดคณุค่าแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผูว้ิจยัจึงได้
กรอบแนวคิดดงันี ้
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ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ทัศนคติของนักด าน ้า 
- กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
- การมีสว่นรว่มในการอนุรกัษท์รพัยากรทาง
ทะเล 
- การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 

บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
- การเปิดรบัประสบการณ ์
- การมีสติส านึกรูผ้ิดชอบ 
- การเปิดเผยตวัตน 
- การประนีประนอมเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
- อารมณห์วั่นไหววิตกจริต 

พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้า
ของนักด าน ้า 
- พฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั 
- พฤติกรรมการจบั หรือ สมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
- พฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยัขณะด าน า้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศกึษา 
- ประเทศที่พ านกัถาวร 
- ระดบัของนกัด าน า้ 
- จ านวนไดฟ์ของนกัด าน า้ 
- รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ประเทศที่พ านกัถาวร ระดบัของ

นกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

2. ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

3. บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง และน ามาใชป้ระกอบการศกึษา “ความสมัพนัธ์

ระหว่างทศันคติและบุคลิก 5 องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” ไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดการท่องเที่ยวด าน า้เชิงอนุรกัษ์ 
1.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์
1.2 องคป์ระกอบการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์
1.3 แนวคิดกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทการด าน า้ลกึ 
1.4 แนวคิดการด าน า้เชิงอนรุกัษ ์
1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าน า้ 
1.6 แนวคิดพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 

2. แนวคิดทศันคติ และพฤติกรรม 
2.1 ความหมายของทศันคติ 
2.2 ปัจจยัที่ท าใหเ้กิดทศันคติ 
2.3 องคป์ระกอบของทศันคติ 
2.4 ความหมายของพฤติกรรม 
2.5 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
2.6 ประเภทของพฤติกรรม 
2.7 ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรม 
2.8 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติ และพฤติกรรม 

3. ทฤษฎีบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
3.1 ความหมายของบคุลิกภาพ 
3.2 ทฤษฎีบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

4. บรบิทของเกาะเต่าอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
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1. แนวคิดการท่องเที่ยวด าน ้าเชิงอนุรักษ ์
1.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ (Ecotourism) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราช
บณัฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสภา, 2554) ไดบ้ญัญัติศัพท ์“Ecotourism” หรือ “การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ” ในหมวดหมู่ศัพท์ภูมิศาสตร ์หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรบัผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทอ้งถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมที่เก่ียวกับระบบนิเวศ โดยมีการ
เรียนรูร้่วมกนัของผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการสิ่งแวดลอ้ม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดจิตส านึกในการรกัษาระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
นอกจากนั้นยังมีนักวิจัยไดใ้หน้ิยามของการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้
หลากหลายทรรศนะ ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปไว ้ดงันี ้

อิทธิพล โกมิล (2553) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบ
หนึ่งที่ เกิดจากการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความ
รบัผิดชอบ โดยไม่รบกวน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนใด แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติบริเวณนั้น โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อการชื่นชม ศึกษา เรียนรู ้และเพลิดเพลินไปกับ
ทศันียภาพ ลกัษณะทางวฒันธรรมของทอ้งถิ่นนัน้ ทัง้ยงัช่วยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจใหเ้กิดขึน้ใน
แหล่งท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่นด้วยแนวคิดพื ้นฐานของการท่องเที่ยวเชิ ง
อนรุกัษ ์

วลญัชร์ชั วรวลัยรตัน ์และ ศศิธร งว้นพนัธ ์(2557) ใหค้วามหมายของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ว่า การท่องเที่ยวที่ด  าเนินภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ 
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร คนในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว รวมถึงตอ้งยินยอมใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนไดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจอนัเกิดจาก
การท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และตอ้งชีน้  าภายใตค้วามปรารถนาของชมุชนคนในทอ้งถิ่นนัน้  

รฐักานต ์สามสี (2558) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ที่เป็นธรรมชาติเฉพาะถิ่น รวมถึงวฒันธรรมที่เก่ียวเนื่องในระบบนิเวศ โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้
รว่มกนักบัทอ้งถิ่นเพื่อเสรมิสรา้งการมีจิตอนรุกัษ์ต่อการรกัษาระบบนิเวศนัน้ใหย้ั่งยืน 

อุทิศ สังขรตัน ์และ ธเนศ ทวีบุรุษ (2558) ใหค้วามหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์
หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ไดห้มายถึงแหลง่ท่องเที่ยวในธรรมชาติเพียง
อย่างเดียว แต่หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีการอนุรกัษ์ควบคู่กันไป อยู่บนพืน้ฐานของการท่องเที่ยว
อย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่เกิดการท าลายสถาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศ 
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เพทาย ธาราศักดิ์ (2559) นิยามว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ คือ การท่องเที่ยวใน
รูปแบบหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม โดยไม่รบกวนต่อระบบ
นิเวศ มุ่งเน้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และเรียนรูส้ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่ อเอือ้
ประโยชน์ต่อการฟ้ืนคืนธรรมชาติ ซึ่งชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนต่์อชุมชนสรา้งจิตส านึกใหก้บัทุกฝ่าย ใหเ้กิดการอนุรกัษ์หวงแหนธรรมชาติ ใหเ้กิดความ
ยั่งยืน 

บุญชัย อาสอภิสิทธิ์ (2561) นิยามค าว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ หมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม และผูท้ี่มาท่องเที่ยวนัน้จะตอ้งเป็นบคุคลเฉพาะกลุม่โดยรู ้และ
ไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม เช่น ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรของชุมชน หรือ สิ่งอ่ืนใดในบริ เวณนัน้ที่
จะท าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังรวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

กล่าวโดยสรุปนิยามของค าว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
คือการท่องเที่ยวในสถานที่ ต่าง ๆ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ หวงแหน ไว้ซึ่งทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น โดยไม่ท าลาย หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อ
สิ่งแวดลอ้ม และทรพัยากรในทอ้งถิ่นนั้น ๆ และเป็นการสรา้งมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่น 
แหล่งท่องเที่ยว และชมุชน บนพืน้ฐานของการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ ใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจที่ดี และ
อนรุกัษไ์วซ้ึ่งทรพัยากรอย่างยั่งยืน 

 
1.2 องคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ ์

สถาบนัพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรกัษ์ (2554) ไดส้รุปองคป์ระกอบการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษไ์ว่ว่า ประกอบดว้ยพืน้ฐาน 5 อย่าง ดงันี ้

1. ต้องอยู่บนพื ้นที่ฐานของธรรมชาติ (Natural Based Tourism) หมายถึง ต้อง
จ าเพาะมุ่งเน้นเรื่องชีววิทยา ลักษณะกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
ศึกษาเรื่องการอนุรกัษ์ การวางแผน การพัฒนา การจัดการดา้นการท่องเที่ยว เพราะที่กล่าวมา
ลว้นเป็นพืน้ฐานอยู่กบัธรรมชาติ 

2. ต้องท าให้ระบบนิเวศยั่งยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เป็น
การท่องเที่ยวที่สนบัสนุนใหเ้กิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สงัคมที่ยั่งยืน และสิ่งแวดลอ้มที่ยงัยืน ควบคู่กัน
ไป การท าแหล่งท่องเที่ยวเป็นกุญแจส าคัญใยการจัดการกิจกรรมของมนุษย ์เป็นการพฒันาดา้น
ศกัยภาพในการรบัรอง และคณุภาพแหลง่ท่องเที่ยว ท าใหส้ิ่งแวดลอ้มยงัคงอยู่ ไม่เสื่อมสลายไป 
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3. ต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ (Environment Educative Tourism) เป็น
การศึกษาสิ่งแวดลอ้ม และแปลความหมาย ใหเ้ป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งความสนุกสนาน 
และใหป้ระสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์อย่างมีความหมาย ดึงดูดผูท้ี่ที่ปรารถนาตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างมีจิตส านึก โดยพฒันาความคิด จิตใจ ความรูส้ึกชื่นชม
ต่อสิ่งแวดลอ้ม การศึกษาเรื่องเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว และชมุชน ช่วยให้
กิจกรรมการท่องเที่ยวนัน้ยงัคงอยู่อย่างยั่งยืน การแปลความหมายช่วยใหน้กัท่องเที่ยวเห็นภาพใน
การพิจารณาสิ่งแวดลอ้มนัน้ไดช้ดัเจนขึน้ ก่อใหเ้กิดคณุค่าทางวฒันธรรม และธรรมชาติ  

4. ตอ้งใหชุ้มชนมีรายได ้(Locally Benefit Tourism) เป็นการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน
ร่วม นอกจากการท่องเที่ยวจะให้ประโยชนต่์อชุมชน และสิ่งแวดลอ้มแลว้ สนับสนุนใหเ้กิดการ
พัฒนาคุณภาพประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุมชนในทอ้งถิ่นไดใ้หค้วามร่วมมือในการท่องเที่ยว 
เกิดเป็นการใหค้วามรู ้บริการ ความสะดวก การจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นทอ้งถิ่น ผลประโยชนเ์หล่านี ้
จะมีน ้าหนักกว่าที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีให้ต่อแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์น าไปสูก่ารก่อใหเ้กิดรายไดห้มนุเวียนเพื่อจดัการการอนรุกัษ ์ท าใหส้งัคม และ
การรกัษาไวซ้ึ่งสิ่งแวดลอ้ม เติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มกนั 

5. ต้องท าใหน้ักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ (Tourism Satisfaction) ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งส าคญัต่อนกัท่องเที่ยว เป็นการเสรมิสรา้งประสบการณท์ี่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจ 
ควรเป็นอนัดบัรองลงมาจากการอนรุกัษ์ 

รฐักานต ์สามสี (2558) ไดก้ล่าวสรุปถึงองคป์ระกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ไวว้่า องคป์ระกอบหลกัของการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์นั้นประกอบดว้ยกัน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบด้านพื ้นที่  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ เก่ียวเนื่องกับ
ธรรมชาติ มีเอกลกัษณเ์ฉพาะถิ่น รวมไปถึงแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์ที่เก่ียวเนื่องกับระบบ
นิเวศของพืน้ที่นัน้ ๆ  

2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะของการมีความ
รบัผิดชอบ (Responsible Travel) ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม มีการจดัการที่
ยั่งยืน รวมไปถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากร การจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม การป้องกันก าจัดมลพิษ และ
การควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต เพื่อก่อใหเ้กิดการจัดการดา้นการท่องเที่ยว
อย่างยั่ งยืน (Sustainable Managed Tourism) เสริมสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รบัผิดชอบ (Responsible Travel) ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม 
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3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรูเ้ป็นองคป์ระกอบ (Learning Process) โดยมีการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอ้ม และระบบ
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดความรู ้ความประทับใจ ประสบการณ ์
เสริมสรา้งความตระหนกั และจิตส านึกที่ดีต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ใหก้บันกัท่องเที่ยว 
ประชาชนในทอ้งถิ่น และผูป้ระกอบการ 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการท่องเที่ยวที่ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน (People Participation) ที่มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน ไดร้บัประโยชน ์มี
การติดตามผลการปฏิบัติ ตลอดจนร่วมมือในการบ ารุงรกัษาทรพัยากรท้องถิ่น ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได ้การยกระดับคุณภาพชีวิต และผลตอบแทนที่สามารถน ากลบัมาบ ารุงรกัษา และ
จดัการการท่องเที่ยวนัน้ได ้

หากการท่องเที่ยวใดมีไม่ครบทัง้ 4 กระบวนการดงักล่าว ก็จดัไดว้่าเป็นการท่องเที่ยว
เชิงอนรุกัษท์ี่ไม่สมบรูณ ์ซึ่งการท่องเที่ยวนัน้อาจอยู่ในรูปแบบอ่ืน 

เพทาย ธาราศักดิ์ (2559) ไดก้ล่าวสรุปถึง องคป์ระกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ 
การท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษไ์วว้่า เป็นการท่องเที่ยวท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้

1. องคป์ระกอบดา้นจิตส านึกในการดแูลรกัษาทรพัยากรของแหล่งท่องเที่ยว คือการ
ถ่ายทอดความรู ้และสื่อความหมายดา้นการอนุรกัษ์ สิ่งแวดลอ้ม ที่สามารถท าให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุก
ภาคสว่นเกิดการต่ืนตวัตอยสนองต่อการมีจิตส านึกในการดแูลทรพัยากรของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวทีทมีกระบวนการ
เรียนรูส้ภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ อนัน าไปสูก่ารปลกูสรา้งจิตส านึกที่ดี และถกูตอ้งแก่ผู้
มาท่องเที่ยว 

3. องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจ เกิดการสนบัสนุน เสริมสรา้งประสบการณ ์ดา้น
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรมทอ้งถิ่น ใหก้ับนักท่องเที่ยว ไดร้บัความรู ้ความประทับใจ และ
ประสบการณท์ี่ดี รวมถึงการ ก่อใหเ้กิดผลประโยชน ์รายได ้ในชมุชน แหลง่ท่องเที่ยวนัน้  

4. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนรว่ม เป็นองคป์ระกอบที่สนบัสนุนใหค้นในทอ้งถิ่นไดม้ี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ จดัการ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างร่วมมือกัน ช่วยใหค้นใน
ท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจ เกิดการหวงแหนในทรพัยากร เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ในการ
เสรมิสรา้งการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์
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องค์ประกอบเหล่านี ้จะน าพาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวที่ ดี เกิดความเป็น
สุขลักษณะในท้องถิ่น มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เสริมสรา้งให้
นกัท่องเที่ยวไดร้บัประสบการณท์ี่ดี มีสว่นรว่มในการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ ์ 

จากองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ดังไดย้กมา สามารถสรุปไดว้่า ในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์นั้น การที่จะเกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ที่เติบโตไปอย่างยั่งยืนได้ จ าเป็น
จะตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้เป็นส่วนประกอบ องคป์ระกอบดา้นพืน้ที่ ดา้นการ
จดัการการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ดา้นการสรา้งจิตส านึกใหเ้กิดความหวงแหน
รวมถึงความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยว  ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนัน้ รวมถึงการมีสว่นร่วมจาก
นกัท่องเที่ยว และองคป์ระกอบดา้นการสรา้งความพึงพอใจ หากมีการบรูณาการทุกภาคสว่นใหล้ง
ตัว จะท าใหศ้ักยภาพในการท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นเกิดขึน้ เกิดการความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมแรง
ร่วมใจในการอนุรกัษ์หวงแหนทรพัยากร สรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในชุมชน 
น าพาไปอยู่การท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษอ์ย่างยั่งยืน 

 
1.3 แนวคิดกิจกรรมท่องเทีย่วประเภทการด าน ้าลึก 

การด าน า้จดัเป็นกิจกรรมสนัทนาการประเภทหนึ่ง ประกอบดว้ยหลากหลายประเภท 
เช่น การด าน า้เหนือผิวน า้ (Snorkeling) หรือ (Skin Diving) การด าน า้ลึก (Scuba Diving) และ 
การด าน า้ตัวเปล่า (Free Diving) ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะ การด าน า้ลึก
เป็นหลกั  

การด าน ้าลึก  หรือ  ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Scuba Diving ย่อมาจาก Self 
Contained Underwater Breathing Apparatus Diving คือ การด าน า้โดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจ 
ประกอบไปดว้ยชุดอปุกรณด์ าน า้ และถงัอากาศที่ติดตวันกัด าน า้ ท าใหด้ าน า้ และเคลื่อนที่ไดโ้ดย
อิสระใตน้ า้ ในระยะเวลาที่ยาวนาน (America Navy, 2016; พิชิต เมืองนาโพธิ์, 2550) 
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ภาพประกอบ 2 กิจกรรมการเตรียมตวัก่อนด าน า้ลกึ 
 

ที่มา: ดลรวี ปัญญาผาบ (2561) 
 
โดยปกติทั่วไปนกัด าน า้จะมีอปุกรณม์าตรฐานที่ส  าคญัติดตวั ขณะด าน า้ ดงันี ้(ธีรพล 

เกิดเนตร, 2560) 
1. หนา้กากด าน า้ (Mask) เป็นเสมือนหนา้ต่าง ช่วยใหน้ักด าน า้ไดม้องเห็นใตน้ า้ได้

อย่างสะดวก เลนสม์ีลกัษณะพิเศษ ที่ทนทานต่อสภาวะความกดดนัของอากาศใตน้ า้ 
2. เสือ้ชูชีพ (BCD: Buoyancy Compensator Device) เป็นชูชีพ ที่ช่วยปรบัสภาพ

การลอยตัวใตน้ า้ และบนผิวน า้ ดว้ยการออกแบบพิเศษที่สามารถเติมลม หรือ ปล่อยลม เพื่อปรบั
สมดุลน า้หนักตัว ขณะด าน า้ได ้โดยมีอยู่ดว้ยกนัสองประเภทคือ แบบแจ็กเก็ต (Jacket หรือ Vest 
Style BCD) เป็นแบบที่ไดร้บัความนิยมมากสดุ มีลกัษณะคลา้ยเสือ้ชูชีพ ดา้นในจะมีช่องส าหรบั
เก็บอากาศ และจุดส าหรบัต่อสายในการเติมอากาศ ส่วนอีกแบบจะเป็นถุงลมส าหรบัการลอยตัว 
(Back Mounted BCD หรือ Wing Style) จะเป็นถุงลมใชส้วมติดตวันกัด าน า้จากดา้นหลงั ก่อนติด
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ถังอากาศ เมื่อเติมอากาศจะมีลักษณะคลา้ยปีก จึงเรียกว่า Wing Style ขอ้ไดเ้ปรียบของ Wing 
Style คือ จะมีอิสระใยการเคลื่อนตวัไดดี้กว่า 

3. ถงัอากาศ (Tank) ท าหนา้ที่เก็บอากาศที่นกัด าน า้ใชห้ายใจใตน้ า้ ทนแรงกดดนัได้
สงูถึง 320 บาร ์(Bar) โดยปกติจะอดัอากาศส าหรบัใชใ้นการด าน า้ที่ประมาณ 200 บาร ์อากาศที่
อดัเขา้ไปก็คืออากาศที่ใชห้ายใจในปกติบนบก ส าหรบัตัวถังอากาศจะมีวาวว์เปิดปิด เมื่อท าการ
ต่อเขา้กบัอปุกรณส์ าหรบัหายใจใตน้ า้ 

4. อุปกรณ์ส าหรบัหายใจใตน้ า้ (Regulator) เป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับถังอากาศบริเวณ
จดุเชื่อมต่อ (First Stage) ประกอยดว้ยสายจ านวน 4 เสน้ คือ ที่หายใจหลกั (Primary Regulator) 
ที่หายใจส ารอง (Octopus) ตวัปรบัอากาศความดนัต ่า (Low Pressure) เอาไวต่้อกบั BCD เพื่อน า
อากาสเขา้ เพื่อช่วยในการลอยตัว และตัวปรบัอากาศความดันสูง (High Pressure) เอาไวติ้ดกับ
มาตรวัด (Gauge) ที่ตอ้งมี คือ มาตรวัดปริมาณอากาศในถงั นอกจากนัน้ยังสามารถเอาไวต่้อกับ
มาตรวดัอ่ืน ๆ ได ้เช่น มาตรวดัระดบัความลกึ และเข็มทิศ เป็นตน้  

5. เข็มขดัตะกั่ว (Weight Belt) เป็นอปุกรณท์ี่ช่วยใหน้กัด าน า้จมลงในน า้ได ้โดยเข็ม
ขดัจะใชร้อ้ยกอ้นตะกั่วแลว้สวมใส่ไวท้ี่เอว โดยตะกั่ว 1 กอ้นมีน า้หนกัประมาณ 1 กิโลกรมั โดยนกั
ด าน า้จะเลือกใชจ้ านวนตะกั่วตามความเหมาะสมของตน ส าหรบัเข็มขดัตอ้งสามารถปลดออกได้
ง่าย เนื่องจากหากเกิดเหตสุดุวิสยั มีความจ าเป็นจะตอ้งปลดตะกั่วทิง้ ก็สามารถท าไดโ้ดยปลดหวั
เข็มขดัไดใ้นทีเดียว 

6. ฟิน หรือ ตีนกบ (Fin) เป็นอปุกรณส์ าหรบัช่วยในการว่ายน า้ การเลือกใชฟิ้น ขึน้อยู่
กบัความมถนดัของนกัด าน า้ 

7. เว็ทสูท หรือ ชุดประดาน ้า (Wetsuit) มีรูปแบบ ความหนา ที่ต่างกันไป ยิ่งหนา
เท่าไหร่ ยิ่งท าใหร้่างกายอบอุ่นเท่านั้น เว็ทสูทที่เหมาะสมกับนักด าน า้ จะตอ้งไม่คับ หรือ หลวม
จนเกินไป โดยมากส าหรบัการด าน า้ในภูมิภาคของประเทศไทย นิยมเว็ทสทูที่มีความหนาระหว่าง 
2-3 มิลลิเมตร 
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ภาพประกอบ 3 นกัด าน า้ขณะด าน า้ พรอ้มอปุกรณพ์ืน้ฐาน 

 
ที่มา: ฤชากร พรมศิร ิ(2560) 

 
1.3.1 ขอ้มลูหลกัสตูรระดบัการด าน า้ลกึของสถาบนัต่าง ๆ 

หลกัสตูรการเรียนด าน า้ลกึนัน้มีหลากหลายหลกัสตูร ซึ่งในแต่ละหลกัสตูรก็มีการ
จ าแนกอีกหลายระดับ โดยการศึกษาวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลระดับของหลกัสตูรการด า
น า้จากสถาบนัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.3.1.1 สถาบนัด าน า้ PADI (Professional Association of Diving Instructors) 
เป็นสถาบันด าน า้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานร่วมกว่า 50 ปี โดยมีหลักสูตรด าน า้ต่าง ๆ 
มากมายในปัจจุบัน อาทิเช่น หลักสูตรด าน า้ลึก (Scuba Diving) หลักสูตรด าน า้ตัวเปล่า (Free 
Diving) หลักสูตรด าน า้ด้วยทักษะพิเศษ (Technical Diving) ทั้งนีผู้ว้ิจัยขอน าเสนอในหลักสูตร
การด าน า้ลึก (Scuba Diving) ที่ประกอบไปดว้ย 15 ระดบั ดงัต่อไปนี ้(Professional Association 
of Diving Instructors, 2019)  

1) ระดบันกัด าน า้เบือ้งตน้ (Open Water Diver) เป็นหลกัสตูรด าน า้ลกึระดบั
เบือ้งต้น โดยคุณสมบัตรผูเ้รียนในระดับนีจ้ะตอ้งมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป ในหลักสูตรนี ้จะสอน
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เก่ียวกบัการจัดเตรียมอปุกรณส์ าหรบัการด าน า้ ความปลอดภัย การควบคมุการลอยตวั และการ
แกไ้ขสถานการณใ์ตน้ า้ในกรณีอุปกรณใ์ตน้ า้หลุด เป็นตน้ เมื่อส าเร็จหลกัสูตรนีจ้ะสามารถด าน า้
เพื่อสนัทนาการโดยด าน า้ลกึไดท้ี่ระดบัความลึกสดุ 18 เมตร 

2) ระดับนักด าน ้าขั้นสูง (Advanced Open Water Diver) โดยหลักสูตรนี ้
ผูเ้รียนจะตอ้งมีอายุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป ส าหรบัหลกัสตูรนีจ้ะสอนใหน้กัด าน า้สามารถด าน า้ในความ
ลึกที่ลึกสุดถึง 40 เมตร โดยนักด าน า้ในระดับนีจ้ะสามารถเปิดประสบการณ์ด าน า้ในหลักสูตร
พิเศษ (PADI Special Diver) ที่หลากหลายมากขึน้ อาทิเช่น การด าน า้ตอนกลางคืน (Night Dive) 
การด าน า้ส  ารวจเรือจม (Wreck Dive) การด าน า้ดว้ยอากาศชนิดพิเศษ (Enriched Air Diver) เป็น
ตน้ 

3) ระดับนักด าน ้าช่วยชีวิต (Rescue Diver) โดยหลักสูตรนี ้ผู ้เรียนจะต้อง
ส าเร็จหลกัสูตรระดับ Advanced Open Water Diver  และผ่านหลกัสูตรการอบรมปฐมพยาบาล 
และซีพีอาร ์ Emergency First Response Primary and Secondary Care (CPR and First Aid) 
โดยหลกัสตูรนีจ้ะสอนใหน้กัด าน า้เรียนรูเ้ก่ียวกบัการรบัมือกบัสถานการณฉ์ุกเฉินจากการด าน า้ ทัง้
ใตน้ า้ และบนบก โดยนกัด าน า้ระดบันีจ้ะสามารถดแูลตวัเองในกรณีฉุกเฉิน และความเสี่ยงต่าง ๆ 
ได้ รวมถึงการจัดการรบัมือกับสภาวะความเครียดของนักด าน า้คนอ่ืน การจัดการเรื่องสภาวะ
ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชอุ้ปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน การใหค้วามช่วยเหลือกับนักด าน า้ที่
เกิดอาการวิตกกังวล (Panicked Divers) และการให้ความช่วยเหลือนักด าน ้าที่ หมดสติ 
(Unresponsive Divers) 

4) ระดบันกัด าน า้ผูช้  านาญ (Master Scuba Diver) ส าหรบัระดบันี ้นกัด าน า้
จะตอ้งเป็นนักด าน า้ระดับ Rescue Diver ที่มีประสบการณ์การด าน า้ตั้งแต่ 50 ไดฟ์ ขึน้ไป และ
ต้องมีทักษะการด าน ้าในหลักสูตรพิเศษ (PADI Special Diver) อีกอย่างน้อย 5 ระดับ จึงจะ
สามารถเรียนหลกัสตูรนีไ้ด ้

5) ระดับนักด าน า้ผู ้ช  านาญพิเศษ (Divemaster) ส าหรบัระดับนี ้นักด าน ้า
จะตอ้งเป็นนักด าน า้ระดับ Rescue Diver อายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ผ่านการด าน า้มาไม่น้อยกว่า 40 
ไดฟ์ และจะต้องท าการฝึกฝนในการเรียนรูก้ารด าน ้าในระดับนี ้อีก 60 ครั้ง จึงจะสามารถจบ
หลักสูตร Divemaster ได้ ส  าหรบันักด าน า้ที่จบหลักสูตรนี ้ จะสามารถเป็นผู้น าด าน ้าได้ (Dive 
Leader) 

6) ระดบันักด าน า้ผูใ้หก้ารช่วยเหลือ (Adaptive Support Diver) นกัด าน า้ใน
ระดบันี ้จะตอ้งเป็นนกัด าน า้ที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และเป็นนกัด าน า้ระดบั Open Water Diver 



  21 

โดยนกัด าน า้ที่จะเรียนในระดบันีจ้ะตอ้งผ่านการเรียนหลกัสตูรการอบรมปฐมพยาบาล และซีพีอาร  ์
Emergency First Response Primary and Secondary Care (CPR and First Aid) จึ ง จ ะ
สามารถเรียนในหลกัสตูรนีไ้ด ้เมื่อส าเร็จหลกัสตูร จะสามารถเป็นนกัด าน า้ที่ใหค้วามช่วยเหลือนกั
ด าน า้ที่ตอ้งการการดแูลเป็นพิเศษ เช่น ผูพ้ิการ เป็นตน้ 

7) ระดบันักด าน า้ช านาญการหลกัสูตรพิเศษ (Adventure Diver) ในระดับนี ้
จะเป็นระดับที่แตกย่อยออกมาจากระดับ Advanced Open Water Diver ส าหรับนักด าน ้าที่
ตอ้งการประสบการณท์ี่แปลกใหม่ยิ่งขึน้ เช่น ตอ้งการเป็นนกัถ่ายรูปใตน้ า้ การด าน า้ดว้ย Dry Suit 
ซึ่งเป็นชดุด าน า้ที่ใชใ้นการด าน า้ในที่มีอณุหภมูิต  ่า 

8) ระดับทดลองด าน ้า (Scuba Diver) ในระดับนีจ้ะเป็นหลักสูตรระยะสั้น
ส าหรบัผูท้ี่มีเวลานอ้ย หรือ ตอ้งการทดลองเรียนด าน า้ โดยระดับนีจ้ะมีครูผูฝึ้กสอนตามประกบ
ขณะด าน า้อยู่เสมอ และสามารถลงด าน า้ไดท้ี่ความลึกไม่เกิน 12 เมตร และหากสนใจจะเรียน
เพิ่มเติมเพื่อไปสูร่ะดบั Open Water Diver ก็สามารถเรียนต่อเนื่องจากหลกัสตูรนีไ้ดท้นัที 

9) ระดบัผูช้่วยสอนด าน า้ (Assistant Instructor) หรือ ระดับผูช้่วยครูสอนด า
น า้ นกัด าน า้ในระดบันีจ้ะสามารถสอบเป็นครูผูส้อนด าน า้ (Open Water Scuba Instructor) ไดใ้น
อนาคต ซึ่งก่อนจะส าเร็จเป็น Assistant Instructor ได ้นักด าน า้ในระดบันีจ้ะตอ้งมีประวติัการด า
น า้ไม่นอ้ยกว่า 60 ไดฟ์ และตอ้งผ่านการฝึกฝนอีก 100 ไดฟ์ ถึงจะมีสิทธิ์สอบเป็นครูสอนด าน า้ได ้

10) ระดับผูส้อนด าน า้ (Open Water Scuba Instructor) หรือ ระดับครูสอน
ด าน า้ โดยในระดับนีน้อกจากนักด าน า้จะสามารถสอนการด าน า้ใหก้ับผู้ที่สนใจได ้ยังสามารถที่
บรหิารจดัการธุรกิจด าน า้ได ้

11) ระดบัผูส้อนด าน า้ทักษะพิเศษ (Specialty Instructor) นักด าน า้ในระดับ
นีจ้ะเป็นนักด าน า้ในระดับเดียวกันกับ Open Water Scuba Instructor แต่จะมีความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษในหลกัสูตรพิเศษอาทิเช่น ครูสอนการด าน า้ในถ า้ (Cavern Diver) ครูสอนด าน า้ส  ารวจ
เรือจม (Wreck Diver) ครูสอนด าน า้ตอนกลางคืน (Night Diver) ครูสอนการด าน า้ด้วยอากาศ
ชนิดพิเศษ (Enriched Air Diver) ครูสอนการด าน า้ในอุณหภูมิต ่าที่ระดับเยือกแข็ง (Ice Diver) 
เป็นตน้ 

12) ระดับผู้ฝึกสอนทักษะด าน ้าขั้นพิเศษ (Master Scuba Diver Trainer) 
นักด าน า้ในระดับนีจ้ะเป็นนักด าน า้ในระดับขั้นสูงที่สามารถด าน า้ในหลกัสูตรพิเศษของสถาบัน 
PADI ทัง้หมด และผ่านระดบัเป็นผูฝึ้กสอนการด าน า้ในทกัษะพิเศษ  (Specialty Diver) อย่างนอ้ย 
5 ทกัษะ 
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13) ระดับผูป้รบัปรุงหลักสูตรด าน า้ (IDF Staff Instructor) เป็นนักด าน า้ใน
ระดับที่สามารถพัฒนา ปรบัปรุง กระบวนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐาน และมี
คณุภาพ 

14) ระดับผู้พัฒนาหลักสูตรด าน ้า (Master Scuba Diver) เป็นนักด าน ้า
ระดับขั้นสูง ที่ผ่านหลักสูตรของสถาบัน PADI มามากกว่า 150 หลักสูตร ผ่านการฝึกฝนอบรม
อย่างเขม้ขน้ สามารถเข่ารว่มกบัสถาบนั PADI ในการพฒันาหลกัสตูรต่าง ๆ ไดอ้ย่างช านาญ 

15) ระดับผู้ก ากับดูแลหลักสูตรด าน า้ (Course Director) เป็นนักด าน า้ใน
ระดบัขัน้สงูที่สามารถออกแบบ พฒันา ปรบัปรุงหลกัสตูรด าน า้ของทางสถาบนัได ้

1.3.1.2 ส ถ า บั น ด า น ้ า  NAUI (National Association of Underwater 
Instructor) เป็นสถาบันด าน า้ที่เปิดสอนทั้งการด าน า้ลึก (Scuba Diving) และการด าน า้ดว้ยตัว
เปล่า (Free Diving) โดยในระดบัการด าน า้ลึกของสถาบนั NAUI ประกอบไปดว้ยหลกัสตูรที่สรา้ง
นกัด าน า้ในระดบัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้(National Association of Underwater Instructors, 2019) 

1) หลักสูตรการด าน ้าเบื ้องต้น  เป็นหลักสูตรส าหรับทดลองเรียนด าน ้า
เบือ้งตน้ ประกอบไปดว้ยสองระดบัดว้ยกนัคือ 

1.1) ร ะ ดั บ ท ด ล อ ง เบื ้ อ ง ต้ น  (Try Scuba/Passport Scuba Diver 
Program) เป็นหลกัสตูรด าน า้ระยะสัน้ที่ผูเ้รียนในระดบันีจ้ะสามารถด าน า้ไดเ้ฉพาะในสระส าหรบั
ฝึก หรือ ในบริเวณน ้าตืน้ในอ่าว หรือ หาด ที่คลื่นสงบ (Confined Water) โดยการมีผู้ฝึกสอน
ประกบอยู่ตลอดการด าน ้าโดยผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป และอนุโลมส าหรบัผู้มีอายุ
มากกว่า 8 ปี ซึ่งผูผ้่านหลกัสตูรนีจ้ะสามารถด าน า้ได ้เป็นระยะเวลา 12 เดือน และหากมีการด าน า้
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนี ้ก็จะมีสิทธิต่ออายุการด าน า้ในระดับนีอ้ัตโนมัติอีก 12 เดือนในช่วง
เวลาถดัไป 

1.2) ระดับทดลองพิเศษ (Tandem Scuba Diver) นักด าน ้าในระดับนี ้
จะสามารถด าน า้ลกึไดไ้ม่เกิน 12 เมตร โดยมีครูผูฝึ้กสอนประกบอยู่ตลอดเวลา 

2) หลกัสตูรนกัด าน า้เพื่อสนัทนาการ (Diver) เป็นหลกัสตูรที่ใหก้ารรบัรองนกั
ด าน า้เมื่อส าเรจ็หลกัสตูรกบัทางสถาบนั ในระดบัดงัต่อไปนี ้

2.1) ระดบันกัด าน า้ทั่วไป (Scuba Diver) นกัด าน า้ในระดบันีจ้ะสามารถ
ด าน า้ไดล้กึสดุที่ระดบั 18 เมตร 

2.2) ระดับนักด าน า้ผูใ้ชอ้ากาศชนิดพิเศษ (Enriched Air Nitrox Diver) 
นกัด าน า้ในระดบันีจ้ะสามารถด าน า้ดว้ยอากาศชนิดพิเศษได ้
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2.3) ระดับนักด าน า้ขัน้สูง (Advanced Scuba Diver) นักด าน า้ในระดับ
นีจ้ะสามารถด าไดล้ึกสุด 40 เมตร และยังสามารถด าน า้ในทักษะพิเศษอ่ืน ๆ ที่สนใจได ้อาทิเช่น 
การด าน า้ส  ารวจเรือจม นกันิเวศวิทยาใตน้ า้ นกัโบราณคดีใตน้ า้ เป็นตน้ 

2.4) ระดับนักด าน า้ให้การช่วยเหลือชีวิต (Rescue Scuba Diver) เป็น
นกัด าน า้ในระดบัที่สามารถใหค้วามช่วยเหลือ หรือ แกไ้ขในกรณีที่มีเหตกุารณฉ์ุกเฉินจากการด า
น า้ได ้

2.5) ระดบันกัด าน า้ช านาญพิเศษ (Master Scuba Diver) ในระดบันี ้นกั
ด าน า้จะสามารถเป็นผูน้  าในการด าน า้ได ้(Dive Leader) 

3) หลักสูตรด าน า้ระดับผู้น า (Leadership) จะเป็นหลักสูตรที่สามารถเป็น
ผูน้  าในการด าน า้ และในระดบัผูช้่วย หรือ ครูผูส้อนทกัษะในการด าน า้ได ้

3.1) ระดบัเตรียมตวัฝึกสอนด าน า้ (NAUI FIT) เป็นนกัด าน า้ระดบัเตรียม
ตวัก่อนเป็นผูช้่วยครูสอนด าน า้ 

3.2) ระดบัผูช้่วยสอนด าน า้ (Assistant Instructor) เป็นนกัด าน า้ในระดบั
ผูช้่วยครูด าน า้ 

3.3) ระดับนักด าน า้เชี่ยวชาญพิเศษ (Dive Master) สามารถท าหน้าที่
เป็นผูน้  าในการด าน า้ได ้ 

3.4) ระดับผูฝึ้กสอนด าน า้ (Instructor) สามารถท าการสอนหลกัสูตรด า
น า้ได ้

3.5) ระดบัผูแ้นะน าหลกัสตูร (Instructor Trainer) เป็นผูด้แูล แนะน า ให้
ค าปรกึษาเก่ียวกบัหลกัสตูรด าน า้ 

3.6) ระดบัผูก้  ากับหลกัสูตรด าน า้ (Course Director) เป็นผูท้ี่ดูแลก ากับ 
พฒันาหลกัสตูรด าน า้ 

1.3.1.3 สถาบนัด าน า้ BSAC (British Sub Aqua Club) เป็นสถาบนัด าน า้ที่เปิด
สอนหลักสูตรด าน ้าเพื่อสันทนาการในระดับต่าง ๆ  ดังต่อไปนี ้ (The British Sub Aqua Club, 
2019) 

1) ระดับนักด าน ้าทั่ วไป (BSAC Ocean Diver) เป็นนักด าน ้าในระดับที่
สามารถด าไดล้กึสดุที่ระดบั 20 เมตร 

