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การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถสร้างโอกาสการเรียนรู้และแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้น
การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันจะเป็นหนทางสู่การพัฒนาสังคมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจองค์ประกอบการรับรู้ ของนั กท่องเที่ยวเชิ งอาสาสมั ครที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมั ครในกลุ่ มสั ตว์ของประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบโมเดลองค์ ประกอบการรั บรู้ ของนั กท่องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมัครที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมู ล มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตั วอย่ างคื อนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครชาวต่างชาติ ที่มาทากิจกรรมอาสาร่วมกับสัตว์ในกรุ งเทพมหานคร กาญจนบุ รี และเพชรบุรี จานวน
240 คน ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ของประเทศไทย มี 21 ตัวแปร 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความรู้สึก ด้านความรู้
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความต้องการ เรียงลาดับความสาคัญตามค่าน้าหนักองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมู ลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก ค่า χ2= 77.65, df= 93, relativeχ2= 0.834,
p= 0.873 RMSEA= 0.000, RMR= 0.036, SRMR= 0.031, GFI= 0.961, AGFI= 0.903, NFI= 0.971, NNFI=
1.014 ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น โมเดลจึงสามารถใช้วัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ของประเทศไทยได้ โดยผลการวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้ เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาและเป็นแนวทางการ
จัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทยในอนาคต
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คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร การรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์
Abstract

Voluntourism can create the opportunities for learning and sharing in society.
Consequently, understanding each other's opinion is the way to develop a sustainable society.
Therefore, this study aims are to explore the perception components of voluntourists towards
animal-related voluntourism activities in Thailand; to examine the perception components
model of voluntourists towards animal-related voluntourism activities in Thailand. The
quantitative approach is employed by using a 5-rating scales questionnaire for data collection
with international voluntourists who participated in animal-related voluntourism activities in
Bangkok, Kanchanaburi and Phetchaburi province, which comprises 240 participants. To
analyze the data, an exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis are carried
out.
Findings reveal that there are 21 items which span five perception dimensions
towards animal-related voluntourism activities in Thailand, which are as follows; physical,
emotion, knowledge, practice and needs, listed in order of factor loading values respectively.
Obtained fit indices indicated a good fit between the predicted and empirical factor structure,
as follows; χ2= 77.65, df= 93, relativeχ2= 0.834, p= 0.873 RMSEA= 0.000, RMR= 0.036, SRMR= 0.031,
GFI= 0.961, AGFI= 0.903, NFI= 0.971, NNFI= 1.014. The statistically significant level is 0.01. Therefore,
the model can be used to measure perceptions towards animal-related voluntourism activities in
Thailand. It can also be used as a framework for future studies, and as a guideline for managing
animal-related voluntourism activities in Thailand.
Keywords: Voluntourism, Tourism Activities’ Perception, Animal-Related Voluntourism Activities
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บทนา

