A STUDY OF THE ENVIRONMENTAL CONSERVATION
BEHAVIOR OF TOURISTS AT KOH CHANG
NATIONAL MARINE PARK

THANIYA TAENGCHAN

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
(ENVIRONMENTAL EDUCATION)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2005
ISBN 974-04-6569-2
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thesis / V

พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของนักทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง (A STUDY OF
THE ENVIRONMENTAL CONSERVATION BEHAVIOR OF TOURISTS AT
KOH CHANG NATIONAL MARINE PARK)

ธนิยา แตงจั่น 4336969 SHED/M
ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ : ศุภชัย ศุกรวรรณ, พบ.ม. , ศิริชัย ชินะตังกูร, Ph.D. , เต็มดวง รัตนทัศนีย, วท.บ.
(เคมี)., M.A.
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและศึกษา
ความสัม พันธของตัว แปรที่มีตอ พฤติกรรมการทองเที่ยวของนั กทองเที่ย ว ณ อุท ยานแหงชาติห มูเกาะชาง
โดยศึกษาตัวแปรดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ระยะเวลาทองเที่ยว ขนาดกลุมนักทองเที่ยว การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวอุทยาน ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่อายุ 15 ป ขึ้นไปที่เดินทางเขามาเที่ยว
อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง กําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
และนํา มาวิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติ ร อ ยละ ค า มั ช ฌิ ช เลขคณิ ต ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค า สถิ ติ ไ คสแควร
(Chi-Square) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นระดั บ สู ง
2.พฤติ กรรมการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติขึ้น อยูกับ ตัวแปร ขนาดของกลุม นักทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเจตคติที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แตไมขึ้นอยูกับตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ระยะเวลาทองเที่ยว การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวอุทยาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะควรมีการศึกษาทางดานพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนและผูประกอบการรานคา ใหความรูในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ
นักทองเที่ยว เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดแนะนํานักทองเที่ยวไดอยางถูกวิธี และไมทําลายสิ่งแวดลอม
รวมทั้งศึกษาเชิงลึกถึงปญหาและอุปสรรคในการเลือกสถานทีทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
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ABSTRACT
This study was survey research with the aim studying the tourism behavior
and relationship to variables affecting tourism behavior, of tourists at Koh Chang
National Marine Park. The studied variables consisted of gender, age, occupation,
education, income, duration of visit, size of tourist groups, receipt of information
about tourism development plans of the National Marine Park, knowledge about
environmental conservation, and attitude towards environmental conservation. The
data was collected by means of questionnaire distributed to Thai tourists whose ages
were 15 and up who visited Koh Chang National Marine Park. The sample group
composed 200 persons selected by specific sampling. The data was then analyzed by
percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square methods. The findings of the
study were as follows:
1. Most sample persons had environmental conservation behavior at a high
level.
2. The environmental conservation behavior varied depending on size of
tourist groups, knowledge about the environmental conservation, and attitude towards
environmental conservation at a 0.01 level of significance, but such behavior did not
vary of gender, age, occupation, education, income, tourism duration, and receipt of
information about tourism development plans of the National Marine Park, at a 0.05
level of significance.
The recommendations of this study were that the natural and environmental
conservation behavior of community members and shop owners should be studied.
Tourists and relevant authorities should be provided the knowledge about the
environmental conservation so that the authorities would be able to advise tourists
correctly and the environment would not be destroyed. In-depth study concerning
problems and obstacles of selecting tourist attractions by tourists should also be
conducted.
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