2) ระดับนักด าน า้ขั้นสูง (BSAC Advanced Ocean Diver) เป็นนักด าน า้ที่
ด  าน า้ไดท้ี่ระดบัลกึสดุที่ 30 เมตร 
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3) ระดับนักกีฬาด าน า้ (BSAC Sports Diver) สามารถด าน า้ไดถ้ึง 35 เมตร 
และมีทกัษะดา้นการใหค้วามช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (Rescue & CPR) 

4) ระดับผู้น าการด าน ้า (BSAC Dive Leader) เป็นนักด าน ้าในระดับที่
สามารถเป็นผูน้  าในการด าน า้ได ้

5) ระดับวางแผนการด าน ้า (BSAC Expedition Diver) เป็นนักด าน ้าที่
สามารถวางแผนการด าน า้ ตลอดจนสามารถหาแหลง่ด าน า้ใหม่ ๆ ได ้

6) ระดับนักด าน า้ขั้นสูงพิเศษ (BSAC First Class Diver) เป็นนักด าน า้เพื่อ
สนัทาการที่มีประสบการณด์ าน า้มามาก มีทกัษะช านาญการเรื่องทิศทางใตน้ า้ 

7) ระดบัเตรียมผูช้่วยผูฝึ้กสอน (Assistant Instructor) นกัด าน า้ระดบัเตรียม
ตวัเป็น BSAC Instructor Trainer 

8) ระดับ ผู้ ฝึ กสอนด าน ้ า  (BSAC Open Water Instructor) เป็ น ระดับ
ครูผูส้อนด าน า้ โดยในระดับนีย้ังมีระดับย่อยคือ BSAC Practical Instructor ที่สอนทักษะการด า
น า้ และ BSAC Theory Instructor ที่สอนทฤษฎีต่าง ๆ ในการด าน ้า ทั้งนี ้ BSAC Open Water 
Instructor จะสามารถสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ควบคู่กันทั้งทฤษฎี และปฏิบัติได้ ขึน้อยู่กับ
ใบอนญุาตที่ไดม้า 

9) ระดับผู้ฝึกสอนด าน า้ขั้นสูง (BSAC Advance Instructor) เป็นระดับครู
สอนด าน า้ที่มีประสบการณส์งู และมีทักษะความรูด้า้นการส ารวจ การผสมอากาศ ตลอดจนทกัษ
พิเศษอ่ืน ๆ เช่น การถ่ายรูปใตน้ า การส ารวจเรือจม เป็นตน้ 

10) ระดับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนด าน ้า (BSAC Instructor Trainer) ผู้ช่วยครูผู้
ฝึกสอนด าน า้ 

11) ระดับผูฝึ้กสอนระดับสูง (BSAC National Instructor) เป็นครูสอนด าน า้
ในระดบัสงูสดุ 

12) ระดับผู้รบัรองหลักสูตรด าน ้า (BSAC Instructor Crossover Course) 
เป็นครูผูฝึ้กสอนด าน า้ที่สอน หรือ ใหก้ารรบัรองครูสอนด าน า้จากสถาบนัอ่ืน ที่สนใจหลกัสตูรด าน า้
ของสถาบนั BSAC 

1.3.1.4 SSI (Scuba Schools International) ส าหรับหลักสูตรการด าน ้าเพื่ อ
สันทนาการของสถาบัน SSI จะประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (SCUBA Schools 
International, 2019) 
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1) ระดบัทดลอง (Try Scuba) นกัด าน า้ในระดบันีจ้ะสามารถทดลองด าน า้ใน
สระที่ความลกึไม่เกิน 5 เมตรเท่านัน้ 

2) ระดับพืน้ฐาน (Basic Diver) เป็นหลกัสูตรที่ออกแบบมาส าหรบันักด าน า้
ในระยะสัน้ สามารถด าน า้ไดล้กึสดุที่ความลกึ 12 เมตร และจะไดร้บัใบอนุญาตด าน า้ที่มีอายุเพียง 
6 เดือนเท่านัน้ 

3) ระดับด าน า้ลึกขัน้พืน้ฐาน (Scuba Diver) เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ ที่นักด า
น า้ในระดบันีส้ามารถด าน า้ลกึมากสดุที่ระดบั 12 เมตร โดยมีนกัด าน า้ที่ช  านาญประกบขณะด าน า้ 

4) ระดับนักด าน ้าขั้นต้น  (Open Water Diver) นักด าน ้าในระดับนี ้จะ
สามารถด าน า้ไดล้กึที่ความลกึสดุที่ระดบัความลกึ 18 เมตร 

5) ระดับนักด าน ้าขั้นสูง (Advanced Adventurer Diver) เป็นนักด าน ้าที่
สามารถด าน า้ในระดบัความลึกสุดที่ระดับ 30 เมตร และยังสามารถเรียนในหลกัสตูรด าน า้พิเศษ
อ่ืน ๆ เช่น การด าน ้าด้วยอากาศชนิดพิเศษ (Enriched Air Nitrox) การด าน า้ที่ความลึกสุด 40 
เมตร (Deep Diving) การใชเ้ข็มทิศใตน้ า้ การคน้หาใตน้ า้ การด าน า้เวลากลางคืน การส ารวจเรือ
จม เป็นตน้ 

6) ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Guide) เป็นนกัด าน า้ที่สามารถเป็นผูน้  าในการ
ด าน า้ได ้

7) ระดบัผูช้่วยสอนด าน า้ (Assistant Instructor) เป็นนกัด าน า้ในระดบัผูช้่วย
ครูสอนด าน า้ 

8) ระดบัผูฝึ้กสอนด าน า้ (Advanced Open Water Instructor) ระดบัครูสอน
ด าน า้ 

9) ระดบัผูฝึ้กสอนด าน า้ทกัษะพิเศษ (Divemaster Instructor) เป็นผูฝึ้กสอน
ด าน า้ในระดบัสงู ที่สอนทกัษะด าน า้หลกัสตูรพิเศษต่าง ๆ 

10) ระดบัผูฝึ้กสอนด าน า้ขา้มสถาบนั (Instructor Crossover) เป็นผูฝึ้กสอน
ด าน า้ใหก้บักบันกัด าน า้จากหลกัสตูรอ่ืน ที่สนใจในการด าน า้ของหลกัสตูร SSI 

11) ระดับผูดู้แลหลักสูตรการสอนด าน า้ (Instructor Trainer) เป็นผูท้ี่ไดร้บั
อนญุาตในการสอนหลกัสตูรผูฝึ้กสอนด าน า้ 

จากขอ้มลูระดบัด าน า้จากสถาบนัด าน า้ต่าง ๆ สามารถสรุปไดว้่า โดยทั่วไประดบั
ของนักด าน ้าที่ผ่านการฝึกฝนจากสถาบันต่าง ๆ สามารถจัดเป็นระดับต่าง ๆ ตามทักษะ
ความสามารถของนกัด าน า้ ไดพ้อสงัเขปดงันี ้ 
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1. นักด าน า้ระดับเบือ้งตน้ (Open Water Diver) เป็นนักด าน า้ที่สามารถด าน า้ที่
ระดบัความลกึไม่เกิน 18 เมตร 

2. นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) เป็นนกัด าน า้ที่สามารถด าน า้ที่ระดบั
ความลกึไม่เกิน 40 เมตร และยงัมีทกัษะด าน า้ชนิดพิเศษตามความสนใจ เช่น การด าน า้ส  ารวจเรือ
จม การด าน า้เวลากลางคืน เป็นตน้ 

3. นักด าน า้ระดับผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver) เป็นนักด าน า้ที่เชี่ยวชาญ
สามารถเป็นผูน้  าในการด าน า้ได ้

4. นักด าน า้ระดับผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive Instructor) เป็นนักด าน า้ที่สามารถ
ใหก้ารฝึกสอนแก่นักด าน า้ใหม้ีคณุสมบติัตามมาตรฐานการด าน า้เพื่อสนัทนาการในระดับต่าง ๆ 
นกัด าน า้ในระดบันี ้ยงัสามารถมีทกัษะพิเศษ หรือ โอกาสในการเติบโตในระดบัที่สงูกว่าต่อไป เช่น 
การเป็นผูอ้อกแบบหลกัสตูรการด าน า้ การควบคมุมาตรฐานหลกัสตูร เป็นตน้ 

 
1.4 แนวคิดด้านการด าน ้าเชิงอนุรักษ ์

จากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรใตท้ะเลซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ อันมีหลายสาเหต ุ
เช่น  การพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝ่ังทะเล การลักลอบการท าประมง การจอดเรืออย่างขาด
จิตส านึกของผูป้ระกอบการ การทิง้ขยะลงทะเล หรือแมแ้ต่ การใชค้รีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็น
อนัตรายต่อปะการงั เป็นตน้ จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบถึงศักยภาพการท่องเที่ยวด าน า้
ลึกในประเทศไทย มิติด้านการสรา้งส านึกแห่งการอนุรกัษ์ เป็นสิ่งส าคัญต่อการคงสภาพของ
ทรพัยากรทางทะเล โดยก าหนดออกมาเป็นนโยบายได ้ดงันี ้(วราวธุ ชินทรเดชา, 2555) 

1.4.1 นโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมส านึกแห่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล
โดยมีแนวทางดงันี ้

1.4.1.1 จัดท าแผนการรณรงคร์่วมกับคนในชุมชนต่าง ๆ ดว้ยการ ใหค้วามรูใ้น
การด ารงชีพบนพืน้ฐานแห่งการอนุรกัษ์ชายฝ่ัง เพื่อลดเลิก หรือ ยุติการท าลายทรพัยากรทางทะเล 
และเสรมิสรา้งประโยชนใ์หก้บัทรพัยากรในถิ่นฐาน รวมถึงการช่วยสอดส่องความเคลื่อนไหวอนัจะ
กระทบกบัทรพัยากรต่าง ๆ ในทอ้งถิ่น ใหก้บัภาครฐั หรือ องคก์รที่เก่ียวขอ้ง  

1.4.1.2 จดัตัง้ศูนยม์คัคุเทศกท์อ้งถิ่น เพื่อสนบัสนุนใหม้คัคเุทศกท์อ้งถิ่นเป็นผูใ้ห้
ความรูแ้ก่นกัท่องเที่ยว 

1.4.1.3 ในส่วนของผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวด าน า้ ภาครฐัควรใหค้วาม
ช่วยเหลือ หรือ สนับสนุนเงินทุน ให้กับภาคธุรกิจที่สามารถประกอบธุรกิจภายใต้การอนุรกัษ์
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ทรพัยากรทางธรรมชาติได ้และอยู่บนพืน้ฐานที่ตรวจสอบไดว้่า มีการประยกุตใ์ชแ้ผนการท่องเที่ยว
เชิงอนรุกัษแ์ทจ้รงิ 

1.4.1.4 สรา้งส านึกใหก้ับภาคธุรกิจ ที่พัฒนาที่ดินตามแนวชายฝ่ังทะเล ให้เกิด
การรบัรูถ้ึงผลกระทบ อันเกิดจากการไรค้วามรบัผิดชอบ หรือ การไม่เคารพกฎกติกา ที่บญัญัติไว ้
เช่น การปลูกสรา้ง หรือ การพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝ่ัง อันไรซ้ึ่งมาตรการ หรือ เพิกเฉยต่อ
ระเบียบของการจัดเก็บ หรือ ท าลายของเสีย ที่ส่งผลให้เกิดตะกอนสะสมในทะเล หรือ การ
ปนเป้ือนของของเสีย เป็นตน้  

1.4.1.5 สนับสนุนกลุ่มผูป้ระกอบการเรือประมง โดยสรา้งการรบัรูเ้พื่อ ไม่ใหเ้ขา้
ไปลกัลอบจบัปลาในเขตอทุยาน และการสรา้งจิตส านึกในเรื่องการจอดเรือโดยผูกกบัทุ่นจอดเรือ
แทนการทิง้สมอ ที่ท าใหแ้นวปะการงั เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลให้จ านวนของสัตวน์ า้ที่
ลดลงดว้ย 

1.4.1.6 การใหค้วามรูก้บักลุม่ผูป้ระกอบการเรือประมง เก่ียวกบัการไม่จบัปลาใน
ฤด ูวางไข่ หรือ เลือกปลาที่จะจบั เช่น ปลอ่ยปลาตวัที่ก าลงัจะวางไข่คืนสูท่อ้งทะเล 

1.4.1.7 ท าการประสานงานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง อาทิ เช่น กรมเจ้าท่า 
ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด กรมอุทยาน เครือข่ายชุมชน หรือ กรมประมง เป็นต้น โดยตั้ง
เครือข่ายชุมชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท างานร่วมกนั เช่นจดัตัง้กรรมการดแูลทุ่นผูกเรือ และการ
จดัสมัมนา ระหว่างภาคเอกชน เพื่อสรา้งความรว่มมือรว่มใจในการดแูลทรพัยากร 

1.4.1.8 จัดตัง้เครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลปะการงั เพื่อรายงานการกระท าผิดใน
แนวปะการงั ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของภาครฐั 

1.4.2 นโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติใตท้ะเล 
การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติใตท้ะเล สามารถท าได้หลากหลายทาง เช่น การ

สรา้งแนวปะการงัเทียมในจุดด าน า้ที่ เสื่อมโทรม การพลิกปะการงัที่ล้มคว ่า และการซ่อมแซม
ปะการงัที่แตกหกั การก าจดัทราย และตะกอน ที่ทบัถมปะการงั รวมถึง พืชใตท้ะเลอ่ืน ๆ การสรา้ง
ฟารม์ทะเลใหก้ับผูป้ระกอบการที่จบัสตัวน์ า้ เพื่อลดความเสียหาย และลดการจบัสตัวน์ า้ในทะเล 
การจ ากดัจ านวนนกัท่องเที่ยวในแต่ละจุดด าน า้ การสรา้งแหลง่ด าน า้ใหม่ เพื่อใหแ้หล่งด าน า้ที่มีอยู่
เดิมไดร้บัการรบกวนน้อยลง การจัดพืน้ที่ในการด าน า้ โดยจัดเป็นจุดด าน า้ที่เหมาะสมกับนักด า
น า้มือใหม่ และจุดด าน า้ที่เหมาะกับนักด าน า้ที่มีประสบการณ์ การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อการ
สอดส่องดูแล ติดตาม และรายงานผลความเสื่อมโทรม ของทรพัยากรใตท้ะเล ในแต่ละจุดด าน า้ 
รวมถึงการจดัตัง้โครงการที่เก่ียวขอ้งกบัการอบรมอาสาสมคัรด าน า้ เพื่อช่วยในการดแูลทรพัยากร
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ทางทะเล และชายฝ่ัง เช่น จดัโครงการอาสาสมคัรเก็บขยะใตท้ะเล เเละตดัอวนที่ติดปะการงั หรือ 
สนบัสนนุชมุชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อท าการเก็บขยะในทะเล รวมถึงการสรา้งแนว
ปะการงัเทียม เป็นตน้ (วราวธุ ชินทรเดชา, 2555) 

1.4.3 นโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งประติมากรรมใตน้ า้เพื่อส่งเสริมจุดด าน า้แห่ง
ใหม่   

ก่อใหเ้กิดการลดความเสียหายของปะการงั และแหลง่ด าน า้ เพิ่มพืน้ที่ การเรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และสิ่งแวดลอ้ม ให้เยาวชน ตลอดจนผูม้าเยือน และเป็นการ
ประชาสมัพันธท์างออ้ม เพื่อภาพลกัษณก์ารท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร ์และเชิงศิลปะวฒันธรรม 
ในแนวทางแห่งการอนรุกัษ ์

รวมถึงช่วยเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวเชิงคณุภาพ ที่ประสงคจ์ะเดินทางมาชมงาน
ศิลปะ และประวัติศาสตร ์ดว้ยวิธีน าเสนออันโดดเด่น เกิดประโยชนใ์นการอนุบาลสตัวท์ะเล เพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน และลดตน้ทุนการประชาสมัพันธด์า้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เพราะไดร้บัความ
สนใจจากสื่อต่าง ๆ ทั่ วโลก มีการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม อันเกิดจากความประทับใจของ
นกัท่องเที่ยว และสามารถท าไดอ้ย่างต่อเนื่อง (วราวธุ ชินทรเดชา, 2555) 

 
1.5 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการด าน ้า 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าน ้าจะอาศัยยึดตามหลักการของพระราชบัญญัติ
อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก หนา้ 145 
ประกาศ ณ วนัที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติเดิม 
ฉบบั ปี พ.ศ. 2505 โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 
26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 โดยรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย อาศยัอ านาจตามบทบญัญัติขอ้กฎหมาย โดยมีเหตผุล และความจ าเป็นในการ
จ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล เพื่อให้เกิดการสงวน อนุรกัษ์ คุม้ครอง และบ ารุงรกัษาอทุยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร ์และสวนรุกขชาติ รวมถึงบริหารจัดการ ทรพัยากร ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพืน้ที่ดงักลา่ว ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสมดลุ และยั่งยืน 

โดยสาระส าคญัของพระราชบญัญัติที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลทรพัยากรทางทะเล ไดแ้ก่ 
มาตรา 19(2) ที่หา้มไม่ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการในลกัษณะ เก็บหา น าออกไป กระท าให้
เกิ ดอันตราย  ห รือท า ให้ เสื่ อมสภาพ ต่อไม้  ดิ น  หิ น  กรวด  ทราย  แร่  ปิ โต รเลี ยม  หรือ
ทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
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รวมถึงมาตรา 19(3) ที่ห้ามล่อหรือน าสัตว์ออกไป หรือ กระท าการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว ์
รวมถึงมาตรา 19(7) ที่หา้มน าเครื่องมือส าหรบัล่า หรือ จบัสตัว ์หรือ น าอาวธุใด ๆ เขา้ไป หากฝ่า
ฝืน จะได้รับการระวางโทษ ในมาตราต่าง ๆ ดังนี ้ มาตรา 40 ผู้ใดกระท าการไม่ว่าจงใจ หรือ 
ประมาท โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรพัยากรธรรมชาติในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่รัฐ 
มาตรา 42 ผูใ้ดเก็บหา น าออกไป กระท าดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตราย หรือท าใหเ้สื่อมสภาพ 
ต่อไม ้ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ในเขตอุทยานแห่งชาติ วน
อทุยาน สวนพฤกษศาสตร ์หรือสวนรุกขชาติ อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19(2) ตอ้งระวางโทษจ าคกุ
ไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหา้แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั มาตรา 43 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 19(3) ตอ้ง
ระวางโทษจ าคกุไม่เกินหา้ปี หรือ ปรบัไม่เกินหา้แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั และมาตรา 45 ผูใ้ดฝ่า
ฝืนมาตรา 19(7) ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562, 2562) 

จากพระราชบญัญัติฉบบันี ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ทรพัยากรทางธรรมชาติในทะเล ในเขต
พืน้ที่ประกาศเป็นเขตการควบคมุตามกฎหมาย จะไดร้บัการอนุรกัษ์ และสงวนไวซ้ึ่งการกระท าใด 
ที่เกิดความสูญเสีย หรือ เป็นอันตรายต่อทรพัยากรทางธรรมชาติในทะเลเหล่านี ้ดังนัน้การลงไป
เพื่อชื่นชมความสวยงามของทรพัยากรทางธรรมชาติในทะเลเป็นสิ่งที่สามารถท าได ้โดยที่นกัด าน า้
จะตอ้งหลีกเลี่ยงการกระท าการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับ หรือ กฎหมาย โดย
ตอ้งปฏิบติัอย่างเครง่ครดั 

 
1.6 แนวคิดพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าของนักด าน ้า 

ธ ารงศักดิ์ ด ารงศิริ (2559) ได้น าเสนอรูปแบบการบริหารการจัดการท่องเที่ยวบน
เกาะเต่า ดว้ย SCUBA KOH TAO MODEL ซึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันี ้

S  Safety (ความปลอดภยั) 
C  Co Management (ความรว่มมือ) 
U  Unity (ความเป็นหนึ่งเดียวของชมุชน) 
B  Balance (การรกัษาสมดลุ) 
A  Ability (ขีดความสามารถ) 
K  Knowledge (องคค์วามรู)้ 
O  Out of the Box (ความคิดนอกกรอบ) 



  30 

H  Human (บคุลากร)  
T  Talent (ความรูค้วามสามารถพิเศษ) 
A  Access (การเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว) 
O  Operation (การจดัการ) 
M  Measurement (การวดัผล) 
O  Organizing (การบรหิารองคก์ร) 
D  Development All Time (การพฒันาอย่างต่อเนื่อง) 
E  Engagement (ค ามั่นสญัญา) 
L  Love (ความรกั ความหวงแหน) 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดรูปแบบการพฒันาการจดัการ การท่องเที่ยว การด าน า้

ลกึเชิงอนรุกัษใ์นทอ้งทะเลไทย ดว้ยการบรูณาการสิ่งต่าง ๆ ดงักลา่วใชร้ว่มกนั 
ทัง้นีไ้ดเ้สนอแนะพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรบันกัด าน า้ไวด้งัต่อไปนี ้
1.6.1 ไม่ยืนเหยียบบนปะการงั เพราะปะการงัไม่ใช่หิน แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง ใช้

ระยะเวลายาวนานในการเจริญเติบโต เพียงแค่สัมผัสเพียงเล็กนอ้ย ก็จะไดร้บัผลกระทบที่ท าให้
เสียหายได ้นอกจากนีก้ารยืนเหยียบ อาจท าใหน้กัด าน า้พลดัตกไดร้บัการบาดเจ็บได ้

1.6.2 ไม่กวนทรายจนฟุ้งกระจาย โดยขณะด าน า้ควรรกัษาระดับการลอยตัวให้ดี 
เพราะการตีฟินใกลพ้ืน้ทรายจะท าใหท้รายฟุ้งกระจายเกิดเป็นตะกอนไปตกทบัปะการงั ส่งผลต่อ
การเจรญิเติบโตของปะการงั และสง่ผลใหป้ะการงัตายได ้

1.6.3 ไม่ไล่ตอ้น จับสตัวท์ะเล ท าใหส้ตัวท์ะเลตกใจ อนัส่งผลต่อพฤติกรรมของสตัว์
น า้ นอกจากนั้นการสัมผัสสัตวน์ า้โดยตรงอาจเป็นการส่งผ่านเชือ้โรคไปสู่ตัวสัตว ์หรือท าใหส้าร
เคลือบผิวบนตวัสตัวห์ลดุ สง่ผลใหส้ตัวน์ า้ไดร้บัอนัตรายในภายหลงั 

1.6.4 ไม่ให้อาหารปลา ซึ่งจะท าให้พฤติกรรมของปลาเปลี่ยนไปจากเดิมตาม
ธรรมชาติ ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  อีกทั้งเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่ตกค้างในแนว
ปะการงัเป็นการเพิ่ม ธาตอุาหารในน า้ทะเล เร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายซึ่งจะไปแย่งพื ้นที่การ
ลงเกาะตัวของ ตัวอ่อนปะการงั มีปลาหลายชนิดที่ครูดกินสาหร่ายที่ดูเหมือนตะไคร่บนซากพื ้น
ปะการงั หากปลา เปลี่ยนพฤติกรรมมากินอาหารจากมนุษย ์ก็จะเป็นการลดการกินจากธรรมชาติ 
ท าใหส้าหรา่ย เพิ่มมากขึน้ 

1.6.5 ไม่ทิง้ขยะลงในทะเล การทิง้ขยะไม่ถูกที่ เป็นการท าลายสิ่งแวดลอ้ม ส าหรบั
การท่องเที่ยวทางทะเล ขยะทา้ใหเ้กิดปัญหามากมาย เช่น สตัวห์ลายชนิดอย่างเต่าทะเล วาฬ หรือ
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แมก้ระทั่งนกกินปลาที่เขา้ใจผิดคิดว่าถงุพลาสติก เป็นอาหาร และกินขยะนัน้เขา้ไป รวมถึงสารพิษ
ที่อยู่ในขยะปนเป้ือนสู่น า้ทะเลและเขา้สู่ระบบห่วงโซ่อาหาร จะส่งผลรา้ยต่อมนุษยซ์ึ่งเป็นผูบ้ริโภค
ขัน้สดุทา้ย นอกจากนั้น ขยะที่พดัเขา้สู่ชายฝ่ังจะส่งผลต่อ สภาพชายหาด และสิ่งมีชีวิตที่อาศยัอยู่
บนชายหาด 

1.6.6 ไม่เก็บสะสมสิ่งใด ๆ ในทะเล การน าสิ่งที่มีชีวิตบางชนิดออกจากระบบนิเวศ 
ท าใหค้วามสมดุลทางธรรมชาติถูกรบกวน สิ่งมีชีวิตอาจขาดธาตุสารอาหาร และส่วนประกอบที่
จ  าเป็นต่อการเจริญเติบโต แม้แต่เปลือกหอย หรือ ซากปะการงับนชายหาดก็มีส่วนส าคญั ในการ
สรา้งชายหาด ซึ่งเป็นที่อาศยั ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด 

1.6.7 นักด าน า้ควรควรระมัดระวังขณะใส่ถุงมือขณะด าน า้ การที่นักด าน า้ใส่ถุงมือ
เพื่อให้ตัวเอง ปลอดภัยจากการจับต้องสิ่งมีชีวิตในทะเล อาจเป็นการป้องกันที่ผิด ได้ เพราะ
นอกจากจะท าให้ ปะการงัมีโอกาสแตกหักจากการจับยึดปะการงั ยังท าให้นักด าน า้อยู่ใกลก้ับ
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการงัมากเกินไป ซึ่งสตัว ์บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับมนุษย ์จึง
ควรระลึกเสมอว่า ขณะใส่ถุงมือด าน า้นัน้ ตอ้งระมดัระวงั ไม่ไปจบั หรือสมัผสัสิ่งใด หรือ สิ่งมีชีวิต
ใด ๆ 

1.6.8 ไม่บริโภค และไม่ส่งเสริมการล่าปลาฉลาม ปลาในตระกูลฉลามถูกล่าไป หู
ฉลาม หรือ ครีบที่ถูกตดั มีการจ าหน่ายในราคาที่สงูมากในตลาด เพื่อการบริโภคปลาฉลามถูกฆ่า
มากกว่า 10 ลา้นตัวต่อปี ปลาฉลามนับเป็นผู้ล่าขั้นสุดทา้ย จ านวนปลาฉลามที่ลดลงส่งผลต่อ
ความสมดลุต่อระบบนิเวศทางทะเล 

1.6.9 ไม่ยิงปลา ล่าปลาขณะด าน ้า การยิงปลาเป็นการล่าสัตว์ใหญ่ และสัตว์ที่
เชื่องชา้ ในแนวปะการงั ซึ่งสมดลุในระบบนิเวศ การยิงปลาอาจท าใหป้ลาที่หนีรอดไดร้บั บาดเจ็บ 
ไดร้บัความทรมาน และตายอย่างทรมาน นอกจากนั้นนักด าน า้ที่อยู่ใกลเ้คียงอาจไดร้บั อันตราย
จากการยิงปลาไดเ้ช่นกนั 

1.6.10 ไม่ทอดสมอในแนวปะการงั ใหใ้ชก้ารผูกทุ่นแทน การที่เรือด าน า้ หรือเรือน า
เที่ยวทอด สมอในแนวปะการงั ทา้ใหป้ะการงัเสียหาย และเมื่อเกิดคลื่นลมเปลี่ยนทิศทางยิ่งท าให้
ความเสียหายมากขึน้ เนื่องมาจากสมอ โซ่ หรือ เชือก ที่ผูกกับสมอครูดไถไปบนแนวปะการงั ถา้
หากหลีกเลี่ยงไม่ไดค้วรส ารวจพืน้ที่ใตท้ะเล ที่จะทอดสมอก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการท าลายปะการงั 

1.6.11 ไม่สะสมปะการงั หรือ สิ่งมีชีวิตในทะเล ไปเป็นของที่ระลึก การสะสมของที่
ระลึกจากทะเล ท าใหจ้ านวนสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตในทะเล สูญไปจากระบบนิเวศ        หากไม่มี
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อปุสงคก์็ไม่เกิดอุปทาน ในการจัดหารสิ่งมีชีวิต หรือ ไม่มีชีวิต เพื่อท ากายซือ้ขายใหน้ักท่องเที่ยว 
และนกัด าน า้ 

1.6.12 สนับสนุนการใชทุ้่นผูกเรือ เพื่อขนส่งนักท่องเที่ยว หรือ นักด าน า้ การผูกทุ่น
ท าใหไ้ม่ตอ้งทอดสมอลงในทะเล ซึ่งสามารถ ลดความเสียหายต่อแนวปะการงั เรือทกุล าควรผกูทุ่น
เพื่อเป็นตวัอย่างที่ดีใหก้บัเรือล าอ่ืน ปฏิบติัตาม และยงัเป็นการสรา้งจิตส านึกดว้ย 

1.6.13 สวมเสือ้ชูชีพ ส าหรบันักท่องเที่ยวที่ว่ายน า้ หรือ ด าน า้ยังไม่ช านาญและมี
ประสบการณ์น้อย การสวมเสือ้ชูชีพจะช่วยในการลอยตัวไดดี้ขึน้ เหนือแนวปะการงั ป้องกันการ
เหยียบ ยืน หรือ เตะแนวปะการงัโดยไม่ไดต้ั้งใจ และเพื่อความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวเองดว้ย 
ส าหรบันกัด าน า้ลกึ เสือ้บีซีดี (BCD) ก็เปรียบเสมือน เทียบเท่าเสือ้ชชูีพ 

1.6.14 เป็นอาสาสมัคร และสนับสนุนการอนุรกัษ์ เมื่อมีโอกาส การช่วยเหลืองาน 
ทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม สนบัสนุนโครงการ หรือ หน่วยงานที่คอยปกป้องดู แลและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
และช่วยใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม และการอนุรกัษ์กับผูอ่ื้น การมีส่วนร่วม เพียง
เล็กน้อยจากทุกคนจะท าใหส้ิ่งแวดล้อมดีขึน้ เช่น อาสาสมัครช่วยเก็บขยะใต้ทะเล รวมถึงการ
บริจาคทรัพย์ใหกับโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนเรื่องการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม คืออีกทางหนึ่ง ที่
นกัท่องเที่ยวสามารถช่วยได ้

จากข้อเสนอแนะพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรบันักด าน ้าดังกล่าว สามารถน าไป
ก าหนดเป็นมาตรฐาน แนวปฏิบติัที่ดี ใหก้บันกัด าน า้ได ้เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้บันักด าน า้ ได้
น าไปปฏิบติั อนัก่อประโยชนใ์นดา้นการรกัษาไวซ้ึ่งความอดุมสมบรูณ ์ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบั
ทรพัยากรทางธรรมชาติที่เกิดจากกิจกรรมด าน า้ได ้ 

 
2. แนวคิดด้านทัศนคติ และพฤติกรรม 

2.1 ความหมายทัศนคติ 
ค าว่า ทัศนคติ หรือ Attitude พจนานุกรมออนไลนฉ์บบัภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย

แคมบริดจ ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทัศนคติ คือ ความรูส้ึก หรือ ความคิดเห็น ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อนัมาจากความรูส้ึก หรือ ประสบการณส์่วนตวั (Cambridge Dictionary, 
2020) ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของทัศนคติว่า 
แนวความคิด (ราชบัณฑิตยสภา, 2554) ดังนั้น ทัศนคติก็คือ แนวความคิดส่วนบุคคล ที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของความรูส้ึก หรือ ความเห็น ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนีย้ังมีผู ้ศึกษาได้ให้
ความหมายของค าว่า “ทศันคติ” ไวห้ลายทศันะดงัต่อไปนี ้
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Ong และ Musa (2011) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นสิ่งจ าเพาะเจาะจงที่สะท้อนถึง
เหตุการณ์ ปัญหา ความรูส้ึก ที่มาจากการตัดสินส่วนบุคคล อันมีผลมาจากกระบวนการการรบัรู ้
และความเป็นเหตเุป็นผลของแต่ละบคุคล 

รฐักรณ ์ตีระพงษ์ศกัดิ ์(2559) กลา่วว่า ทศันคติ เป็นความสมัพนัธร์ะหว่าง ความรูส้ึก 
ความเชื่อ และการรบัรูข้องบุคคลกับแนวโน้มของพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาทางใดทางหนึ่ง 
ทัศนคติเป็นเรื่องของจิตใจ ความรูส้ึกนึกคิด และความโนม้เอียงของบุคคลที่มีต่อข่าวสารที่ไดร้บั 
หรือ การเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ และทัศนคติยังมีผลต่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา 

พนิดา โสธนาสมบูรณ์ (2559) ให้นิยามของทัศนคติว่า เป็นการแสดงออกถึง
ความรูส้ึก ซึ่งเกิดจากการเรียนรูจ้ากสิ่งเรา้ต่าง ๆ แลว้ประเมินผลออกมาในรูปแบบของความชอบ 
หรือ ไม่ชอบ ความพงึพอใจ หรือ ความไม่พงึพอใจในสิ่งต่าง ๆ 

ดวงใจ จนัทรดี์ (2559) กล่าวว่า ทัศนคติหมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อ
วตัถุใด ๆ ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูส้กึ ความชอบ หรือ ไม่ชอบ ความพอใจ หรือ ไม่พอใจ เห็น
ดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 

วรรณวิภา ศรีวงศ ์(2559) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลจากการเรียนรู ้ความคิด ความ
เชื่อ การเปิดรบัสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรง หรือ ผ่านจากกระบวนการทางสังคม เกิดเป็น
ความรูส้ึกส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีผลต่อการตอบสนองสิ่งนัน้ ๆ แสดงออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมานั้นจะมีรูปแบบที่สอดคลอ้งกับทัศนคติ ซึ่งอาจจะ
เป็นการสนบัสนนุ หรือ คดัคา้น หรือมีผลในลกัษณะเชิงบวก หรือ เชิงลบ 

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปไดว้่า ทศันคติ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ้ความคิด ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ของบุคคลนั้น ๆ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แลว้แสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ที่สะทอ้นต่อสิ่งนั้น ๆ ในรูปแบบของความชอบ ความพึงพอใจ 
ความเห็นดว้ย ซึ่งเป็นไปไดท้ัง้ในเชิงบวก หรือ เชิงลบ อนัเป็นเรื่องปัจเจกบคุคล 

 
2.2 ปัจจัยทีท่ าให้เกิดทัศนคติ 

ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดทัศนคติ มีที่มาจากประสบการณ์ และค่านิยม โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้(จ ารอง เงินดี, 2552) 
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2.2.1 วฒันธรรม (Culture) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่คนในสังคม สงัคมหนึ่ง ยอมรบัเก่ียวกับ
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีใด ๆ ในสังคมนั้น ซึ่งวัฒนธรรมที่ต่างกันจะหล่อหลอมทัศนคติ และ
ความคิดคนในสงัคมใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

2.2.2 ค่านิยม (Value) แต่ละบุคคลจะมีค่านิยมแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสภาวการณ์
ของสิ่งแวดลอ้มของแต่ละบคุคล 

2.2.3 ครอบครวั (Family) เป็นสถาบนัแรกของแต่ละบุคคล ที่มีบทบาทมากที่สุดใน
การสั่งสมใหบุ้คคลเกิดการเรียนรูท้างสงัคม ถ่ายทอดออกมาจนเป็นทัศนคติทางวัฒนธรรม และ
ค่านิยม ไปยงับตุรหลานในครอบครวั 

2.2.4 กลุ่ม เพื่ อน  (Peers) กลุ่ม เพื่ อนในทุกระดับ  ไม่ ว่าจะเป็นตั้งแต่วัน เด็ก 
สถานศึกษา หรือแม้กระทั่งสถานที่ท างาน กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลในการสรา้งทัศนคติ ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของบคุคล 

2.2.5 สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชนมีเป้าหลายหลักคือ การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ การโฆษณา เพื่ อให้บุคคลปรับเปลี่ยน ยอมรับ ทัศนคติใน
สถานการณต่์าง ๆ 

2.2.6 ประสบการณส์่วนตวั (Specific Experience) การที่บุคคลไดพ้บ หรือ ทดลอง 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) รวมถึง การไดย้ินได้ฟัง การได้
อ่าน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อนัเป็นประสบการณท์างออ้ม (Indirect Experience) ซึ่งประสบการณจ์ะมี
อิทธิพลต่อการเกิดทศันคติดว้ย 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้่าปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ค่านิยม ครอบครวั 
กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และประสบการณ์ส่วนตัว จะมีอิทธิพลไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางออ้ม ต่อ
การเกิดทัศนคติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากการที่บุคคลอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่
แตกต่างกนั 

 
2.3 องคป์ระกอบของทัศนคติ   

ปฏิญญา ขุนจนัทร ์(2559) กล่าวว่าทศันคติ คือสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ้ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 3 ประการไดแ้ก ่

2.3.1 องคป์ระกอบดา้นความรูเ้ชิงประมาณค่า (Cognitive Component or Beliefs) 
คือความเขา้ใจและความเชื่อเก่ียวกับสิ่งที่เรามีทัศนคติว่าสิ่งนั้นมีประโยชน ์หรือ มีโทษ และเป็น
องคป์ระกอบแรกต่อการมีทศันคติในสิ่งต่าง ๆ ถา้หากไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัสิ่งนัน้เลย ก็จะมีทศันคติ
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ต่อสิ่งนัน้ ๆ ไม่ได ้โดยความรู ้หรือ ความเชื่อเป็นสิ่งที่บุคคลไดร้บัจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 
และเขา้มามีอิทธิพลต่อการตีความในสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งความรู ้หรือ ความเชื่อนั้น อาจถูก 
หรือ ผิด ก็เป็นได ้