การท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
เดิมที่ว่าการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือแสวงหาความสุขให้ตนเอง
กลายเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่าการท่องเที่ยวเสมือนเป็นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันการ
เดินทางจะต้องมีคุณค่าและมีความหมาย (จารินี ศานติจรรยาพร, พรรณี สวนเพลง, จิรานุช โสภา, และ วริษฐา
แก่นสานสันติ, 2559) โดยประเทศไทยถูกจัดเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวในอันดับสามของโลก (Salvesen, 2014) ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้นับว่ามีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ หรือ
แม้แต่ในมิติของความเป็นชุมชนเจ้าของพื้นที่มองว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถนาพาความเจริญและสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ ทาให้คุณภาพชีวิตในพื้นทีเ่ ป้าหมายได้รบั
การพัฒนา ในขณะที่นักท่องเที่ยวยังเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้
เกิดผลในระดับโลกได้ จากการสร้างโอกาสการเกิดแรงบันดาลใจเข้าร่วมทากิจกรรมกับองค์กรต่างๆ มากขึ้น และ
สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณที่ไม่
เพี ย งพอในพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาในบางเรื่ อ งได้ เ ช่ น กั น (กาญจนา สมมิ ต ร,นิ ทั ศ น์ บุ ญ ไพศาลสถิ ต ,
และ สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว, 2557; จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ, 2559)
จากข้อมูลการสารวจกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทยโดยเครือข่ายอาสาสมัครในเดือนมกราคม เมษายน 2559 พบว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจในกิจกรรมอาสาสมัครด้านสัตว์เลี้ยง
และการช่ วยเหลือสั ตว์ เป็ นอันดั บสามที่ร้อยละ 41 โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางและภาคเหนือ ที่ มีกิจกรรม
อาสาสมัครมากเป็นอันดับหนึ่งและสองของประเทศอยูท่ รี่ ้อยละ 56 และร้อยละ 15 ตามลาดับ (เครือข่ายจิตอาสา,
2559) แต่กระนั้นก็ตามภาพการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจานวนมากจนถูกจัด
อันดับให้เป็นประเทศที่มีการทารุณกรรมสัตว์เป็นอันดับที่ 5 ของโลก (ผู้จัดการออนไลน์, 2553) โดยเฉพาะการใช้
สัตว์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยว อาทิ การแสดงความสามารถ
พิเศษของช้าง การแสดงละครลิงและมวยลิง การป้อนนมลูกเสือลูกสิงโต และใช้สัตว์เป็นส่วนประกอบสาหรับ
ถ่ายรูป ซึ่งสัตว์เหล่านั้นตกอยู่ในชะตากรรมที่น่าเวทนาจากการถูกควบคุมไม่ให้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติ
การฝึกซ้อมอย่างทรมาน และไม่ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ เป็นไปตามที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่ง
โลก เปิดเผยว่าร้อยละ 77 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ลาว และกัมพูชา มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เลวร้าย และไม่สามารถยอมรับได้ (ข่าวไทยพีบีเอส, 2560) นอกจากนั้นปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งใน
สังคมก็เป็นอีกปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ถกู ปลดเกษียณจากธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแม้แต่
สัตว์เลี้ยงจาพวกสุนัขและแมว ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีจานวนสุนัขและแมวจรจัด จานวน 597,970 และ
330,953 ตัว แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็น 758,446 และ 474,142 ตัว ตามลาดับ (กรมปศุสัตว์, 2559)
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ดังนั้น การนาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมาบูรณาการกับการแก้ปัญหาในมิติของการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้กับสัตว์ตา่ งๆ แทนการทากิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม โดยเพิ่มมิติการ
เรียนรู้และแบ่งปันในลักษณะของการเป็นผู้ให้และผู้รับ จึงเป็นการลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในธุรกิจท่องเที่ยว
สร้างจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตเป็นไปตามวิถี
ธรรมชาติทพี่ ึงจะได้รับ (สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย, 2559; องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก, 2560)
เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องเข้าใจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ รับทราบ
ความต้องการและความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ ว ซึ่งจะเป็นหนทางทาให้การจัดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ และ
สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทยให้เหมาะสมในอนาคต
งานวิจัยส่วนใหญ่ ที่ผ่านมามีการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครหลากหลายมิ ติ อาทิ การรับ รู้
ทัศนคติและเจตคติของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ (Burrai, Font, & Cochrane,2015; Proyrungroj,
2015) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Wearing & McGehee, 2013) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เช่น
กลุ่มตลาดท่องเที่ยวอาสาสมัครในกิจกรรมกีฬาออนไลน์ (Wymer, Self, & Findley, 2010) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Manea, Nae, Matel, Vijulie & Tiala, 2013) ประสบการณ์
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดเชียงใหม่ (Mostafanezhad, 2014) อุปสงค์อุปทานการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มจังหวัดสนุก (จารินี ศานติจรรยาพร และคณะ, 2559) ความสัมพันธ์ในกิจกรรมอาสาสมัครและการมีส่วน
ร่วมของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในอเมริกา (Bailey & Russell, 2012) การท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครกับโอกาสของ
กิจการเพื่อสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน (กาญจนา สมมิตร และคณะ, 2557) และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครสาหรับเยาวชนความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร (ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร และ
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสารวจองค์ประกอบการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ของประเทศไทย และ
เพื่อศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ของนักท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่ม
สัตว์ของประเทศไทย เป็นประโยชน์ในการใช้กาหนดกรอบแนวคิดสาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย และยังเป็นแนวทางการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสัตว์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อไป นามาซึ่งการลดปัญหาด้านการทารุณกรรมสัตว์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า ตลอดจนการนาพาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่พื้นที่ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจองค์ ประกอบการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบโมเดลองค์ ประกอบการรับรู้ ของนั กท่องเที่ยวเชิ งอาสาสมั ครที่มีต่ อกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป
ภายใต้ การผสมผสานแนวคิ ดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเข้า กับการทากิจกรรมอาสาสมั คร หรื อกล่า วอีกนัย หนึ่งว่า
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการการบูรณาการกิจกรรมอาสาสมัครกับเข้ากับกิจกรรมการเดินทางสาหรับการ
ท่องเที่ยวอย่างแยกกันไม่ออก โดยใช้เงินและเวลาระหว่างท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม ปกป้องฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือสัตว์ และบรรเทาความยากลาบากในประเด็นอื่นๆ
ทางสังคม (Kontogeorgopoulos, 2014; Wearing & McGehee, 2013) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครตามเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทตามระดับความเข้มข้นของกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้กรอบแนวคิด
ด้านโครงการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หรือ (Conceptual Framework for Volunteer Tourism Project)
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรศึกษา ได้แก่ ความยืดหยุ่นของระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการทา
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อผู้อื่นหรือเป็นความสนใจของตนเอง ทักษะหรือคุณสมบัติของนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม
ด้วยความกระตือรือร้น และระดับของการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น (Callanan & Thomas, 2005)
แต่หากใช้การจัดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครตามรูปแบบของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามที่ Holidays
(2012) อธิบายไว้จะสามารถแบ่งเป็น 10 รูปแบบ ได้แก่ งานสร้าง งานสอน งานบูรณปฏิสังขรณ์ งานบริการทาง
การแพทย์ งานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ งานบรรเทาสาธารณภัย งาน
การตลาด งานการบัญชี และงานบริการสังคมทั่วไป ในขณะที่ Cheung, Michel, & Miller (2010) สามารถแบ่ง
ได้ 11 ประเภท ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาชุมชน โครงการเกี่ยวกับ
สัตว์ป่า งานการสอน โครงการสหกรณ์ โครงการก่อสร้าง งานอนุรักษ์ประวัติศาสตร์งานด้านการเกษตร งานดูแล
เด็ก งานสาธารณสุข นอกจากนั้นยังสามารถใช้ วิธีการจัดกลุ่ม Cluster กิจกรรม โดย Callanan & Thomas
(2005) จัดกลุ่มได้ 10 หมวดหมู่ ได้แก่ สวัสดิการชุมชน การสอน การพัฒนาธุรกิจ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โครงการ
ก่อสร้าง โครงการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยและศึกษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และอื่นๆ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงบูรณาการและสังเคราะห์แนวคิดการจัดแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
จากผู้ศึกษาข้างต้นเพื่อมาใช้ในการวิจัย โดยเลือกศึกษาในมิติ ของสัตว์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1)
งานช่วยเหลือดูแลสัตว์ 2) งานก่อสร้างและปรับปรับที่อยู่อาศัยสัตว์ 3) งานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 4) งานด้าน
บริการทางการแพทย์และสุขอนามัยสัตว์ และ 5) งานด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
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การรับรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
การรับรู้คือ ความจริงของสิ่งนั้น ซึ่งไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวตนจริงๆ ของสิ่งนั้นเป็นอย่างไร แต่รับรู้ได้ว่าสิ่ง
นั้นคืออะไร (Drucker, 1974) การรับรู้จึงกลายมาเป็นความจริงของสิ่งนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การรับรู้เป็น
พื้นฐานการเรี ย นรู้ ที่ส าคั ญ ของบุ ค คล เพราะในการตอบสนองต่ อพฤติ กรรมใดๆ จะขึ้ นอยู่ กับ การรั บ รู้ จาก
สภาพแวดล้อมของบุคคล และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่พฤติกรรมการตอบสนองเกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการตีความสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา (Gnanapala, 2015) โดยในแต่ละบุคคลจะถูกรุมล้อม
ด้วยสิ่งเร้าทีม่ าจากสิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัสทั้ง 5 คือ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส และสัมผัส
โดยจะเลือกรับรู้เฉพาะสิง่ ที่สนใจ ฉะนั้นการรับรู้จึงประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
จิตวิทยา เช่น ความรู้เดิม เจตคติ และความต้องการ (Verardi, 2013) ในขณะที่ Gnanapala (2015) อธิบาย
เพิ่มเติมว่าการรับรู้ มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สิ่งเร้า ได้แก่ วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รส 2) อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่
