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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักด้าน้้าที่เกาะเต่า 
จ้านวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.941 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มนักด้าน้้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศที่พ้านักถาวร            
ระดับของนักด้าน้้า จ้านวนไดฟ์ของการมาด้าน้้า และรูปแบบการมาด้าน้้า ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า  
ของนักด้าน้้า ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ()) ทัศนคติด้านการด้าน้้าท้ัง 3 ด้านโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าอย่างมีนัยะส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)  บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าอย่างมีนัยะส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค้าส้าคัญ: บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การด้าน้้า พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the relationship between attitude, the Big Five Personality Factors, 
and SCUBA Divers' underwater responsible behavior in Koh Tao, Khon Pangan District, Suratthani Province. 
The sample consisted of 385 SCUBA Diver in Koh Tao area. The questionnaire was used as the data 
collection instrument. The reliability of the questionnaire totaled 0.941. Statistics used for the analysis 
include percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance, and Pearson Product 
Correlation Coefficient. Based on the study, it can be concluded that (1) The respondents with different 
gender, age, educational backgrounds, permanent residence, levels of SCUBA diving certification, total 
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diving trips, and traveling types influence underwater responsible behavior with a statistical significance 
level at 0.05. (2)  Three diving attitude factors were correlated with underwater responsible behavior 
significance level at 0.05. (3) The Big Five personality factors were correlated with underwater responsible 
behavior significance level at 0.05. 
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บทน้า 
จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ก่อให้เกิดความเสรีทางการค้าในเวทีโลกมากขึ้น ส่งผลให้ การท่องเที่ยว              

แห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เกิด
ศักยภาพ พร้อมเปิดรับโอกาสต่าง ๆ จากการเปิดเสรีอาเซียนขึ้น  โดยเป้าหมายในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้
ความส้าคัญกับการเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากเล็งเห็นว่า “คุณภาพ” ของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วย
เพิ่มรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้น (พิจาริณี โล่ชัยยะกูล, 2557) 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอร์ จ้ากัด ผู้จัดงาน Thailand 
Golf & Dive Expo 2019 กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลก โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่มีการเติบโตในระดับที่ดีคือกลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียม หรือกลุ่มที่มีก้าลังซื้อสูง และกลุ่มมิลเลนเนียล ในช่วงอายุระหว่าง             
25-37 ปี เป็นก้าลังส้าคัญที่ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายแบบพร้อมจ่าย                      
เพื่อตอบสนองความช่ืนชอบของตนเป็นหลัก และชอบความท้าทาย กิจกรรมกลางแจ้ง การผจญภัย เช่น การด้าน้้า ทั้งใน
รูปแบบ Free Diving และ Scuba จากปัจจัยการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียม และกลุ่มนี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้าน้้า
เติบโตต่อเนื่อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) และประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักด้าน้้าจากทั่วโลก ส่งผลให้                
ปี 2561 ที่ผ่านมาธุรกิจด้าน้้าลึก หรือ Scuba Diving ของไทย มีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านบาท เหตุผลหลักที่ท้าให้ไทย                 
เป็นที่สนใจของต่างชาติเนื่องจากบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และที่ส้าคัญคือมีแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม            
(แบรนด์เอจ, 2562) 

ด้วยกิจกรรมการด้าน้้าเพื่อสันทนาการได้รับการยอมรับ และให้ความสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวด้าน้้าเติบโต และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นักด้าน้้าจากทั่วทุกมุมโลก ต่างมีความมุ่งหมายที่จะออกท่องเที่ยว 
ส้ารวจ ช่ืนชม ทัศนียภาพใต้ทะเล ตามแหล่งด้าน้้าในจุดต่าง ๆ และจากจ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีมากขึ้น จึงน้ามาซึ่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล ท้ังจากความตั้งใจ และไม่ตั้งใจ เช่น การเหยียบยืนบนแนวปะการัง การสัมผัส หรือ จับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 
(Ong และ Musa, )01)a, )01)b) ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง               
ในมิติการกระตุ้นจิตส้านึก ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ โดยของประเทศไทยก็ประกาศ
ออกมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1) ว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ อย่างยั่งยืน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, )559)  

จากการทบทวนวรณกรรมโดยผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรที่ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด้าน้้าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สามารถกระท้าได้โดยศึกษาวิจัยถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด้าน้้า ระดับบุคลิก               
5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า โดยท้าการวัดทัศนคติของนักด้าน้้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความรู้
เชิงทักษะการด้าน้้า (Knowledge on Diving Practice) การตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบข้อต้องห้าม (Knowledge on 
Regulation) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (Commitment) การมีความรู้ความเข้าใจในผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเล (Awareness of Consequences) (Ong และ Musa, 2012a, 2012b) กับบุคลิกภาพ                    
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5 องค์ประกอบ ที่มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ (Neuroticism) การแสดงตัว (Extraversion)               
การ เปิ ด รั บป ระสบ การณ์  (Openness to Experience) ความ เป็ น มิ ต ร  (Agreeableness) และการมี จิ ต ส้ านึ ก 
(Conscientiousness) (Ong และ Musa, 2012a, 2012b) ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า
อันประกอบไปด้วย พฤติกรรมการควบคุมทักษะการลอยตัว (Buoyancy Control Diving Behavior) พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การจับหรือสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล (Non-contact Diving Behavior) พฤติกรรมทั่วไปและความปลอดภัยขณะด้าน้้า 
(General and Safety Behavior) (Ong และ Musa, 2011, 2012a, 2012b)  

จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความรู้ และทัศนคติ ตลอดจนบุคลิกภาพ                   
ต่อพฤติกรรมของนักด้าน้้า ด้านการด้าน้้าอย่างมีจิตส้านึกต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของนักด้าน้้า ระดับบุคลิก 5 องค์ประกอบ และระดับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า

ของนักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้า                   

ที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด้าน้้า ระดับบุคลิก 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่พ้านักถาวร ระดับของนักด้าน้้า จ้านวนไดฟ์               

ของการด้าน้้า และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนัก
ด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

2. ทัศนคติของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่ เกาะเต่า อ้าเภอ            
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อุทิศ สังขรัตน์ และ ธเนศ ทวีบุรุษ ()558) ให้ความหมายการท่องเที่ยว                   

เชิงอนุรักษ์ หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติเพียงอย่างเดียว               
แต่หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ควบคู่กันไป อยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่เกิดการ
ท้าลายสถาพแวดล้อม และระบบนิเวศ 

แนวคิดกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทการด้าน ้าลึก การด้าน้้าลึก หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Scuba Diving ย่อมา
จาก Self Contained Underwater Breathing Apparatus Diving คือ การด้าน้้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ประกอบไปด้วย
ชุดอุปกรณ์ด้าน้้า และถังอากาศที่ติดตัวนักด้าน้้า ท้าให้ด้าน้้า และเคลื่อนที่ได้โดยอิสระใต้น้้า ในระยะเวลาที่ยาวนาน 
(America Navy, )016; พิชิต เมืองนาโพธิ์, )550) 
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แนวคิดด้านการด้าน ้าเชิงอนุรักษ์ ณ ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรใต้ทะเลเป็นปัญหาส้าคัญ 

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น  การพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝั่งทะเล การลักลอบการท้าประมง การจอดเรืออย่างขาดจิตส้านึก
ของผู้ประกอบการ การทิ้งขยะลงทะเล หรือแม้แต่ การใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมทีี่เป็นอันตรายต่อปะการัง เป็นต้น จากปัญหา
ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบถึงศักยภาพการท่องเที่ยวด้าน้้าลึกในประเทศไทย ดังนั้น การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์                      
จึงมีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล (วราวุธ ชินทรเดชา, )555) 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด้าน ้า  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ก้าหนดสาระส้าคัญไว้ซึ่ง                    
การคุ้มครอง บ้ารุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ มาตรา 19(2) ที่ห้ามไม่ให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งกระท้าการในลักษณะ เก็บหา น้าออกไป กระท้าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท้าให้เสื่อมสภาพ                    
ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระท้าการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ                
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรวมถึงมาตรา 19(3) ที่ห้ามล่อหรือน้าสัตว์
ออกไป หรือ กระท้าการใด ๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อสัตว์ รวมถึงมาตรา 19(7) ที่ห้ามน้าเครื่องมือส้าหรับล่าสัตว์ หรือ จับสัตว์ หรือ
น้าอาวุธใด ๆ เข้าไป หากผู้ใดท้ากระท้าการฝ่าฝืนกฎก็จะได้รับการระวางโทษ ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้ มาตรา 40 ผู้ใดกระท้าการ
หรืองดเว้นกระท้ าการไม่ ว่าจงใจหรือประมาท เลิน เล่อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้ เกิดความ เสียหาย                               
แก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท้าลาย สูญหาย หรือเสียหาย มาตรา 42 ผู้ใดเก็บหา น้าออกไป กระท้า
ด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท้าให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น หรือกระท้าการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19(2) ต้องระวางโทษ
จ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19(3) ต้องระวางโทษจ้าคุก               
ไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และมาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19(7) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท (พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562, 2562) 

แนวคิดพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น ้าของนักด้าน ้า ธ้ารงศักดิ์ ด้ารงศิริ ()559) ได้น้าเสนอรูปแบบการบริหาร
การจัดการท่องเที่ยวบนเกาะเต่า ด้วย SCUBA KOH TAO MODEL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการ การท่องเที่ยว การด้าน้้าลึกเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลไทย ด้วยการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ใช้ร่วมกัน  ทั้งนี้ได้เสนอแนะ
พฤติกรรมที่เหมาะสมส้าหรับนักด้าน้้าไว้ดังต่อไปนี้ 1) ไม่ยืนเหยียบบนปะการัง 2) ขณะด้าน้้าควรรักษาระดับการลอยตัวให้ดี 
3) ไม่ไล่ต้อน จับสัตว์ทะเล 4) ไม่ให้อาหารปลา 5) ไม่ทิ้งขยะลงในทะเล 6) ไม่เก็บสะสมสิ่งใด ๆ ในทะเล 7) ต้องระมัดระวัง  
ไม่ไปจับ หรือสัมผัสสิ่งใด หรือ สิ่งมีชีวิตใด ๆ 8) ไม่บริโภค และไม่ส่งเสริมการล่าปลาฉลาม 9) ไม่ยิงปลา ล่าปลาขณะด้าน้้า 
10) ไม่ทอดสมอในแนวปะการัง 11) ไม่สะสมปะการัง หรือ สิ่งมีชีวิตในทะเล ไปเป็นของที่ระลึก 12) สนับสนุนการใช้ทุ่นผูก
เรือ เพื่อขนส่งนักท่องเที่ยว 13) สวมเสื้อชูชีพ ส้าหรับนักท่องเที่ยวท่ีว่ายน้้า หรือ ด้าน้้ายังไม่ช้านาญ 14) เป็นอาสาสมัคร และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ เมื่อมีโอกาส 

แนวคิดด้านทัศนคติ วรรณวิภา ศรีวงศ์ (2559) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลจากการเรียนรู้ ความคิด ความเช่ือ                
การเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรง หรือ ผ่านจากกระบวนการทางสังคม เกิดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใ ด             
สิ่งหนึ่ง และมีผลต่อการตอบสนองสิ่งนั้น ๆ แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมานั้นจะมีรูปแบบ             
ที่สอดคล้องกับทัศนคติ ซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุน หรือ คัดค้าน หรือมีผลในลักษณะเชิงบวก หรือ เชิงลบ 

แนวคิดด้านพฤติกรรม วรรณวิภา ศรีวงศ์ ()559) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมจะมีผลมาจากทัศนคติส่วนบุคคล ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรม สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, อ้างถึงใน ปฏิญญา ขุนจันทร์ (2559, 

น. 48 ) กล่าวถึง ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) ว่า ความรู้คือสิ่งส้าคัญ                   
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ แรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ การมีความรู้ที่ถูกต้องจะท้าให้ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไร               
ในสถานการณ์นั้น ๆ ความรู้จะหล่อหล่อมบุคคลให้มีทัศนคติในมุมมองตามที่สั่งสม ดังนั้น ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) หรือ การยอมรับปฏิบัติ (Practice) จึงมีความสัมพันธ์กัน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ เกิดจากแมคเคร และ
คอสตา ที่ ร่วมกันศึกษาจากแนวคิดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five Personality Factors) และพัฒนา
แบบสอบถามบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการจิตวิทยา โดยมีการน้าแบบสอบถามของ
ทั้งสองไปใช้กันในสหรัฐอเมริกา และในระดับนานาชาติ  อันประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเปิดรับ
ประสบการณ์  (Openness to Experience) การมี สติ ส้ านึ ก รู้ ผิ ด ชอบ  (Conscientiousness) การเปิ ด เผยตั วตน 
(Extraversion) การประนีประนอมเข้ากับผู้อื่นได้ดี (Agreeableness) และอารมณ์หวั่นไหววิตกจริต (Neuroticism) (ศรีเรือน 
แก้วกังวาล, 2558) 
 