2.3.2 องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก (Affective Component) เป็นการแสดงความรูส้ึก 
หรือ อารมณ์ ของบุคคลต่อสิ่งที่มีทัศนคติ สิ่งนีจ้ะเป็นเครื่องชีข้าดว่าบุคคลจะมมีความรูส้ึก หรือ 
อารมณอ์ย่างไรต่อสิ่งที่เขามีทศันคติ ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชิงบวก หรือ เชิงลบ 

2.3.3 องคป์ระกอบทางดา้นความพรอ้มที่จะแสดงออก (Behavioral Component) 
เป็นองคป์ระกอบสดุทา้ยของทศันคติ เป็นความพรอ้มที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่บุคคลมีทศันคติ การ
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่บคุคลมีทศันคติ มีอิทธิพลมาจาก ความเชื่อ ความรู ้สกึเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ๆ 

จะเห็นไดว้่า ทศันคตินัน้จะสามารถชีใ้หเ้ห็นถึงคณุค่า ความรูส้ึก และพฤติกรรมที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล อันมีที่มาจากความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกนัไป 

 
2.4 ความหมายของพฤติกรรม 

ความหมายของค าว่า พฤติกรรม มีผูท้  าการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมายต่าง ๆ 
ดงันี ้

พิมพ์พนิตา ถิ่นธานี (2559) กล่าวว่า พฤติกรรม บางครัง้อาจเรียกว่า การยอมรบั
ปฏิบติั หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Behavior or 
Practice 

ปฏิญญา ขุนจันทร ์(2559) กล่าวว่า พฤติกรรม คือการกระท า หรือ การแสดงออก 
ของสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏออกมาใหเ้ห็น หรือ สมัผสัได ้และที่ไม่สามาถปรากกฎใหเ้ห็น หรือ สมัผสัได้
เช่นกัน เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตกระท าหรือแสดงปฏิกิริยาใด ๆ ซึ่งสามาถแสดงออกไดท้ั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนีพ้ฤติกรรมสามารถสัมผัสได ้หรือสัมผัสไม่ได้ และสามารถวัดไดด้ว้ยเครื่องมือได้
เช่นกนั 

วรรณวิภา ศรีวงศ ์(2559) กลา่วว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิด
จากการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ หรือสถานการณท์ี่เกิดขึน้ โดยส่วนใหญ่แลว้พฤติกรรมจะมีผลมาจาก
ทศันคติสว่นบคุคล ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก 
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รฐักรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559) นิยามค าว่าพฤติกรรมไวว้่า คือการเลือกปฏิบัติตาม
ค าแนะน าจากสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จนส่งผลให้เกิดการกระท าใด ๆ ซึ่งบางครัง้อาจเรียกว่า การ
ยอมรบัปฏิบติั หรือการมีสว่นรว่มของบคุคลในกิจกรรมต่าง ๆ 

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, อา้งถึงใน ปฏิญญา ขุนจันทร ์(2559, น. 48) กล่าวว่า 
พฤติกรรม เป็นการแสดงออกส่วนบุคคล โดยมีพืน้ฐานจากความรู ้ทศันคติของบุคคล การที่บุคคล
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เนื่องมาจากการมีความรูแ้ละทศันคติที่แตกต่างกนัในการแปลความจาก
สารที่ตนไดร้บั ก่อใหเ้กิดการสั่งสมประสบการณท์ี่ต่างกนั อนัสง่ผลต่อพฤติกรรมรายบคุคล 

วลยัลกัษณ ์อตัธีรวงศ ์(2558) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึงการกระท าหรือกิจกรรม
ของร่างกายทีสามารถสงัเกตได ้เช่น การนั่ง การพดู การยกมือ และที่สงัเกตไดย้าก ซึ่งเป็นสิ่งที่เจา้
ตวัเท่านัน้ที่รู ้เช่น การคิด การจดจ า การรบัรู ้และความรูส้กึ เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรม หรือ การยอมรับปฏิบัติ หมายถึง การแสดงออก การ
กระท า ที่บุคคลแสดงออกมา อาจจับตอ้งหรือสัมผัสไดห้รือไม่ก็ได ้โดยมีผลมาจากทัศนคติส่วน
บุคคลเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคลสะท้อนพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยบุคคลย่อมมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการมีความรูแ้ละทัศนคติที่สั่งสมมาแตกต่างกัน อันเกิด
จากสภาพแวดลอ้มที่เติบโตมา 

 
2.5 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 

วลยัลกัษณ ์อตัธีรวงศ ์(2558) ไดส้รุปองคป์ระกอบของพฤติกรรมไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ 
2.5.1 ความพรอ้ม (Readiness) เป็นความสามารถในการกระท าเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตน 
2.5.2 สถานการณ์ (Situation) หมายถึงเหตุการณ์หรือโอกาสในการกระท าบางสิ่ง

บางอย่าง 
2.5.3 การตีความ (Interpretation) คือการวิเคราะหพ์ิจารณาเพื่อหาหนทางในการ

ตอบสนองความตอ้งการ 
2.5.4 การตอบสนอง (Response) หมายถึง การกระท ากิจกรรมใด ๆ ตามที่ ได้

ตดัสินใจไวแ้ลว้ 
2.5.5 ผลที่ เกิดขึ ้น  (Consequence) หมายถึง สิ่ งที่พบเห็นถึงความสอดคล้อง 

(Confirm) หรือไม่มีความสอดคลอ้งกนั (Contradict) กบัความคาดหวงั 
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2.5.6 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หมายถึง อากัปกิริยาที่
เกิดขึน้หลงัจากที่เกิดความผิดหวังจากสิ่งที่ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ ท าใหเ้กิดการตีความ
ใหม่เพื่อเลือกหาวิธีตอบสนองความตอ้งการ พฤติกรรมจะสมบูรณ ์และสิน้สดุเมื่ อบุคคลไดร้บัผล
ตามความคาดหวงั หากยงัไม่สมหวงัก็จะยงัมีมีปฏิกิรยิาท่ีด าเนินต่อไป 

 
2.6 ประเภทของพฤติกรรม 

วลยัลกัษณ ์อตัธีรวงศ ์(2558) พฤติกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก 
และพฤติกรรมภายใน 

2.6.1 พฤติกรรมภายนอก หรือ พฤติกรรมชดัแจง้ (Over Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
สามารถมองเห็นหรือสงัเกตไดจ้ากภายนอก และพฤติกรรมที่ไม่สามาถมองเห็นหรือสงัเกตไดด้ว้ย
ตาเปลา่ แต่ตอ้งใชเ้ครื่องมือในการทดสอบ สามารถจ าแนกไดด้งันี ้

2.6.1.1 พฤติกรรมแบบโมลาร ์(Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมหน่วยใหญ่ที่สุด
สามารถสงัเกตไดด้ว้ยตา เช่นการเคลื่อนไหว การนั่ง การเดิน เป็นตน้ 

2.6.1.2 พฤติกรรมแบบโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ ไม่
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือในการสงัเกต การเปลี่ยนแปลงของรา่งการ 
การไหลเวียนของระบบโลหิต การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ 

2.6.2 พฤติกรรมภายใน หรือ พฤติกรรมก ากบั (Cover Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ไม่
สามารถสงัเกตเห็นไดจ้ากภายนอก ประกอบไปดว้ยดงัต่อไปนี ้

2.6.2.1 ความรูส้ึก (Feeling) หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเรา้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้ ผิวหนัง เช่น ผิวหนังที่เกิดการสัมผัสกับ
น า้แข็งที่ท าใหรู้ส้กึเย็น เป็นตน้ 

2.6.2.2 การรบัรู ้(Perceiving) หมายถึง การตีความหมายที่ได้จากการสัมผัส 
เช่น การมองเห็นดอกไม ้แลว้ตีความว่าสวยงาม มีสีสนั 

2.6.2.3 การจ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการสะสมสิ่งเรา้หรือ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเก็บบันทึกเป็นภาพไวไ้ด้ และสามารถระลึก หรือ น าออกมาใช้เมื่อ
ตอ้งการ 

2.6.2.4 การคิด (Thinking) และการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง การ
รวบรวมขอ้มลูหรือสิ่งเรา้ต่าง ๆ แลว้น ามาประกอบเพื่อการตดัสินใจ 

 



  38 

2.7 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรม   
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมประกอบไปดว้ย (จ ารอง เงินดี, 2552) 
2.7.1 พฤติกรรมแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรมของมนุษยท์ี่มีอยู่ทั่วไป ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง

หรือเกิดการตอบสนองกบัผูอ่ื้น เช่น ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมทางสงัคม 
2.7.2 พฤติกรรมระหว่างบุคคล เกิดจากการเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ซึ่ง

เป็นการตอบโตก้ัน ระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการโตต้อบกันทั้งสองฝ่าย เช่น การยอมรบั การ
แข่งขนั การติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 

2.7.3 พฤติกรรมกลุ่ม เป็นพฤติกรรมตั้งแต่สองคนขึน้ไป ที่มีร่วมกัน โดยมีความ
ตอ้งการที่เก่ียวขอ้งกนัภายในกลุ่ม แมว้่าพฤติกรรมจะมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มก็ตามแต่
ก็ท าใหก้ลุม่ไดผ้ลกระทบจากพฤติกรรมนัน้ เช่น ความรูส้กึรว่ม ความคิดเห็น เป็นตน้ 

 
2.8 ความสัมพันธร์ะหว่างทัศนคติ และพฤติกรรม 

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, อา้งถึงใน ปฏิญญา ขุนจนัทร ์(2559, น. 48 ) กล่าวถึง 
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) ว่า ความรูคื้อสิ่ง
ส าคญัที่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ แรงจูงใจในการที่จะปฏิบติัในสิ่งต่าง ๆ การมีความรูท้ี่ถูกตอ้งจะท า
ให้ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างใรในสถานการณ์นั้น ๆ ความรูจ้ะหล่อหล่อมบุคคลให้มีทัศนคติใน
มุมมองตามที่สั่งสม ดังนัน้ ความรู ้(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) 
หรือ การยอมรบัปฏิบัติ (Practice) จึงมีความสัมพันธ์กัน โดยมีความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ 
ดงัต่อไปนี ้

2.8.1. ทัศนคติเป็นตัวกลางที่ท าใหเ้กิดความรู ้และพฤติกรรม กล่าวคือพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจะเป็นไปตามทัศนคติ และความรูท้ี่บุคคลนั้นมีอยู่ โดยทัศนคติเกิดจากความรู ้
ประสบการณท์ี่มีอยู่ และพฤติกรรมจะแสดงออกไปตามทศันคติที่มีอยู่นัน้ 

2.8.2. พฤติกรรมที่เกิดจากความรู ้และทัศนคติมีความสมัพันธก์ัน กล่าวคือ ความรู ้
และทศันคติมีผลเก่ียวขอ้งร่วมกนั ก่อใหเ้กิดการปฏิบติั การกระท า หรือ พฤติกรรม ดงันัน้ ความรู ้
และทศันคติจึงมีความสมัพนัธต่์อกนั ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามขึน้มา 

2.8.3 ความรู ้และทัศนคติ ต่างท าให้เกิดพฤติกรรม โดยที่ความรู ้และทัศนคติ ไม่
จ าเป็นตอ้งมีความสมัพนัธก์นั 

2.8.4. ความรูม้ีผลต่อพฤติกรรมทั้งในทางตรง หรือ ทางออ้ม เช่น บุคคลมีความรู ้
และพฤติกรรม หรือ การปฏิบติัตามความรูท้ี่มีนัน้ หรืออาจจะมีผลต่อแนวคิดนัน้มาก่อนแลว้ การ
ปฏิบติั หรือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้จึงเป็นไปตามทศันคตินัน้ 
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พิมพ์พนิตา ถิ่นธานี (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ทัศนคติ และ
พฤติกรรม มีลักษณะเป็นไปในเชิงเส้นตรง กล่าวคือ การให้ความรูแ้ก่ผู ้รบัสาร จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตามที่ผูส้่งสารตอ้งการ และส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 
และในบางครัง้อาจมีช่องว่างระหว่าง ความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรม นั่นคือ บางครัง้ความรูอ้าจมี
การเปลี่ยนแปลง แต่ทัศนคติยังคงอยู่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได ้

วรรณวิภา ศรีวงศ์ (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทัศนคติ และ
พฤติกรรม มีหลายรูปแบบ โดยความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมมีผลเก่ียวเนื่องกัน ซึ่งความรู ้
ทศันคติ น าไปสู่การเกิดพฤติกรรม และความรูม้ีผลต่อพฤติกรรมโดยมีทัศนคติเป็นตัวเชื่อมท าให้
เกิดพฤติกรรมการปฏิบติัตามมา ซึ่งทศันคติเกิดจากการเรียนรูจ้ากประสบการณท์ี่สั่งสมมา ซึ่งการ
ปฏิบติั หรือ พฤติกรรม กบัทศันคติต่างมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั และทศันคติมีผลต่อการแสดง
ของพฤติติกรรมในแต่ละบคุคล และพฤติกรรมที่แสดงออกของบคุคลมีผลต่อทศันคติของบุคคลนัน้
ดว้ย 

ชุติกานต์ ยินดีสุข (2559) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเป็นการให้ความรูก้ับผูร้บัสาร น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และส่งผลไปยัง
พฤติกรรมในทา้ยสดุ ทัง้นี ้ทศันคติทางบวกไม่สามารถยืนยนัไดว้่าจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมเสมอไป 

จากแนวคิดเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่าง ความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรม มีความ
สอดคลอ้งกนั กลา่วคือ ความรูท้ี่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ ์สามารถสรา้งทศันคติในตวับคุคล 
แลว้ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการปฏิบติัต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อีกทัง้ ทศันคติอาจเป็นตัวกลางที่ท าใหเ้กิด
ความรู ้น าไปสู่การปฏิบติั หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม และในบางครัง้ ความรู ้และ ทัศนคติ 
อาจมีความเป็นเอกเทศ ไม่สัมพันธ์กัน แต่ก่อให้เกิดพฤติกรรมใด ๆ ได ้และในบางครัง้ ความรู ้
ทัศนคติ และพฤติกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้หรือ แมบ้างอย่างเปลี่ยนไป พฤติกรรมก็ไม่
เปลี่ยนแปลง ก็เกิดขึน้ได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาสรา้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธข์องทศันคติต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ เพื่อน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใช้
วางแผนในการพฒันา หรือ เปลี่ยนแปลง ทศันคติ ของนกัด าน า้เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนรุกัษ ์
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3. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
บคุลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะจ าเพาะของบุคคล ที่แสดงออกมาในรูปแบบของ

พฤติกรรมรายบุคคล ในดา้นของการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพไดม้ีผูใ้หน้ิยามไวห้ลากหลายน่าสนใจ
ดงัต่อไปนี ้

ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) กลา่วว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะนิสยัทกุสิ่งทุกอย่างที่
ประกอบขึน้เป็นตวับุคคล สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ซึ่งสงัเกตไดจ้าก รูปรา่งหนา้ตา
กิรยิามารยาท การแต่งการ ท่าทางวิธีการพดู และลกัษณะภายใน อนัไดแ้ก่ สติปัญญา ความถนดั 
ลกัษณะอารมณป์ระจ าตวั ความรูส้กึนึกคิด ที่รวมกนัเป็นแบบอย่างของแต่ละบุคคล แสดงออกมา
ในรูปของพฤติกรรม ท าใหบุ้คลิกภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป รวมถึงการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
โลกภายนอก 

จิราภรณ ์ ตัง้กิตติภาภรณ ์ (2556) นิยามบคุลิกภาพว่า เป็นแบบแผนของพฤติกรรม
ภายนอก และภายใน ซึ่งเป็นเอกลกัษณป์ระจ าตวัที่เป็นปัจเจก ใชใ้นการปรบัตวัในสถานการณ์
แวดลอ้มต่าง ๆ อยู่เสมอ 

ชชัชมนต ์อินทรภิรมย ์(2556) กลา่วว่า บคุลิกภาพ คือ ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล
ที่แสดงออกมา ทัง้ภายในภายนอก เช่น รูปร่างหนา้ตา ความรูส้กึนึกคิด ลกัษณะนิสยั พฤติกรรม 
ลกัษณะดงักล่าว สง่ผลใหแ้ต่ละบุคคลจะแสดงออกมาแตกต่างกนัออกไปใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

จตพุร   อุ่นประเสรฐิสขุ (2558) กลา่วว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของแต่ละบุคคลที่แสดงใหเ้ห็นถึง ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบคุคล ซึ่งสามารถสงัเกตไดจ้ากลกัษณะ
ภายนอก อาทิเช่น การแต่งกาย ลกัษณะท่าทาง การพดู และลกัษณะภายใน เช่น ความคิด 
สติปัญญา ความสามารถ การปรบัตวัเขา้กบัสงัคม ซึ่งเป็นแบบอย่างเฉพาะบุคคล 

จิราภรณ ์ ตัง้กิตติภาภรณ ์ (2559) ใหน้ิยามว่า บุคลิกภาพ (Personality) มีรากศพัทม์า
จากภาษาลาตินว่า Persona ซึ่งมาจากค า 2 ค า คือ Per + Sonare หมายถึง Mask หรือ หนา้กาก 
หรือ หวัโขน ซึ่งเปรียบเหมือนกบัตวัละครแต่ละคนจะตอ้งใสห่นา้กากทหรือ หวัโขน ตามบทบาทที่
ตวัเองแสดงในชีวิตประจ าวนั โลกมนษุยก์็เปรียบเหมือนโรงละครใหญ่ มนษุยท์ุกคนลว้นเป็นตวั
ละคร บุคลิกภาพจึงเสมือนดงัหวัโขนที่แต่ละสวมใสเ่พื่อก ากบัการแสดงของตน หรือ อนมุานอีกนยั
หนึ่งไดว้่า บุคลิกภาพคือเอกลกัษณป์ระจ าตวัของบคุคล ที่แสดงออกมาตามแต่ละโอกาส หรือ 
ตามบริบททางสงัคม 
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สมร แสงอรุณ (2560) กลา่วว่า บคุลิกภาพ เป็นการจดัระบบทางจิตวิทยาภายในบุคคล
อย่างเป็นพลวตั ซึ่งก่อใหเ้กิดเป็นแบบแผนที่เป็นพฤติกรรม การคิด และความรูส้กึของบคุคลที่มี
ความคงทน ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของปฏิสมัพนัธข์องบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้ม น าไปสูก่ารปรบัตวัให้
เขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม 

Cloninger (2014) กลา่วว่า บคุลิกภาพ เป็นการผสมผสานกนัระหว่างลกัษณะนิสยั และ
คณุลกัษณะ ที่แสดงออกมาเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคล เดิมทีค าว่าบุคลิกภาพ 
(Personality) มีที่มาจากภาษาลาตินจากค าว่า Persona และมีรากศพัทเ์ดิมจากภาษาฝรั่งเศสว่า
Persone อนัมีความหมายว่า หนา้กาก หรือ บทบาท ซึ่งอนมุานว่า บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล มี
ที่มาจากบทบาทที่ตนเองไดร้บั หรือ ที่สิ่งปรากฏในชีวิตประจ าวนั บคุลิกภาพก่อก าเนิดมาจาก 
ปัจจยัภายใน และภายนอก ที่เป็นสิ่งผลกัดนัใหบุ้คคลเรียนรู ้และมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไป ตาม
รูปแบบที่ไดร้บัมา เป็นตน้ว่า ความรูส้กึ แรงบนัดาลใจ ความกลวั การตดัสินใจ ความคาดหวงั 
ครอบครวั สงัคม หนา้ที่การงาน ความเสี่ยง วิกฤติการณต่์าง ๆ ฯลฯ 

Cherry (2019) กลา่วว่า บุคลิกภาพ (Personality) มีรากศพัท ์จากภาษาลาติน Persona 
ที่หมายถึงหนา้กากที่ตวัละครสวมใสใ่นการแสดง เพื่อแสดงออกมาตามบทบาทที่ไดร้บั บุคลิกภาพ 
เป็น กิรยิาท่าทางที่มีแบบแผนจาก กระบวนความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรม ที่ท าใหบุ้คคลมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นอตัลกัษณข์องบคุคลที่จะด าเนินควบคู่สืบเนื่องไปในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของบคุคลนัน้ 

Holzman (2020) กลา่วว่า บคุลิกภาพ เป็นอากปักิรยิา ที่มาจาก ความคิด ความรูส้ึก และ
พฤติกรรม บคุลิกภาพประกอบไปดว้ย อารมณ ์ทศันคติ และความคิดเห็น ที่สามารถแสดงออกมา
ไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น การแสดงออกทางพฤติกรรมมีผลสืบเนื่องมาจาก สิ่งที่ที่
ไดร้บั หรือ สั่งสมมา ท าใหบ้คุคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกนัไป โดยบุคคลจะแสดงออกใหม้ีการ
ปรบัตวัต่อความสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม 

Ackerman (2020) กลา่วว่า บคุลิกภาพ เป็นรูปแบบของพฤติกรรม ที่แสดงตวัตนของแต่
ละบคุคล ท าใหแ้ต่ละบคุคลมีความแตกต่างกนัออกไป 

ดงันัน้ จึงสามารถสรุปไดว้่า บคุลิกภาพ เป็นสิ่งแสดงลกัษณะนิสยัจ าเพาะจงของแต่ละ
บคุคล ที่สั่งสมมาจาก ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่ว่าจะ ครอบครวั สงัคมที่อยู่ สภาพแวดลอ้ม 
ความรูส้กึนึกคิด ทศันคติ และพฤติกรรม  ที่หล่อหลอมใหบ้คุคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกนัออกไป 
ตามสิ่งที่ตนเองนัน้ไดร้บัมา โดยจะแสดงออกตอบสนองตามโอกาส และสถานการณต่์าง ๆ ที่
บคุคลไดอ้าศยัอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ เกิดจากแมคเคร และคอสตา ที่ร่วมกนัศึกษาจาก
แน ว คิ ด บุ ค ลิ ก ภ าพ  5 อ งค์ป ระ กอบ  (The Big Five Personality Factors) แล ะพัฒ น า
แบบสอบถามบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลายในวงการจิตวิทยา 
โดยมีการน าแบบสอบถามของทัง้สองไปใชก้นัในสหรฐัอเมริกา และในระดบันานาชาติ 

การก่อก าเนิดทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกบันัน้ เริ่มมาจากความเชื่อมั่นของแมค
แคร และคอสตาในเรื่องความคงที่ (Consistency) ของบุคลิกภาพ จึงท าการศึกษาสรา้ง Model 
The Big Five และแบบทดสอบ Big Five หรือ Five Factor Model ขึน้มา โดยพัฒนามาจาก
ทฤษฎี เท รท  (Trait Theory of Personality) ที่ อ ธิบ ายถึ งลักษณ ะนิ สั ยที่ ค่ อน ข้า งถาวร 
(Consistency) ในตัวบุคคล โดยบุคคลนั้นมักจะแสดงอุปนิสัยในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น คนเจา้
อารมณ์ ก็จะมีลักษณะนิสัยที่อารมณ์เสียไดง้่าย คนที่มีนิสัยชอบเก็บตัว ก็จะหลีกเลี่ยงการเขา้
สงัคม เป็นตน้ ทัง้นีใ้นคนแต่ละบุคคล ก็จะมีนิสยัประจ าตัวหลายอย่าง ไม่ใช่เฉพาะ 1 หรือ 2 ดา้น
เท่านัน้ 

ในการพัฒนาแบบทดสอบที่แมคเคร และคอสตา คิดค้นขึน้มาจะเน้นการลดทอน
ความซ า้ซอ้นขององคป์ระกอบ และเลือกใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย มีความยาวไม่มากเกินไป เมื่ อน าไป
ทดสอบกบัประชากรหลากหลายชาติพบว่า เป็นแบบสอบถามที่อธิบายบคุลิกภาพของบคุคบที่เป็น
ภาพรวม และมีความเป็นสากล (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2558) 

3.1.1 องคป์ระกอบของ บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
จากแบบทดสอบที่ ใช้วัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Five Factor Model) ซึ่ง

แบบทดสอบนีใ้ชอ้ธิบายบุคลิกภาพของมนุษย ์อนัประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การ
เปิดรบัประสบการณ ์(Openness to Experience) การมีสติส  านึกรูผ้ิดชอบ (Conscientiousness) 
การเปิดเผยตัวตน (Extraversion) การประนีประนอมเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี (Agreeableness) และ
อารมณ์หวั่นไหววิตกจริต (Neuroticism) และในแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบไปด้วย
ลกัษณะย่อย (Facets) อีก 6 ดา้น (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2558) 

3.1.1.1 การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) ใช้อธิบายถึง
บคุคลที่มีลกัษณะนิสยัที่ประกอบไปดว้ยความอยากทดลองเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ ๆ หรือ กิจกรรมใหม่ ๆ 
การมีความคิดนอกกรอบ โดยมีลกัษณะย่อย 6 ดา้นดงันี ้
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1) การมีความคิด (Ideas) หมายถึง การมีความคิด หรือ แนวคิดที่จะเปิดรบั
ประสบการณ ์หรือ กิจกรรม ใหม่ ๆ 

2) การยอมรบัค่านิยม (Values) หมายถึง การยอมรบั และพรอ้มที่เปิดรบั
ค่านิยมใหม่ และคน้หาสิ่งใหม่ ๆ 

3) มีจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง การเป็นคนที่มีจินตนาการ ช่างคิดช่าง
ฝัน มีความคิดสรา้งสรรค ์

4) อารมณส์นุทรีย ์(Aesthetics) หมายถึง มีอารมณอ่์อนไหว หรือ ชื่นชม ใน
งานศิลปะแขนงต่าง ๆ 

5) เปิดเผยความรู้สึก (Feelings) หมายถึง เป็นผู้ที่ ร ับ รู ้ และเข้าใจใน
ความรูส้กึภายในตวัเอง 

6) ลงมือปฏิบติั (Actions) หมายถึง การพรอ้มที่จะลงมือท ากิจกรรม หรือ สิ่ง
ที่แปลกใหม่ 

3.1.1.2 การมีสติส านึกรู ้ผิดชอบ (Conscientiousness) เป็นบุคลิกภาพของ
บุคคลที่มีพฤติกรรมในดา้นการมีสามัญส านึก มีความรบัผิดชอบ ต่อสิ่งแวดลอ้ม บุคคลอ่ืน และ
สงัคม ประกอบไปดว้ยลกัษณะย่อย 6 ดา้น ดงันี ้

1) มีความสามารถ (Competence) หมายถึง การมีความสามารถที่จะ
จดัสรรการด าเนินชีวิตของตนเองได ้มีเหตมุีผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง 

2) มีวินยัต่อตนเอง (Self-discipline) หมายถึง การที่มีความสามารถที่จะเริ่ม 
หรือ ปฏิบติังาน ใหส้  าเรจ็ลลุว่งไดอ้ย่างส าเรจ็สมบรูณ ์

3) มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberation) หมายถึง การมีความคิด
ระมดัระวงั เป็นแบบแผน ในการปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ 

4) มีระเบียบขัน้ตอน (Order) หมายถึง การมีการวางแผนเตรียมการเป็นขัน้
เป็นตอน  

5) มีความรับผิดชอบ (Dutifulness) หมายถึง ผู้มีการยึดมั่ นในระเบียบ
หลกัการ มีจรยิธรรม และปฏิบติัตามสจัจะที่ใหไ้ว ้

6) การมีความมุมานะพยายาม (Achievement Striving) หมายถึง การมี
ความมานะพยายาม เพื่อใหเ้ปา้หมายท่ีตัง้ไวส้มัฤทธิ์ผล 
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3.1.1.3 การเปิดเผยตัวตน  (Extraversion) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ มี
พฤติกรรมเปิดเผย ตรงไปตรงมา เขา้กบัผูค้นอ่ืนไดดี้ หรือ มีมนุษยสมัพนัธพ์รอ้มรบัฟังความคิดเห็น
ผูอ่ื้น โดยมีลกัษณะย่อย 6 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

1) มองโลกในแง่ดี (Positive Emotion) หมายถึง มีอารมณ์เชิงบวก ร่าเริง 
ไวใ้จ หรือ เขา้ใจ สงัคม 

2) กลา้แสดงออก (Assertiveness) หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะกระตือรือรน้ มี
ความมั่นใจ กลา้แสดงออก 

3) ชอบเข้าสังคม (Gregariousness) หมายถึง การสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างสนิทใจ ชอบพบปะผูค้น 

4) มีความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง มีความเป็นมิตร สภุาพ และอบอุ่น  
5) ชอบท ากิจกรรม (Activity) หมายถึง ผู้ที่มีความนิยมในการท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ไม่หยดุนิ่ง 
6) แสวงหาความต่ืนเตน้ (Excitement Seeking) หมายถึง ผูท้ี่มีความใฝ่หา

สิ่งแปลกใหม่ ทา้ทาย สนกุสนาน อยู่เสมอ 
3.1.1.4 การประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง บุคลิกภาพที่มีความคิด 

ความเห็น โอนอ่อน คลอ้ยตามไปในทิศทางเดียวกบัผูอ่ื้น โดยมีลกัษณะย่อย ดงันี ้
1) อ่อนน้อมถ่อมตน (Modesty) หมายถึง มีความสุภาพ นอบน้อม ไม่แข็ง

กระดา้ง 
2) ไวว้างใจสังคม (Trust) หมายถึง คนที่มีลักษณะไวว้างใจผูอ่ื้น ไวว้างใจ

สงัคม มีเจตนาดีต่อผูอ่ื้น 
3) เปิดเผยตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) หมายถึง บุคลิกลักษณะ 

ตรงไปตรงมา ไม่คิดคด เปิดเผย จรงิใจ ตรงไปตรงมา ไม่ออ้มคอ้ม ซื่อตรง 
4) ประนีประนอม (Compliance) หมายถึง การมีลักษณะประนีประนอม 

คลอ้ยตามกฎเกณฑข์องสงัคม 
5) จิตใจอ่อนโยน (Tendermindedness) หมายถึง การมีจิตใจที่ อ่อนโยน 

ชอบเก็บความคิด และไม่แสดงตวั 
6) เอือ้อาทร (Altruism) หมายถึง เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเกือ้กลูบคุคลอื่น 
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3.1.1.5 อารมณ์หวั่นไหววิตกจริต (Neuroticism) เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกมา
ในลกัษณะวิตกกงัวล โกรธง่าย อารมณเ์กรีย้วกราด และเปราะบางในบางเวลา โดยมีลกัษณะย่อย 
6 ดา้น ดงันี ้

1) คิดถึงตัวเองเป็นหลกั (Self-consciousness) มีลกัษณะที่คิดถึงแต่ตวัเอง 
อดึอดัใจง่าย รูส้กึอาย อดึอดัเวลาเขา้สงัคม 

2) วิตกกงัวล (Worry) มีความวิตกจรติอยู่เสมอ ขีก้งัวล 
3) โกรธง่าย (Angry Hostility) มีอารมณ์ก้าวรา้ว โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ไม่

พอใจอะไร ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย 
4) ความทอ้แท ้(Discourage) มกัเป็นคนที่มีความทอ้แท ้หมดก าลงัใจไดง้่าย 

มีความรูส้กึ เศรา้ สิน้หวงั หรือ วา้เหว่ 
5) การมีการกระตุน้รุนแรง (Impulsiveness) มักถูกยั่วยุไดง้่าย ความอดทน

ต ่า มกัมีอารมณห์นุหนัพลนัแลน่ 
6) อารมณ์เปราะบาง (Vulnerability) มีความอ่อนแอต่อความเครียด ไม่

สามารถอดทนต่อสภาวะเครียดได ้มกัพึ่งพาผูอ่ื้น มกัต่ืนตระหนกเมื่อเจอสถาการณฉ์กุเฉิน 
จากทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ สามารถสรุปไดว้่า บุคลิกภาพทัง้หา้ ประกอบ

ไปดว้ยดงันี ้
1) การเปิดรบัประสบการณ ์(Openness to Experience) โดยมีลกัษณะ คือ บคุคลที่

พรอ้มที่จะเปิดรบัประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่างคิด ช่างจินตนาการ มีความคิดสรา้งสรรค์ อารมณ์
สนุทรย ์เขา้ใจความรูส้กึของตวัเอง และพรอ้มที่จะลงมือท ากิจกรรมใหม่ ๆ 

2) การมีสติส านึกรูผ้ิดชอบ (Conscientiousness) คือ บุคคลจะมีลกัษณะของคนที่มี
เหตมุีผล มีความรบัผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ วางแผนเป็นขัน้เป็นตอน มีระเบียบหลกัการ 
หรือ มีความพยายามสงู 

3) การเปิดเผยตัวตน (Extraversion) คือ บุคคลที่แสดงออกในลกัษณะ มองโลกใน
แง่ดี ไวใ้จสงัคม กลา้แสดงออก มีความเป็นมิตร รา่เรงิสดใส เป็นตน้ 

4) การประนีประนอม (Agreeableness) คือ บุคคลที่มีลักษณะ ของความสุภาพ
นอบนอ้ม มีเจตนาดีต่อผูอ่ื้น ซื่อตรง เอือ้อาทร 

5) อารมณ์หวั่นไหววิตกจริต (Neuroticism) คือ บุคคลที่มีลักษณะอารมณ์เกรีย้ง
กราด โกรธง่าย มทุะล ุวิตกกงัวล ทอ้แท ้วา้เหว่ เปราะบาง เป็นตน้ 
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โดยบุคลิกทัง้หา้ จะมีอยู่ในทกุคน แสดงออกมากนอ้ยในแต่ละดา้นแตกต่างกนัไป ซึ่ง
เป็นเรื่องของปัจเจก 

 
4. บริบทของเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

เกาะเต่า เป็นเกาะขนาดเล็กกลางอ่าวไทย อยู่ในกลุม่ของเกาะสมยุ เกาะพะงนั ในอดีต
เป็นที่คมุขงัของกรมราชทณัฑ ์ เป็นที่ตัง้เรือนจ านกัโทษทางการเมืองในสมยัการปกครองของคณะ
ราษฎรก์่อนปี 2476 ต่อมาไดข้ึน้ทะเบียนเป็นที่ราชพสัดใุนปี พ.ศ.2478 และในปี พ.ศ.2523 ได้
ปรบัปรุงที่ราชพสัดมุีการปลกูสรา้งอาคาร และจากนัน้เรื่อยมามีการขยายอตัราประชากรใน
ทอ้งถิ่นเพิ่มขึน้ เกาะเต่าไดร้บัการประกาศเป็น ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ.2555 ทัง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นการบรหิารการปกครอง 

ลกัษณะภมูิประเทศ พบว่ารอ้ยละ 70 เป็นพืน้ที่ภเูขา โดยจดุที่สงูที่สดุจากระดบัน า้ทะเลมี
ความสงูถึง 374 เมตร โดยแนวของภเูขาวางตวัในแนวทิศเหนือถึงใตข้องตวัเกาะ ฝ่ังตะวนัออกของ
เกาะเป็นลกัษณะผาสงูชนั ในดา้นทิศตะวนัตกมีความชนันอ้ย และเป็นพืน้ที่ราบเป็นที่ตัง้ของ
หมู่บา้น และชมุชน ภมูิอากาศแบ่งเป็นสองฤดคืูอ ฤดรูอ้น และฤดฝูน ทางดา้นสมทุรศาสตรส์ภาพ
ทอ้งทะเลมีความลึกระหว่าง 30 ถึง 40 เมตร สภาพน า้ขึน้ น า้ลง มีลกัษณะน า้เด่ียว กล่าวคือ น า้จะ
ขึน้ และลงเป็นเวลาวนัละ 1 ครัง้ 

ระบบเศรษฐกิจของเกาะเต่า โดยมากประชากรประกอบอาชีพเก่ียวกบัการท่องเที่ยว หรือ 
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจที่พกั โรงเรียนสอนด าน า้ ธุรกิจเรือทวัรร์อบเกาะ 
รองลงมาคือการคา้ขาย และสวนมะพรา้ว รายไดค้รวัเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 240,000 บาทต่อปี (งาน
สง่เสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเกาะเต่า, 2560) 

 
การเดินทางไปเกาะเต่า 

การเดินทางไปเกาะเต่า สามารถเลือกเดินทางดว้ยเรือโดยสารซึ่งไปไดส้องเสน้ทาง
คือ จากจงัหวดัชมุพร และจากจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยเรือจะจอดที่ท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า 

การเดินทางจากจงัหวดัชุมพรไปเกาะเต่า จะมีท่าเรืออยู่หลายแห่งดังนี ้ (แอทสยาม, 
2563) 

1) ท่าเรือท่ายาง อยู่ห่างจากตวัเมืองชุมพร 8 กิโลเมตร สามารถใชบ้รกิารเรือโดยสาร
ไดด้งันี ้
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1.1) เรือรุง่นภาทวัร ์เป็นลกัษณะเรือนอน ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชั่วโมง โดยเรือที่ออก
จากชมุพรจะออกเดินทางในเวลา 24.00 น. และออาจากเกาะเต่าในเวลา 10.00 น. 