หู ตา จมู ก ลิ้ น ผิ วหนั ง ถ้ า ไม่ ส มบู รณ์ จะทาให้ สู ญเสี ยการรั บ รู้ 3) ประสาทรับ สั มผั ส เป็ นตัวกลางส่ง กระแส
ประสาทจากอวัยวะรั บสัมผั สไปที่ส มองส่วนกลางเพื่อการแปลความ 4) ประสบการณ์เดิ ม การรู้จักการจาได้
ทาให้รับรู้ ได้ดี ขึ้น 5) ค่านิ ยม ทัศนคติ 6) ความใส่ ใจ ความตั้ง ใจ 7) สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวัง
ความดีใจ เสียใจ 8) ความสามารถทางสติปัญญาจะกาหนดให้รับรู้ได้เร็ว นอกจากนั้น วิเชียร วิทยอุดม (2551)
กล่าวว่าองค์ประกอบที่อิทธิพลต่อการรับรู้มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะของสิ่งที่รับรู้ ได้แก่ คุณลักษณะ
ทางกายภาพ ความคล้ายคลึงของสิ่งที่รับรู้อื่นๆ 2) คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ความต้องการ อารมณ์
ประสบการณ์ 3) คุณลักษณะของสถานการณ์ ได้แก่ ความเครียด จังหวะเวลา สอดคล้องกับ ปิยะนาถ สรวิสูตร
(2552) การรับรู้จิตอาสามี 5 องค์ประกอบ คือ 1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ 2) ประสบการณ์เดิม 3) กรอบอ้างอิง
เช่น บุคคลรอบข้าง ค่านิยม ทัศนคติ 4) สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ 5) สภาวะจิตใจและ
อารมณ์ เช่น ความโกรธ ความสงสาร ความรัก
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นเยาว์
มหาวิทยาลั ยบูค าเรสต์ (Manea et al., 2013) ใช้ เครื่องมือ แบบสอบถามและสารวจออนไลน์เ ก็บข้ อมู ล
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครมีความคิดเห็นและมุมมองด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติกับผู้ที่ไม่เคย
ผ่านประสบการณ์ในการทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง อาสาสมัคร 2) กิ จกรรมอาสาสมั ครที่ครอบคลุมความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจะช่วยให้ช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 3) เกิดการแก้ไขและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 4) กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากทีส่ ุด คือ อาสาสมัครวิจัยทางวิทยาศาตร์ อาสาสมัครทหาร
พรานในพื้นที่ภูเขา และการช่วยเหลือทางสังคม ตามลาดับ Cheung et al. (2010) ศึกษาการรับรู้และทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นวิจัยแบบผสมผสานที่เก็บข้อมูลทางเว็บไซต์และสังคม
ออนไลน์ ม ากกว่ า 70 ประเทศ และสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายบุ ค คลผ่ า นการใช้ Skype ผลการศึ กษาพบว่ า
นักท่องเที่ย วเชิ ง อาสาสมั ค รส่ วนใหญ่ ให้ ค วามสนใจกั บ กิ จกรรมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ สิ่ ง แวดล้ อมและ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะเวลาท่องเที่ยวเฉลี่ย 40 สัปดาห์/ครั้ง ใช้เวลาทากิจกรรม 4-8 ชั่วโมง/วัน เสียค่าใช้จ่าย
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ต่อครั้งน้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ และจะตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง
ราคามีความคุ้มค่าเงิน ผลสารวจความพึงพอใจพบว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมีความพึงพอใจ มีการแนะนา
นักท่องเที่ยวอื่นๆ ให้มาเที่ยวในวันหยุด และมีแนวโน้มว่าจะกลับไปเที่ยวซ้าในอนาคต Burrai et al. (2014)
ศึกษาการรับรู้ของเจ้าบ้านในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเมืองกุสโกประเทศเปรู ใช้ทฤษฎีความเสมอภาคเป็น
กรอบแนวคิด เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ด้านความต้องการ
แรงจูงใจและความคาดหวังระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับจุลภาคตามทฤษฎีความเสมอภาค การรับรู้
ระหว่างนักท่องเที่ยวอาสาสมัครกับชุมชนจะแตกต่างกันไปตามสถานภาพการเปลี่ยนแปลงและบทบาททางสังคม
และความมี เ มตตาจะส่ ง ผลการมี ป ฏิ สั มพั นธ์ระหว่า งอาสาสมั ค รกั บ ชุ ม ชนในเมื องกุ ส โก อย่ า งมี นัย ส าคั ญ
Reynolds & Braithwaite (2001) เสนอแนะว่าการท่องเที่ยวในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์กาลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้นทั่วโลก เพราะฉะนั้นค่านิยมในการอนุรักษ์ สวัสดิภาพสัตว์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และ
ความสามารถในการทากาไรมักมีความขัดแย้งในการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ จึงจาเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยน ในขณะที่มีช่วงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประสบการณ์
Shani & Pizam (2008) ชี้ว่าการประเมินการรับรู้ ในจริยธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัตว์ ต้อง
พิจารณา 3 โครงสร้างหลัก อันได้แก่ 1) เหตุผลทั่วไปสาหรับการดาเนินงานในสถานที่ดังกล่าว 2) ความเชื่อใน
แรงผลักดัน 3) เงื่อนไขเฉพาะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานทางจริยธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัตว์
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดการรับรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เพื่อสกัดตัวแปรที่จะนาไปใช้กาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ซึ่งสามารถออกแบบโมเดลองค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ของ
ประเทศไทยได้ 5 องค์ประกอบ และยังได้ตัวแปรที่จะนาไปใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม จานวน 22 ตัวแปร
สังเกตได้ โดยรายละเอียดสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังนี้
สมมิติฐานการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 องค์ป ระกอบของการรั บ รู้กิจกรรมการท่องเที่ย วเชิ งอาสาสมัค รในกลุ่มสัต ว์ ข อง
ประเทศไทยทีไ่ ด้จากการจัดกลุ่มใหม่ยังคงมี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านความต้องการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
สมมติฐานที่ 2 โมเดลองค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ของ
ประเทศไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ด้านความรู้
ด้านความรู้สึก

การรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย

ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านความต้องการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
วิธกี ารวิจัย

การวิจัยนี้ ใช้ ระเบี ยบวิธีวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ เทคนิ คการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และลด
จานวนตัวแปรให้รวมกัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
ตรวจสอบตัวแปรการรับรู้และองค์ประกอบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่
เดิ นทางไปท่องเที่ยวและทากิ จกรรมอาสาสมั ค รกั บ สั ต ว์ ซึ่ ง ไม่ ทราบจานวนที่แ น่ นอน กลุ่ มตั วอย่า งที่ใช้ ใน
การศึกษา คือ นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวและทากิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ใน
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และเพชรบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรายงานสถิติด้านจานวนงานอาสาสมัครสูงและ
ตั้งอยู่ในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสถิติด้านอาสาสมัครมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ตามเกณฑ์การแบ่ง
ภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) ใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ลักษณะกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ เป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาจากประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
เพราะเป็นภูมิภาคที่มีจานวนอาสาสมัครสูงอันดันต้นของโลก (Volunteering Solutions, 2014) มีการเดินทาง
ไปท่องเที่ย วและทากิจกรรมเชิ ง อาสาสมั ครร่ วมกับ สั ต ว์ ในพื้นที่กรุ ง เทพมหานคร กาญจนบุ รี และเพชรบุ รี
สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อความสะดวกและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บข้อมูล และ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดังนั้น
จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับสถิติ ที่ใช้ Hair, Black, Bain, Anderson & Tatham (2006)
แนะนาว่าในการวิเ คราะห์ องค์ ป ระกอบควรมี สัด ส่ วนระหว่า งกลุ่ มตั วอย่ า งต่ อตั วแปรไม่ ค วรน้อยกว่า 10:1
เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้มีตัวแปรที่สกัดจากวรรณกรรมและต้องการประมาณค่าจานวน 22 ตัวแปรจะได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 22 x 10 = 220 ตัวอย่าง จึงจะมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์เชิงสถิติได้ และเพื่อป้องกันความคาด
เคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 5 ระดับ (Likert, 1932) เพื่อ
ประเมินองค์ประกอบการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทย จานวน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านความรู้สึก (Emotion) ด้านการมีส่วนร่วม (Practice) ด้านความต้องการ
(Needs) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ผู้ วิจั ย นาแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งและแบบประเมิ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า นที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทาการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item Objective Congruence: IOC) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.5 ผลการตรวจ IOC พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สะท้อนให้เห็นความครอบคลุมในเนื้อหา มีความสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ ชัดเจนทางภาษา และมีรูปแบบการวัดตัวแปรเหมาะสม 2) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนั กท่องเที่ยวอาสาสมัค รชาวต่ างชาติที่เดิ นทางไปท่องเที่ยวและทากิจกรรมอาสาสมัค รกั บสัต ว์ในจัง หวัด
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และเพชรบุรี จานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
วิธี การค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แ อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบั ค ซึ่ ง ต้ องมี ค่ า ไม่ น้ อยกว่ า 0.75
(Cronbach, 1970) และค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item Discriminate Power) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Ebel
& Frisbie, 1986) โดยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ที่ได้เท่ากับ 0.957 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.41-0.73 จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
สถิติในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ผู้ วิจัยใช้สถิ ติการวิเ คราะห์ข้ อมู ล ดัง นี้ 1) สถิ ติพื้นฐานเชิ งบรรยาย
(Descriptive statistics) เช่ น ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) เพื่อใช้วิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อสกัด องค์ ประกอบด้ วยวิธีวิเคราะห์ องค์ ประกอบหลั ก
(Principal Component Analysis: PCA) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation)
ด้ ว ยวิ ธีแ วริ แ มกซ์ ( Varimax with Kaiser Normalization) 3) การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบตัวแปรการรับรู้และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานลักษณะกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวและทากิจกรรมอาสาสมัครกับสัตว์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และเพชรบุรี จานวน 240 คน
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 อายุระว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 37.2 การศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ร้อยละ 60.6 อาชีพนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 57.2 รายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 40.0 เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป ร้อยละ 47.8 และใช้ระยะเวลาทากิจกรรรม
อาสาสมัครมากกว่า 15 วันขึ้นไป ร้อยละ 46.7 จากนั้นวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า
ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกตได้ จานวน 22 ตัวแปร จากองค์ประกอบ
การรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 5 องค์ประกอบ เพื่อศึกษาลักษณะ
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การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงอยู่ระหว่าง 3.68 ถึง
4.27 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับ
ค่าเฉลี่ย เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 1 ค่าความเบ้เห็นได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมีค่าความ
เบ้เ ป็นลบค่า อยู่ระหว่าง -0.27 ถึง -1.23 และมี ลักษณะการแจกแจงเป็นแบบเบ้ซ้าย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่ า ง
ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าความโด่งเป็นบวก
หรือมีค่าสูงกว่าค่าความโค้งปกติ ค่าอยู่ระหว่าง -1.20 ถึง 2.40 ซึ่งข้อเสนอแนะของค่าความเบ้และค่าความโด้ง
ตามที่ Kline (2005) ระบุว่าค่าความเบ้ที่ไม่เกิน 3.0 และค่าความโด่งที่ไม่เกิน 10.0 สามารถให้การยอมรับได้ว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัว
แปรก่อนการนาไปวิเคราะห์องค์ ประกอบ โดยผลการตรวจสอบพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.84 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 และเข้าสู่ 1 ค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's
Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 5492.69 ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรต่างๆ มีความเหมาะสมดีมากที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า KMO and Bartlett's Test ของตัวแปรการรับรู้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.842
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
5492.693
df
231
Sig.
.000
2.1 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญ (PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบ
แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) พบว่ามีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue)
อยู่ระหว่าง 1.20–8.72 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 5.46-39.63 และร้อยละ
ค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 69.70 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละความแปรปรวนสะสมของการรับรู้
องค์ประกอบ
ความแปรปรวน
ร้อยละความแปรปรวน
ร้อยละความแปรปรวนสะสม
(Eigenvalue)
(% of Variance)
(Cumulative % of Variance)
1
8.72
39.63
39.63
2
2.51
11.42
51.05
3
1.54
6.99
58.04
4
1.37
6.20
64.25
5
1.20
5.46
69.70
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2.2 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก (Orthogonal Rotation)
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปรมีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้ น ซึ่งตาม
เกณฑ์การพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่เหมาะสมต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป และถ้าตัว
แปรสังเกตได้มีน้าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell,
2014) ดังนั้นจึงสามารถจัดกลุ่มได้ 5 องค์ประกอบ จานวน 21 ตัวสังเกตได้ ส่วนตัวแปรอีก 1 ตัวแปรถูกตักออก
คือ Q19: ท่านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อทากิจกรรมอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากมีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ของประเทศไทย
รหัส

ตัวแปรสังเกตได้

น้าหนักองค์ประกอบ
ค ว า ม ลั ก ษณะทาง ความรู้สึก
ต้องการ กายภาพ

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

ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ตั้งอยู่บนความเสมอภาคระหว่างมนุษย์และสัตว์
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
เป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นเมื่อมายังเมืองไทย
ท่านต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวและได้รับความนิยมมากขึ้น
ท่านต้องการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่
พนักงานในแหล่งท่องเที่ยวอัธยาศัยดี มีน้าใจ และเป็นมิตร
แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
ลักษณะการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อประเภทของสัตว์
ราคากิจกรรมอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์เหมาะสมกับคุณภาพกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์มีความปลอดภัย
ความสุขและความยิ น ดีทาให้การทากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกั บ
สัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ช่วยสร้างจิตสานึก
ให้เกิดการช่วยเหลือสัตว์และลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์
ท่า นรู้ สึก ภูมิ ใจในตนเองทุ กครั้ง ที่ไ ด้ท ากิ จกรรมอาสาสมัค รเพื่ อ
ช่วยเหลือสัตว์
ท่า นรู้ สึ กว่ า ตนเองได้ท าประโยชน์ ใ ห้สั ง คมจากการท ากิ จ กรรม
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์
ท่านสามารถจดจาวิธีการปฏิบัติกิจกรรมอาสาร่วมกับสัตว์ได้
ท่านสามารถใช้อวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ในการทากิจกรรมอาสากับสัตว์
ท่านสามารถทากิจกรรมอาสากับสัตว์ได้ เช่น ทาความสะอาด ซ่อม
โรงเรือน เตรียมอาหาร อาบน้าสัตว์ และใช้เวลากับสัตว์ เป็นต้น