1.2) เรือรุง่เรือง มีเรือใหป้บรกิาร 3 ประเภท คือ 
1.2.1) เรือด่วนใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึง่ ออกจากท่าเรือท่ายางเวลา 7.00 

น. ขากลบัจากเกาะเต่าเรือออกเวลา 14.30 น. 
1.2.2) เรือสปีดโบต ออกเดินทางเวลา 7.30 น. ขากลบัออกจากเกาะเต่าเวลา 

10.30 น. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 
1.2.3) เรือด่วนเอกวิญญ์ ออกจากชุมพร เวลา 7.30 น. ออกจากเกาะเต่า

เวลา 11.00 น. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 
2) ท่าเรือเรว็ลมพระยา ทุ่งมะขามนอ้ย ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยเรืออก

เดินทางไปยงัเกาะเต่าในเวลา 7.00 น. และขากลบัออกเวลา 10.15 น. 
3) ท่าเรือซีทราน ปากน า้ชุมพน ออกเดินทางจากชุมพรเวลา 7.00 น. ออกจากเกาะ

เต่าเวลา 16.00 น. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาท ี
การเดินทางจากจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีไปเกาะเต่า สามารถเดินทางไดท้ี่ท่าเรือสองแห่ง

ดงันี ้
1) ท่าเรือเร็วลมพระยา ออกเดินทางจากเกาะสมุยไปยังเกาะเต่าใชเ้วลาเดินทาง 1 

ชั่วโมง 45 นาที โดยเรือมีก าหนดออกเดินทางเวลา 8.00 น. หรือ สามารถเดินทางจากเกาะพะงัน
ไปยงัเกาะเต่าโดยใชบ้รกิารเรือรอบเวลา 8.30 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาท ี

2) ท่าเรือซีทราน เรือออกเดินทางจากเกาะสมุยเวลาไปยังเกาะเต่า เวลา 8.00 น. 
และ 13.30 น. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั่วโมง หรือ ออกเดินทางจากเกาะพะงันไปยงัเกาะเต่า เรือออก
เวลา 8.30 น. และ 14.00 น. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

3) ท่าเรือเทศบาล เป็นเรือนอนออกจากสุราษฎรธ์านีไปยงัเกาะเต่า รอบเวลา 20.00 
น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง 
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ภาพประกอบ 4 แผนที่เกาะเต่า 
 

ที่มา: งานสง่เสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเกาะเต่า (2560) 
 

แหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมของเกาะเต่า 
สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะเต่า มักเป็นจุดด าน า้ที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้

ยงัมีจุดชมวิวต่าง ๆ ในเกาะเต่าเช่นกนั โดยจุดท่องเที่ยวหลกั ๆ ที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว อาทิ
เช่น (เกาะเต่าอะคอมพลีทไกด,์ 2563) 

1) หาดทรายรี เป็นหาดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกลก้ับอ่าวแม่หาดท่าเทียบเรือ โดยใชเ้วลา
เดิน 10 นาที ชายหาดมีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ทรายสีขาวอมน า้ตาล ชายหาดค่อย ๆ ลาดลง
ไป ไม่ค่อยเหมาะกบัเล่นน า้ เนื่องจากมีหินเยอะ เหมาะกบัการเดินชมความงดงามของอ่าว มีที่พกั
บรกิารมากมายหลายแห่ง ผบั บาร ์และสวนหิน จปร. เหมาะกบันกัท่องเที่ยวที่ชอบความคกึคกั 

2) อ่าวจนัทรส์ม เป็นหาดสว่นตวัขนาดไม่ใหญ่มาก และเป็นที่ตัง้ของรีสอร ์อ่าวจนัทร์
สมมีน า้ทะเลใสสีเขียวมรกตชายหาดมีทัง้สว่นที่เป็นทรายละเอียด และโขดหิน 
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3) อ่าวโฉลกบา้นเก่า อยู่ทางใตข้องเกาะเต่าหันหนา้ไปทาง เกาะพะงนั มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และรา้นคา้ ผบั บาร ์เช่นเดียวกบัหาดทรายร ี

4) อ่าวเทียนนอก อยู่ใกลก้ับอ่าวโฉลกบา้นเก่าเป็นอ่าวที่ค่อนขา้งใหญ่ มีความโคง้
ของอ่าวสวยงาม มีที่พกันอ้ย มีรา้นอาหารบรรยากาศดีมากมาย มกัพบฉลามหูด าในบรเิวณอ่าวนี ้
ค่อยขา้งบ่อย 

5) อ่าวลึก เป็นอ่าวขนาดเล็ก โอบลอ้มไปดว้ยหนา้ผา และโขดหิน ชายหาดมีทัง้ส่วน
ที่เป็นโขดหิน และทรายสีขาวแต่ไม่กวา้งมากนกั เหมาะกนัการมานั่งชมทศันียภาพ ว่ายน า้เป็นจุด
ด าน า้ส  าหรบันกัด าน า้มือใหม่ 

6) อ่าวโตนด เปรียบเป็นศนูยก์ลางของคนที่ชอบกิจกรรม หรือ กีฬาทางน า้ อ่าวโตนด
มีหลายกิจกรรมใหท้ า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนด าน า้ เจ็ทสกี พายเรือคายกั 

7) อ่าวกลว้ยเถ่ือน เป็นจุดด าน า้แบบสนอคเกิล น า้ทะเลใส ใตท้อ้งทะเลอดุมไปดว้ย
ปะการงัรูปรา่งต่าง ๆ รวมทัง้ปลานานา ๆ ชนิด 

8) อ่าวหินวง เป็นอ่าวทางฝ่ังตะวันตกของเกาะเต่า ชายหาดมีขนาดเล็ก น า้ใสมาก 
เหมาะกบัการมาพกัผ่อน เพราะอ่าวหินวงเป็นอีกที่ที่มีความสงบเป็นสว่นตวั 

9) จุดชมวิวจอห์น-สุวรรณ ตั้งอยู่บนปลายแหลมทางใต้สุดของเกาะเต่า สามารถ
มองเห็นอ่าวโฉลกบา้นเก่า และอ่าวเทียนออกแยกออกเป็นสองปีก และมีทศันียภาพของเกาะเต่า
อยู่ดา้นหลงัไล่ไปจนถึงทิวเขาทางทิศเหนือของเกาะ เวลาที่น า้ใสจะสงัเกตเห็นแนวปะการงัน า้ตืน้
ของทั้งสองอ่าวไดช้ัดเจน จุดชมวิวจอห์น-สุวรรณถูกคน้พบโดยนายสุวรรณซึ่งเป็นเจา้ของที่ดิน
บริเวณนี ้ และเพื่อนชาวต่างชาติชื่อจอห์นระหว่างทั้งสองขึน้มาบนเขาเพื่อหาไม้ส  าหรับสรา้ง
รา้นอาหาร ทางเขา้จดุชมวิวนีอ้ยู่ตรงขา้มกบัฟรีดอมบีชรีสอรท์ 

10) จดุชมวิวแมงโกว้ิวพอยท ์ยู่ระหว่างทางไปอ่าวม่วง เป็นจดุชมวิวของเกาะเต่าที่จะ
เห็นทศันียภาพของหาดทรายรีทัง้หาด และอ่าวแม่หาดไล่ไปจนถึงทางใตข้องเกาะนอกจากจุดชม
วิวนี ้ยงัมีจุดชมวิวอีก 4 แห่งในบรเิวณใกลเ้คียง 3 ใน 4 แห่งมีวิวคลา้ยๆกบัแมงโกว้ิวพอยท ์คือมอง
ไปทางชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเต่า เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กที่สวยงาม ส่วนอีกแห่งอยู่เลยขึน้ไป
ทางทิศเหนือ จุดนีจ้ะมองไปทางตรงกันขา้มคือเห็นชายฝ่ังทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ และ
เห็นกระโจมไฟของอ่าวกลว้ยเถ่ือน 

11) จดุชมวิวเวสทโ์คสท ์ตัง้อยู่ตรงกึ่งกลางของเกาะเต่า ใกลก้บัจดุชมวิวเก่าที่ชื่อทวูิว 
ที่จุดชมวิวเวสทโ์คสทจ์ะสามารถมองเห็นทศันียภาพที่สวยงามกวา้งใหญ่ของชายฝ่ังตะวนัตกของ
เกาะเต่า (ดั่งชื่อ “West Coast”) ตัง้แต่เกาะนางยวน หาดทรายรี ไล่ไปจนถึงอ่าวแม่หาด และอ่าว
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จนัทรส์มจุดชมวิวเวสทโ์คสทส์ามารถขึน้ไปไดส้องทาง คือ จากถนนทรายรีซอย 1 หรือ จากถนนไป
อ่าวโตนดโดยขึน้ทางเดียวกับอ่างเก็บน า้แต่เลยไปทางทิศเหนือ ปากทางเขา้ใหส้งัเกตุมีหินก้อน
ใหญ่สองกอ้นพิงกัน เมื่อเดินผ่านช่องหินเขา้ไปจะพบลานหินขนาดใหญ่ไวน้ั่งชมวิว จุดชมวิวนี ้มี
การเก็บค่าผ่านทาง 

12) จุดชมวิวเดชาวิว จะมองเห็นทัศนียภาพของอ่าว และชุมชนโฉลกบา้นเก่าในอีก
มุมหนึ่งที่หาดูจากที่อ่ืนไม่ได ้นอกจากนีย้ังมองเห็นเกาะเพื่อนบา้นของเกาะเต่า คือ เกาะพะงัน 
และเกาะสมุยอยู่ไกล ๆ เป็นฉากหลงั การเดินทางมาจุดชมวิวเดชาวิวใหเ้ขา้ทางเดียวกับบลูมูน
เอกซพ์ีเรียน (Blue Moon Experience) ซึ่งอยู่บนถนนไปหาดทรายนวล จากนั้นใหเ้ดินตามป้าย
บอกทางไปเดชาวิวบาร ์(Desha View Bar) จดุชมวิวอยู่ตรงลานหินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ถดัจากบารไ์ป
ทางทิศใต ้เดินผ่านป่าโปรง่ไปอีกประมาณ 50 เมตร 

 
จุดด าน ้าของเกาะเต่า 

เกาะเต่าเป็นสถานที่ ที่ผลิตนักด าน า้ที่ขึน้ชื่อในระดับโลก ประกอบดว้ยจุดด าน า้ที่
หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณข์องสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล ไม่ว่าจะเป็นปลาพนัธุ์ ต่าง ๆ ฉลามครีบด า 
เต่าทะเล ฉลามวาฬ นูดี ้ปะการงั ฯลฯ ส าหรบัจุดด าน า้ที่เป็นที่นิยมของเกาะเต่า ประกอบไปดว้ย
จดุด าน า้ที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้(เว็บสวสัด,ี 2563) 

1) อ่าวลึก (Ao Luek Bay) เป็นอ่าวที่มีหินสวย น า้ใส ดา้นทา้ยอ่าวมีหาดทรายขาว
ละเอียด น า้ทะเลใส อุดมไปดว้ยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามเป็นจ านวนมาก พบมากจ าพวกปลา
ลายเสือ ปลากระบอกทะเล ปูทะเล และปลาการ์ตูนอินเดีย นอกจากนี ้ยังได้พบปะการัง
หลากหลายชนิดที่ยงัอยู่ในสภาพที่สมบรูณ ์

2) กองหินชุมพร (Chumphon Pinnacle) เป็นกองหินใตน้ า้ขนาดใหญ่ เป็นจุดด าน า้
ที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งในอ่าวไทย เนื่องจากตัง้อยู่ค่อนขา้งห่างไกลจากชายฝ่ัง ท าใหส้ภาพน า้ค่อนขา้งใส 
จึงกลายเป็นแหล่งด าน า้ดปูะการงัที่มีความหลากหลาย และสามารถด าน า้ไดท้ัง้น า้ลึก และน า้ตืน้ 
มีความลึกสูงสุดประมาณ 30 – 40 เมตร เหมาะกับนักด าน า้ที่มีประสบการณ์ มีดอกไม้ทะเล 
ปะการงัด า ปลาหูชา้ง ปลาสาก ปลาเก๋าดอกหมาก ขนาดยักษ์  และยังเป็นจุดด าน า้ดูฉลามที่ดี
ที่สดุเแห่งหนึ่งในอ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลามหวับาตร 

3) กองหินเขียว (Green Rock) อยู่ดา้นทิศตะวนัตกทา้ยเกาะนางยวน ปะการงัอยู่ใน
ระดบัความลึก 11 เมตร มีความลึกสงูสดุประมาณ 25 เมตร ชื่อกองหินเขียวมาจากมีพืน้หินเป็นสี
เขียวหม่น กองหินเขียวเป็นกองหินกอ้นโต มีดอกไมท้ะเล ปลาสีสวยลายแปลกตาและแนวปะการงั
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ที่สวยสมบูรณเ์หมาะแก่การด าน า้ลึกมากที่สดุแห่งหนึ่ง สามารถด าน า้ไดต้ลอดทัง้ปี แต่ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการท่องเที่ยวและด าน า้มากที่สดุคือเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน สว่นช่วงที่มีมรสมุ คือ
ราวเดือนกนัยายน – มกราคม 

4) อ่าวหินงาม (Hin Ngam Bay) เป็นอ่าวทางฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า 
ชายหาดมีขนาดเล็กแต่น า้มีลักษณะใส เหมาะกับการมาพักผ่อน เพราะอ่าวหินวงเป็นอีกที่ที่มี
ความสงบเป็นส่วนตวั เป็นอ่าวที่หลาย ๆ คนนิยมมาด าน า้แบบสน็อกเกิล้ ใตท้อ้งทะเลเต็มไปดว้ย
ปะการงัรูปร่างต่าง ๆ อาทิเช่น ปะการงัเขากวางที่อยู่รวมกันเป็นแนวกวา้ง ปะการงัสมอง และ
หนอนฉัตรหลากสี รวมทั้งปลานานา ๆ ชนิดเช่น ปลาหิน ปลานกขุนทอง ปลานกแกว้ ปลาผีเสือ้ 
และหอยมือเสือหลากสี เป็นตน้ 

5) อ่าวหินวง (Hin Wong Pinnacle) เป็นจุดด าน า้แบบสน็อกเกิล้ที่ไดร้บัความนิยม 
เนื่องจากมีความลึกเพียง 3 – 12 เมตร มีปะการงัหลากหลายสายพนัธุ ์ซึ่งจุดด าน า้หินวงนีม้ีขนาด
กวา้งมากจะพบปลาคปูเปอรข์นาดใหญ่ ปลากระเบนราหู และปลาอีกหลายชนิด หินวงเป็นจุดด า
น า้ทางทิศตะวนัออกของเกาะเต่าที่ จุดเด่นที่สดุของหินวง คือ แสท้ะเล และหวีทะเล อนัเป็นความ
สวยงามใตน้ า้แบบเฉพาะของอ่าวไทยขึน้เป็นกอใหญ่ ๆ อย่างหนาแน่น 

6) สวนญ่ีปุ่ น (Japanese Garden) เป็นจุดฝึกสอนด าน า้ลึก และจุดด าน า้ตืน้ จุดด า
น า้ลึกอยู่บริเวณหวัเกาะเล็ก ใกลเ้กาะนางยวน ใตท้อ้งทะเลบรเิวณนีป้ระกอบไปดว้ยปะการงัชนิด
ต่าง ๆ ปลานานาชนิด ลกัษณค์ลา้ยกบัสวนญ่ีปุ่ น ใตท้ะเลมีปะการงัที่สวยงาม และฝงูปลาจ านวน
มาก 

7) แหลมเทียน (Laem Thien Pinnacle) อยู่ทางด้านหลังของเกาะมีลักษณะเป็น
แหลมยื่นออกมา ไม่มีชายหาดแต่มีเวิง้อ่าวส าหรบัด าน า้ชมปะการงั มีฝูงปลาที่มีจ านวนมาก โดย
ฝงูปลาจะรวมกลุม่กนัมาหากินตามเศษปะการงั และมกัพบฉลามเขา้มาหาอาหารจ าพวกปลาเล็ก
ปลานอ้ยต่าง ๆ 

8) แหลมกระโจมไฟ (Light House) เป็นจุดปะการงัที่เกิดใหม่ อยู่ทางดา้นทิศเหนือ
ของเกาะเต่า บริเวณอ่าวมีปะการงัค่อนขา้งสมบูรณ ์มีชายหาดที่เป็นทรายละเอียด และชายหาดมี
แนวปะการงัทัง้หาด เป็นอ่าวที่ยงัมีความสมบรูณข์องปะการงัใตท้อ้งทะเลมากที่สดุ 

9) อ่าวม่วง (Mango Bay) แหล่งปะการงัน า้ตืน้ที่คงสภาพอดุมสมบรูณท์ี่สดุของเกาะ
เต่า มีแนวปะการงัที่ยาว มีระดบัน า้ที่ไม่ลึก โดยแนวปะการงัส่วนใหญ่ของอ่าวม่วงยงัอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์อยู่ ที่พบมากคือปะการงัสมองร่องยาว ปะการงัวงแหวน ปะการงัเกร็ดน า้แข็ง ปะการงั
ดอกกะหล ่า ปะการงัเห็ด  และปะการงัช่องเหลี่ยม นอกจากนีย้งัชุกชุมไปดว้ยฝูงปลานกแกว้ ปลา
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ลายเสือ และปลาการต์นูอินเดียที่อาศยัอยู่ตามแนวของปะการงัอ่อนอีกเป็นจ านวนมาก เป็นจุดที่
โรงเรียนสอนด าน ้านิยมพานักเรียนที่ เรียนด าน ้ามาฝึกด าน ้าในที่แห่งนี ้ ถือได้ว่าอ่าวม่วงเป็น
หอ้งเรียนทางธรรมชาติที่สรา้งนักด าน า้อย่างมากมาย ตลอดทั้งอ่าวจะมีกอ้นหินขนาดใหญ่เรียง
รายซอ้นอยู่ น า้ทะเลมีสีฟ้าสดใส 

10) กองหินนางยวน (Nang Yuan Pinnacle) ขึน้ชื่อว่าเป็นจุดด าน า้ลึกที่ยอดเยี่ยม
อีกจดุหนึ่ง มีกองหินเรียงอยู่ทางใตข้องเกาะ กองหินที่เรียงอยู่มีโพรงถ า้เล็ก ๆ ใตน้ า้มากมาย ความ
ลึกสูงสุดประมาณ 8 – 20 เมตร นักด าน า้สามารถมุดผ่านชมปะการงั สภาพใตน้ า้ของบริเวณนี ้
สวยงามแปลกตา เพราะเป็นหุบเหวใตน้ า้ลึก มีระดบัความลึกลดหลั่นลงไปหลายระดบัชัน้ กองหิน
ย่อย ๆ กระจายในบริเวณกวา้งมีปะการงัอ่อนสีสวย กัลปังหา แสท้ะเล ปลาวัวหนา้นวล และฝูง
ปลานานาชนิด 

11) หินใบ (Sail Rock) เป็นภูเขาใตน้ า้ที่อยู่โดดเด่ียวระหว่างเกาะเต่า และเกาะพะ
งนั มีความลึกประมาณ 9 – 30 เมตร ใตท้ะเลมีก าแพงหินที่ถูกปกคลมุไปดว้ยแสท้ะเล และมีปลา
คปูเปอรม์ากมาย ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางรอยแยก รอบ ๆ เต็มไปดว้ยปลากะพงขา้งปาน และฝูงปลา
หางแข็ง รวมถึงฝูงปลาต่าง ๆ ซ่อนตวัอยู่ในซากเรือ สว่นยอดหินที่ยื่นขึน้จากผิวน า้ 15 เมตร เป็นที่
อยู่ของปะการงั และแมกไมบ้างชนิด 

12) กองหินส าราญ (Samran Pinnacle) เป็นกองหินใตน้ า้ขนาดใหญ่ 3 กอง มีความ
สงูจากพืน้ทราย 30 เมตร ปะการงัอยู่ในระดับความลึก 13 เมตร กองหินส าราญเป็นจุดด าน า้ลึก
อยู่ระหว่างเกาะเต่า และเกาะพะงัน ตรงกันขา้มกับหินใบ สามารถด าน า้ไดเ้ฉพาะบางช่วงของปี
ระหว่างเดือนพฤษาคม และเดือนกนัยายน สภาพน า้ค่อนขา้งใส  

13) เกาะฉลาม  (Shark Island) เป็นอีกหนึ่งแหล่งด าน ้าที่มีความแตกต่างของ
สิ่งมีชีวิตใตท้อ้งทะเล บริเวณนีเ้ป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามครีบด าซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย ์เกาะฉลามอยู่ห่างจากอ่าวลึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 300 เมตร มีลกัษณะ
เป็นยอดหินแกรนิตขนาดเล็กที่ขึน้มาเหนือน า้ ซึ่งวัดความสูงจากฐานดา้นล่างตัง้แต่พืน้ทรายถึง
ยอดประมาณ 20 – 24 เมตร ใตน้ า้ประกอบไปดว้ยปะการงัสีสนัสวยงามหลากชนิด สาหร่าย และ
สิ่งมีชีวิตใตน้ า้นานาชนิด รวมทั้งหินงอกใตท้ะเล ปลาชนิดต่าง ๆ ที่สามารถพบไดบ้ริเวณนีม้าก
ที่สุด คือ ปลากระเบนลายน า้เงิน ปลาวัวชนิดต่าง ๆ ปลาเก๋า ปลาปักเป้า และปลาเสือตัวขนาด
ใหญ่ แมว้่าเกาะฉลามจะเหมาะส าหรบันักด าน า้ทุกระดับแต่อาจจะพบกับกระแสน า้แรงในช่วง
พระจนัทรเ์ต็มดวง  
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14) กองตุง้กู (Southwest Pinnacles) กองตุง้กูมีลกัษณะเป็นกองหินที่เรียงเป็นแถว 
เหมาะส าหรับการด าน ้าแบบ wall dive (การด าดูผนังรอบ ๆ กองหิน) มีปลาทะเลฝูงใหญ่  ๆ 
มากมาย เช่น ฝูงปลากระพง ปลามง และปลาสาก ส่วนที่ตืน้ของกองตุ้งกูจะเต็มไปด้วยสวน
ดอกไมท้ะเล (Anemone) สว่นช่องแคบที่อยู่ลกึกว่าสามารถพบกลัปังหา และปะการงัแส ้

15) อ่าวโตนด (Tanote Bay) เป็นอ่าวที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวาย มีชายหาด
ยาวประมาณ 200 เมตร มีความสวยงามทัง้บนชายฝ่ัง และใตท้ะเล เป็นอ่าวที่มีแนวปะการงัซึ่ง
ธรรมชาติสรา้งสรรคใ์หเ้หมาะทัง้การด าน า้ลึก และน า้ตืน้ ทางดา้นขวาของชายฝ่ังในช่วงที่น า้ลดลง
กว่าบริเวณรอบ ๆ โขดหินในตรงกลางของอ่าว และทางด้านซ้ายของขอบอ่าวที่มีสัตว์น ้า
หลากหลายสายพนัธุ ์น า้ทะเลมักจะเงียบสงบในเดือนสิงหาคม ในช่วงฤดูหนาวน า้ทะเลจะมีพายุ
รุนแรง 

16) หินสามกอง (Three Rocks) เป็นกองหินใตน้ า้ขนาดใหญ่ 3 กอง มีความสงูจาก
พืน้ทราย 14 เมตร สภาพน า้ค่อนข้างใส เป็นแหล่งด าน า้ดูปะการงัที่มีความหลากหลาย และ
บรเิวณนีย้งัเหมาะส าหรบัเป็นจดุฝึกสอนด าน า้ลกึ และด าน า้ตืน้  

17) เกาะนางยวน (Nang Yuan Island) เป็นเกาะที่เชื่อมต่อกัน ประกอบดว้ยเกาะ
ขนาดใหญ่ที่เด่นหลกั ๆ อยู่ 2 เกาะ และก็มีเกาะขนาดเล็ก 1 เกาะ เป็นเกาะที่เหมาะแก่การฝึกด า
น า้ หรือ การด าน า้กบัระดบัความลึกตัง้แต่ 5 เมตร ถึง 18 เมตร แวดลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวนุ่ม
ละเอียด ประกอบไปดว้ยสตัวใ์ตท้ะเลจ าพวก ปลาบู่ กุง้ต่าง ๆ นอกจากนีย้งัมีกลุม่ปลานางฟ้าสีสนั
ต่าง ๆ รวมทั้งปลาผีเสือ้สีเหลือง ปลานกแกว้ ปลาการต์ูนแซดเดิล้แบคที่หาดูไดย้าก ฝูงปลาเก๋า
หางเหลือง และปลาสีสนัสวยงามอีกมากมายหลายชนิด 

18) กองหินขาว (White Rock) อยู่ห่างจากหาดทรายรีประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสวน
ปะการงัขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ระหว่างหินแกรนิต 2 กอง ที่สวยและแตกต่างกนัในทางทิศเหนือและทิศ
ใต ้กองหินทัง้สองมีลักษณะฐานดา้นล่างกวา้ง จุดด าน า้แห่งนีม้ีระดับความลึก 5 เมตร และ 26  
เมตร ตามล าดบั ซึ่งเหมาะแก่นกัด าน า้ทุกระดบั ที่นี่จะมีปลาจ าพวกปลาไหลตาขาว ปลากระแบน
ลายน า้เงิน ปลาวัวและปลาสากชนิดต่าง ๆ นอกจากนีก้ารด าน า้ตอนกลางคืนที่นี่จะไดค้วามรูส้ึก 
และอารมณท์ี่แตกต่างกนัโดยเฉพาะชนิดปลาต่าง ๆ ที่จะเห็นไดแ้ก่ ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลา
นกแกว้ รวมทัง้ปลาตาโต หรือบางครัง้อาจไดพ้บเต่ากระที่หายาก 

19) ซาก เรือ หล วงสัต กู ต  (LCI: Landing Craft Infantry 724) อ ดี ต เรื อ รบ ใน
สงครามโลกครัง้ที่สองของสหรฐัอเมริกาล านีม้ีความยาว 48 เมตร ถูกจมลงในวันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 เพื่อสรา้งแนวปะการงัเทียมแห่งใหม่ ระหว่างประจ าการในกองทพัเรือสหรฐัฯ เรือสตักูต
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ไดเ้ขา้รว่มรบใน ‘ยุทธการอิโวจิมา’ ซึ่งเป็นการต่อสูร้ะหว่างสหรฐัฯกบัญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่สอง กระดูกงูหรือ ฐานของซากเรือตั้งอยู่บนพืน้ทรายที่ความลึกสูงสุดระหว่าง 27 ถึง 30 เมตร 
ขณะที่ยอดเสากระโดงอยู่ที่ความลึก 18 เมตร ท าให้การด าน ้าที่นี่ เหมาะส าหรับนักด าน ้าสูง 
(Advance Open Water) มากที่สุด มักพบกับฝูงขนาดใหญ่ของปลากลว้ย ปลาสากหางเหลือง 
ปลากะพงชนิดต่าง ๆ ปลานกขนุทอง และ ปลาเก๋า 

 

         
 

ภาพประกอบ 5 แสดงจุดด าน า้ต่าง ๆ บรเิวณเกาะเต่า 
 

ที่มา: เว็บสวสัดี (2562) 

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

กิ่งแกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ ปรศันีย ์ เกศะบุตร, บรรพต ชมงาม, และ ณฐินี นอ้ยสวุรรณ ์
(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลของบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
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อนรุกัษข์องนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี เมื่อมีความรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษเ์ป็นตวัแปร
สง่ผ่าน โดยท าการศกึษาวิจยัพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษใ์นลกัษณะบรูณาการศาสตรร์่วม
สาขาระหว่างการท่องเที่ยว และจิตวิทยา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระดบัการท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลดา้น เพศ ชัน้ปี คณะวิชา และ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ความรูก้าร
ท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ และพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ อีกทัง้ศกึษาถึงอิทธิพลของบคุลิกภาพ 5 
องคป์ระกอบที่มีต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เมื่อมีความรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษเ์ป็น
ตวัแปรสง่ผ่าน กลุม่ตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีทัง้จากภาครฐั และเอกชน ปีการศกึษา 
2557 ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จ านวน 532 คนเคร่ืองมือที่ใชคื้อแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดระดบัความ
เชื่อมั่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผลการศกึษาพบว่านกัศึกษาที่มีปัจจยัสว่นบุคคล
ดา้นเพศ และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั  สว่นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นชัน้ปี และคณะวิชาที่ไม่สง่ผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ และพบว่าบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษม์ีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทัง้ 5 องคป์ระกอบ โดย
บคุลิกภาพแบบการเปิดรบัประสบการณ ์ (Openness to Experience) การประนีประนอม 
(Agreeableness) และการมีสติรบัผิดชอบ (Conscientiousness) มีค่าความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ สงูกว่าบคุลิกภาพดา้นอารมณห์วั่นไหววิตกจรติ 
(Neuroticism) และบคุลิกภาพแบบการเปิดเผยตวัตน (Extraversion) ซึ่งเป็นสององคป์ระกอบ 
ของบคุลิกภาพที่มีความสมัพนัธก์บัความรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษอ์ย่างมีนยัส าคัญ 
นอกจากนัน้ การวิจยัครัง้นีย้งัแสดงผลสนบัสนุนสมมติฐานเมื่อวิเคราะหก์าร สง่ผ่านของความรู้
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ แยกเป็น 5 โมเดลตามตวัแปรทัง้ 5 องคป์ระกอบ พบว่า บคุลิกภาพ
ดา้นอารมณห์วั่นไหววิตกจริต และบคุลิกภาพแบบการเปิดเผยตวัตน เท่านัน้ที่แสดงโมเดลการ
สง่ผ่านของความรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ ระหว่างบคุลิกภาพกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษ ์ โดยบุคลิกภาพดา้นอารมณห์วั่นไหววิตกจริตแสดงการสง่ผ่านอย่างสมบูรณ ์ และ
บคุลิกภาพแบบการเปิดเผยตวัตนแสดงการสง่ผ่านบางส่วน 

Thapa และคนอ่ืน ๆ (2006) ไดท้ าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัของทกัษะของนกัด าน า้ต่อ
พฤติกรรมการด าน า้เชิงอนรุกัษข์องนกัด าน า้ โดยไดท้ าการส ารวจจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 370 
คน ที่มาด าน า้ในบรเิวณจดุด าน า้ St. Petersburg/Sarasola ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องอ่าว 
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Florida สหรฐัอเมรกิา สถิติที่ใชใ้นการวิจยัคือ Pearson Correlation และ Multiple Regression 
ผลการส ารวจพบว่า ผูท้  าการตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นนกัด าน า้ในระดบัเบือ้งตน้ (Open 
Water Divers) กิจกรรมที่นิยมที่สดุคือการถ่ายรูปใตน้ า้ จากผูท้  าการตอบแบบสอบถามโดยมาก
เป็นผูท้ี่มีการด าน า้มากถึง 150 ไดฟ์อยู่ถึงรอ้ยละ 39 ของผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 20 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท าการด าน า้มามากกว่า 31 ไดฟ์ในช่วงปีที่ผ่านมา และรอ้ยละ 18 ของผูต้อบ
แบบสอบถามด าน า้มานานร่วม 20 ปี จากการใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนตวัเองในทกัษะ
การด าน า้โดยมีคะแนนในระดบั 1 ถึง 10 พบว่า มีความมั่นใจในทกัษะการด าน า้ของตนเองถึงรอ้ย
ละ 67 มีความเชื่อมั่นในทกัษะการควบคมุการลอยตวัรอ้ยละ 71 มีความรูเ้ก่ียวกบัทกัษะการด าน า้
รอ้ยละ 50 มีความสามารถในการปรบัตวัในการด าน า้ในบรเิวณต่าง ๆ รอ้ยละ 65 ทัง้นีผู้ท้  าการ
ตอบแบบสอบถามระบตุวัเองเป็นผูม้ีทกัษะการด าน า้ในระดบักลางถึงรอ้ยละ 34 ในขณะที่อีกรอ้ย
ละ 30 ใหร้ะดบัความสามารถเชิงทกัษะในการด าน า้ของตวัเองเป็นผูท้ี่มีความสามารถสงูรอ้ยละ 
30 จากการส ารวจยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 45 เป็นผูท้ี่ไดร้บัการฝึกทกัษะการด าน า้
จากสถาบนัด าน า้ PADI และรอ้ยละ 34 จากสถาบนัด าน า้ NAUI 

ผลจากการศกึษาถึงทกัษะการด าน า้ของนกัด าน า้ต่อพฤติกรรมการด าน า้เชิงอนุรกัษ์พบว่า
ทกัษะของนกัด าน า้สง่ผลต่อพฤติกรรมการด าน า้เชิงอนรุกัษข์องนกัด าน า้ กลา่วคือ นกัด าน า้ที่มี
ประสบการณส์งูขึน้จะใหค้วามใสใ่นการด าน า้เชิงอนรุกัษ์ที่สงูขึน้ เช่น การใหค้วามส าคญัในการไม่
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตน้ า้เป็นตน้  ในระดบัของนกัด าน า้ พบว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัสงูขึน้ ก็มีความใสใ่จ
ในดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สงูขึน้เช่นกนั และในขณะเดียวกนั พบว่าทกัษะ หรือ ความสามารถของนกัด า
น า้ที่เพิ่มสงูขึน้ ก็สง่ผลต่อการมีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ในการด าน า้ที่เพิ่มขึน้เช่นกนั โดย
พบว่านกัด าน า้มกัหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ขณะด าน า้ ที่จะท าใหเ้กิดการสมัผสัสิ่งต่าง ๆ ใตน้ า้ 

จากผลการศกึษาสรุปไดว้่า การใหค้วามส าคญัในการฝึกทกัษะ และเรียนรู ้ สามารถท า
การฝึกปฏิบติัร่วมไปกบัการใหค้วามรูด้า้นการอนรุกัษ ์ ซึ่งจะสรา้งประสบการณ ์ และทกัษะที่สงู
ใหก้บันกัด าน า้ไปพรอ้ม ๆ กบั จิตส านึกแห่งการอนรุกัษค์วบคู่กนัไป กิจการด าน า้ควรสอดแทรก
จิตส านึกแห่งการอนรุกัษล์งไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง 

Ong และ Musa (2011) ไดศ้กึษาทฤษฎีทศันคติ และพฤติกรรม (Attitude-Behavior 
Theories) ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ โดยมีสมมติฐานในการวิจยัดงันี ้

1. ทศันคติในการด าน า้มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการด าน า้อย่างมีความ
รบัผิดชอบ 
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2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) มีความสมัพนัธเ์ชิง
บวกกบัพฤติกรรมการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบ 

3. บรรทดัฐานทางสงัคม (Subjective Norms) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการ
ด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบ 

โดยท าการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่างนกัด าน า้จ านวน 413 คน ในช่วงเวลาของเดือน 
พฤษภาคม ถึง กนัยายน 2552 ในกลุม่นกัด าน า้ที่มาด าน า้ในเกาะ 5 เกาะ ดงันี ้ Langkawi, 
Perhentian, Tioman, Redang และ Mabul/Sipadan หลงัจากเก็บแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ 
น าผลมาวิเคราะหด์ว้ย Pearson Correlation และ Multiple Regression 

ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) เป็นทฤษฎีที่สามารถน ามาวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบได ้ โดย
สมมติฐานทัง้ 3 ขอ้นัน้ มีความความสอดคลอ้ง และรองรบัไดโ้ดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่งผลเป็นไปดงัตามสมมติฐาน ซึ่งเป็นที่แน่ชดัว่าทศันคติที่
ดีของนกัด าน า้ จะสง่ผลต่อการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบในทิศทางที่ดี ดงันัน้การให้
ความส าคญัในการสรา้งทศัคติที่ดี และพฤติกรรมการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบ ใหก้บันกัด าน า้
โดยผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง จะสง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการด าน า้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล ก่อใหเ้กินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

Musa, Seng, Thirumoorthi, และ Abessi (2011) ไดศ้กึษาอิทธิพลของ บุคลิกภาพ 
ประสบการณ ์ปัจจยัสว่นบคุคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ ในการวิจยัไดท้ าการศกึษา
จากกลุม่ตวัอย่างนกัด าน า้จ านวน 302 คน ที่มาใชบ้รกิารด าน า้ผ่านทางจดุด าน า้ต่าง ๆ ใน
มาเลเซีย ดงัต่อไปนี ้Klang Valley, Penang, Sabah, และ Sarawak เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ 
แบบสอบถามที่ประกอบไปดว้ย 4 สว่นคือ ประสบการณก์ารด าน า้ของนกัด าน า้ แบบทดสอบ
บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ (NEO Five Factor Inventory) พฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ และ
ปัจจยัสว่นบคุคล  สถิติที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ค่าการแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจยัพบว่า นกัด าน า้โดยปกติมกัมีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนคือ ประสบการณข์องนกัด าน า้ ระยะเวลาที่ไดด้  าน า้มา จ านวนไดฟ์ที่ด  าน า้มา ยิ่ง
มีความถ่ีมาก ยิ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้มาก และยงัพบว่านกัด าน า้ที่มี
องคป์ระกอบของบคุลิกภาพดา้นอารมณห์วั่นไหววิตกจริตสงู มกัจะขาดความรบัผิดชอบต่อ
พฤติกรรมในการด าน า้ โดยพบว่ามกัเป็นนักด าน า้ที่มีเชือ้ชาติอินเดีย และกลุม่ผูท้ี่มีอายนุอ้ย 
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ในทางตรงกนัขา้มนกัด าน า้ที่มีองคป์ระกอบบุคลิกภาพแบบการประนีประนอมสงู จะมีพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้สงูเช่นเดียวกนั 

จากผลการวิจยันีม้ีผลสรุปว่า จากการศกึษาพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
กิจการด าน า้อาจท าการเฝา้ระวงักลุม่ผูใ้ชบ้รกิารที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการขาดความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ โดยพิจารณาจาก อายุที่นอ้ย การศึกษาอยู่ในระดบัต ่า มีบคุลิกภาพหวั่นไหว
วิตกจริตที่แสดงออกทางอารมณไ์ม่ว่าจะเป็นลกัษณะในความเครียด มีความกดดนับางอย่างที่
แสดงออกมา ความวิตกกงัวล ความไม่ใสใ่จ หรือ มีอารมณก์า้วรา้ว เป็นตน้  และกลุม่เชือ้ชาติ
อินเดีย โดยใหก้ารดแูลอย่างใกลช้ิด และก าหนดทิศทางในการป้องกนัการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่ไม่เหมาะสมขณะด าน า้ เช่น การควบคมุการลอยตวัที่ไม่ดี การหยิบจบัสิ่งมีชีวิต หรือสมัผสัสิ่ง
ต่าง ๆ ใตท้ะเล เพื่อเป็นการปอ้งกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล 

Chung และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดศ้กึษาพฤติกรรมขณะด าน า้ของนกัด าน า้ที่มาด าน า้ใน
บรเิวณจดุด าน า้ของฮ่องกง ดว้ยวิธีการสงัเกตการณใ์นกลุม่นกัด าน า้จ านวน 81 คน และใหท้ า
แบบสอบถามหลงัจากด าน า้ จากจ านวนการด าน า้ทัง้หมด 127 ไดฟ์ โดยท าการศึกษาตัง้แต่เดือน 
มิถนุายน ถึง พฤศจิกายน 2553 โดยไดศ้กึษาปัจจยัดา้นสว่นบุคคล ประสบการณก์ารด าน า้ 
กิจกรรมที่ท าระหว่างด าน า้ และพฤติกรรมขณะด าน า้ สถิติที่ใชใ้นการวิจยัคือ t-test และ 
Correlation 

จากการศกึษาพบว่า จากจ านวนผูม้าด าน า้ในจ านวน 81 คน มีผูท้ี่ยงัไม่ส  าเรจ็หลกัสตูร
การด าน า้มาทดลองด าน า้จ านวน 23 คน สว่นอีก 58 คนที่เหลือ เป็นผูท้ี่ผ่านหลกัสตูรไดร้บั
ใบอนญุาตด าน า้มาแลว้ โดยมีประสบการณด์ าน า้มาตัง้แต่ 1 เดือน ถึง 35 ปี จากการสอบถาม
ขอ้มลูจากสมดุบนัทึกการด าน า้ (Log Book) มีตัง้แต่ 1 ไดฟ์ ถึง 3,000 ไดฟ์ และพบว่าโดยมาก
เป็นผูท้ี่มีการศกึษาดี และรายไดส้งู โดยมากเป็นเพศชาย จากกลุม่นกัด าน า้ที่ท าการส ารวจพบว่า 
มีพฤติกรรมการสมัผสักบัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อาทิเช่น ปะการงั จากการสมัผสัโดยตัง้ใจดว้ยการใชม้ือ
จบั และไม่ตัง้ใจจากการพลัง้เผลอจากอปุกรณด์ าน า้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟิน ไดฟ์เกียร ์ อปุกรณ์
กลอ้งถ่ายรูป และยงัพบพฤติกรรมการเก็บซากปะการงั หรือซากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น เปลือกหอย 
และการจบั หรือ สมัผสั สตัวน์ า้ เช่น ปลิงทะเล แมงกะพรุน  โดยพบว่าเกิดการสมัผสัสิ่งต่าง ๆ ใต้
ทะเล มากถึง 14.7 ครัง้ ในการด าน า้ 1 ไดฟ์ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74 ส่วนการสมัผสักบัปะการงั คิด
เป็นรอ้ยละ 40 หรือ 5.9 ครัง้โดยเฉลี่ยต่อไดฟ์ โดยความเสียหายที่เกิดขึน้จากการด าน า้เกิดจาก
การ เตะขาเพื่อตีฟิน การเหยียบยืนบนแนวปะการงั การชนกนัของนกัด าน า้เอง และการชนกนักบั
วตัถใุตน้ า้ รวมทัง้การกวนน า้ใหขุ้่นจากการตีฟินรว่มดว้ย นอกจากนีย้งัพบว่าในหมู่นกัด าน า้ที่ท า
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การถ่ายรูปด าน า้ ก็มีการสมัผสักบัปะการงั เนื่องจากในการถ่ายรูปใตน้ า้ตอ้งอาศยัความนิ่ง จึงเกิด
การหาที่ยดึเกาะ และสว่นใหญ่มกัยดึเกาะกบัแนวปะการงั ซึ่งพบว่ามีการสมัผสัมากถึง 23.8 ครัง้
ต่อไดฟ์ ซึ่งตรงกนัขา้มกบันักด าน า้ที่ไม่ไดถ้่ายรูปใตน้ า้พบว่ามีการสมัผสัเพียง 11.6 ครัง้โดยเฉลี่ย 
ซึ่งสามารถสรุปไดว้่านกัด าน า้ที่ท าการถ่ายรูปใตน้ า้นัน้มีอตัราการสมัผสักบัปะการงัสงูกว่า 

จากการส ารวจบนัทกึพฤติกรรมใตน้ า้ และจากแบบสอบถาม พบว่า ในหมู่นกัด าน า้ที่มี
การศึกษาดี มีประสบการณก์ารด าน า้สงู มีทกัษะการลอยตวัที่ดี จะมีพฤติกรรมในการสมัผสั
สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งต่าง ๆ ใตท้ะเล นอ้ยกว่า  

จากการสมัภาษณถ์ึงพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พบว่าการสมัผสัโดยมากเกิด
จากการขาดทกัษะการควบคมุการลอยตวัใตน้ า้ รวมถึงปัจจยัภายนอก เช่น คลื่นใตน้ า และความ
ขุ่นของน า้ ที่สง่ผลต่อความยากล าบากในการลอยตวั  

จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ เห็นว่าสิ่งส  าคญัที่ควรด าเนินการคือ การใหค้วามรู ้ ฝึกทกัษะ 
และการเสรมิสรา้งพฤติกรรมที่ดีในการด าน า้ใหก้บันกัด าน า้ โดยเฉพาะในกลุม่นกัด าน า้หนา้ใหม่ 
ควรไดร้บัการดแูล และฝึกฝนเป็นพิเศษ เนื่องจากพบว่ายงัขาดความระมดัระวงั และมีทกัษะใน
การด าน า้ที่นอ้ย จนก่อใหเ้กิดการกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลมากกว่านกัด าน า้ที่มีประสบการณ์
สงู และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง ควรเนน้ใหค้วามรูด้า้นระบบนิเวศใตท้ะเล ควบคู่ไปกบัการฝึกทกัษะด า
น า้ 

Ong และ Musa (2012a) ไดศ้ึกษาถึงอิทธิพลในโครงสรา้งของประสบการณ ์บคุลิกภาพ 
และทศันคติของนกัด าน า้ ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ ซึ่งไดท้ าการศกึษาวิจยัในนกัด า
น า้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 413 คน ที่มาใชบ้รกิารด าน า้ในเกาะต่าง ๆ จ านวน 5 เกาะ คือ Langawi 
Perhentian Tioman Redang และ Mabul/Sipadan และไดม้ีการส ารวจตัง้แต่ พฤษภาคม ถึง 
กนัยายน 2552 โดยก าหนดขอบเขตของการนวิจยัในการศึกษาในประเด็นหลกั ๆ ดงันี ้ ดา้น
ประสบการณข์องนกัด าน า้ ดา้นบคุลิกภาพ โดยใชบุ้คลิกภาพ 5 องคป์ระกอบในการศกึษา ดา้น
ทศันคติของนกัด าน า้ ต่อความสมัพนัธข์องพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่มีต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล 

ในการวิเคราะหผ์ล คณะผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะหผ์ลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบั
งานวิจยั SPSS และ AMOS 16.0 (Analysis of Moment Structure) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ ์

จากผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ ์ บคุลิกภาพ และทศันคติของนกัด าน า้ มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมีนยัยะส าคญักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ และยงั
พบว่า ประสบการณม์ีความสมัพนัธท์ัง้ทางตรง และทางออ้มกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
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ของนกัด าน า้ โดยมีทศันคติของนกัด าน า้เขา้มาเก่ียวขอ้งในความสมัพนัธน์ี ้ ในดา้นของบคุลิกภาพ
ยงัพบว่ามีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัทศันคติของนกัด าน า้ ในดา้นของการมีสว่นเก่ียวขอ้ง
ของทศันคติของนกัด าน า้ที่ส่งผ่านถถึงบุคลิกภาพ ต่อความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ไม่มีความสมัพนัธก์นัในทางออ้ม อย่างไรก็ตาม พบว่าประสบการณ์ และ
บคุลิกภาพ ยงัมีความคลมุเครือที่ระดบัรอ้ยละ 45 ในโครงสรา้งของทศันคติ 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ประสบการณข์องนกัด าน า้ บุคลิกภาพ และทศันคติ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิพลของ
ทศันคติ และประสบการณข์องนกัด าน า้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ในระดบัสงู
ดงันัน้ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะนกัด าน า้เอง ผูใ้หบ้ริการด าน า้ หน่วยงานสมาคมดา้นการด าน า้
ต่าง ๆ ภาครฐั และภาคเอกชน สามารถที่จะก าหนดกลยทุธใ์นการสง่เสรมิ ทกัษะ ความรู ้ของนกั
ด าน า้ในดา้นการมีความรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมในการด าน า้ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

Ong และ Musa (2012b) ไดศ้ึกษาถึงทศันะคติของนกัด าน า้ ที่มีต่อความใสใ่จต่อปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า ในการศกึษานี ้ ไดท้ าการศกึษา
ในกลุม่ตวัอย่างนกัด าน า้จ านวน 490 คน ที่มาด าน า้ในหมู่เกาะของประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยเกาะที่เลือกท าการศึกษาดงันี ้ Lankawi Perhentian Tioman Redang และ Mabul 
(Sipadan) จากนัน้น ามาวิเคราะหค่์าสถิติดว้ย Correlation และ Regression 

ผลการศึกษาสรุปว่า นกัด าน า้สว่นใหญ่ มีความใสใ่จต่อสิ่งแวดลอ้ม มีพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ที่ดี และมีทศันคติที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความรู ้ และทกัษะปฏิบติัในการด าน า้ ที่ให้
ความใสใ่จ และมีความระมดัระวงั 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้นัน้ มีความสมัพนัธท์างตรงกบัทศันคติของ
นกัด าน า้ และมีความสมัพนัธท์างตรง และทางออ้ม กบัความใสใ่จต่อปัญหาสิ่งแวดลอ้ม โดย
พบว่าทศันคติของนกัด าน า้ในดา้นความรู ้ และทกัษะปฏิบติัในการด าน า้ มีนยัส าคญักบัพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้เป็นอย่างมาก  

จากผลการศกึษา กิจการรา้นด าน า้ และหน่วยงานภาคสว่นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง สามารถ
น าไปประยุกตโ์ดยใหค้วามสนใจในการเสรมิสรา้งทศันคติที่ดีใหก้บันกัด าน า้ เพื่อเสรมิสรา้ง
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ที่ดีใหก้บันกัด าน า้ ซึ่งจะสง่ผลดีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ให้
เกิดความยั่งยืนสืบไป 

Salim และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดศ้กึษาอิทธิพลของทกัษะความช านาญต่อพฤติกรรมใตน้ า้
ของนกัด าน า้ โดยไดท้ าการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัรา้นด าน า้ที่เปิดท าการในเกาะ Penhentian 
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จ านวน 6 รา้นดว้ยกนั โดยในสว่นของบทสมัภาษณป์ระกอบไปดว้ย 4 สว่นคือ ดา้นบคุลิกภาพของ
นกัด าน า้ ดา้นการรบัรู ้ดา้นประสบการณ ์และขอ้มูลสว่นบคุคล โดยไดท้ าการขอใหร้า้นด าน า้ทัง้ 6 
แห่ง สุม่แจกแบบสอบถามใหก้บันกัด าน า้ที่มาใชบ้รกิาร โดยท าการส ารวจน ารอ่ง (Pilot Survey) 
จากกลุม่ตวัอย่างนกัด าน า้รวมทัง้สิน้ 50 คน สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลูจากการสอบถามไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบ
สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายขุองนกัด าน า้ที่ใหก้ารตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่างช่วง 20-27 ปี 
รองลงมาอยู่ที่ 28-35 ปี โดยเป็นประชากรยุโรปเป็นสว่นมาก รองลงมาเป็นเชือ้ชาติมาเลเซีย โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีประสบการณด์ าน า้มาแลว้เป็นระยะเวลามากถึง 5 ปี โดยมากอยู่
ในระดบั Open Water และ Advance Open Water โดยผูต้อบแบบสอบถามโดยมากด าน า้มา
นอ้ยกว่า 50 ไดฟ์ รองลงมาคือมากกว่า 201 ไดฟ์ จากการสมัภาษณพ์บว่า ผูท้ี่ด  าน า้มานอ้ยกว่า 
50 ไดฟ์ สว่นใหญ่อยู่ในระดบั Open Water และ Advance Open Water สว่นผูม้ีประสบการณ์
มากกว่า 100 ไดฟ์ จะอยู่ในระดบั Dive Master และ Dive Instructor จากการสมัภาษณพ์บว่านกั
ด าน า้ที่มีประสบการณน์อ้ยมกัจะมีพฤติกรรมการสมัผสัแนวปะการงั สญูเสียการควบคมุการ
ลอยตวั สมัผสัปะการงัดว้ยมือ รวมถึงการเก็บซากปะการงัไวก้บัตวั มากกว่านกัด าน า้ที่มี
ประสบการณม์าก  และนกัด าน า้ที่มีประสบการณม์ากมกัมีความมั่นใจในทกัษะการด าน า้ของ
ตวัเองมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ย ซึ่งสง่ผลต่อการควบคมุการลอยตวัที่ดี 

ในดา้นของพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสงูในระดบัตัง้แต่ 3.20 – 
4.62 โดยนกัด าน า้จะรูส้กึอึดอดัใจหากพบเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การท าลายท่ีก่อใหเ้กิด
การแตกหกัของปะการงั โดยนกัด าน า้สว่นมากใหก้ารว่า ตนมกัจะหลีกเลี่ยงการสมัผสั หรือ การ
พลัง้เผลอที่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อปะการงัในขณะที่ด  าน า้ อีกทัง้จากการสญูเสียการควบคมุ
การลอยตวัก็เป็นสิ่งที่อดึอดัใจเช่นกนั เนื่องจากเป็นเหตทุี่ท าใหเ้กิดการกระทบกระทั่งต่อแนว
ปะการงัได ้หากควบคมุการลอยตวัไม่ดี 

จากผลการวิเคราะหด์ว้ย One-Way ANOVA พบว่า ระดบัดา้นทกัษะความช านาญในการ
ด าน า้ ในดา้นการควบคมุการลอยตวั และการสมัผสัสิ่งมีชีวิตในทะเล มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัะส าคญั กลา่วคือ นกัด าน า้ที่อยู่ในระดบัเริ่มตน้ มกัมีพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิต และ
สญูเสียการควบคมุการลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ในระดบักลาง หรือ ระดบัที่เชี่ยวชาญ โดยนกัด า
น า้ที่มีประสบการณส์งูมกัจะมีพฤติกรรมการด าน า้ที่ใสใ่จต่อทกัษะของตนเอง และมีความ
รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเลเป็นอย่างสงู  
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Hammerton (2017) ไดท้ าการศกึษาการฝึกปฏิบติัทกัษะในการด าน า้ในการจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบจากการด าน า้ต่อสิ่งแวดลอ้มในทะเล ดว้ยการฝึกฝนทกัษะในหลกัสตูร Low-Impact 
Diver (LID) ซึ่งเป็นการพฒันาหลกัสตูรภายใตม้าตรฐานสถาบนัด าน า้ PADI โดยจดัอบรมฝึก
ทกัษะในนกัด าน า้ที่ไดร้บัใบอนญุาตมาแลว้ทัง้สิน้ 183 คน โดยการอบรมมีทัง้การอบทางทฤษฎีใน
ชัน้เรียน และภาคปฏิบติัในสระน า้ รวมถึงการฝึกปฏิบติัในทะเล ซึ่งทกัษะจะมุ่งเนน้การควบคมุการ
ลอยตวั เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกนัการสมัผสักบัปะการงัขณะด าน า้ ในท่าทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม ดว้ย
วิธีการควบคมุการลอยตวัต่าง ๆ ทัง้นีจ้ะมีการวดัผลทัง้ก่อน และหลงัฝึกอบรม และยงัใหผู้ ้เขา้
ฝึกอบรมประเมินตวัเองถึงการพฒันาของตวัเองหลงัจากไดเ้รียนรูท้กัษะดงักล่าว โดยท าการ
ฝึกอบรมทกัษะที่ Byron Bay Dive Center Australia และท าการฝึกปฏิบติั และทดสอบที่ The 
Nursery, Julian Rocks Cape Byron Marine Park สถิติที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบดว้ย t-
test, One-Way ANOVA และ Regression 

จากผลการศกึษาพบว่า ในจ านวนนกัด าน า้ที่รว่มเขา้อบรมทัง้หมด 183 คน สามารถใช้
ทกัษะการด าน า้ที่มีอยู่เดิมปรบัเขา้กบัการฝึกปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดี และหลงัเขา้รบัการอบรม
ผลทดสอบพบว่า มีการสมัผสักบัแนวปะการงัที่นอ้ยลง สามารถควบคมุการลอยตวัในระดบัที่ดีขึน้ 
มั่นคงขึน้ มีท่วงท่าที่ระมดัระวงั อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งสามารถป้องกนัการสมัผสักบัแนว
ปะการงัไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเทียบการด าน า้ทัง้ก่อน และหลงัฝึกอบรม พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยัะส าคญั 

ขอ้สรุปจากการศกึษาวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะพืน้ฐานของนกัด า
น า้ ในดา้นการฝึกปฏิบติัควบคมุการลอยตวั การมีท่วงท่าที่เหมาะสม การระมดัระวงัจดัเก็บ
อปุกรณอ์ย่างถกูตอ้ง จะสามารถลดผลกระทบอนัเกิดจากการสมัผสัโดยตัง้ใจ หรืออบุติัเหตจุาก
การด าน า้ของนกัด าน า้ขณะด าน า้ได ้ ซึ่งเป็นผลดีต่อแนวปะการงั ไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการด า
น า้ ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง อาทิ ผูใ้หก้ารฝึกสอน หรือ สถาบนัด าน า้สามารถก าหนดกลยทุธแ์นว
ทางการสอนทกัษะด าน า้ใหก้บันกัด าน า้ เพื่อลด และปอ้งกนัการท าความเสียหายใหก้บั
สิ่งแวดลอ้มใตน้ า้จากการด าน า้ได ้

Khairul และ Ahmad (2019) ไดท้ าการศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณข์องนกัด าน า้
ต่อพฤติกรรมใตน้ า้ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยไดท้ าการส ารวจวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธี
สงัเกตการณ ์ พฤติกรรมของนกัด าน า้ขณะด าน า้ที่มาใชบ้รกิารด าน า้ในบรเิวณเกาะ Peninsula 
ประเทศมาเลเซีย  จ านวน 30 คน ซึ่งท าการสุม่ตวัอย่างนกัด าน า้จากการร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ 
โดยระมดัระวงัไม่ใหน้กัด าน า้ทราบว่ามีการสงัเกตการณข์ณะท าการส ารวจพฤติกรรมของนกัด าน า้ 
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ซึ่งท าการส ารวจตัง้แต่เดือน กนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 โดยมีสดัสว่นของนกัด าน า้ที่ท าการ
ส ารวจประกอบไปดว้ย เพศชายในอตัราส่วนรอ้ยละ 45 และเพศหญิงรอ้ยละ 55 อายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 16 ถึง 55 ปี จากการแจกแจงความถ่ีขอ้มลูบนัทกึของนกัด าน า้ (Log Book) พบว่า มีนกั
ด าน า้ที่มีประสบการณส์งูที่ถูกสุม่ส  ารวจจ านวน 18 คน ที่ผ่านการด าน า้มามากกว่า 100 ไดฟ์ นกั
ด าน า้ที่ด  าน า้มาระหว่าง 50 ถึง 100 ไดฟ์ จ านวน 7 คน และ นกัด าน า้ที่มีประสบการณน์อ้ย
ระหว่าง 20 ถึง 50 ไดฟ์ จ านวน 5 คน  ในการส ารวจจะท าการสงัเกตพฤติกรรมการด าน า้ 2 ครัง้ 
คือในครัง้แรกของการด าน า้ที่ไม่มีการบอกรายละเอียดขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์ (Briefing) และในครัง้
ที่สองเป็นการสงัเกตหุลงัจากที่นกัด าน า้ไดร้บัการบอกรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการด าน า้เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ในการศกึษาครัง้นีม้ีระดบัของนกัด าน า้ประเภท Rescue Divers หรือที่สงูกว่า ถึง
รอ้ยละ 72.2 รองลงมาเป็นระดบั Advance และ Open Water ตามล าดบั จากการส ารวจพบว่า 
ในนกัด าน า้ที่มีประสบการณน์อ้ยจะมีอตัราการสูญเสียการควบคมุการลอยตวัใตน้ า้มากกว่านกัด า
น า้ที่มีประสบการณส์งู และในครัง้แรกจากการที่ไม่ไดร้บัค าแนะน าก่อนด าน า้ยงัพบว่าความ
ผิดพลาดจากการควบคมุการลอยตวัที่ไม่ดี สง่ผลใหส้ว่นหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย และอปุกรณอ์าทิ 
มือ ฟิน ไดส้มัผสักบัแนวปะการงั และมีการเสียหายเกิดขึน้บา้ง สว่นนกัด าน า้ที่มีประสบการณใ์น
ระดบักลาง และระดบัสงู มีการควบคมุการลอยตวัที่ดี และมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษที่ไม่ใหเ้กิด
การสมัผสักบัแนวปะการงัใตท้ะเล ส าหรบัการสงัเกตในครัง้ที่สอง หลงัจากที่นกัด าน า้ไดร้บัการ
บอกกลา่วรายละเอียดต่าง ๆ แลว้ พบว่า มีความพยายามในการควบคมุการลอยตวัของนกัด าน า้ที่
มีประสบการณน์อ้ย เพื่อป้องกนัการสมัผสักบัแนวปะการงัไดดี้ขึน้ แต่จากการสงัเกตยงัพบว่า มีทัง้
นกัด าน า้ที่ใหค้วามใสใ่จในการฟังรายละเอียดก่อนการด าน า้ และบางคนไม่ตัง้ใจที่จะฟัง ดงันัน้จึง
เสนอว่า ในการฝึกทกัษะในการด าน า้ ควรเนน้ถึงการฝึกปฏิบติัทกัษะการควบคมุการลอยตวัเป็น
พิเศษ ในขณะเดียวกนั ควรสอดแทรกเนน้ย า้ถึงการการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบต่อ
สิ่งแวดลอ้มใตท้ะเลไปพรอ้ม ๆ กนักบัการฝึกทกัษะปฏิบติัอยู่เสมอ 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
ในการศกึษาคน้ควา้เรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 

องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี  ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยไดแ้ก่ กลุ่มนักด าน า้ที่เดินทางมาด าน า้ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะ พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยเป็นนักด าน า้ที่เดินทางมาด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอ

เกาะ พะงนั จังหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงไดก้ าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดค่า
ความเชื่อมั่นที่ระดับรอ้ยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอ้ยละ 5 ของกัลยา วานิชย์
บญัชา (2558) ซึ่งสตูรที่ใชค้  านวณคือ 

สตูร n = p(1 -p) Z2 / e2 

เมื่อ n แทน ขนาดตวัอย่าง 
       p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุม่ 0.50 
       Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูว้ิจัยก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 หรือระดบั .05 
       e แทน ค่าความผิดพลาดสงูสดุที่เกิดขึน้ = .05 
แทนค่าในสตูรดงันี ้
n = (.5) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 
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   = 384.16 หรือ 385 คน 
ดงันัน้จะไดก้ลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง  

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึ กษ าค้นคว้าครั้งนี ้ ผู ้วิ จัย ได้ใช้วิ ธี การเลื อกตั วอย่ างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) (หทัยชนก พรรคเจริญ และคณะ, 2555) โดยอาศัยความเต็มใจของ
นกัด าน า้ที่จะใหข้อ้มลู การเก็บขอ้มูลเป็นไปตามเขตพืน้ที่ที่ท าการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือเก็บขอ้มลู โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกัด าน า้ที่เดินทางมาด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จังหวดัสุราษฎรธ์านี ดว้ยการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในสถานที่ที่ไดท้ า
การก าหนดไว ้จนครบถว้น 385 ตวัอย่าง 

 
การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้เพื่อ
การศึกษาถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 องคป์ระกอบกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ประเทศที่พ านกัถาวร ระดบัของนกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวด าน า้ โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ให้
ผูต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

ข้อที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลือกดงันี ้
1. ชาย 
2. หญิง 
ข้อที ่ 2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่งอายขุอง

ผูต้อบแบบสอบถามจะมีอายุตัง้แต่ ต ่ากว่า 10 ปี จนถึงอาย ุ 55 ปี ขึน้ไป โดยก าหนดอายเุป็น 5 
ช่วง โดยค านวณเกณฑก์ารแบ่งอายไุดด้งันี ้

 
อนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มาค่าต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
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= 55 – 10 

        5 

  = 9 

จากการค านวณช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม สามารถก าหนดช่วงอายขุองผูต้อบ
แบบสอบถามไดด้งันี ้

1. อายรุะหว่าง 10 - 18 ปี 
2. อายรุะหว่าง 19 – 27 ปี 
3. อายรุะหว่าง 28 – 36 ปี 
4. อายรุะหว่าง 37 – 45 ปี 
5. อายุ 46 ปีขึน้ไป 
ข้อที ่3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดย

มีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี 
3. สงูกว่าปรญิญาตรี 
ข้อที ่ 4 ประเทศที่พ านกัถาวร เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 

Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
1. ไทย 
2. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
ข้อที ่ 5 ระดบัของนกัด าน า้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

โดยมีค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้(Salim และคนอ่ืน ๆ, 2013) 
1. นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver)  
2. นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)  
3. นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver)  
4. นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า 
ข้อที ่ 6 จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale) ซึ่งจ านวนไดฟ์ในการด าน า้ของผูต้อบแบบสอบถามจะมีจ านวนไดฟ์ตัง้แต่ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 
จนถึง 201 ไดฟ์ขึน้ไป โดยก าหนดเป็น 5 ช่วง ดงันี ้(Salim และคนอ่ืน ๆ, 2013) 
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1. ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 
2. 51 – 100 ไดฟ์ 
3. 101- 150 ไดฟ์ 
4. 151 – 200 ไดฟ์ 
5. 201 ไดฟ์ขึน้ไป 
ข้อที ่ 7 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ 

(Nominal Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
1. มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน 
2.ใชบ้รกิารผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ โดยมี Dive Leader 
 
ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของนกัด าน า้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราสว่น

ประมาณค่า (Likert Scale Questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละ
ช่วง ประกอบดว้ย  

คะแนน     ระดับความคิดเหน็ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอ้ย 

1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจยัใชส้ตูรส าหรบั
การหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
          จ านวนชัน้ 

                    = 5 - 1  

               5 

                    = 0.80 
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จากนัน้ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติ
ของนกัด าน า้ไดด้งันี ้

คะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 
4.21 - 5.00   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
2.61 - 3.40   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัในระดบันอ้ยที่สดุ 
 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบับคุลิก 5 องคป์ระกอบ ประกอบไปดว้ยบุคลิกภาพ

แบบการเปิดรบัประสบการณ ์ การมีสติส  านึกรูผ้ิดชอบ การเปิดเผยตวัตน การประนีประนอมเขา้
กบัผูอ่ื้นไดดี้ และอารมณห์วั่นไหววิตกจรติ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert 
Scale Questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 5 ระดบั โดย
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

คะแนน     ระดับความคิดเหน็ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอ้ย 

1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจยัใชส้ตูรส าหรบั
การหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
             จ านวนชัน้ 

                 = 5 - 1  

              5 

                               = 0.80 

จากนัน้ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกบั
บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบไดด้งันี ้
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คะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 
4.21 - 5.00    ผูต้อบแบบสอบถามมีบคุลิกภาพในลกัษณะสงูมาก 
3.41 - 4.20    ผูต้อบแบบสอบถามมีบคุลิกภาพในลกัษณะสงู 
2.61 - 3.40    ผูต้อบแบบสอบถามมีบคุลิกภาพในลกัษณะปานกลาง 
1.81 - 2.60    ผูต้อบแบบสอบถามมีบคุลิกภาพในลกัษณะนอ้ย 
1.00 - 1.80    ผูต้อบแบบสอบถามมีบคุลิกภาพในลกัษณะนอ้ยที่สดุ 
 
ส่วนที ่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ โดยใช้

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert Scale Questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหา
อนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

คะแนน     ระดับความคิดเหน็ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอ้ย 

1  หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจยัใชส้ตูรส าหรบั
การหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
             จ านวนชัน้ 

                 = 5 - 1  

              5 

                               = 0.80 

จากนัน้ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ไดด้งันี ้
 

คะแนนเฉล่ีย     ความหมาย 
4.21 - 5.00   ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมความรบัผิดชอบสงูมาก 
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3.41 - 4.20   ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมความรบัผิดชอบสงู 
2.61 - 3.40   ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมความรบัผิดชอบปานกลาง 
1.81 - 2.60   ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมความรบัผิดชอบนอ้ย 
1.00 - 1.80   ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมความรบัผิดชอบนอ้ยที่สดุ 
 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติของนักด าน า้ 
ระดับบุคลิก 5 องคป์ระกอบ และพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับปัจจัยส่วน
บคุคล ทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 องคป์ระกอบ และพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี 

4. น าแบบสอบถามที่ สร้างขึ ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ ป รึกษาสารนิพนธ์  และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่
ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สุดทา้ย
ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อ

วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่า (α-
Coefficient) สตูรของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่า ง         

0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่
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ยอมรบัไดไ้ม่ต ่ากว่า 0.7 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนัน้มีความเชื่อมั่นสงู โดยแบบสอบถามชุดนีม้ี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .941 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมเก็บขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) โดยการใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดการวิเคราะหข์อ้มลูจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได ้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อนี ้

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบรูณใ์นการตอบ
แบบสอบถาม คดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านัน้ 

2. ท าการลงรหสั (Coding) ขอ้มลู โดยแบ่งเป็นกลุม่ตามตวัแปรที่ท าการศึกษา และน า
ขอ้มลูบนัทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ในด้าน เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่
พ านกัถาวร ระดบัของนกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของนกัด าน า้ และรูปแบบการท่องเที่ยวด าน า้ โดยการ
หาความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะหท์ัศนคติของนกัด าน า้โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale Questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations) 

4.3 การวิเคราะห์บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของนักด าน ้า โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า (Likert Scale Questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations) 

4.4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ โดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า (Likert Scale Questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations) 
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4.5  การทดสอบสมม ติฐาน  ใช้สถิ ติ  Independent Sample t-test, One-way 
Analysis of Variance, F-test, LSD, Dunnett’s T3 และสถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson 
Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

4.5.1 สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
ประเทศที่พ านักถาวร ระดับของนักด าน ้า จ านวนไดฟ์ของการด าน ้า และจ านวนปีที่ด  าน ้า ที่
แตกต่างกัน จะทดสอบโดยการใชส้ถิติ One-way Analysis of Variance สถิติ Independent T-
Test สถิติ F-test สถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) สถิติ Brown-Forsythe (B) 
และ Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน า้ จะทดสอบสมมติฐานโดย สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย หรือ 
Pearson Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

4.5.3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ อนัประกอบไปดว้ยบุคลิกภาพแบบการเปิดรบั
ประสบการณ ์การมีสติส านึกรูผ้ิดชอบ การเปิดเผยตัวตน การประนีประนอมเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ และ
อารมณ์หวั่ นไหววิตกจริต สถิติที่ ใช้ทดสอบคือ สถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่าย หรือ Pearson 
Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 

5.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายทั่วไป โดยใช้สูตรดังนี  ้
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

𝑃 =  
f

n
x100 

เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 
             f แทน ความถ่ีของคะแนน 

          n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

5.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือx̅ ) เพื่อใชแ้ปลความหมายขอ้มูลดา้นต่าง ๆ                 
โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
 

x̅  =
∑ x

n
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เมื่อ x̅      แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
    ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    n        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยค่าเฉลี่ยในแต่ละระดบั มีความหมายดงัต่อไปนี ้
 
คะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 
4.21 - 5.00   ค่าเฉลี่ยในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20   ค่าเฉลี่ยในระดบัมาก 
2.61 - 3.40    ค่าเฉลี่ยในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60   ค่าเฉลี่ยในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80   ค่าเฉลี่ยในระดบันอ้ยที่สดุ 
5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) เพื่อใชแ้ปล

ความหมายขอ้มลูดา้นต่าง ๆ โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

SD = √
𝑛 ∑ x 

2
−(∑ x )

2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง (Standard 
Deviation) 

     ∑ x 
2 แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

   (∑ x )
2แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

      n    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 

5.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่า
สมัประสิทธิ์อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

    ∝   =
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ ∝             แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
    k       แทน จ านวนค าถาม 
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        covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ 

     variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
5.3 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 

5.3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาค่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558)
ดงันี ้

กรณีที่ S2
1 = S2

2 

สตูร  t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

โดยที่ Degree of Freedom (df) = n1+n2-2 
 
กรณีที่     S2

1  S2
2 

สตูร   t = 
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

โดยที่ Degree of Freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 
เมื่อ t แทน  ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

x̅1   แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

x̅2  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

s   1
2   แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

s  2
2     แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

   n1  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   n2   แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
d      แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
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5.3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) 
ใชค่้า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
 
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B)
( )

1

BSS

k −
 = 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W)
( )

1

WSS

k −
  =  

รวม (T) n-1 SS(T)   

 

F = 
𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

 

เมื่อ   F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F - distribution 

     df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k - 1) และ 

                          ภายในกลุม่ (n - k) 

  k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

  n  แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 

  SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of square) 

  SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Square) 

  MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

      (Mean Square Between Groups) 

  MS (W( แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

      (Mean Square Within Groups) 

  n – k  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within Degree of  

      Freedom) 
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกัน โดยใชว้ิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

 

 โดยที่  Ni – Nj  

   Df = N - k 

โดยที่   1 jn n=    
เมื่อ LSD    แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ที่ i และ j 

       
1 ;

2
n k

t 
− −

    แทน ค่าที่ ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับ

 ความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n – k 
   MSE      แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MS(W)) 

   1n   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

   
jn   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

     แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

5.3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) β คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรท่ีมากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
 

B = β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

 
เมื่อ B แทน ค่าสถิติมีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

              𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 

Square Between Group) 

            𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  (Mean 

Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 
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    k   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 

      nj แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ 
     N  แทน ขนาดของประชากร 

 S1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ
เป็นรายคู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]
 

 
เมื่อ t   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

   𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean Square 

Within Groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

   �̅�𝑖    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

   �̅�𝑗    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

   𝑛𝑖    แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

   𝑛𝑗      แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
5.4 การวิเคราะหโ์ดยใชค่้าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใชใ้น

การหาความสมัพันธข์องตัวแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนัโดยที่แต่ละตวัมีระดับการวดัของขอ้มลูใน
ระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

r =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)
2

) (n ∑ Y2 − (∑ Y)
2
)
 

 
เมื่อ r  แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

    ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนน x 

    ∑ 𝑌  แทน  ผลรวมของคะแนน y 

    ∑ 𝑋2  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

    ∑ 𝑌2  แทน ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
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    ∑ 𝑋𝑌  แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 

     n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
โดยที่ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
1. ถา้ r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มคือถา้ X เพิ่ม 

Y จะลดถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
2. ถา้ r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัคือถา้ X เพิ่ม Y 

จะเพิ่มดว้ยถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 
3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มและ

มีความสมัพนัธก์นัมาก 
5. ถา้ r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ยลง 
 
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธด์งันี ้
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์   ความหมาย 

  0.81 - 1.00       มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 

  0.61 - 0.80       มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 

  0.41 - 0.60       มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

  0.21 - 0.40       มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 

  0.01 - 0.20       มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 

  0.00        ไม่มีความสมัพนัธก์นั



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและ
บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี  ้
 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄   แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 

 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution  

 F  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  

 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  

 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  

 Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ    

 LSD แทน Least Significant Difference 

 r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

 

 

 

 

 



  80 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการ
วิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่ง
น าเสนอออกเป็น  2สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นการด าน า้ 
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบับคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
ตอนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ 

 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่

พ านกัถาวร ระดบัของนกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ 
มผีลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 ทัศนคติของนักด าน ้า  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

 

 



  81 

ตาราง 2 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ   

ชาย 230 59.74 

หญิง 155 40.26 

2. อายุ   

อายรุะหว่าง 10 – 27 ปี 140 36.36 

อายรุะหว่าง 28 – 36 ปี 165 42.86 

อายรุะหว่าง 37 – 46 ปีขึน้ไป 80 20.78 

3. ระดบัการศกึษา   

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 22 5.71 

ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 272 70.65 

สงูกว่าปรญิญาตรี 91 23.64 

4. ประเทศที่พ านกัถาวร   

ไทย 344 89.35 

อ่ืน ๆ 41 10.65 

5. ระดบัของนกัด าน า้   

นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ (Open Water 

Diver) 

62 16.10 

นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) 224 58.18 

นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 

Master Diver) 

50 12.99 

นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive 

Instructor) หรือ สงูกว่า 

49 12.73 
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ตาราง 2 (ต่อ)   

   

6. จ านวนไดฟ์ของการด าน า้   

ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 102 26.49 

51 – 100 ไดฟ์ 152 39.48 

101- 150 ไดฟ์ 56 14.55 

151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป 75 19.48 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

7. รูปแบบการมาด าน า้   

มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี 

Dive Leader เอง 

79 20.52 

ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น หรือ 

โรงเรียนสอนด าน า้ 

306 79.48 

รวม 385 100.00 

  

จากตาราง 2 พบว่า จ านวน และรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล
สรุปได ้ดงันี ้

1. ปัจจยัดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มจี านวน 230 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 59.74 และ เพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.26 ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 

2. ปัจจยัดา้นอาย ุ ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอายมุี
ความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามที่จดักลุม่ใหม่ สว่นใหญ่มีช่วงอาย ุ28 – 36 ปี จ านวน  165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 
รองลงมา อยู่ในช่วงอาย ุ10 – 27 ปี จ านวน  140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.36 และช่วงอาย ุ37 – 46 
ปีขึน้ไป  จ านวน  80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.78 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

3. ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี 
หรือเทียบเท่า จ านวน 272 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.65 รองลงมา คือ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 91 
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คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.64 และต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.71 ของจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

4. ปัจจยัดา้นประเทศที่พ านกัถาวร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ประเทศไทย จ านวน 
344 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.35 รองลงมา คือ ประเทศอ่ืน ๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.65 
ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  

5. ปัจจยัดา้นระดบัของนกัด าน า้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นนกัด าน า้ระดบัขัน้สงู 
(Advanced Diver) จ านวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.18 รองลงมา คือ นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ 
(Open Water Diver) จ านวน  69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.10 นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) จ านวน  50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.99  และนกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ 
(Dive Instructor) หรือ สงูกว่า จ านวน  49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.73 ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด  

6. ปัจจยัดา้นจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม ดา้นจ านวนไดฟ์ของการด าน า้มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้
ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่จดักลุม่ใหม่ สว่นใหญ่มี
ประสบการณก์ารด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.48 รองลงมา คือ 
ประสบการณก์ารด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ จ านวน  102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.49 ประสบการณก์าร
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป จ านวน  75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.48 และประสบการณก์ารด าน า้ 
101- 150 ไดฟ์ จ านวน  56 คน คิดเป็นรอ้ยละ  14.55 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  

7. ปัจจยัดา้นรูปแบบการมาด าน า้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรูปแบบการมาด าน า้
โดยใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ จ านวน 306 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
79.48 รองลงมา คือ มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เอง จ านวน 79 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 20.52 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
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ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นการด าน า้ 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นการด าน า้ 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ x̄  S.D. แปลผล 

กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 4.88 0.28 สงูที่สดุ 

การมีสว่นรว่ม  3.91 0.98 สงู 

การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 4.72 0.48 สงูที่สดุ 

ทศันคติดา้นการด าน า้โดยรวม 4.50 0.49 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 3 พบว่า ทศันคติดา้นการด าน า้โดยรวม นกัด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.50, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ทศันคติดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.88, S.D. 