Q17
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ก า ร มี ความรู้
ส่วนร่วม

0.93
0.87
0.82
0.82
0.56
0.82
0.77
0.68
0.66
0.54
0.93
0.85
0.83
0.77

0.73
0.68
0.68
0.66

0.89
0.78
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Q10
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ท่านสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์และความรู้ในอดีตช่วยให้ปฏืบัติกิจกรรมอาสาสมัคร
ร่วมกับสัตว์มีความง่ายขึ้น
การปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับสัตว์ซ้าๆ ช่วย
ให้เกิดความชานาญมากขึ้น
การฝึก อบรมช่ วยให้เ กิ ดความรู้ ค วามเข้า ใจอย่ างชั ด เจนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครร่วมกับสัตว์

0.55

3. การวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เมื่ อทาวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงส ารวจแล้ ว
ผลปรากฏว่ามี การคั ดเลือ กตัวแปรการรั บรู้ ที่เ ข้า กลุ่มกันได้ ทั้ง สิ้น 21 ตัวแปรสั งเกตได้ และนามาวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ด้วยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML)
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลเชิงประจักษ์ นาเสนอผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืน
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
ตัวแปร
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก
ด้านความรู้ (Knowledge)
Q8
Q9
Q10
ด้านความรู้สึก (Emotion)
Q11
Q12
Q13
Q14
ด้านการมีส่วนร่วม (Practice)
Q15
Q16
Q17
Q18

น้าหนักองค์ประกอบ
b
S.E.

t

R2

0.700
0.731
0.861

0.077
0.066

7.791**
10.806**

0.490
0.534
0.741

0.614
0.755
0.539
0.483

0.077
0.066
0.067

7.643**
6.250**
5.594**

0.377
0.571
0.290
0.234

0.748
0.549
0.444
0.551

0.088
0.094
0.095

6.280**
4.817**
5.733**

0.560
0.302
0.197
0.304
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปร

น้าหนักองค์ประกอบ
b
S.E.

t

R2

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก
ด้านความต้องการ (Needs)
Q20
0.651
0.424
Q21
0.819
0.098
7.769**
0.670
Q22
0.693
0.137
5.307**
0.480
Q23
0.797
0.134
6.506**
0.634
Q24
0.685
0.118
6.280**
0.469
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
Q25
0.703
0.494
Q26
0.688
0.066
9.379**
0.473
Q27
0.533
0.065
6.840**
0.284
Q28
0.679
0.071
8.518**
0.462
Q29
0.510
0.080
6.296**
0.260
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ตัวบ่งชี้การรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวฯ
ด้านความรู้ (Knowledge)
0.904
0.101
8.992**
0.817
ด้านความรู้สึก (Emotion)
0.993
0.115
8.625**
0.986
ด้านการมีส่วนร่วม (Practice)
0.754
0.754
7.886**
0.568
ด้านความต้องการ (Needs)
0.632
0.102
6.170**
0.399
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
1.000
0.097
11.002**
1.000
2
2
χ = 77.65, df= 93, relativeχ = 0.834, p= 0.873 RMSEA= 0.000, RMR= 0.036, SRMR= 0.031, GFI=
0.961, AGFI= 0.903, NFI= 0.971, NNFI= 1.014

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับแรกมีตัวแปรสังเกตได้
21 ตัวแปร 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมี ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นบวก (Standardize
Score) อยู่ระหว่าง 0.444 - 0.861 มีนัยสาคัญทางสถิตินัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความคาดเคลื่อน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.066 - 0.137 ค่าสัมประสิทธิ์การทานายแสดงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับ
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างเท่ากับร้อยละ 19.70 - 74.10
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ด้านความรู้สึก ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเป็นบวก (Standardize Score) อยู่ระหว่าง 0.632 - 1.00 มีนัยสาคัญทางสถิตินัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.097 - 0.754 ค่าสัมประสิทธิ์การทานายแสดงความ
แปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างเท่ากับร้อยละ 39.90 – 100.00
ผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of fit Index) ของตัวแปรสังเกตได้ 21
ตัวแปร 5 องค์ประกอบ พบว่า ค่า χ2= 77.65, df= 93, relativeχ2= 0.834, p= 0.873 RMSEA= 0.000,
RMR= 0.036, SRMR= 0.031, GFI= 0.961, AGFI= 0.903, NFI= 0.971, NNFI= 1.014 โดยเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดในตารางที่ 5 ดังนั้น โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทยจึงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 5 ค่าดัชนีการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย
ค่าดัชนี
เกณฑ์การพิจารณา
ตัวแบบก่อนปรับ
ตัวแบบหลังปรับ
2
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2
4.053
ไม่ผ่าน
0.834
ผ่าน
χ /df
มีนัยสาคัญทางสถิติที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.000
ไม่ผ่าน
0.873
ผ่าน
p-value
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.092
ไม่ผ่าน
0.000
ผ่าน
RMSEA
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.074
ไม่ผ่าน
0.036
ผ่าน
RMR
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
0.062
ไม่ผ่าน
0.031
ผ่าน
SRMR
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
0.875
ไม่ผ่าน
0.961
ผ่าน
GFI
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
0.794
ไม่ผ่าน
0.903
ผ่าน
AGFI
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
0.857
ไม่ผ่าน
0.971
ผ่าน
NFI
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90
0.886
ไม่ผ่าน
1.014
ผ่าน
NNFI
หมายเหตุ: ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Schumacker & Lomax, 2010; Hair et.al, 2006)

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ย วเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ ของประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาก่อนการปรับแก้เห็นว่ายังไม่มีค่าใดผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อปรับแก้โมเดลแล้วปรากฏว่าดัชนีทุกค่า
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จึง แสดงให้ เห็นว่า โมเดลองค์ ประกอบเชิง ยืนยั นที่กาหนดมีค วามกลมกลื นกั บข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์และสามารถให้การยอมรับได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิเคราะห์โมเดลที่ได้ในข้างต้น ตามภาพที่ 2

2886

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ของประเทศไทย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของ
ประเทศไทย ใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่าองค์ประกอบของการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
กลุ่มสั ตว์ข องประเทศไทยที่ ได้จากการจัดกลุ่ มใหม่ ยังคงมี 5 องค์ป ระกอบ คือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึ ก
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความต้องการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเดิมทีก่อนการทดสอบสมมติฐานมีตัว
แปรตั้งต้น 22 ตัวแปรสังเกตได้ 5 องค์ประกอบ แต่หลังจากใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแล้วพบว่า
โมเดลองค์ประกอบการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ของประเทศไทย สามารถจัดกลุ่ม
องค์ประกอบใหม่ได้ 21 ตัวแปรสังเกตได้ 5 องค์ประกอบ เรียงลาดับค่าน้าหนักมาตรฐานจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุ ด คือ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านความรู้สึ ก ด้า นความรู้ ด้ านการมี ส่วนร่ วม และด้ า นความต้ องการ
จากนั้นเมื่อทาการตรวจสอบองค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
สามารถยืนยันผลการจัดกลุ่มองค์ประกอบในข้างต้น ดังจะเห็นได้จากค่าพารามิเตอร์ทางสถิติและความตรงของ
โมเดลที่บ่งชี้ถึงความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทาให้ผลการวิจัยส่วนนี้ไปสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่า
โมเดลองค์ป ระกอบของการรั บรู้ กิจกรรมการท่องเที่ย วเชิ งอาสาสมั ครในกลุ่มสัต ว์ ของประเทศไทย มี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อ นามา
ซึ่งการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักมาตรฐานมากสุดหรือกล่าวได้
ว่านักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่เป็นสาคัญ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของกิจกรรม ความปลอดภัย ความมีอัธยาศรัยไมตรี สิ่งอานวย
ความสะดวก และความคุ้มค่าเงิน เพราะองค์ประกอบทางกายภาพจะเป็นสิ่งยืนยันแรกที่ทาให้เกิดการรับรู้นามา
ซึ่งการเกิดทัศ นคติของบุคคลเกิดขึ้ น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันภายใต้การรั บรู้ที่ต่า งกัน โดยผลการวิจัยมีบาง
ประเด็นที่สอดคล้องผลการศึกษาของ ดารัณ พราหมณ์แก้ว (2560); Cheung et al. (2010) ที่ว่าความเหมาะสม
ของกิจกรรม และความคุ้มค่าเงิน เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวตระหนักถึง เช่นเดียวกับ กาญจนา สมมิตร และคณะ
(2557) ที่เสนอว่าการมีมิตรภาพ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพเหมาะสมจะสามารถ
สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจให้นักท่องเที่ยวได้ ในขณะที่ประเด็นแตกต่างเป็นเรื่องความปลอดภัย และ
สิ่งอานวยความสะดวก อาจเป็นเพราะปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการจัดการด้านลักษณะกายภาพของ
พืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการสร้างความรู้สึกบวกให้เกิดขึ้นกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ในพื้นที่
ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้สึก ประกอบด้วย ความสุขในการทางาน การมีจิตสานึก ความภูมิใจใน
ตนเอง และการคืนประโยชน์ให้สังคม โดยการรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดการ
ตอบสนองพฤติ กรรมของนั กท่องเที่ ย วที่มีต่ อกิ จกรรมการท่องเที่ย วเชิ ง อาสาสมั ค รในกลุ่ มสั ต ว์ ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องบางประการกับผลการวิจัยของธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) ที่ว่าปัจจัยทางจิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิต
อาสา คือ ความสามารถตนเอง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
จิตอาสา เช่นเดียวกับผลการวิจัยของจารินี ศานติจรรยาพร และคณะ (2559) ที่พบว่าความรู้สึกภาคภูมิใจ และ
อิ่มเอมใจที่ได้ทาสิ่งดีๆ ออกสู่สังคมในระหว่างการเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยว ช่วยสร้างประสบการณ์ แปลกใหม่
ทางการท่องเที่ยวให้ตนเองได้ ส่วนในประเด็นที่แตกต่างกับพบว่าปัจจัยการคืนประโยชน์ให้สังคม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครช่วยสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ฉะนั้นการคืนประโยชน์ให้
สังคมจึงมุ่งเน้นการปรับทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และสร้างเข้าใจในความหลากหลายของสังคมได้
ในขณะที่องค์ประกอบด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ประสบการณ์ในอดีต การปฏิบัติซ้า และการฝึกอบรม แตกต่ าง
กับผลการวิจัยของ Burrai et al. (2014) พบว่าความเมตตาที่จะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
อาสาสมัครกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว แต่ในประเด็นความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่ารับรู้เกี่ยวกับ ความรู้ความ