= .28) รองลงมาเป็นทศันคติดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  

4.72, S.D. = .48)  และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการมีสว่นร่วม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  
3.91, S.D. = .98) ตามล าดบั 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั x̄  S.D. แปลผล 

1. ก ารมี ม าต รก า รล ง โท ษ ท า งกฎ ห ม าย ส าห รับ ผู้ ลั ก ล อ บ น า

ทรพัยากรธรรมชาติติดตวัออกไปจากแหล่งท่องเที่ยว เป็นเร่ืองที่ส  าคญัเป็น

อย่างยิ่ง 

4.88 0.37 สงูที่สดุ 

2. การปฏิบัติตามกฎการด าน ้าอย่างเคร่งคัด ช่วยลดผลกระทบในการ

ท าลายสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล 

4.87 0.35 สงูที่สดุ 

3. การก าหนดขอบเขตอทุยานแห่งชาติทางทะเล มีส่วนช่วยในการอนรุกัษ์

ทรพัยากรทางธรรมชาติ 

4.90 0.33 สงูที่สดุ 

4. ควรมีบทลงโทษที่ รุนแรง ส าหรับผู้ที่ สร้างความเสียหาย ท าลาย

ทรพัยากรทางธรรมชาติโดยตัง้ใจ 

4.92 0.29 สงูที่สดุ 

5. การรบัฟังบรรยายสรุปก่อนจะด าน า้ในพืน้ที่ต่าง ๆ มีความส าคญัในดา้น

ความปลอดภยั และช่วยในการอนรุกัษ ์

4.85 0.42 สงูที่สดุ 

6. การตรวจเช็คอุปกรณท์ี่ใชใ้นการด าน า้ และการจดัอุปกรณใ์หเ้ขา้ที่ก่อน    

ด าน า้เป็นเร่ืองที่นกัด าน า้ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 

4.93 0.28 สงูที่สดุ 

7. ระหว่างด าน ้า ควรส ารวจอุปกรณ์การแต่งกายอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้

อุปกรณส์มัผัสขูดลากไปกับพืน้ หรือ ไปท าลายทรพัยากรทางธรรมชาติใต้

ทะเล เช่นแนวปะการงั เป็นตน้ 

4.86 0.40 สงูที่สดุ 

8. ทกัษะในการด าน า้ต่าง ๆ อาทิเช่น การตีขา การลอยตวั เป็นสิ่งส าคญัที่

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล 

4.78 0.53 สงูที่สดุ 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัโดยรวม 4.88 0.28 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 4 พบว่า ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั  โดยรวม นกัด าน า้ ที่ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.88, S.D. = .28) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น ดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ดา้นการตรวจเช็คอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าน า้ และการจดัอปุกรณใ์หเ้ขา้ที่

ก่อน ด าน า้เป็นเรื่องที่นกัด าน า้ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.93, 
S.D. = .28) รองลงมาเป็นดา้นควรมีบทลงโทษที่รุนแรง ส าหรบัผูท้ี่สรา้งความเสียหาย ท าลาย

ทรพัยากรทางธรรมชาติโดยตัง้ใจ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.92, S.D. = .29)  ดา้นการก าหนด
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ขอบเขตอทุยานแห่งชาติทางทะเล มีสว่นช่วยในการอนุรกัษท์รพัยากรทางธรรมชาติ อยู่ในระดบัสงู

ที่สดุ (x̄  =  4.90, S.D. = .33)  ดา้นการมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายส าหรบัผูล้กัลอบน า
ทรพัยากรธรรมชาติติดตวัออกไปจากแหลง่ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ส  าคญัเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในระดบัสงู

ที่สดุ (x̄  =  4.88, S.D. = .37)  ดา้นการปฏิบติัตามกฎการด าน า้อย่างเครง่คดั ช่วยลดผลกระทบ

ในการท าลายสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.87, S.D. = .35)  ดา้นระหว่างด า
น า้ ควรส ารวจอปุกรณก์ารแต่งกายอยู่เสมอ เพื่อไม่ใหอ้ปุกรณส์มัผสัขดูลากไปกบัพืน้ หรือ ไป

ท าลายทรพัยากรทางธรรมชาติใตท้ะเล เช่นแนวปะการงั เป็นตน้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.86, 
S.D. = .40)  และดา้นการรบัฟังบรรยายสรุปก่อนจะด าน า้ในพืน้ที่ต่าง ๆ มีความส าคญัในดา้น

ความปลอดภยั และช่วยในการอนรุกัษ ์อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.85, S.D. = .42) สว่นดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นทกัษะในการด าน า้ต่าง ๆ อาทิเช่น การตีขา การลอยตวั เป็นสิ่งส าคญัที่

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.78, S.D. = .53) ตามล าดบั 
 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมกระจายข่าวสาร บทความ การรณรงค ์

เรื่องการอนรุกัษธ์รรมชาติ  

3.77 1.09 สงู 

2. ท่านติดตามข่าวสารด้านการอนุรกัษ์ และสนับสนุน

กิจกรรมดา้นการอนรุกัษห์ากมีโอกาส 

4.04 0.95 สงู 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม โดยรวม 3.91 0.98 สงู 

 

จากตาราง 5 พบว่ากทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการมีส่วนรว่มโดยรวม นกัด าน า้ที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.91, S.D. = .98) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ดา้นการติดตามข่าวสารดา้นการอนรุกัษ์ และสนบัสนนุกิจกรรมดา้น

การอนุรกัษห์ากมีโอกาส อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.04, S.D. = .95)  สว่นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ
คือ ดา้นการมีส่วนรว่มกระจายข่าวสาร บทความ การรณรงค ์ เรื่องการอนรุกัษธ์รรมชาติ อยู่ใน

ระดบัสงู (x̄  =  3.77, S.D. = 1.09)  ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติด้านการด าน ้า  ด้านการตระหนักรู ้
ผลกระทบขณะด าน า้ 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบ

ขณะด าน า้ 
x̄  S.D. แปลผล 

1. การสัมผัสสัตว์น ้า/ปะการัง เป็นเรื่องที่ ไม่สมควร

กระท าเพราะอาจท าให้สัตว์น ้าบาดเจ็บ ติดเชื ้อ หรือ 

เสียหายจากมนษุยไ์ด ้

4.85 0.39 สงูที่สดุ 

2. การตีขาอาจท าใหต้ะกอนจากพืน้ทรายฟุ้ง ท าใหเ้กิด

ความเสียหายต่อการเจรญิเติบโตของปะการงั 

4.73 0.56 สงูที่สดุ 

3. การให้อาหารปลา เป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้เกิดการ

ท าลายระบบนิเวศทางทะเล 

4.76 0.52 สงูที่สดุ 

4. การเก็บเศษ หรือ ซากเปลือกหอย สามารถท าให้

เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลได ้

4.55 0.78 สงูที่สดุ 

ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบ

ขณะด าน า้ โดยรวม 

4.72 0.48 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 6 พบว่า ทศันคติดา้นการด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้

โดยรวม นกัด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.72, S.D. = .48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการสมัผสัสตัวน์ า้/ปะการงั เป็น
เรื่องที่ไม่สมควรกระท าเพราะอาจท าใหส้ตัวน์ า้บาดเจ็บ ติดเชือ้ หรือ เสียหายจากมนษุยไ์ด ้ อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.85, S.D. = .39) รองลงมาเป็น ดา้นการใหอ้าหารปลา เป็นสว่นหนึ่งที่ท าให้

เกิดการท าลายระบบนิเวศทางทะเล อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.76, S.D. = .52)  และดา้นการตี
ขาอาจท าใหต้ะกอนจากพืน้ทรายฟุ้ง ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการเจรญิเติบโตของปะการงั อยู่

ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.73, S.D. = .56)  สว่นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการเก็บเศษ 
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หรือ ซากเปลือกหอย สามารถท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลได ้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ 

(x̄  =  4.55, S.D. = .78)   ตามล าดบั 
 

ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ x̄  S.D. แปลผล 

บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ 4.22 0.61 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 4.31 0.53 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน 4.14 0.60 สงู 

บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม 3.95 0.57 สงู 

บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจรติ 4.15 0.59 สงู 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม 4.15 0.40 สงู 

 

จากตาราง 7 พบว่า บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม นกัด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.15, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ คือ ดา้น บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.31, S.D. = .53) 

รองลงมาเป็น  ดา้นบุคลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.22, S.D. = 

.61) ดา้นบคุลิกภาพแบบหวั่นไหว วิตกจริต อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.15, S.D. = .59) และดา้น

บคุลิกภาพแบบเปิดเผยตวัตนอยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.14, S.D. = .60) สว่นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ย

ที่สดุ คือ ดา้นบุคลิกภาพแบบประนีประนอม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.95, S.D. = .57) ตามล าดบั 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ 
เปิดรบัประสบการณ ์
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบั

ประสบการณ ์
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านเป็นบุคคลที่พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ หรือ 

กิจกรรมใหม่ ๆ 

4.38 0.64 สงูที่สดุ 

2. ท่านชอบคน้หาสิ่งใหม่ ความทา้ทายใหม่ ๆ 4.39 0.62 สงูที่สดุ 

3. ท่านเป็นคนช่างคิด ช่างฝัน นิยมการสรา้งสรรค์สิ่ง

ใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ ๆ  

3.88 0.90  สงู 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบั

ประสบการณ ์โดยรวม 

4.22 0.61 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 8 พบว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์

โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.22, S.D. = .61) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุคือ ขอ้ท่านชอบคน้หาสิ่งใหม่ ความทา้ทายใหม่ ๆ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.39, S.D. 
= .62) รองลงมาเป็น ขอ้ท่านเป็นบคุคลที่พรอ้มเปิดรบัแนวคิดใหม่ ๆ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.38, S.D. = .64) สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนนอ้ยที่สดุ คือ ขอ้ท่านเป็นคนช่างคิด 

ช่างฝัน นิยมการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.88, S.D. = .90) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ 
มีสติ รบัผิดชอบ 

 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ 

รบัผิดชอบ 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านเป็นบุคคลที่มีวินยั มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 

สามารถบรรลเุปา้ประสงคไ์ดส้  าเรจ็ 

4.35 0.61 สงูที่สดุ 

2. ท่านมีความละเอียดรอบคอบ มีความระมดัระวงั ไม่

ประมาทเลินเลอ่ 

4.23 0.65 สงูที่สดุ 

3. ท่านมีการปฏิบติัตวัในสถานการณต่์าง ๆ อย่างเป็น

ขัน้เป็นตอน  

4.24 0.68 สงูที่สดุ 

4. ท่านมีความรบัผิดชอบ ยินดีปฏิบติัตามกฎ กติกา  4.30 0.64 สงูที่สดุ 

5. เมื่อท่านประสงคจ์ะท าสิ่งใด จะตัง้ใจ และพยายาม 

เพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคน์ัน้ 

4.42 0.59 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ 

รบัผิดชอบ โดยรวม 

4.31 0.53 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 9 พบว่า บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 

โดยรวม อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.31, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ ไดแ้ก่ ขอ้เมื่อท่านประสงคจ์ะท าสิ่งใด จะตัง้ใจ และพยายาม เพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคน์ัน้ อยู่

ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.42, S.D. = .59) รองลงมาเป็น  ขอ้ท่านเป็นบุคคลที่มีวินยั มีความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง สามารถบรรลเุป้าประสงคไ์ดส้  าเรจ็ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.35, S.D. = 

.61)   ขอ้ท่านมีความรบัผิดชอบ ยินดีปฏิบติัตามกฎ กติกา อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.30, S.D. 
= .64) และ ขอ้ท่านมีการปฏิบติัตวัในสถานการณต่์าง ๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน อยู่ในระดบัสงูที่สดุ 

(x̄  =  4.24, S.D. = .68) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ขอ้ท่านมีความละเอียดรอบคอบ มี

ความระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเลอ่  อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.23, S.D. = .65) ตามล าดบั  
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ 
เปิดเผยตวัตน 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

เปิดเผยตวัตน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านเป็นคนที่ มีความคิด กล้าคิดกล้าท า กล้า

แสดงออก  

3.94 0.80 สงู 

2. ท่านเป็นคนรา่เรงิ ช่างพดู ชอบเขา้สงัคม 3.98 0.82 สงู 

3. ท่านพรอ้มเปิดรบัมิตรภาพใหม่ระหว่างการเดินทาง

อยู่เสมอ 

4.37 0.61 สงูที่สดุ 

4. ท่านเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ปราด

เปรียว 

4.28 0.67 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

เปิดเผยตวัตน โดยรวม 

4.14 0.60 สงู 

 

จากตาราง 10 พบว่า ดา้นบุคลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  
4.14, S.D. = .60) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอ้ท่านพรอ้ม

เปิดรบัมิตรภาพใหม่ระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.37, S.D. = .61) 

รองลงมาเป็น   ขอ้ท่านเป็นคนที่มีความกระฉบักระเฉง ว่องไว ปราดเปรียว อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  

=  4.28, S.D. = .67)   และขอ้ท่านเป็นคนรา่เรงิ ช่างพดู ชอบเขา้สงัคม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  
3.98, S.D. = .82) สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ขอ้ท่านเป็นคนที่มีความคิด กลา้คิดกลา้ท า 

กลา้แสดงออก อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.94, S.D. = .80) ตามล าดบั  
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ 
ประนีประนอม 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

ประนีประนอม 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความสภุาพ สขุุม อยู่

เสมอ 

4.21 0.71 สงูที่สดุ 

2. ท่านมีความเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เคารพ

กฎเกณฑข์องสงัคม  

4.02 0.69 สงู 

3. ท่านเป็นคนอ่อนโยน ชอบเก็บง าความคิด ไม่เปิดเผย

ความรูส้กึที่แทจ้รงิ 

3.34 0.98 ปานกลาง 

4. ท่านมีใจเอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น   

4.24 0.62 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

ประนีประนอม โดยรวม 

3.95 0.57 สงู 

 

จากตาราง 11 พบว่า ดา้นบคุลิกภาพแบบประนีประนอม โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  
3.95, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอ้ท่านมีใจ

เอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.24, S.D. = 
.62) รองลงมาเป็นขอ้ท่านมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความสภุาพ สุขมุ อยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงู

ที่สดุ (x̄  =  4.21, S.D. = .71) และ ขอ้ท่านมีความเห็นดว้ย ยอมรบั คลอ้ยตาม เคารพกฎเกณฑ์

ของสงัคม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.02, S.D. = .69) สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ขอ้ท่านเป็นคน

อ่อนโยน ชอบเก็บง าความคิด ไม่เปิดเผยความรูส้ึกที่แทจ้รงิ อยู่ในระดบัปานกลาง (x̄  =  3.34, 
S.D. = .98) ตามล าดบั  
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ 
หวั่นไหว วิตกจรติ 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

หวั่นไหว วิตกจริต 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมกัเป็นกงัวลใจอยู่เสมอ 3.70 0.92 สงู 

2. ท่านมักหงุดหงิดง่าย ไม่พอใจอะไร ๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย 

3.95 0.76 สงู 

3. ท่านมักรูส้ึกท้อแท้ หมดก าลังใจ สิน้หวัง เวลาเจอ

กบัปัญหาต่าง ๆ 

4.34 0.69 สงูที่สดุ 

4. เมื่อท่านถูกยั่วยุ มักตอบโต้ออกไปอย่างง่ายดาย 

และรุนแรง  

4.15 0.95 สงู 

5. เมื่อมีสภาวะเครียด ท่านมักย่อท้อ อ่อนแอ  หรือ 

เมื่อเจอสถานการณฉ์กุเฉินต่าง ๆ มกัควบคมุสติไม่ได ้ 

4.58 0.71 สงูที่สดุ 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ 

หวั่นไหว วิตกจริต โดยรวม 

4.15 0.59 สงู 

 

จากตาราง 12 พบว่าดา้นบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ แบบหวั่นไหววิตกจริต โดยรวม อยู่

ในระดบัสงู (x̄  =  4.15, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 
ขอ้เมื่อมีสภาวะเครียด ท่านมกัย่อทอ้ อ่อนแอ  หรือ เมื่อเจอสถานการณฉ์กุเฉินต่าง ๆ มกัควบคมุ

สติไม่ได ้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.58, S.D. = .71) รองลงมาเป็นขอ้ท่านมกัรูส้ึกทอ้แท ้หมด

ก าลงัใจ สิน้หวงั เวลาเจอกบัปัญหาต่าง ๆ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.34, S.D. = .69 ขอ้เมื่อ

ท่านถกูยั่วย ุมกัตอบโตอ้อกไปอย่างง่ายดาย และรุนแรง อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.15, S.D. = .95) 

และขอ้ท่านมกัหงดุหงิดง่าย ไม่พอใจอะไร ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.95, S.D. = 

.76) สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ขอ้ท่านมกัเป็นกงัวลใจอยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  3.70, 
S.D. = .92) ตามล าดบั  
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ตอนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ 
 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ 
 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ x̄  S.D. แปลผล 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 4.43 0.67 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 4.80 0.33 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 4.65 0.50 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ โดยรวม 4.63 0.45 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 13 พบว่าพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ โดยรวม อยู่ในระดบัสงู

ที่สดุ (x̄  =  4.63, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ดา้น

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.80, S.D. = .33) รองลงมาเป็น

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.65, S.D. = .50) สว่นดา้นที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.43, 
S.D. = .67)  ตามล าดบั  
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านรกัษาระดบัการลอยตวัใหค้งที่อยู่เสมอ  4.32 0.79 สงูที่สดุ 

2. ท่านลอยตัวรกัษาระยะห่างจากแนวปะการงั โขดหิน 

และซากเรือจม เพื่อหลีกเลี่ยงการสมัผสักับสิ่งเหล่านีอ้ยู่

เสมอ 

4.46 0.69 สงูที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ)    

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าขณะด าน ้า  ด้าน

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
x̄  S.D. แปลผล 

3. ท่านเฝ้าระวัง ไม่ใหต้ัวท่านอยู่ใกลก้ับพืน้ทรายขณะ

ด าน ้า เพื่อป้องกันการเตะขาสรา้งตะกอนทรายให้ฟุ้ง

กระจาย 

4.44 0.73 สงูที่สดุ 

4. ท่านใหค้วามส าคญั ในการฝึกทกัษะการลอยตวั 4.52 0.69 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั โดยรวม 

4.43 0.67 สงูที่สดุ 

  

จากตาราง 14 พบว่าพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้นพฤติกรรมควบคมุ

ทกัษะการลอยตวั โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (x̄  =  4.43, S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอ้ท่านใหค้วามส าคญั ในการฝึกทกัษะการลอยตวั อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.52, S.D. = .69) รองลงมาเป็น ขอ้ท่านลอยตวัรกัษาระยะห่างจากแนว
ปะการงั โขดหิน และซากเรือจม เพื่อหลีกเลี่ยงการสมัผัสกบัสิ่งเหลา่นีอ้ยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ 

(x̄  =  4.46, S.D. = .69) และขอ้ท่านเฝา้ระวงั ไม่ใหต้วัท่านอยู่ใกลก้บัพืน้ทรายขณะด าน า้ เพื่อ

ปอ้งกนัการเตะขาสรา้งตะกอนทรายใหฟุ้้งกระจาย อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.44, S.D. = .73) 
สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ขอ้ท่านรกัษาระดบัการลอยตวัใหค้งที่อยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ 

(x̄  =  4.32, S.D. = .79) ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ขณะด าน ้า ท่านหลีกเลี่ยงการยึดจับปะการังแม้ว่า

กระแสน า้จะแรงก็ตาม 

4.42 0.74 สงูที่สดุ 

2. ท่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสปะการัง โดยจะชื่นชม

ปะการงัดว้ยสายตาเท่านัน้ 

4.89 0.33 สงูที่สดุ 

3. ท่านหลีกเลี่ยงการใหอ้าหารปลาขณะด าน า้ 4.89 0.36 สงูที่สดุ 

4. ท่านมกัหลีกเลี่ยงการยืนบนแนวปะการงัขณะด าน า้  4.90 0.33 สงูที่สดุ 

5. ท่านหลีกเลี่ยงการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลอยู่เสมอ 4.88 0.38 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล โดยรวม 

4.80 0.33 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 15 พบว่าพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้นพฤติกรรมการ

สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล โดยรวม อยู่ในรระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.80, S.D. = .33) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอ้ท่านมกัหลีกเลี่ยงการยืนบนแนวปะการงัขณะด าน า้ อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.90, S.D. = .33) รองลงมาเป็นขอ้ท่านหลีกเลี่ยงการสมัผสัปะการงั โดยจะ

ชื่นชมปะการงัดว้ยสายตาเท่านัน้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.89, S.D. = .33) ขอ้ท่านหลีกเลี่ยง

การใหอ้าหารปลาขณะด าน า้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.89, S.D. = .36) และขอ้ท่านหลีกเลี่ยง

การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลอยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.88, S.D. = .38) สว่นขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือขอ้ขณะด าน า้ ท่านหลีกเลี่ยงการยึดจบัปะการงัแมว้่ากระแสน า้จะแรงก็ตาม  

อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.42, S.D. = .74) ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 
 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 
x̄  S.D. แปลผล 

ก่อนด าน ้า    

1. ท่านช่วยตรวจสอบอปุกรณข์องเพื่อน (Buddy) ก่อน

การด าน า้ทุกครัง้ 

4.84 0.46 สงูที่สดุ 

2. ท่านใหค้วามสนใจรบัฟังขอ้ควรปฏิบติัในการด าน า้ทุก

ครัง้ 

4.69 0.52 สงูที่สดุ 

ขณะด าน ้า    

3. ขณะด าน า้ท่านมีการเช็คระดับต าแหน่งการลอยตัว 

หรือ ความลกึขณะด าน า้ จากไดฟ์คอมพิวเตอรอ์ยู่เสมอ  

4.52 0.77 สงูที่สดุ 

4. ท่านมกัพกอปุกรณด์า้นความปลอดภยัขณะด าน า้ติด

ตวัเสมอ อาทิเช่น ไดฟ์คอมพิวเตอร ์เข็มทิศ เป็นตน้ 

4.49 0.85 สงูที่สดุ 

5. ท่านมักส ารวจดูมาตรวัดปริมาณอากาศที่เหลืออยู่

ของท่านอยู่เสมอขณะด าน า้ 

4.58 0.66 สงูที่สดุ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้น

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั โดยรวม 

4.65 0.50 สงูที่สดุ 

 

จากตาราง 16 พบว่าพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ขณะด าน า้ ดา้นพฤติกรรมทั่วไป 

และความปลอดภยั  โดยรวม อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.65, S.D. = .50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไดแ้ก่ ขอ้ท่านช่วยตรวจสอบอปุกรณข์องเพื่อน (Buddy) ก่อนการด า

น า้ทกุครัง้ อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.84, S.D. = .46)  รองลงมาเป็น ขอ้ท่านใหค้วามสนใจรบั

ฟังขอ้ควรปฏิบติัในการด าน า้ทกุครัง้ อยู่ในระดบัสงูสดุ (x̄  =  4.69, S.D. = .52)  ขอ้ท่านมกั

ส ารวจดมูาตรวดัปรมิาณอากาศที่เหลืออยู่ของท่านอยู่เสมอขณะด าน า้ อยู่ในระดบัสงูสดุ (x̄  =  
4.58, S.D. = .66)  และขอ้ขณะด าน า้ท่านมีการเช็คระดบัต าแหน่งการลอยตวั หรือ ความลกึขณะ
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ด าน า้ จากไดฟ์คอมพิวเตอรอ์ยู่เสมอ อยู่ในระดบัสงูสดุ (x̄  =  4.52, S.D. = .77)  สว่นขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือขอ้ท่านมกัพกอปุกรณด์า้นความปลอดภยัขณะด าน า้ติดตวัเสมอ อาทิเช่น 

ไดฟ์คอมพิวเตอร ์เข็มทิศ เป็นตน้  อยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  4.49, S.D. = .85) ตามล าดบั 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที ่ 1 ปัจจยัส่วนบคุคลที่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ประเทศที่พ านกั

ถาวร ระดบัของนกัด าน า้จ านวนไดฟ์ ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มีผล
ต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะ
งนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่ 1.1 นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่าง
กนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็น
อิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
เพศ  โดยใช ้Levene’s test 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 3.716 0.055 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 1.555 0.213 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 10.417* 0.001 

โดยรวม 4.355* 0.038 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
เพศโดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั และพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.055 และ 0.213 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่
แตกต่างกนั (Equal Variances Assumed) ส าหรบัพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั และ
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 และ 0.038 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั (Equal Variances Not Assumed) 
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตามเพศ 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 

ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 

เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการ

ลอยตวั 

ชาย 4.51 0.64 2.633 383 0.009* 

หญิง 4.33 0.70    

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้

ทะเล 

ชาย 4.82 0.32 1.546 383 0.123 

หญิง 4.77 0.33    

พฤติกรรมทั่วไป และความ

ปลอดภยั 

ชาย 4.69 0.45 2.117 282.667 0.035* 

หญิง 4.58 0.56    

โดยรวม ชาย 4.67 0.42 2.426 297.495 0.016* 

หญิง 4.56 0.48    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้เพศหญิง 0.182  

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.123 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่างกนั ใน
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พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้ 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.035 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้เพศหญิง 0.114  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีเพศ 
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้เพศ
หญิง 0.116  
  

สมมติฐานที ่ 1.2 นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่าง
กนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุม่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกนัใหท้ดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไป
เปรยีบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
  

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
อายโุดยใช ้Levene’s test 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances  

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 23.719* 0.000 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 0.774 0.462 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 19.964* 0.000 

โดยรวม 10.718* 0.000 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
อายุโดยใช ้Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั พฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรบัพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.462 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการ
ทดสอบ 

 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมื่อจ าแนกตาม
กลุม่อาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 27.295* 2 324.742 0.000 

พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั 12.075* 2 341.530 0.000 

โดยรวม 18.439* 2 345.195 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 20 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เมื่อจ าแนก
ตามกลุม่อาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe พบว่า 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอาย ุ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 22  



  104 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอาย ุ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 24 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายุ 
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 25 

 
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตาม
อาย ุโดยใช ้One way ANOVA 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า

น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้

ทะเล 

ระหว่างกลุม่ 2 0.714 .357 3.404 0.034* 

ภายในกลุม่ 382 40.041 0.105   

รวม 384 40.755    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนก
ตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA พบว่า  

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอาย ุ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 23 

 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมควบคุม
ทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อายุ x̄  
10 – 27 ปี 28 – 36 ปี 37 – 46 ปีขึน้ไป 

4.15 4.54 4.72 

10 – 27 ปี 4.15 - -0.394* 

(0.000) 

-0.572* 

(0.000) 

28 – 36 ปี 4.54 - - -0.177 

(0.023) 

37 – 46 ปีขึน้ไป 4.72 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่อาย ุ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการ
ทดสอบพบว่า 
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นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่
มีอาย ุ28 – 36 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด า
น า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.394 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่
มีอาย ุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีอายุ 10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.572 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ 28 – 36 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.023 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยนกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.177 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล จ าแนกตามกลุ่มอายุ เป็นรายคู่ ด้วย  Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

อายุ x̄  
10 – 27 ปี 28 – 36 ปี 37 – 46 ปีขึน้ไป 

4.74 4.81 4.86 

10 – 27 ปี 4.74 - -0.066 

(0.074) 

-0.113* 

(0.013) 

28 – 36 ปี 4.81 - - -0.046 

(0.292) 

37 – 46 ปีขึน้ไป 4.86 - - - 
 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่อายุ เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้
ที่มีอายุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีอายุ 10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.113 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อายุ x̄  
10 – 27 ปี 28 – 36 ปี 37 – 46 ปีขึน้ไป 

4.51 4.68 4.82 

10 – 27 ปี 4.51 - -0.171* 

(0.012) 

-0.315* 

(0.000) 

28 – 36 ปี 4.68 - - -0.173* 

(0.036) 

37 – 46 ปีขึน้ไป 4.82 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่อาย ุ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการ
ทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่
มีอาย ุ28 – 36 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด า
น า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.171 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่
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มีอาย ุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีอายุ 10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.315 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ 28 – 36 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.036 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยนกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.173 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในโดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุเป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อายุ x̄  
10 – 27 ปี 28 – 36 ปี 37 – 46 ปีขึน้ไป 

4.47 4.68 4.80 

10 – 27 ปี 4.47 - -0.210* 

(0.000) 

-0.333* 

(0.000) 

28 – 36 ปี 4.68 - - -0.122* 

(0.042) 

37 – 46 ปีขึน้ไป 4.80 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในโดยรวม 
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จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบว่า 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีอาย ุ28 – 36 ปี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ในโดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีอาย ุ 10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.210 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ10 - 27 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้ไป มีระดบั
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในโดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีอาย ุ 10 - 27 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.333 

นกัด าน า้ที่มีอาย ุ 28 – 36 ปี กบันกัด าน า้ที่มีอาย ุ 37 – 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.042 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีอาย ุ37 – 46 ปีขึน้
ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในโดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีอายุ 28 – 36 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.122 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที ่1.3 นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่
แตกต่างกนั 
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H0: นกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่าง
กนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุม่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกนัใหท้ดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
ระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s test 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances  

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 2.742 0.066 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 7.443* 0.001 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 3.671* 0.026 

โดยรวม 0.860 0.424 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
ระดบัการศึกษา โดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล และ
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 และ 0.026 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรบัพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั และ
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.066 และ 0.424 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ใน
ตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ 
 

ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมื่อจ าแนกตาม
กลุม่ระดบัการศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 9.407* 2 52.217 0.000 

พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั 31.781* 2 92.379 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เมื่อจ าแนก
ตามกลุม่ระดบัการศึกษา โดยใช ้Brown-Forsythe 

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ปรากฏผลดงัตาราง 30 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ปรากฏผลดงัตาราง 31 
 

ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใช ้One way ANOVA 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า

น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการ

ลอยตวั 

ระหว่าง

กลุม่ 

2 20.771 10.385 26.206 0.000* 

ภายในกลุม่ 382 151.386 0.396     

รวม 384 172.156       

โดยรวม ระหว่าง

กลุม่ 

2 10.278 5.139 29.047 0.000* 

ภายในกลุม่ 382 67.581 0.177     

รวม 384 77.859    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนก
ตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA พบว่า  

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 29  
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โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 32 
 

ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมควบคุม
ทักษะการลอยตัว จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ดว้ย  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) 
 

ระดบัการศึกษา x̄  

ต ่ากว่าปรญิญา

ตรี 

ปรญิญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

สงูกว่าปรญิญา

ตรี 

3.53 4.45 4.61 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.53 - -0.913* 

(0.000) 

-0.107* 

(0.000) 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 4.45 - - -0.165* 

(0.031) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.61 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 
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นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา ปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่า มรีะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่มี
ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.918 
 นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา สงูกว่า

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักด าน า้ที่มี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 

ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ

ลอยตัว อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญา

ตรี มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ

พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่มีระดบั

การศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.107 

นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงู

กว่าปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.031 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้

ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า

น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะ

การลอยตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักด าน ้าที่มีระดับการศึกษา สูงกว่า

ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน ้า  ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด า

น า้ที่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.165 

 ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 
 

ระดบัการศึกษา x̄  

ต ่ากว่าปรญิญา

ตรี 

ปรญิญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

สงูกว่าปรญิญา

ตรี 

4.45 4.82 4.80 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.45 - -0.368* 

(0.002) 

-0.345* 

(0.004) 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 4.82 - - 0.022 

(0.928) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.80 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s 
T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิต
ใตท้ะเล  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มรีะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล  มากกว่านกัด าน า้ที่
มรีะดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.368 
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นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่า
ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา สงูกว่า
ปรญิญาตรี มรีะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกั
ด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.345 
 ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 
 

ระดบัการศึกษา x̄  

ต ่ากว่าปรญิญา

ตรี 

ปรญิญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

สงูกว่าปรญิญา

ตรี 

3.95 4.66 4.78 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.95 - -0.709* 

(0.000) 

-0.830* 

(0.000) 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 4.66 - - -0.121 

(0.085) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.78 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฎรธ์านี  
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ในด้านพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภัย  จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย 

Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มรีะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่มี
ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.709 

นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่า
ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่าปริญญา
ตร ี มรีะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.830 
 ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
ระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระดบัการศึกษา x̄  

ต ่ากว่าปรญิญา

ตรี 

ปรญิญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

สงูกว่าปรญิญา

ตรี 

3.98 4.64 4.73 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.98 - -0.663* 

(0.000) 

-0.751* 

(0.000) 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 4.64 - - -0.087 

(0.086) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.73 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  โดยรวม 
จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ใน
การทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า มรีะดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.663 
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นกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี กบันกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่า
ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่าปริญญาตรี มรีะดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.751 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที ่ 1.4 นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่
แตกต่างกนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็น

อิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
ประเทศ  โดยใช ้Levene’s test 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 118.405* 0.000 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 40.608* 0.000 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 92.403* 0.000 

โดยรวม 79.402* 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 33 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
ประเทศโดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั และพฤติกรรมการ
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal 
variances not assumed)   
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ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตามประเทศ 

 

ระดบัความคดิเห็นต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 

ประเทศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั ไทย 4.37 0.68 -16.893 359.957 0.000* 

อื่นๆ 4.99 0.04    

พฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมีชวีิตใตท้ะเล ไทย 4.77 0.34 -11.831 377.438 0.000* 

อื่นๆ 5.00 0.03    

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั ไทย 4.61 0.51 -13.688 369.727 0.000* 

อื่นๆ 4.99 0.04    

โดยรวม ไทย 4.58 0.46 -16.293 371.519 0.000* 

อื่นๆ 4.99 0.04    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตามประเทศ พบว่า 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้ประเทศอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้ประเทศไทย 0.626  

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
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ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้ประเทศอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้ประเทศไทย 0.222 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ใน
ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้ประเทศอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้ประเทศไทย 0.387  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีประเทศ 
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้ประเทศอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้
ประเทศไทย 0.411  
 

สมมติฐานที ่ 1.5 นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ที่แตกต่างกนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ไม่แตกต่าง
กนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุม่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกนัใหท้ดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
ระดบัของนกัด าน า้ โดยใช ้Levene’s test 

 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances  

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 75.317* 0.000 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 13.085* 0.000 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 72.447* 0.000 

โดยรวม 44.574* 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
ระดบัของนกัด าน า้ โดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั พฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล และพฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั และโดยรวม  มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบ  
 

ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมื่อจ าแนกตาม
กลุม่ระดบัของนกัด าน า้ โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 93.897 3 126.408 0.000* 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 22.831 3 180.466 0.000* 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 95.342 3 131.215 0.000* 

โดยรวม 93.706 3 125.753 0.000* 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เมื่อจ าแนก
ตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ โดยใช ้Brown-Forsythe 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึง
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ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 37 

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 38 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 39 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัของ
นกัด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 40 
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ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมควบคุม
ทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

ระดบัของนกัด าน า้ x̄  

นกัด าน า้

ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water 

Diver) 

นกัด าน า้

ระดบัขัน้สงู 

(Advanced 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบั

ผูน้  าการด าน า้ 

(Dive Master 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบัผู้

ฝึกสอนการด าน า้ 

(Dive Instructor) 

หรือ สงูกว่า 

3.60 4.44 4.96 4.93 

นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water Diver) 

3.60 - -0.844* 

(0.000) 

-1.363* 

(0.000) 

-1.331* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู 

(Advanced Diver) 

4.44 - - -0.519* 

(0.000) 

-0.487* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการ

ด าน า้ (Dive Master 

Diver) 

4.96 - - - 0.031 

(0.993) 

นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอน

การด าน า้ (Dive 

Instructor) หรือ สงูกว่า 

4.93 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s 
T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู 
(Advanced Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
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เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) 
มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบั
เบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.844  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด า
น า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.363  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการ
ด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกั
ด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผู้
ฝึกสอนการด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) หรือ สงูกว่า 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.331 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
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อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด า
น า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.519 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด า
น า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด า
น า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.487  

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

ระดบัของนกัด าน า้ x̄  

นกัด าน า้

ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water 

Diver) 

นกัด าน า้

ระดบัขัน้สงู 

(Advanced 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบั

ผูน้  าการด าน า้ 

(Dive Master 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบัผู้

ฝึกสอนการด าน า้ 

(Dive Instructor) 

หรือ สงูกว่า 

4.59 4.78 4.96 4.95 

นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water Diver) 

4.59 - -0.192* 

(0.002) 

-0.373* 

(0.000) 

-0.360* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู 

(Advanced Diver) 

4.78 - - -0.181* 

(0.000) 

-0.169* 

(0.001) 

นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการ

ด าน า้ (Dive Master 

Diver) 

4.96 - - - 0.012 

(1.000) 

นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอน

การด าน า้ (Dive 

Instructor) หรือ สงูกว่า 

4.95 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย 
Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู 
(Advanced Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
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เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิต
ใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced 
Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกัด าน า้ที่
เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.192  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิต
ใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกั
ด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.373  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการ
ด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกั
ด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการ
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอน
การด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) หรือ สงูกว่า โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.360 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิต
ใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
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อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกั
ด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.181 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด า
น า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการ
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอน
การด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.169 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

ระดบัของนกัด าน า้ x̄  

นกัด าน า้

ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water 

Diver) 

นกัด าน า้

ระดบัขัน้สงู 

(Advanced 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบั

ผูน้  าการด าน า้ 

(Dive Master 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบัผู้

ฝึกสอนการด าน า้ 

(Dive Instructor) 

หรือ สงูกว่า 

4.01 4.67 4.98 5.00 

นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water Diver) 

4.01 - -0.659* 

(0.000) 

-0.966* 

(0.000) 

-0.986* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู 

(Advanced Diver) 

4.67 - - -0.307* 

(0.000) 

-0.327* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการ

ด าน า้ (Dive Master 

Diver) 

4.98 - - - -0.020 

(0.896) 

นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอน

การด าน า้ (Dive 

Instructor) หรือ สงูกว่า 

5.00 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s 
T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู 
(Advanced Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
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เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced 
Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่
เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.659  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด า
น า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.966  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการ
ด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกั
ด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผู้
ฝึกสอนการด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) หรือ สงู
กว่า โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.986 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive 
Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
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อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่านกัด า
น า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.307 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด า
น า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป 
และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการ
ด าน า้ (Dive Instructor) หรอื สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.327  

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  137 

ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยรวม เป็นรายคู่ ดว้ย 
Dunnett’s T3 

 

ระดบัของนกัด าน า้ x̄  

นกัด าน า้

ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water 

Diver) 

นกัด าน า้

ระดบัขัน้สงู 

(Advanced 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบั

ผูน้  าการด าน า้ 

(Dive Master 

Diver) 

นกัด าน า้ระดบัผู้

ฝึกสอนการด าน า้ 

(Dive Instructor) 

หรือ สงูกว่า 

4.07 4.63 4.97 4.96 

นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ 

(Open Water Diver) 

4.07 - -0.565* 

(0.000) 

-0.901* 

(0.000) 

-0.893* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู 

(Advanced Diver) 

4.63 - - -0.336* 

(0.000) 

-0.327* 

(0.000) 

นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการ

ด าน า้ (Dive Master 

Diver) 

4.97 - - - 0.008 

(1.000) 

นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอน

การด าน า้ (Dive 

Instructor) หรือ สงูกว่า 

4.96 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  โดยรวม 
จ าแนกตามกลุม่ระดบัของนกัด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู 
(Advanced Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 
มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.565  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.901  

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการ
ด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกั
ด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive Instructor) 
หรือ สงูกว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัเบือ้งตน้ (Open 
Water Diver) หรือ สงูกว่า โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.893 

นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ 
(Dive Master Diver) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีระดบั
ของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver) มีระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.336 
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นกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver) กบันกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด า
น า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่เป็นระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า 
มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่เป็นระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.327  

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที ่ 1.6 นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุม่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่แตกต่างกนัใหท้ดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
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ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ โดยใช ้Levene’s test 

 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances  

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 28.470* 0.000 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 20.801* 0.000 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 54.228* 0.000 

โดยรวม 34.216* 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ โดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภยั และโดยรวม มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบ  

 

ตาราง 42 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมื่อจ าแนกตาม
กลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 66.761 3 277.693 0.000* 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 13.205 3 166.983 0.000* 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 54.835 3 206.241 0.000* 

โดยรวม 55.278 3 214.699 0.000* 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เมื่อจ าแนก
ตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ โดยใช ้Brown-Forsythe พบว่า 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 43 



  142 

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 44 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 45 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีจ านวน
ไดฟ์ของการด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 46 
 

 

 

 

 

 

 

 



  143 

ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมควบคุม
ทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

จ านวนไดฟ์ของการด า

น า้ 
x̄  

ต ่ากว่า 50 

ไดฟ์ 

51 – 100 

ไดฟ์ 

101- 150 

ไดฟ์ 

151 – 201 

ไดฟ์ขึน้ไป 

3.83 4.57 4.57 4.90 

ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 3.83 - -0.739* 

(0.000) 

-0.740* 

(0.000) 

-1.070* 

(0.000) 

51 – 100 ไดฟ์ 4.57 - - -0.001 

(1.000) 

-0.330* 

(0.000) 

101- 150 ไดฟ์ 4.57 - - - -0.329* 

(0.000) 

151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป 4.90 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย 
Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า
น า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
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เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่า
นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.739  

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า
101- 150 ไดฟ์  มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มากกว่านกัด า
น า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.740 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป  มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
1.070 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป  มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.330 
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นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.329 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ x̄  

ต ่ากว่า 50 

ไดฟ์ 

51 – 100 

ไดฟ์ 

101- 150 

ไดฟ์ 

151 – 201 

ไดฟ์ขึน้ไป 

4.65 4.86 4.71 4.93 

ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 4.65 - -0.217* 

(0000) 

-0.063 

(0.934) 

-0.278* 

(0.000) 

51 – 100 ไดฟ์ 4.86 - - 0.153 

(0.120) 

-0.060 

(0.384) 

101- 150 ไดฟ์ 4.71 - - - -0.214* 

(0.015) 

151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป 4.93 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย 
Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการ
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.217  

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์
ของการด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนัก
ด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.278 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมการ
สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
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มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.214 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ x̄  

ต ่ากว่า 50 

ไดฟ์ 

51 – 100 

ไดฟ์ 

101- 150 

ไดฟ์ 

151 – 201 

ไดฟ์ขึน้ไป 

4.22 4.77 4.65 4.98 

ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 4.22 - -0.549* 

(0.000) 

-0.432* 

(0.000) 

-0.757* 

(0.000) 

51 – 100 ไดฟ์ 4.77 - - 0.117 

(0.454) 

-0.207* 

(0.000) 

101- 150 ไดฟ์ 4.65 - - - -0.324* 

(0.000) 

151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป 4.98 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ในดา้น
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย 
Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
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นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป 
และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่า
นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.549  

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป 
และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด า101- 150 ไดฟ์  มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่า
นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.432 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 
มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.757 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 



  149 

มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.207 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 200 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป 
และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด า 151 – 200 ไดฟ์ มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะ
เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มากกว่า
นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.346  

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ ดว้ย Dunnett’s T3 

 

จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ x̄  

ต ่ากว่า 

50 ไดฟ์ 

51 – 100 

ไดฟ์ 

101- 150 

ไดฟ์ 

151 – 201 

ไดฟ์ขึน้ไป 

4.23 4.73 4.64 4.93 

ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 4.23 - -0.502* 

(0.000) 

-0.412* 

(0.000) 

-0.702* 

(0.000) 

51 – 100 ไดฟ์ 4.73 - - 0.089 

(0.682) 

-0.199* 

(0.000) 

101- 150 ไดฟ์ 4.64 - - - -0.289* 

(0.000) 

151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป 4.93 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  โดยรวม 
จ าแนกตามกลุม่จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.502  

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มี
จ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า101- 150 ไดฟ์  มีระดบัความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.412 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด า
น า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มี
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.702 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
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มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มี
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.199 

นกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ กบันกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการ
ด าน า้ 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่
มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยนกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด า 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป มี
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม มากกว่านกัด าน า้ที่มีจ  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.289 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที ่ 1.7 นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

H0: นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็น
อิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 47 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ของแต่ละกลุ่ม
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้  โดยใช ้Levene’s test 
 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 127.175* 0.000 

พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 50.239* 0.000 

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 77.197* 0.000 

โดยรวม 76.278* 0.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 47 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ของแต่ละกลุม่
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้โดยใช ้ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั และโดยรวม มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั (Equal variances not assumed)   
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ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น ้า ที่ เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยจ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด าน า้ 
 

ระดบัความคดิเห็น

ต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของ

นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมควบคมุ

ทกัษะการลอยตวั 

มาด าน า้แบบส่วนตวักบักลุ่มเพื่อน 

โดยมี Dive Leader เอง 

4.93 0.24 13.061 349.527 0.000* 

ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น 

หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 

4.31 0.68    

พฤติกรรมการสมัผสั

ส่ิงมีชวีิตใตท้ะเล 

มาด าน า้แบบส่วนตวักบักลุ่มเพื่อน 

โดยมี Dive Leader เอง 

4.97 0.13 8.812 331.401 0.000* 

ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น 

หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 

4.75 0.35    

พฤติกรรมทั่วไป 

และความปลอดภยั 

มาด าน า้แบบส่วนตวักบักลุ่มเพื่อน 

โดยมี Dive Leader เอง 

4.92 0.31 7.501 198.450 0.000* 

ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น 

หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 

4.58 0.51    

โดยรวม มาด าน า้แบบส่วนตวักบักลุ่มเพื่อน 

โดยมี Dive Leader เอง 

4.94 0.22 11.060 272.343 0.000* 

ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น 

หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 

4.55 0.46    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยจ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด าน า้ พบว่า 

ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้
มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เองมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้ริการ Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 0.624 

ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้มาด าน า้
แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เองมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 0.218 

ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้
มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เองมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้ริการ Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 0.345 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นกัด าน า้ที่มีรูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ โดยนกัด าน า้รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวด าน า้มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เองมีค่าเฉลี่ย
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มากกว่านกัด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น หรือ 
โรงเรียนสอนด าน า้ 0.396 
 

สมมติฐานที ่2 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

สมมติฐานที ่2.1 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั 

H0: ทศันคติของนกัด าน า้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั 

H1: ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตัว 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  156 

ตาราง 49 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด าน า้ กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

ควบคมุทกัษะการลอยตวั 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ 0.510* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การมีส่วนรว่ม  0.580* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 0.634* 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.691* 0.000 สงู เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 49 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั พบว่า  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .510*) มคีวามสมัพนัธท์างบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะ
การลอยตวั  อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .580*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั  อยู่ในระดบัสงู (r = .634*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทศันคติดา้นการด าน า้ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั  อยู่ในระดบัสงู (r = .691*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  
 

สมมติฐานที ่ 2.2 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 

H0: ทศันคติของนกัด าน า้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล 

H1: ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 50 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด าน า้ กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

การสมัผสัส่ิงมีชวีิตใตท้ะเล 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ 0.554* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การมีส่วนรว่ม  0.391* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 0.515* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

โดยรวม 0.535* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 50 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พบว่า  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .554** มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่า (r = .391*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .515*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .535*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  
 

สมมติฐานที ่ 2.3 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั 

H0: ทศันคติของนกัด าน า้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั 

H1: ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 51 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด าน า้ กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ 

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบ

ใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

ทั่วไป และความปลอดภยั 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ 0.582* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การมีส่วนรว่ม  0.470* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 0.581* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

โดยรวม 0.614* 0.000 สงู เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 51 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั พบว่า  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .582*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และ
ความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .470*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .581*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .614*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
 

สมมติฐานที ่ 2.4 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 

H0: ทศันคติของนกัด าน า้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 

H1: ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 52 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด าน า้ กับพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 
 

ทศันคติดา้นการด าน า้ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี โดยรวม 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ 0.602* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การมีส่วนรว่ม  0.555* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ 0.653* 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.698* 0.000 สงู เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 52 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม พบว่า  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .602*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการมีสว่นรว่ม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .555*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติของนกัด าน า้ ดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (r = .653*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ทศันคติของนกัด าน า้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
โดยรวม อยู่ในระดบัสงู (r = .698*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  
 

สมมติฐานที ่3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

สมมติฐานที ่ 3.1 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั 

H0: บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั 

H1: บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการ
ลอยตวั 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 

 

 

 



  164 

ตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ควบคมุทกัษะการลอยตวั 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

ควบคมุทกัษะการลอยตวั 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ 0.365* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 0.508* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน 0.540* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม 0.313* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ 0.244* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

โดยรวม 0.565* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั พบว่า  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัต ่า (r = .365*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .508*) มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .540*) มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัต ่า (r = .313*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจรติ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั อยู่ในระดบัต ่า (r = .244*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะ
การลอยตวั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .565*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที ่ 3.2 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 

H0: บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล 

H1: บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

การสมัผสัส่ิงมีชวีิตใตท้ะเล 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ 0.200* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 0.331* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน 0.367* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม 0.183* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ 0.208* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

โดยรวม 0.370* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล พบว่า  
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บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่ามาก (r = .200*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่า (r = .331*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่า (r = .367*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่ามาก (r = .183*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจรติ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัต ่ามาก (r = .208*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสั
สิ่งมีชีวิตใตท้ะเล อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .370*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที ่ 3.3 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั 
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H0: บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั 

H1: บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
ปลอดภยั 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
ทั่วไป และความปลอดภยั 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม

ทั่วไป และความปลอดภยั 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ 0.307* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 0.444* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน 0.432* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม 0.255* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ 0.214* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

โดยรวม 0.473* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั พบว่า  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัต ่า (r = .307*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบุคลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ มมีีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .444*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .432*) มีความสมัพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัต ่า (r = .255*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจรติ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั อยู่ในระดบัต ่า (r = .214*) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความ
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ปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .473*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที ่ 3.4 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 

H0: บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 

H1: บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกั
ด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม 
 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี โดยรวม 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ 0.343* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ 0.496* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน 0.515* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม 0.294* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ 0.250* 0.000 ต ่า เดียวกนั 

โดยรวม 0.544* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ กบั

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี โดยรวมพบว่า  

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม อยู่ในระดบัต ่า (r = .343*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .496*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .515*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม อยู่ในระดบัต ่า (r = .294*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ดา้นบคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจรติ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
โดยรวม อยู่ในระดบัต ่า (r = .250*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (r = 
.544*) มีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 57  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา เชือ้ชาติ ระดบัของนกัด าน า้จ านวนไดฟ์ ของ

การด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้

ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 

1.1 นกัด าน า้ที่มเีพศ แตกตา่งกนั มีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้

ของนกัด าน า้ ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั

สรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent 

Sample t-test 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent 

Sample t-test 

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent 

Sample t-test 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent 

Sample t-test 

1.2 นกัด าน า้ที่มีอาย ุแตกตา่งกนั มีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้

ของนกัด าน า้ ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั

สรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ One way ANOVA 

 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 
  

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ One way ANOVA 

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ One way ANOVA 
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.3 นกัด าน า้ที่มีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีผล

ต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบ

ใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ One way ANOVA 

 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ One way ANOVA 

 

1.4 นกัด าน า้ที่มีประเทศ แตกตา่งกนั มีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้

ของนกัด าน า้ ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ที่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.5 นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้ แตกตา่งกนั 

มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

1.6 นกัด าน า้ที่มจี  านวนไดฟ์ของการด าน า้ 

แตกตา่งกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่

เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ที่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

  

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

  

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe  
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.7 นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด า

น า้ แตกตา่งกนั มีผลต่อระดบัความคดิเห็นต่อ

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่

เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ที่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- ดา้นพฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมชีวีิตใตท้ะเล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- ดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Sample 

t-test 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

2.1 ทศันคตขิองนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด า

น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์

ธาน ีในดา้นพฤตกิรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 

  

- กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- การมีส่วนรว่ม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 57 (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

2.2 ทศันคตขิองนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้

ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล 

  

- กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- การมีส่วนรว่ม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

2.3 ทศันคตขิองนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้

ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 

  

- กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- การมีส่วนรว่ม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

2.4 ทศันคตขิองนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้

ที่เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

โดยรวม 

  

- กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตั ิ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- การมีส่วนรว่ม  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- การตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 3 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

3.1 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่

เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั 

  

- บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

3.2 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้น

พฤติกรรมการสมัผสัส่ิงมีชวีิตใตท้ะเล 

  

- บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

3.3 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะ

เต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้น

พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั 

  

- บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 57  (ต่อ)  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

3.4 บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่

เกาะเตา่ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

โดยรวม 

  

- บคุลิกภาพแบบ เปิดรบัประสบการณ ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- บคุลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ ประนีประนอม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- บคุลิกภาพแบบ หวั่นไหว วติกจรติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศกึษาวิจยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้
 
สังเขปการวิจัย  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของนักด าน า้ ระดับบุคลิก 5 องค์ประกอบ และระดับ

พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของนกัด าน า้ ระดบับุคลิก 5 องคป์ระกอบ

กบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการสามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อ
เสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การท่องเที่ยวด าน า้เชิงอนุรกัษ์ใหก้บันักท่องเที่ยว เพื่อส่งผลใหเ้กิด
คณุค่าแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. นกัท่องเที่ยว มีแนวปฏิบติัในการด าน า้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
3. เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเล 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่พ านกัถาวร ระดบั
ของนักด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 
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2. ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

3. บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบัพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สรุปผลได้
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห ์4 ตอนดงันี ้

ตอนที ่1 การวิเคราะหปั์จจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยันี ้ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.74 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 40.26 ตามล าดบั 

อายุ ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้  ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 28 – 36 ปี จ านวน  165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 10 – 27 ปี 
จ านวน  140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.36 และอายุระหว่าง 37 – 46 ปีขึน้ไป  จ านวน  80 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 20.78 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 272 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.65 รองลงมา 
คือ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.64 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 5.71 ตามล าดบั 

ประเทศที่พ านักถาวร ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันี ้ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทย จ านวน 344 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.35 รองลงมา คือ ประเทศอ่ืนๆ 
จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.65 ตามล าดบั 

ระดับของนักด าน ้า ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นนักด าน ้าระดับขั้นสูง (Advanced Diver) จ านวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.18 
รองลงมา คือ นกัด าน า้ระดับเบือ้งตน้ (Open Water Diver) จ านวน  69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.10 
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นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver) จ านวน  50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.99  และนกั
ด าน ้าระดับผู้ฝึกสอนการด าน ้า (Dive Instructor) หรือ สูงกว่า จ านวน  49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.73 ตามล าดบั 

จ านวนไดฟ์ของการด าน ้ า  ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้ ผู ้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ 51 – 100 ไดฟ์ จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
39.48 รองลงมา คือ ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ จ านวน  102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.49 ถัดมามีจ านวนไดฟ์
ของการด าน า้ระหว่าง 151 – 201 ไดฟ์ขึน้ไป จ านวน  75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.48 และมีจ านวน
ไดฟ์ของการด าน า้ 101- 150 ไดฟ์ จ านวน  56 คน คิดเป็นรอ้ยละ  14.55 ตามล าดบั 

รูปแบบการมาด าน ้า ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันี ้ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการมาด าน ้าโดยใช้บริการ Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน ้า 
จ านวน 306 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.48 รองลงมา คือ มาด าน า้แบบส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อน โดยมี 
Dive Leader เอง จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.52 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2 การวิเคราะหร์ะดบัทศันคติของนกัด าน า้ 
ทัศนคติด้านการด าน ้า โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับสงูที่สดุ (x̄  =  4.50, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักด าน า้มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ ทัศนคติด้านกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบัติ (x̄  =  4.88, S.D. = 

.28) และ ทศันคติดา้นการตระหนกัรูผ้ลกระทบขณะด าน า้ (x̄  =  4.72, S.D. = .48) และนกัด าน า้ 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ไดแ้ก่ ด้านการมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄  =  3.91, S.D. = .98) 
ตามล าดบั   

ทัศนคติด้านการด าน ้า ด้านกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ  โดยรวม นกัด าน า้ ที่

ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄  =  4.88, S.D. = .28) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้การตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การด าน า้ และการจดัอปุกรณใ์หเ้ขา้ที่ก่อน ด าน า้เป็นเรื่องที่นกัด าน า้ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง

ยิ่ง (x̄  =  4.93, S.D. = .28) รองลงมาเป็นข้อ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรง ส าหรบัผู้ที่สรา้งความ

เสียหาย ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติโดยตั้งใจ  (x̄  =  4.92, S.D. = .29) ข้อการก าหนด

ขอบเขตอทุยานแห่งชาติทางทะเล มีส่วนช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาติ (x̄  =  4.90, 
S.D. = .33) ขอ้การมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายส าหรบัผูล้กัลอบน าทรพัยากรธรรมชาติติดตัว



  183 

ออกไปจากแหลง่ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่ส  าคญัเป็นอย่างยิ่ง (x̄  =  4.88, S.D. = .37)  ขอ้การปฏิบติั

ตามกฎการด าน า้อย่างเคร่งคดั ช่วยลดผลกระทบในการท าลายสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล (x̄  =  4.87, 
S.D. = .35)  ขอ้ระหว่างด าน า้ ควรส ารวจอปุกรณก์ารแต่งกายอยู่เสมอ เพื่อไม่ใหอ้ปุกรณส์มัผสัขูด

ลากไปกับพืน้ หรือ ไปท าลายทรพัยากรทางธรรมชาติใต้ทะเล เช่นแนวปะการงั เป็นต้น  (x̄  =  
4.86, S.D. = .40)  และขอ้การรบัฟังบรรยายสรุปก่อนจะด าน า้ในพืน้ที่ต่าง ๆ มีความส าคัญใน

ดา้นความปลอดภัย และช่วยในการอนุรกัษ์  (x̄  =  4.85, S.D. = .42)  ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ข้อทักษะในการด าน ้าต่าง ๆ อาทิเช่น การตีขา การลอยตัว เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล  (x̄  =  4.78, S.D. = .53) ตามล าดบั 
ทัศนคติด้านการด าน ้า ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม นักด าน ้าที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (x̄  =  3.91, S.D. = .98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่าท่านติดตามข่าวสารดา้นการอนรุกัษ ์

และสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนรุกัษ์หากมีโอกาส (x̄  =  4.04, S.D. = .95)  และขอ้ท่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุดคือ ขอ้ท่านมีส่วนร่วมกระจายข่าวสาร บทความ การรณรงค ์เรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาติ  

(x̄  =  3.77, S.D. = 1.09) ตามล าดบั 
ทัศนคติด้านการด าน ้า ด้านการตระหนักรู้ผลกระทบขณะด าน ้า

โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄  =  4.72, S.D. = 
.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ ขอ้การ
สมัผัสสตัวน์ า้/ปะการงั เป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระท าเพราะอาจท าใหส้ตัวน์ า้บาดเจ็บ ติดเชือ้ หรือ 

เสียหายจากมนุษย์ได้ (x̄  =  4.85, S.D. = .39)  รองลงมาเป็นขอ้รูก้ารใหอ้าหารปลา เป็นส่วน

หนึ่งที่ท าใหเ้กิดการท าลายระบบนิเวศทางทะเล (x̄  =  4.76, S.D. = .52)  และขอ้การตีขาอาจท า

ใหต้ะกอนจากพืน้ทรายฟุ้ง ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของปะการงั  (x̄  = 4.73, 
S.D. = .56) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ขอ้การเก็บเศษ หรือ ซากเปลือกหอย สามารถท าให้

เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลได ้ (x̄  =  4.55, S.D. = .78) ตามล าดบั 
 

ตอนที ่3 การวิเคราะหร์ะดบับคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม  นักด าน ้าที่ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง (x̄  = 4.15, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัด าน า้มี
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ความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบ มีสติ รบัผิดชอบ (x̄  =  4.31, S.D. = .53)  

รองลงมาเป็นบุคลิกภาพแบบ เปิดรับประสบการณ์ (x̄  =  4.22, S.D. = .61) และนักด าน า้ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ไดแ้ก่  บุคลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจริต (x̄  =  4.15, S.D. = .59)  

บุคลิกภาพแบบ เปิดเผยตวัตน (x̄  = 4.14, S.D. = .60)  และบุคลิกภาพแบบ ประนีประนอม (x̄  
=  3.95, S.D. = .57) ตามล าดบั 

บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบ เปิดรับประสบการณ ์

โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄  =  4.22, S.D. = 
.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ ไดแ้ก่ ขอ้ท่านชอบ

คน้หาสิ่งใหม่ ความท้าทายใหม่ ๆ (x̄  =  4.39, S.D. = .62) รองลงมาเป็น ข้อท่านเป็นบุคคลที่

พรอ้มเปิดรบัแนวคิดใหม่ ๆ หรือ กิจกรรมใหม่ ๆ (x̄  =  4.38, S.D. = .64) และนักด าน า้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้ท่านเป็นคนช่างคิด ช่างฝัน นิยมการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ หรือ แนวคิด

ใหม่ ๆ  (x̄  =  3.88, S.D. = .90) ตามล าดบั 
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบ มีสติ รับผิดชอบ

โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄  =  4.31, S.D. = 
.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ ไดแ้ก่ ขอ้เมื่อท่าน

ประสงคจ์ะท าสิ่งใด จะตั้งใจ และพยายาม เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงคน์ัน้ (x̄  =  4.42, S.D. = .59) 
รองลงมาเป็น  ขอ้ท่านเป็นบุคคลที่มีวินยั มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง สามารถบรรลุเป้าประสงค์

ได้ส  าเร็จ (x̄  =  4.35, S.D. = .61) ขอ้ท่านมีความรบัผิดชอบ ยินดีปฏิบัติตามกฎ กติกา (x̄  =  

4.30, S.D. = .64) ขอ้ท่านมีการปฏิบติัตวัในสถานการณต่์าง ๆ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน (x̄  =  4.24, 

S.D. = .68) และขอ้ท่านมีความละเอียดรอบคอบ มีความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ  (x̄  = 
4.23, S.D. = .65) ตามล าดบั 

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบ เปิดเผยตัวตน 

โดยรวม นกัด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสงู (x̄  = 4.14, S.D. = .60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ ไดแ้ก่ ขอ้ท่านพรอ้มเปิดรบั

มิตรภาพใหม่ระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ (x̄  =  4.37, S.D. = .61) รองลงมาเป็น ขอ้ท่านเป็นคน

ที่มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ปราดเปรียว (x̄  = 4.28, S.D. = .67) และนกัด าน า้มีความคิดเห็น
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อยู่ในระดับสูง ไดแ้ก่ ขอ้ท่านเป็นคนร่าเริง ช่างพูด ชอบเขา้สงัคม (x̄  =  3.98, S.D. = .82)  และ

ขอ้ท่านเป็นคนที่มีความคิด กลา้คิดกลา้ท า กลา้แสดงออก (x̄  =  3.94, S.D. = .80) ตามล าดบั 
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบ ประนีประนอม 

โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (x̄  =  3.95, S.D. = .57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่านมีใจ

เอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน (x̄  =  4.24, S.D. = .62)  ข้อท่านมี

ความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความสุภาพ สุขุม อยู่เสมอ (x̄  =  4.21, S.D. = .71) นักด าน า้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้ท่านมีความเห็นดว้ย ยอมรบั คลอ้ยตาม เคารพกฎเกณฑข์องสงัคม 

(x̄  =  4.02, S.D. = .69) และนกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้ท่านเป็นคน

อ่อนโยน ชอบเก็บง าความคิด ไม่เปิดเผยความรูส้กึที่แทจ้รงิ (x̄  =  3.34, S.D. = .98) ตามล าดบั 
บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบ หวั่นไหว วิตกจริต 

โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (x̄  =  4.15, S.D. = .59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้เมื่อมีสภาวะ

เครียด ท่านมักย่อทอ้ อ่อนแอ  หรือ เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ มักควบคุมสติไม่ได ้ (x̄  = 

4.58, S.D. = .71) ข้อท่านมักรูส้ึกท้อแท้ หมดก าลังใจ สิน้หวัง เวลาเจอกับปัญหาต่าง ๆ  (x̄  = 
4.34, S.D. = .69) และนกัด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้เมื่อท่านถูกยั่วยุ มกัตอบ

โต้ออกไปอย่างง่ายดาย และรุนแรง (x̄  =  4.15, S.D. = .95) ขอ้ท่านมักหงุดหงิดง่าย ไม่พอใจ

อะไร ๆ ได้อย่างง่ายดาย (x̄  =  3.95, S.D. = .76) และข้อท่านมักเป็นกังวลใจอยู่เสมอ (x̄  =  
3.70, S.D. = .92) ตามล าดบั 

 
ตอนที ่4 การวิเคราะหร์ะดบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 

พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าขณะด าน ้า โดยรวม นักด าน า้ที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄  =  4.63, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด ไดแ้ก่ พฤติกรรมการสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้

ทะเล (x̄  =  4.80, S.D. = .33)   พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภัย (x̄  =  4.65, S.D. = .50)  

และพฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั (x̄  =  4.43, S.D. = .67) ตามล าดบั 
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พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าขณะด าน ้า ด้านพฤติกรรมควบคุม

ทักษะการลอยตัว โดยรวม นกัด าน า้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  
= 4.43, S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด 

ได้แก่ ข้อท่านให้ความส าคัญ ในการฝึกทักษะการลอยตัว  (x̄  = 4.52, S.D. = .69)  ข้อท่าน
ลอยตัวรกัษาระยะห่างจากแนวปะการงั โขดหิน และซากเรือจม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่ง

เหลา่นีอ้ยู่เสมอ (x̄  = 4.46, S.D. = .69) ขอ้ท่านเฝา้ระวงั ไม่ใหต้วัท่านอยู่ใกลก้บัพืน้ทรายขณะด า

น า้ เพื่อปอ้งกนัการเตะขาสรา้งตะกอนทรายใหฟุ้้งกระจาย (x̄  = 4.44, S.D. = .73) และขอ้รูส้ึกว่า

ท่านรกัษาระดบัการลอยตวัใหค้งที่อยู่เสมอ (x̄  = 4.32, S.D. = .79) ตามล าดบั 
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าขณะด าน ้า ด้านพฤติกรรมการสัมผัส

ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล โดยรวม นักด าน า้ ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสงูที่สุด (x̄  
= 4.80, S.D. = .33) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด 

ไดแ้ก่ ขอ้ท่านมักหลีกเลี่ยงการยืนบนแนวปะการงัขณะด าน า้  (x̄  = 4.90, S.D. = .33)  ขอ้ท่าน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสปะการงั โดยจะชื่นชมปะการงัดว้ยสายตาเท่านั้น  (x̄  = 4.89, S.D. = .33)   

ขอ้ท่านหลีกเลี่ยงการใหอ้าหารปลาขณะด าน า้  (x̄  = 4.89, S.D. = .36)  ขอ้ท่านหลีกเลี่ยงการ

สมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลอยู่เสมอ (x̄  = 4.88, S.D. = .38) และขอ้ขณะด าน า้ท่านหลีกเลี่ยงการยึด

จบัปะการงัแมว้่ากระแสน า้จะแรงก็ตาม (x̄  = 4.42, S.D. = .74) ตามล าดบั 
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าขณะด าน ้า ด้านพฤติกรรมท่ัวไป และ

ความปลอดภัย  โดยรวม นกัด าน า้ ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงูที่สดุ (x̄  =  
4.65, S.D. = .50) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักด าน า้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด 

ไดแ้ก่ ขอ้ท่านช่วยตรวจสอบอปุกรณข์องเพื่อน (Buddy) ก่อนการด าน า้ทุกครัง้ (x̄  = 4.84, S.D. = 

.46)  ขอ้ท่านใหค้วามสนใจรบัฟังขอ้ควรปฏิบติัในการด าน า้ทุกครัง้  (x̄  = 4.69, S.D. = .52)  ขอ้

ท่านมกัส ารวจดมูาตรวดัปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ของท่านอยู่เสมอขณะด าน า้ (x̄  = 4.58, S.D. 
= .66)  ขอ้ขณะด าน า้ท่านมีการเช็คระดับต าแหน่งการลอยตวั หรือ ความลึกขณะด าน า้ จากไดฟ์

คอมพิวเตอรอ์ยู่เสมอ (x̄  = 4.52, S.D. = .77)  และท่านมกัพกอุปกรณด์า้นความปลอดภัยขณะ

ด าน า้ติดตวัเสมอ อาทิเช่น ไดฟ์คอมพิวเตอร ์เข็มทิศ เป็นตน้ (x̄  = 4.49, S.D. = .85) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่
พ านกัถาวร ระดบัของนกัด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ 
มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.1 นักด าน ้าที่มีเพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ที่แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านัก
ด าน า้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้เพศหญิง 0.116 

สมมติฐานที่ 1.2 นักด าน า้ที่มีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัดด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักด าน า้ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน ้า ที่ เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี แตกต่างกัน 
โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  1.3 นักด าน ้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าของนักด าน ้า  ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัด าน า้ที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ท่ีเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 นักด าน า้ที่มีประเทศที่พ านักถาวร แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้  ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัด าน า้ที่มีประเทศที่พ านัก
ถาวร แตกต่างกัน มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้โดยนกัด าน า้ประเทศอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้ประเทศไทย 0.411 

สมมติฐานที่ 1.5 นักด าน า้ที่มีระดับของนักด าน า้แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าของนักด าน ้า  ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
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จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด า
น า้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 นักด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้  ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัด าน า้ที่มีจ านวนไดฟ์ของ
การด าน า้ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะ
งนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.7 นักด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่าง
กนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักด าน า้ที่มี
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยนักด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้
มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน โดยมี Dive Leader เองมีค่าเฉลี่ยมากกว่านกัด าน า้รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้รกิาร Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 0.396 

 
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
สมมติฐานที่  2.1 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ความรบัผิดชอบใต้น า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมควบคุมทักษะการลอยตัว  ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการด าน ้า โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคมุทักษะการลอยตัว  โดยมี ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.691 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าทัศนคติด้านการด าน า้ โดยรวม มากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใต้น า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมควบคมุทกัษะการลอยตวั เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใต้น า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมการสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล  ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการด าน ้า โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล  โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.535 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถา้ทัศนคติดา้นการด าน า้ โดยรวม มากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรม
การความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้น
พฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่
วางไว ้

สมมติฐานที่  2.3 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใต้น า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมทั่ วไป และความปลอดภัย  ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการด าน ้า โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั  โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.614 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าทัศนคติด้านการด าน า้ โดยรวม มากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใต้น า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่  1.4 ทัศนคติของนักด าน า้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี โดยรวม 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการด าน ้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม  โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.698 โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถา้ทัศนคติดา้นการด าน า้ โดยรวม มากขึน้ จะท า
ใหพ้ฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

สมมติฐานที่ 3.1 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมควบคุมทักษะการลอยตวั ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมควบคุมทักษะการลอยตัว  โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.565 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม  มากขึน้ จะท าให้
พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในดา้นพฤติกรรมควบคุมทักษะการลอยตัว เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่  3.2 บุคลิกภาพ  5 องค์ประกอบ โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในดา้นพฤติกรรมการสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล  โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.370 
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
หมายความว่า ถ้าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม  มากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรม
การสมัผสัสิ่งมีชีวิตใตท้ะเล เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 3.3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในด้าน
พฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีค่า 
Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า บุคลิกภาพ  5 องค์ประกอบ  โดยรวม  มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภัย โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.473 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าบุคลิกภาพ  5 องค์ประกอบ โดยรวม  มากขึน้ จะท าให้
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พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในดา้นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภยั เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 3.4 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี โดยรวม 
ผลการวิจยัพบว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า บุคลิกภาพ  5 องค์ประกอบ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.544 โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม  
มากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวมเพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” 
ผูเ้ขียนไดน้ าผลการวิจยัที่ส  าคญัมาน าเสนอในสว่นการอภิปรายผลดงันี  ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา เชือ้ชาติ ระดบัของ
นักด าน า้ จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี ที่แตกต่างกนั 

เพศ 
นกัด าน า้ที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่

เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยที่พบสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ กิ่งแก้ว ทรพัยพ์ระวงศ ์และคนอ่ืน ๆ (2558) 
ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
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อายุ 
นกัด าน า้ที่มีอายุ แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ 

ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Musa และคนอ่ืน ๆ (2011) ได้ศึกษา
อิทธิพลของ บุคลิกภาพ ประสบการณ ์ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่
คน้พบว่า อายุมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ โดยกลุ่มที่มีอายุ
นอ้ยมักมีความเสี่ยงต่อการขาดความรบัผิดชอบ จึงควรมีการเฝ้าระวังกลุ่มผูใ้ชบ้ริการที่มีความ
เสี่ยงต่อพฤติกรรมการขาดความรบัผิดชอบใตน้ า้ โดยพิจารณาจากกลุม่อายนุอ้ย 

ระดับการศึกษา 
นักด าน า้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้

ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยที่คน้พบสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Musa และคนอ่ืน ๆ (2011) ได้
ศกึษาอิทธิพลของ บคุลิกภาพ ประสบการณ ์ปัจจยัส่วนบคุคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด า
น า้ ผลการวิจยัพบว่า ระดับการศึกษามีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนัก
ด าน า้ โดยกลุ่มที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่ามักจะมีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้มากกว่า ดงันัน้
กลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังคือกลุ่มที่การศึกษาระดับต ่า และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ Chung 
และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดศ้กึษาพฤติกรรมขณะด าน า้ของนกัด าน า้ที่มาด าน า้ในบริเวณจุดด าน า้ของ
ฮ่องกง พบว่า ในหมู่นกัด าน า้ที่มีการศกึษาดีจะมีพฤติกรรมในการสมัผสัสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งต่าง ๆ ใต้
ทะเลนอ้ยกว่า กลา่วคือมีพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้สงูกว่ากลุม่ที่การศกึษาระดบัต ่า 

ประเทศทีพ่ านักถาวร 
นกัด าน า้ที่มีประเทศที่พ านกัถาวร แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้

น า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธ์านี แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากบุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละประเทศนั้นมีการ
แสดงออกแตกต่างกัน ดังผลการวิจัยของ Musa และคนอ่ืน ๆ (2011) ได้ศึกษาอิทธิพลของ 
บคุลิกภาพ ประสบการณ ์ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ พบว่านกัด าน า้
ที่มีองคป์ระกอบของบุคลิกภาพดา้นอารมณ์หวั่นไหววิตกจริตสูง มักจะขาดความรบัผิดชอบต่อ
พฤติกรรมในการด าน า้ โดยพบว่ามกัเป็นนกัด าน า้ที่มีเชือ้ชาติอินเดีย ดังนัน้ปัจจัยดา้นประเทศจึง
เป็นตวัแปรส าคญัที่เจา้หนา้ที่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งเฝา้ระวงั 
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ระดับของนักด าน ้า 
นกัด าน า้ที่มีระดบัของนกัด าน า้ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั 
โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ Thapa และคนอ่ืน 
ๆ (2006) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับของทกัษะของนักด าน า้ต่อพฤติกรรมการด าน า้เชิงอนุรกัษ์
ของนักด าน า้ ผลการศึกษาระดับของนักด าน า้ พบว่า นักด าน า้ที่มีระดับสูงขึน้ ก็มีความใส่ใจใน
ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สงูขึน้เช่นกนั 

จ านวนไดฟ์ของการด าน ้า 
นักด าน ้าที่มีจ านวนไดฟ์ของการด าน ้า แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใต้น า้ของนักด าน ้า ที่ เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี แตกต่างกัน 
โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผลการวิจยัที่คน้พบสอดคลอ้งกบัผลการวิจัย
หลายเรื่อง โดยงานวิจัยของ Thapa และคนอ่ืน ๆ (2006) พบว่าทักษะของนักด าน ้าส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด าน า้เชิงอนรุกัษ์ของนกัด าน า้ กล่าวคือ นกัด าน า้ที่มีประสบการณส์งูขึน้จะใหค้วาม
ใส่ในการด าน า้เชิงอนุรกัษ์ที่สูงขึน้ เช่น การใหค้วามส าคัญในการไม่สมัผัสสิ่งมีชีวิตใตน้ า้เป็นตน้ 
ต่อมาผลการวิจยัของ Musa และคนอ่ืน ๆ (2011) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของ บุคลิกภาพ ประสบการณ ์
ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนักด าน า้ ผลการวิจัยพบว่า นักด าน า้ที่มีจ านวน
ไดฟ์ที่ด  าน ้ามา และยิ่งมีความถ่ีมาก ยิ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้ามาก 
ผลการวิจัยของ Chung และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมขณะด าน า้ของนักด าน า้ที่มาด า
น า้ในบริเวณจุดด าน า้ของฮ่องกง พบว่า ในหมู่นกัด าน า้ที่มีประสบการณ์การด าน า้สงู มีทกัษะการ
ลอยตวัที่ดี จะมีพฤติกรรมในการสมัผัสสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งต่าง ๆ ใตท้ะเลนอ้ยกว่า ถัดมา Ong และ 
Musa (2012a) ไดศ้ึกษาถึงอิทธิพลในโครงสรา้งของประสบการณ ์บคุลิกภาพ และทศันคติของนกั
ด าน า้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนักด าน า้ ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ ของนักด าน า้ มี
ความสมัพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยยะส าคัญกับพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนักด าน า้ และ
ผลการวิจยัของ Salim และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดศ้กึษาอิทธิพลของทกัษะความช านาญต่อพฤติกรรม
ใต้น า้ของนักด าน า้ พบว่า ระดับดา้นทักษะความช านาญในการด าน า้ ในด้านการควบคุมการ
ลอยตวั และการสมัผสัสิ่งมีชีวิตในทะเล มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัะส าคญั กล่าวคือ นกัด าน า้
ที่อยู่ในระดับเริ่มต้น มักมีพฤติกรรมการสัมผัสสิ่งมีชีวิต และสูญเสียการควบคุมการลอยตัว 
มากกว่านักด าน า้ในระดับกลาง หรือ ระดับที่เชี่ยวชาญ โดยนักด าน า้ที่มีประสบการณ์สงูมักจะมี
พฤติกรรมการด าน า้ที่ใส่ใจต่อทกัษะของตนเอง และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มใตท้ะเลเป็น
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อย่างสูง ดังนัน้จึงเป็นที่ยืนยันว่าจ านวนไดฟ์ของการด าน า้ มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ 

รูปแบบการเดินทางท่องเทีย่วด าน ้า 
นกัด าน า้ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมความ

รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ท่ีเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนกัด าน า้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด าน า้ มาด าน า้แบบ
ส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อน โดยมี Dive Leader เอง มีค่าเฉลี่ยมากกว่านักด าน า้รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด าน า้ใชบ้ริการ Dive Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ อาจเป็นผลจากการที่นกั
ด าน า้กลุ่มที่มีความชื่นชอบการด าน า้ และมีความตั้งใจท่องเที่ยวด าน า้ จะมีการพิจารณาเลือก 
Dive Leader จากขอ้มลูที่หลากหลายดา้นก่อนเลือกท าใหไ้ด ้Dive Leader ที่สามารถแนะน าการ
ด าน า้ในสถานที่ไดเ้ป็นอย่างดี จึงมีผลใหก้ลุ่มที่มี Dive Leader เอง มีพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนักด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  สูงกว่าการใชบ้ริการ Dive 
Leader ผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ 

สมมติฐานที ่ 2 ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ทศันคติดา้นการด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรวม  โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
เท่ากบั 0.698 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้ทศันคติดา้นการด าน า้มากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู โดยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Ong และ Musa (2011) ไดศ้กึษาทฤษฎีทศันคติ และ
พฤติกรรม (Attitude-Behavior Theories) ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ พบว่า 
ทศันคติที่ดีของนกัด าน า้ จะสง่ผลต่อการด าน า้อย่างมีความรบัผิดชอบในทิศทางที่ดี นอกจากนีย้งั
สอดคลอ้งกบั Ong และ Musa (2012a) ไดศ้กึษาถึงอิทธิพลในโครงสรา้งของประสบการณ ์
บคุลิกภาพ และทศันคติของนกัด าน า้ ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ ผลการวิจยัพบว่า 
ทศันคติของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมีนยัยะส าคญักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใต้
น า้ของนกัด าน า้ และ Ong และ Musa (2012b) ไดศ้กึษาถึงทศันะคติของนกัด าน า้ ที่มีต่อความใส่
ใจต่อปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า พบว่า พฤติกรรม
ความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้นัน้ มีความสมัพนัธท์างตรงกบัทศันคติของนกัด าน า้ และมี
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ความสมัพนัธท์างตรง และทางออ้ม กบัความใสใ่จต่อปัญหาสิ่งแวดลอ้ม โดยพบว่าทศันคติของนกั
ด าน า้ในดา้นความรู ้และทกัษะปฏิบติัในการด าน า้ มีนยัส าคญักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ยืนยนัว่าทศันคติดา้นการด าน า้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของนกัด าน า้ 

สมมติฐานที ่3 บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ ของ
นกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
หมายความว่า ถา้บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการความรบัผิดชอบใต้
น า้ ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง  
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กิ่งแกว้ ทรพัยพ์ระวงศ ์ และคนอ่ืน ๆ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพล
ของบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษข์องนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี พบว่า บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษม์ี
ความสมัพนัธก์นัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั Ong และ Musa (2012a) 
ไดศ้กึษาถึงอิทธิพลในโครงสรา้งของประสบการณ ์ บุคลิกภาพ และทศันคติของนกัด าน า้ ที่สง่ผล
ต่อพฤติกรรมใตน้ า้ของนกัด าน า้ ผลการวิจยัพบว่าบุคลิกภาพของนกัด าน า้ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและบคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” มี
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. ผลการวิจยัที่พบว่านกัด าน า้ที่มีเพศที่ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี อาจเป็นผลมาจากการมีสรีระที่
แตกต่างกนั ซึ่งท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใตน้ า้ ดงันัน้ นกัด าน า้ รวมถึงผูฝึ้กสอนควร
ฝึกฝนทกัษะ ท่าทางที่เหมาะสมกบัสรีระ เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึน้ 

2. ปัจจยัดา้นอาย ุและระดบัการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด า
น า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เนื่องจากขาดความตระหนกั และใสใ่จต่อ
ระบบนิเวศใตน้ า้ ดงันัน้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐั และเอกชนควรสรา้งความตระหนกัใหก้บันกัด าน า้ 
เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศใตน้ า้ อีกทัง้ยงัช่วยลดการบาดเจ็บของนกัด าน า้ได้ เช่น การ
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เสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ ดว้ยสื่อประชาสมัพนัธต่์าง ๆ ใหก้บันกัด าน า้ในระดบัอายุ หรือ ใน
ระดบัการศึกษาต่าง ๆ ไดท้ราบถึงขอ้ปฏิบติัในการด าน า้ที่ถกูตอ้ง ตลอดจนกฎระเบียบขอ้ปฏิบติั 
หรือ ขอ้กฎหมายที่นกัด าน า้ควรทราบ เป็นตน้   

3. ระดบัของนกัด าน า้ และจ านวนไดฟ์ หรือ ประสบการณข์องนกัด าน า้มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ดงันัน้ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้หบ้รกิารด าน า้ 
หน่วยงานสมาคมดา้นการด าน า้ต่าง ๆ ภาครฐั และภาคเอกชน ควรสรา้งความรว่มมือในการดแูล
เอาใจใสน่กัด าน า้ที่ยงัมีประสบการณน์อ้ย โดยการจดัพืน้ที่ด  าน า้ที่จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
สิ่งมีชีวิต และปะการงัต่าง ๆ หรือ ระบบนิเวศใตท้ะเลใด ๆ นอกจากนีภ้าครฐั และเอกชนควร
สง่เสรมิ ทกัษะ ความรู ้ ของนกัด าน า้ในดา้นการมีความรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมในการด าน า้ใน
รูปแบบต่าง ๆ  

4. จากผลการศกึษาพบว่าทศันคติของนกัด าน า้มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ดงันัน้กิจการรา้นด าน า้ และหน่วยงานภาคสว่นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
สามารถน าผลการวิจยัไปประยกุต ์ โดยใหค้วามสนใจในการเสรมิสรา้งทศันคติที่ดีใหก้บันกัด าน า้ 
เพื่อเสรมิสรา้งพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ที่ดีใหก้บันกัด าน า้ ซึ่งจะสง่ผลดีต่อระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ใหเ้กิดความยั่งยืนสืบไป โดยอาจท าการประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุม่นักด าน า้ ดว้ยสื่อที่
เสรมิสรา้งทศันคติ หรือ สรา้งแรงจงูใจ ใหก้บันกัด าน า้ ไดเ้กิดความรูส้กึหวงแหน ใสใ่จ ต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นตน้ 

5. Dive Leader มีผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ที่เกาะเต่า อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ดงันัน้ Dive Leader จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการแนะน าพฒันา
ทกัษะพืน้ฐานของนกัด าน า้ ในดา้นการฝึกปฏิบติัควบคมุการลอยตวั การมีท่วงท่าที่เหมาะสม การ
ระมดัระวงัจดัเก็บอปุกรณอ์ย่างถกูตอ้ง ตลอดจนการชีแ้นะขอ้ปฏิบติัในการด าน า้แต่ละครัง้ จะ
สามารถลดผลกระทบอนัเกิดจากการสมัผสัโดยตัง้ใจ หรือ อบุติัเหตจุากการด าน า้ของนกัด าน า้
ขณะด าน า้ได ้ ซึ่งเป็นผลดีต่อแนวปะการงั ไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการด าน า้ ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 
อาทิ ผูใ้หก้ารฝึกสอน หรือ สถาบนัด าน า้สามารถก าหนดกลยทุธ์ หรือ แนวทางการสอนทกัษะด า
น า้ใหก้บันกัด าน า้ เพื่อลด และปอ้งกนัการท าความเสียหายใหก้บัสิ่งแวดลอ้มใตน้ า้จากการด าน า้ 
โดยอาจจดัหลกัสตูร หรือ โครงการพิเศษ ที่สง่เสรมิ สนบัสนนุ หรือ ต่อยอด ในดา้นการเสรมิสรา้ง
การด าน า้บนพืน้ฐานของการอนรุกัษอ์ย่างยั่งยืน  

6. บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ 
ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ดงันัน้ ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง อาทิ ผูใ้ห้
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การฝึกสอน หรือสถาบนัด าน า้สามารถ พิจารณาบุคลิกภาพของนกัด าน า้ แลว้แนะน า หรือสอน
เทคนิคการด าน า้เฉพาะบคุคลที่เหมาะสมตามบุคลิกเพื่อลดผลกระทบอนัเกิดจากการสมัผสัโดย
ตัง้ใจ หรือ อบุติัเหตจุากการด าน า้ของนกัด าน า้ขณะด าน า้ได ้ โดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบมีสติ 
รบัผิดชอบ ที่มีความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู หากผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง มีการเนน้ย า้ กระตุน้ ให้
ความรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษก์บัผูท้ี่มีบุคลิกภาพแบบมีสติรบัผิดชอบเด่นชดัจะเป็นการช่วยสนบัสนุน
ใหเ้กิดพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้เป็นไปในทิศทางที่ดี  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจยัเก่ียวกบันกัด าน า้ในประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ทัง้เชิงบวก และเชิง
ลบ เช่น การวิจยัเชิงสงัเกต ในดา้นทกัษะ พฤติกรรมของนกัด าน า้ เพื่อเป็นแนวทางสรา้งเสรมิ
พฤติกรรมการความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ รวมทัง้การปอ้งกนัปัญหาที่จะกระทบต่อระบบ
สิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล  

2. ควรศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการความ
รบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ทัง้เชิงบวก และเชิง
ลบ เนื่องจากสภาพแวดลอ้มอาจมีผลต่อสมรรถภาพในการด าน า้ ดงันัน้จึงควรศกึษาเพื่อเป็น
แนวทางก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการป้องกนัปัญหาที่จะกระทบต่อ
ระบบสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอ้มใตท้อ้งทะเล 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความสัมพันธร์ะหว่างทัศนคติและบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าของนักด าน ้าทีเ่กาะเต่า  

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี” 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 ขา้พเจา้ นาย ดลรวี ปัญญาผาบ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ คณะบรหิารธุรกิจ

เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ

บคุลิกภาพ 5 องคป์ระกอบกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะ

พะงนั จังหวดัสุราษฎรธ์านี” โดยมีพืน้ที่ท าการวิจัยที่เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์

ธานี  

 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี ้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และระดับ

บคุลิกภาพของนกัน า้กบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบใตน้ า้ของนกัด าน า้ ขณะด าน า้เพื่อสนัทนาการ 

เพื่อการน าขอ้มลูจากการศกึษาไปพฒันาสง่เสรมิการด าน า้ลกึเชิงท่องเที่ยวเพื่อการอนรุกัษ์ 

 จึงใคร่ขอความกรุณาช่วยสละเวลาอนัมีค่าของท่าน ตอบค าถามทัง้หมดทุกขอ้ความตาม

ความเป็นจริง โดยค าตอบนีจ้ะไม่มีผลใด ๆ ต่อผูต้อบ และจะเก็บเป็นความลบั เพื่อใชใ้นการศกึษา

วิจยัเท่านัน้ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุท่านที่ใหค้วามร่วมมือ สละเวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบค าถาม

ครัง้นี ้ 

นายดลรวี ปัญญาผาบ 
นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการจดัการ  

คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย   √   ลง (    )  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

1. เพศ          

 (    ) ชาย        

 (    ) หญิง 

2. อายุ         

 (    ) อายรุะหว่าง 10 - 18 ปี      

 (    ) อายรุะหว่าง 19 – 27 ปี      

 (    ) อายรุะหว่าง 28 – 36 ปี 

   (    ) อายรุะหว่าง 37 – 45 ปี 

  (    ) อาย ุ46 ปีขึน้ไป        

3. ระดบัการศึกษา        

 (    ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี       

 (    ) ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า      

 (    ) สงูกว่าปรญิญาตรี        

4. ประเทศที่พ านกัถาวร         

(    ) ไทย 

(    ) อ่ืนๆ         

5. ระดบัของนกัด าน า้        

 (    ) นกัด าน า้ระดบัเบือ้งตน้ (Open Water Diver)    

 (    ) นกัด าน า้ระดบัขัน้สงู (Advanced Diver)    

 (    ) นกัด าน า้ระดบัผูน้  าการด าน า้ (Dive Master Diver)   

 (    ) นกัด าน า้ระดบัผูฝึ้กสอนการด าน า้ (Dive Instructor) หรือ สงูกว่า 
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6. จ านวนไดฟ์ของการด าน า้ 

(    ) ต ่ากว่า 50 ไดฟ์ 
(    ) 51 – 100 ไดฟ์ 
(    ) 101- 150 ไดฟ์ 
(    ) 151 – 200 ไดฟ์ 
(    ) 201 ไดฟ์ขึน้ไป  

7.  รูปแบบการมาด าน า้ของท่าน 

  (   ) มาด าน า้แบบสว่นตวักบักลุม่เพื่อน 

  (   ) ใชบ้รกิารผ่านรา้น หรือ โรงเรียนสอนด าน า้ โดยมี Dive Leader   
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ตอนที ่2 แบบวัดทัศนคติ  

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านมีความรูส้ึกเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด แล้วให้ท่านท าเครื่องหมาย  √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือของขอ้ความ 

 
ทศันคติด้านการด าน ้า 

เหน็ด้วย
มากทีสุ่ด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
เก่ียวกับกฎระเบียบ  ข้อ
ปฏิบติั 

     

8. การมีมาตรการลงโทษ
ท างกฎห ม ายส าห รับ ผู้
ลั ก ล อ บ น า
ทรพัยากรธรรมชาติติดตัว
ออกไปจากแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่าง
ยิง่ 

     

9. การปฏบิตัติามกฎการด า
น ้ าอย่างเคร่งคัด ช่วยลด
ผลกระทบในการท าลาย
สิง่แวดลอ้มใตท้ะเล 

     

10. การก าหนดขอบเขต
อุทยานแห่งชาตทิางทะเล มี
ส่ วนช่ วย ในการอ นุ รักษ์
ทรพัยากรทางธรรมชาต ิ

     

11. ค ว รมี บ ท ล ง โท ษ ที่
รุน แรง ส าห รับผู้ ที่ ส ร้าง
ค ว าม เสี ย ห าย  ท า ล าย
ทรพัยากรทางธรรมชาตโิดย
ตัง้ใจ 
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ทศันคติด้านการด าน ้า 

เหน็ด้วย
มากทีสุ่ด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
เก่ียวกับกฎระเบียบ  ข้อ
ปฏิบติั 

     

12. การรบัฟังบรรยายสรุป
ก่อนจะด าน ้าในพื้นที่ต่าง ๆ 
มีความส าคญัในด้านความ
ปลอดภัย และช่วยในการ
อนุรกัษ์ 

     

13. การตรวจเช็คอุปกรณ์ที่
ใช้ในการด าน ้ า และการจดั
อุปกรณ์ให้เข้าที่ก่อน    ด า
น ้าเป็นเรื่องที่นักด าน ้าต้อง
ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ 

     

14. ร ะห ว่ า งด าน ้ า  ค ว ร
ส ารวจอุปกรณ์การแต่งกาย
อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์
สมัผสัขดูลากไปกบัพืน้ หรอื 
ไปท าลายทรัพยากรทาง
ธรรมชาติใต้ทะเล เช่นแนว
ปะการงั เป็นตน้ 

     

15. ทักษะในการด าน ้ าต่าง 
ๆ อาทิเช่น การตีขา การ
ลอยตวั เป็นสิง่ส าคญัที่ช่วย
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
ใตท้ะเล 
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ข้อความ 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม       
16. ท่านมีส่วนร่วมกระจาย
ข่ าวส าร  บทความ  ก าร
รณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ 

     

17. ท่ านติดตามข่าวสาร
ด้ า น ก า ร อ นุ รัก ษ์  แ ล ะ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรกัษ์หากมโีอกาส 

     

เก่ียวกับการตระหนักรู้
ผลกระทบขณะด าน ้า 

     

18. ก า รสั ม ผั ส สั ต ว์ น ้ า /
ป ะก ารัง  เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่
สมควรกระท าเพราะอาจท า
ให้สัตว์น ้ าบาดเจ็บ ติดเชื้อ 
หรอื เสยีหายจากมนุษยไ์ด ้

     

19. ก า ร ตี ข า อ า จ ท า ให้
ตะกอนจากพื้นทรายฟุ้ง ท า
ให้เกดิความเสยีหายต่อการ
เจรญิเตบิโตของปะการงั 

     

20. การให้อาหารปลา เป็น
ส่วนหนึ่ งที่ท าให้ เกิดการ
ท าลายระบบนิเวศทางทะเล 

     

21. การเก็บเศษ หรอื ซาก
เปลือกหอย สามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่ อ ระบบ
นิเวศทางทะเลได ้
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ตอนที ่3 แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ  
     
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านมีความรูส้ึกเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด แล้วให้ท่านท าเครื่องหมาย  √ ลงใน
ช่องว่างทางชวามือของขอ้ความ 

 
รปูแบบบุคลิกภาพ 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
1. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ 
เปิดรบัประสบการณ์ 

     

22. ท่านเป็นบุคคลทีพ่รอ้ม
เปิดรบัแนวคดิใหม่ ๆ หรอื 
กจิกรรมใหม่ ๆ 

     

23. ท่านชอบคน้หาสิง่ใหม่ 
ความทา้ทายใหม่ ๆ 

     

24. ท่ าน เป็นคนช่ างคิด 
ช่ า ง ฝั น  นิ ย ม ก า ร
สร้างสรรค์สิ่งให ม่  หรือ 
แนวคดิใหม่ ๆ  

     

2. บุคลิกภาพแบบ มีสติ 
รบัผิดชอบ 

     

25. ท่านเป็นบุคคลทีม่วีนิัย 
มี ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ต่ อ
ต น เอ ง  ส าม ารถบ รรลุ
เป้าประสงคไ์ดส้ าเรจ็ 

     

26. ท่านมีความละเอียด
ร อ บ ค อ บ  มี ค ว า ม
ระมัดระวัง ไม่ประมาท
เลนิเล่อ 
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รปูแบบบุคลิกภาพ 
เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
2. บุคลิกภาพแบบ มีสติ 
รบัผิดชอบ 

     

27. ท่านมกีารปฏบิตัติวัใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นขัน้เป็นตอน  

     

28. ท่านมคีวามรบัผดิชอบ 
ยนิดปีฏบิตัติามกฎ กตกิา  

     

29. เมื่อท่านประสงคจ์ะท า
สิ่ ง ใ ด  จ ะ ตั ้ ง ใ จ  แ ล ะ
พยายาม  เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าประสงคน์ัน้ 

     

3. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ 
เปิดเผยตวัตน 

     

30. ท่ า น เ ป็ น ค น ที่ มี
ความคิด กล้าคิดกล้าท า 
กลา้แสดงออก  

     

31. ท่านเป็นคนร่าเรงิ ช่าง
พดู ชอบเขา้สงัคม 

     

32. ท่ าน พ ร้ อ ม เปิ ด รับ
มิตรภาพใหม่ระหว่างการ
เดนิทางอยู่เสมอ 

     

33. ท่านเป็นคนที่มีความ
กระฉั บกระเฉ ง ว่อ งไว 
ปราดเปรยีว 
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รปูแบบบุคลิกภาพ 
เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
4. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ 
ประนีประนอม 

     

34. ท่านมีความอ่อนน้อม
ถ่ อมตน  มีความสุภ าพ 
สุขมุ อยู่เสมอ 

     

35. ท่านมีความเห็นด้วย 
ยอมรบั คล้อยตาม เคารพ
กฎเกณฑข์องสงัคม  

     

36. ท่านเป็นคนอ่อนโยน 
ชอบเก็บง าความคิด ไม่
เปิดเผยความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ 

     

37. ท่านมีใจเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ มีความเห็นอกเห็นใจ 
ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น   

     

5. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ 
หวัน่ไหว วิตกจริต 

     

38. ท่านมกัเป็นกงัวลใจอยู่
เสมอ 

     

39. ท่านมักหงุดหงิดง่าย 
ไม่พอใจอะไร ๆ ได้อย่าง
งา่ยดาย 

     

40. ท่ านมัก รู้สึ ก ท้ อ แท ้
หมดก าลงัใจ สิน้หวงั เวลา
เจอกบัปัญหาต่าง ๆ 

     

41. เมื่อท่านถูกยัว่ยุ  มัก
ต อ บ โต้ อ อ ก ไป อ ย่ า ง
งา่ยดาย และรุนแรง  
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รปูแบบบุคลิกภาพ 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
5. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ 
หวัน่ไหว วิตกจริต 

     

42. เมื่ อมีสภาวะเครียด 
ท่ านมักย่ อท้ อ  อ่ อนแอ  
หรือ เมื่อเจอสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ มกัควบคุม
สตไิม่ได ้ 

     

 
 

ตอนที ่4 แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้า ขณะด าน ้า  

 

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านมีความรูส้ึกเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด แล้วให้ท่านท าเครื่องหมาย  √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือของขอ้ความ 

พฤติกรรมกรรมความ
รบัผิดชอบใต้น ้า 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั 

     

43. ท่านรกัษาระดบัการ
ลอยตวัใหค้งทีอ่ยู่เสมอ  

     

44. ท่ านลอยตัวรักษ า
ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก แ น ว
ปะการัง โขดหิน  และ
ซ า ก เ รื อ จ ม  เ พื่ อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สิง่เหล่านี้อยู่เสมอ 
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พฤติกรรมกรรมความ
รบัผิดชอบใต้น ้า 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมควบคมุ
ทกัษะการลอยตวั 

     

45. ท่านเฝ้าระวัง ไม่ให้
ตัวท่ านอยู่ ใกล้กับพื้ น
ทรายขณ ะด าน ้ า เพื่ อ
ป้องกันการเตะขาสร้าง
ต ะ ก อ น ท ร า ย ให้ ฟุ้ ง
กระจาย 

     

46. ท่านให้ความส าคัญ 
ใน ก าร ฝึ กทั ก ษ ะก าร
ลอยตวั 

     

พฤติกรรมการสัมผัส
ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล 

     

47. ขณ ะด า น ้ า  ท่ า น
ห ลี ก เลี่ ย งก า รยึ ด จับ
ปะการงัแม้ว่ากระแสน ้ า
จะแรงกต็าม 

     

48. ท่านหลีกเลี่ยงการ
สมัผสัปะการงั โดยจะชื่น
ชมปะการังด้วยสายตา
เท่านัน้ 

     

49. ท่านหลกีเลีย่งการให้
อาหารปลาขณะด าน ้า 

     

50. หากมักหลีก เลี่ ย ง
การยืนบนแนวปะการัง
ขณะด าน ้า  
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พฤติกรรมกรรมความ
รบัผิดชอบใต้น ้า 

เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมการสัมผัส
ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล 

     

51. ท่านหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
อยู่เสมอ 

     

พฤติกรรมทัว่ไป และ
ความปลอดภยั 

     

ก่อนด าน ้า      

52. ท่านช่วยตรวจสอบ
อุปกรณ์ของเพือ่น 
(Buddy) ก่อนการด าน ้า
ทุกครัง้ 

     

53. ท่านใหค้วามสนใจ
รบัฟังขอ้ควรปฏบิตัใิน
การด าน ้าทุกครัง้ 

     

ขณะด าน ้า      

54. ขณะด าน ้าท่านมกีาร
เช็คระดับต าแหน่งการ
ลอยตัว หรือ ความลึก
ขณ ะด าน ้ า  จ าก ได ฟ์
คอมพวิเตอรอ์ยู่เสมอ  

     

55. ท่านมักพกอุปกรณ์
ด้านความปลอดภยัขณะ
ด าน ้ าติดตัวเสมอ อาทิ
เช่น ไดฟ์คอมพิวเตอร ์
เขม็ทศิ เป็นตน้ 
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พฤติกรรมกรรมความ

รบัผิดชอบใต้น ้า 
เหน็ด้วย
มากท่ีสุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมทัว่ไป และ
ความปลอดภยั 

     

ขณะด าน ้า      

56. ท่ า น มั ก ส า ร ว จ ดู
มาตรวดัปรมิาณอากาศที่
เห ลื อ อ ยู่ ข อ งท่ าน อยู่
เสมอขณะด าน ้า 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุท่านที่สละเวลาอนัมีค่าในการกรอกแบบสอบถาม 
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Questionnaire  

Relationship Between Attitude, The Big Five Personality Factors and SCUBA Divers’ 

Underwater Responsible Behavior in Koh Tao, Koh Pangan District,  

Suratthani Province.  

The explanation for Questionnaire  

   I would like to introduce myself. My name is Mr. Donalwi Panyaphab. I am a 

Master’s Student in Business Managemnet at Srinakharinwirot University. This 

research topic is “Relationship Between Attitude, The Big Five Personality Factors and 

SCUBA Divers’ Underwater Responsible Behavior. 

          The objective of this research is to study the relationship between attitude, 

personality, and underwater responsible of SCUBA Divers. Then use the finding result 

to develop and support ecotourism. 

          Could you please spend your valuable time answering these entire 

questionnaires, and the answers do not affect all participants. The given information 

will for education use only and will keep as confidential.    

          I would like to thank you for your kind cooperation and for spending your 

valuable time answering this questionnaire. A Student in The Master’s Program in 

Management 

Donlawi Panyaphab 
A Master’s Student in Business Management Program  

Faculty of Business Administration for Society 
 Srinakharinwirot University 
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Part 1 General information. 

Explanation: Please put √ in the parentheses (  ). 

1. Gender         

 (    ) Male        

 (    ) Female 

2. Age          

 (    ) Between 10 - 18 years       

 (    ) Between 19 – 27 years      

 (    ) Between 28 – 36 years 

   (    ) Between 37 – 45 years 

  (    ) 46 years and above       

3. Education         

 (    ) Undergraduate          

 (    ) Bachelor’s Degree       

 (    ) Master’s Degree or Above      

4. Permanent Resident        

(    ) Thailand 

(    ) Other please specify ……………………     

5. Level of diving certificate       

 (    ) Open Water Diver                       

     (    ) Advanced Diver                                     
 (    ) Dive Master Diver                           
 (    ) Dive Instructor and above  
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6. Total diving trips 

(    ) Less than 50 dives 
(    ) 51 – 100 dives 
(    ) 101- 150 dives 
(    ) 151 – 200 dives 
(    ) 201 and above  

7.  How do you take this diving trip?  

  (   ) Personal arrangement and have your own Dive Leader.   

  (   ) Attend this trip by using the Dive Leader service from Diving Shop 

or Diving School. 
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Part 2 Understanding diver’s attitude.  

Explanation: Please put √ in the blank in accordance with your opinion. 

 
Diving attitude 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Knowledge on 
regulation  

     

8. Legislative measures 
for trafficking of natural 
resources away from 
tourist sites. It is very 
imperative. 

     

9. Strict adherence to 
diving rules can reduce 
the impact of the 
destruction of the 
marine environment. 

     

10. The setting of the 
National Park Area can 
contribute to the 
conservation of natural 
resources. 

     

11. There should be 
severe penalties for who 
intend to cause damage 
to destroy natural 
resources. 
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Diving attitude 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Knowledge on 
regulation  

     

12. Getting briefed 
before diving in any dive 
site is essential for 
safety. And help in 
conservation. 

     

13. Checking and 
preparing instruments 
before diving are 
essential. 

     

14. While diving, you 
should always check the 
equipment and diving 
suite. To prevent the 
diving instruments from 
touching, scraping, 
dragging, or destroying 
natural resources under 
the sea. Such as coral 
reefs. 

     

15. Scuba diving skills, 
such as kicking, finning 
and buoyancy, are 
essential in reducing the 
impact on the marine 
environment. 
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Diving attitude 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Commitment        
16. You are involved in 
distributing news articles, 
campaigning on nature 
conservation. 

     

17. You are following the 
conservation news. And 
support conservation 
activities if you have a 
chance. 

     

Awareness of 
consequences 

     

18. Contact with marine 
animals/corals it is not 
appropriate to do this 
because it could injure 
marine animals, infect, or 
damage by humans. 

     

19. Kicking or finning can 
cause sediments from 
the sand to become 
chaotically. And can 
causing damage to coral 
growth. 

     

20. Fish feeding is the 
destruction of marine 
ecosystems. 
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Diving attitude 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Awareness of 
consequences 

     

21. Collecting shell 
debris can have an 
impact on marine 
ecosystems. 

     

 

Part 3 Understanding The Big Five Personality Factors. 

Explanation: Please put √ in the blank in accordance with your opinion. 

 
The Big Five Personality 

Factors 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
1. Openness to 
Experience 

     

22. You are a person 
who is open to new 
ideas or new activities. 

     

23. You like to explore 
new things or new 
challenges. 

     

24. You are a thinker, a 
dreamer, and love in 
creating new things or 
new ideas.  
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The Big Five Personality 

Factors 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
2. Conscientiousness      
25. You are a disciplined 
person. Self-
responsibility and be 
able to achieve the goals 
successfully. 

     

26. You are a careful 
person or none of the 
negligence. 

     

27. You always have a 
plan for any activity. 

     

28. You are a very 
responsible person and 
willing to follow or 
respect the rules. 

     

29. When you wish to do 
something, you always 
be determined and 
strive to achieve that 
goal. 

     

3. Extraversion      
30. You are an assertive 
person who has high 
self-confidence and 
assurance to generate 
new ideas. 
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The Big Five Personality 

Factors 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
3. Extraversion      
31. You are a cheerful, 
talkative, love to 
socialize and outgoing 
person. 

     

32. You are always open 
to meeting new people 
and making new friends 
while you are traveling. 

     

33. You are an energetic, 
active, lively, and robust 
person. 

     

4. Agreeableness      
34. You are always 
humble and polite. 

     

35. You agree, accept, or 
respect to the rules & 
regulation of society. 

     

36. You are a gentle 
person, always hide your 
opinion, feeling, or 
emotion. 

     

37. You are 
generousness and willing 
to give any assistance to 
other people. 
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The Big Five Personality 

Factors 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
5. Neuroticism      
38. You are always 
feeling anxious, worry, or 
panic. 

     

39. You are often 
frustrated, dissatisfied 
with anything. 

     

40. You are often feeling 
frustrated and 
discouraged when faced 
with various problems. 

     

41. When someone 
provokes you, you often 
responded to them with 
ease and violence. 

     

42. When there is a 
stressful situation, you 
are often frustrated, 
discouraged, or when 
faced with various 
emergencies, you are 
often unable to control 
your mind or emotion. 
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Part 4 Understanding diver’s underwater responsible behavior.  

Explanation: Please put √ in the blank in accordance with your opinion. 

 
Underwater 

Responsible Behavior 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Diving skill behavior      

43. You are always kept 
neutrally buoyant. 

     

44. While diving, you 
keep maintaining a safe 
distance from the reef, 
rock, or shipwreck. 

     

45. You always mind 
your position to do not 
keep close to the sand 
while diving. To prevent 
kicking the legs to create 
sediment. 

     

46. You attach great 
importance to buoyancy 
skills. 

     

Non-contact diving 
behavior 

     

47. While diving, you 
avoid holding corals, 
even if the currents are 
too strong. 
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Underwater 

Responsible Behavior 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
Non-contact diving 
behavior 

     

48. You avoid touching 
the corals. Just keep 
watching them only. 

     

49. You avoid feeding 
the fish while diving. 

     

50. You often avoid 
standing on the reef 
while diving. 

     

51. You always avoid 
touching marine life. 

     

General and safety 
behavior 

     

Before diving      
52. You always do the 
buddy check.  

     

53. You always pay 
attention to the dive 
briefing before diving in 
every dive. 

     

While diving      
54. While diving, you 
always check the 
buoyancy level or depth 
while diving from your 
dive computer. 
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Underwater 

Responsible Behavior 

Fully 
agree  

Agree Moderate  Disagree Totally 
disagree 

5 4 3 2 1 
While diving      
55. You always bring 
safety devices with you, 
such as a dive computer, 
compass, sausage, etc. 

     

56. You usually keep 
checking your remaining 
air during the dive. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your kind cooperation. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

  รายชื่อ    ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 

1. ผศ.ดร.กาญณร์ะวี อนนัตอคัรกลุ  อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. ผศ.ดร.วีรวิชญ ์เลิศไทยตระกลู   รองคณบดีคณะโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 
      มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรุี 
3. อ.ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธิ์   อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ดลรว ีปัญญาผาบ 
วัน เดือน ปี เกิด 30 มกราคม 2525 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัเชียงราย 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548   

คหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 2 หมู่ 11 หมู่บา้นพนาลยั ต.เวียงเหนือ  
อ.เวียงชยั จ.เชียงราย   
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