เข้าใจแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงและบทบาททางสังคม เป็นไปตามผลการวิจัยของ Carter (2008) ได้สารวจความเข้าใจและ
ประสบการณ์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร พบว่ า ความรู้ ใ นประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ประกอบด้ ว ย
1) ประสบการณ์ในตนเอง 2) ประสบการณ์การเดินทางและงานเบื้องหลัง 3) ประสบการณ์ด้านสื่อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ โดยการสารวจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเห็นได้ว่ามีความถูกต้องตามตามอัตถิภาวนิยม
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเอง มีบทบาทเบื้องหลังในการให้ความช่วยเหลือ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่กับตัวนักท่องเที่ยว หรือกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถสร้างความรู้
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และประสบการณ์ ที่แ ตกต่ า งไปจากการท่องเที่ย วรู ปแบบอื่ นได้ อย่ างมี คุ ณค่า ตลอดจนช่ วยปรั บ สมดุ ล การ
แสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ (Tomazos & Butler, 2012) จึงเห็นได้ว่าปัจจัยที่เพิ่มเติมมาจาก
ผลการวิจัยคือการปฏิบัติซ้า และการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครของนักท่องเที่ยวจะเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
การพัฒนาการบริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Kontogeorgopoulos, 2014) ประกอบด้วย การใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจดจารูปแบบงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการร่วมทากิจกรรม
เห็นว่าสอดคล้องบางประการกับงานวิจัยของคมสัน วาฤทธิ์ และคณะ (2556) พบว่านักท่องเที่ยวอาสาสมัครจะ
ให้ความสาคัญในการทากิจกรรมอาสาสมัครและสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ใช้เวลาทากิจกรรมน้อยกว่า 1 เดือน
ภายใต้เหตุผลส่วนตัวและต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ทักษะที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอวัยวะลงแรงในการช่วยงาน โดยจะให้
ความร่วมมือในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่และเสียค่าใช้จ่ายในโปรแกรมอาสาสมัครสูงสุด แตกต่างกับมุมมองของ
Reynolds & Braithwaite (2001) เห็นว่าปัจจัยค่านิยมในการอนุรักษ์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และความสามารถในการทากาไรมักมีความขัดแย้งต่อการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในกลุ่มสัตว์ จึงจาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน ในขณะที่มีช่วงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพของประสบการณ์ ดังนั้นองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ดาเนินงานด้านการปฏิบัติการของนักท่องเที่ยว เช่น การร่วมแรงในการปฏิบัติกิจกรรมอาสาสมัครอย่างเต็มใจ
และเต็มความสามารถ การบริจาคเงินหรือสิ่งของ และการปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของพื้นที่ เป็นต้น
นอกจากนั้นองค์ ประกอบด้านความต้องการยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้ างการรับรู้และทัศนคติให้เกิดขึ้ น
เพื่อนามาซึ่ งการแสดงออกทางพฤติ กรรมที่ป รารถนาให้ได้รับการตอบสนอง ประกอบด้ วย ความโดดเด่ นมี
เอกลักษณ์ การได้รับประสบการณ์ใหม่ การส่งเสริมและอนุรักษ์ ความเสมอภาค และทางเลือกเพิ่มเติม ซึ่งมีความ
แตกต่างบางประเด็นกับผลการวิจัยของ Proyrungroj (2015) ที่พบว่าความต้องการทางการท่องเที่ยวเกิดจาก
แรงจูงใจ 7 ประการ ภายใต้ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง นั่ นคือ ปั จจัยผลัก ได้แก่ ความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น
ความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ ความต้องการพัฒนาตนเอง ความต้องการเรียนรู้ใ นเชิงลึก ความต้องการ
รู้จักกับเพื่อนใหม่ ปัจจัยดึง ได้แก่ การได้ทากิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเองสนใจเป็นการส่วนตัว และความต้องการ
ได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศไทย สอดคล้องกับ Otoo (2013) ในส่วนของความต้องการช่วยเหลือสังคมและ
ความต้องการเรีย นรู้ประสบการณ์แ ปลกใหม่มีความสั มพันธ์ที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ทั้งนี้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็น
กรณี ศึ กษามี ส ภาพแวดล้ อมและการบริ ห ารจัด การที่แ ตกต่ า งกั น อี กทั้ง ในบางปั จจัย เช่ น ความโดดเด่ นมี
เอกลักษณ์ และ การส่งเสริมและการอนุรักษ์ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ดังนั้นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์จึงจาเป็นต้องตระหนักถึงการสร้างคุณค่าที่แตกต่างและนาเสนอ
กิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมความต้องการ เพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอันจะนามาซึ่งการพัฒนา
จุดหมายปลายทางให้มีประสิทธิภาพ (Manea et al., 2013; Wachirasirodom & Tadanithi, 2016)
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถนาแบบสอบถามไปใช้วัดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมั ครในกลุ่ มสัต ว์ เพื่อทราบทิศ ทางและระดั บ การรับ รู้ ก่อนการวางแผนกระบวนการพัฒ นากิ จกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ทเี่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้สนใจสามารถนาตัวชี้วัดขององค์ประกอบการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์
ไปประยุ กต์ใช้กับการศึกษานักท่องเที่ย วอาสาสมัครในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มการศึกษา กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มพัฒนาชนบท เป็นต้น โดยสามารถใช้วิธีการวิจัยในลักษณะเดิม
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