วิธีการด้าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ท้าการศึกษาวิจัย  คือ กลุ่มนักด้าน้้าที่ เดินทางมาด้าน้้าที่ เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักด้าน้้าที่เดินทางมาด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะ พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ
จ้านวนประชากร โดยก้าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ระดับร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 ของ                    
กัลยา วานิชย์บัญชา ()558) ซึ่งสูตรที่ใช้ค้านวณคือ 

สูตร n = p(1 -p) Z) / e) 
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง 

       p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก้าลังสุ่ม 0.50 
                Z แทน ระดับความเช่ือมั่นที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือ
ระดับ .05 
                  e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

แทนค่าในสูตรดังนี ้
 

                         n = (.5) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 
          = 384.16 หรือ 385 คน  
 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) หรือ การเลือก

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) (หทัยชนก พรรคเจริญ และคณะ , )555) โดยอาศัยความเต็มใจของ                 
นักด้าน้้าท่ีจะให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นไปตามเขตพื้นท่ีที่ท้าการศกึษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล โดยเลือก             
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักด้าน้้าที่เดินทางมาด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการขอความร่วมมือ              
ในการตอบแบบสอบถาม ในสถานท่ีที่ได้ท้าการก้าหนดไว้ จนครบถ้วน 385 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด้าน้้า ระดับบุคลิก 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า                  
ที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักด้าน้้า ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับบุคลิก            
5 องค์ประกอบ และส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

น้าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค้าอธิบาย โดยการแบ่งน้าเสนอออกเป็น ) ส่วน ตามล้าดับดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                

โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านการด้าน้้า 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าขณะด้าน้้า 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ้านวน 3 ข้อดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่พ้านักถาวร ระดับของนักด้าน้้า 

จ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ              
ใต้น้้าของนักด้าน้้า ที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน  จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส้าหรับตัวแปรด้านเพศ ประเทศท่ีพ้านัก
ถาวร และรูปแบบการมาด้าน้้า และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มส้าหรับตัวแปรด้าน อายุ ระดับการศึกษา ระดับของนักด้าน้้า และจ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า  

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะท้าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า                 
ที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะท้าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
1. อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์                   

ของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 385 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ้านวน )30 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 59.74 มีอายุระหว่าง )8 – 36 ปี จ้านวน  165 คน คิดเป็นร้อยละ 4).86 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
จ้านวน )7) คน คิดเป็นร้อยละ 70.65 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทย จ้านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 89.35 
เป็นนักด้าน้้าระดับขั้นสูง (Advanced Diver) จ้านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การด้าน้้า                  
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51 – 100 ไดฟ์ จ้านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการมาด้าน้้าโดยใช้บริการ 
Dive Leader ผ่านร้าน หรือ โรงเรียนสอนด้าน้้า จ้านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 79.48 รองลงมา 

). ปัจจัยด้านทัศนคติด้านการด้าน้้าโดยรวม นักด้าน้้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด                    

(xˉ  =  4.50, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาจ้าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติด้านกฎระเบียบ                

ข้อปฏิบัติ อยู่ในระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.88, S.D. = .)8) รองลงมาเป็นทัศนคติด้านการตระหนักรู้ผลกระทบขณะด้าน้้า อยู่ใน

ระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.7), S.D. = .48)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับสูง (xˉ  =  3.91, 
S.D. = .98) ตามล้าดับ 

3. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม นักด้าน้้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง                  

(xˉ  =  4.15, S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน บุคลิกภาพแบบ มีสติ รับผิดชอบ             

อยู่ในระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.31, S.D. = .53) รองลงมาเป็น  ด้านบุคลิกภาพแบบ เปิดรับประสบการณ์ อยู่ในระดับสูงที่สุด 

(xˉ  =  4.)), S.D. = .61) ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว วิตกจริต อยู่ในระดับสูง (xˉ  =  4.15, S.D. = .59) และด้าน

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตัวตนอยู่ในระดับสูง (xˉ  =  4.14, S.D. = .60) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ 

แบบประนีประนอม อยู่ในระดับสูง (xˉ  =  3.95, S.D. = .57) ตามล้าดับ  

4. พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าขณะด้าน้้าของนักด้าน้้าโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.63,                
S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมการสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อยู่ใน                    

ระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.80, S.D. = .33) รองลงมาเป็นพฤติกรรมทั่วไป และความปลอดภัย อยู่ในระดับสูงท่ีสุด (xˉ  =  4.65, 

S.D. = .50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมควบคุมทักษะการลอยตัว อยู่ในระดับสูงที่สุด (xˉ  =  4.43, 
S.D. = .67)  ตามล้าดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา เช้ือชาติ ระดับของนักด้าน้้าจ้านวนไดฟ์               

ของการด้าน้้า และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของ                 
นักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 นักด้าน้้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของ            
นักด้าน้้าที่แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05              
โดยนักด้าน้้าเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่านักด้าน้้าเพศหญิง 0.116 

สมมติฐานที่ 1.2 นักด้าน้้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของ            
นักด้าน้้าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า                 
นักด้าน้้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 1.3 นักด้าน้้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของ              
นักด้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานที่  1.4 นักด้าน้้าที่มีประเทศที่พ้านักถาวร แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม                    

ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีประเทศที่พ้านักถาวร แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่  1.5 นักด้าน้้ าที่มีระดับของนักด้าน้้ าแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม                        
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีระดับของนักด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ               
ใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 นักด้าน้้าที่มีจ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้าแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม                
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีจ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม                      
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.7 นักด้าน้้าที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักด้าน้้าที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักด้าน้้า กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของ

นักด้าน้้าโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

 

ทัศนคติด้านการด้าน ้า 

พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้
น ้า ของนักด้าน ้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัด     

สุราษฎร์ธาน ีโดยรวม 
ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 0.602* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
การมีส่วนร่วม  0.555* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
การตระหนักรู้ผลกระทบขณะด้าน้้า 0.653* 0.000 สูง เดียวกัน 

โดยรวม 0.698* 0.000 สูง เดียวกัน 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า
โดยรวม พบว่าทัศนคติของนักด้าน้้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าโดยรวม อยู่ในระดับสูง ( r = .698*)               
มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่เกาะ

เต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า 

ของนักด้าน้้าโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

 

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 

พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้
น ้าของนกัด้าน ้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี โดยรวม 
ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

บุคลิกภาพแบบ เปิดรับประสบการณ์ 0.343* 0.000 ต่้า เดียวกัน 
บุคลิกภาพแบบ มีสติ รับผิดชอบ 0.496* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
บุคลิกภาพแบบ เปิดเผยตัวตน 0.515* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
บุคลิกภาพแบบ ประนีประนอม 0.294* 0.000 ต่้า เดียวกัน 
บุคลิกภาพแบบ หว่ันไหว วิตกจริต 0.250* 0.000 ต่้า เดียวกัน 

โดยรวม 0.544* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ              
ใต้น้้าของนักด้าน้้าโดยรวม พบว่าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า ของ
นักด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( r = .544*) มีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าทัศนคติและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ               

ใต้น้้าของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้เขียนได้น้าผลการวิจัยที่ส้าคัญมาน้าเสนอในส่วนการ
อภิปรายผลดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่พ้านักถาวร ระดับของนักด้าน้้า 
จ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ            
ใตน้้้าของนักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

เพศ นักด้าน้้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคนอื่น ๆ ()558) ได้ศึกษา
เรื่อง อิทธิพลของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
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อายุ นักด้าน้้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Musa และ คนอื่น ๆ ()011) ได้ศึกษา
อิทธิพลของ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า ที่ค้นพบว่า อายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า โดยกลุ่มที่มีอายุน้อยมักมีความเสี่ยงต่อการขาดความรับผิดชอบ จึงควรมี  
การเฝ้าระวังกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบใต้น้้า โดยพิจารณาจากกลุ่มอายุน้อย 

ระดับการศึกษา นักด้าน้้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า                  
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยที่ค้นพบสอดคล้องกับงานวิจัยของ Musa และคนอื่น ๆ 
()011) ได้ศึกษาอิทธิพลของ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
มักจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้ามากกว่า ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังคือกลุ่มที่การศึกษาระดับต่้า และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Chung และคนอื่น ๆ ()013) ได้ศึกษาพฤติกรรมขณะด้าน้้าของนักด้าน้้าที่มาด้าน้้าในบริเวณจุดด้าน้้าของ
ฮ่องกง พบว่า ในหมู่นักด้าน้้าที่มีการศึกษาดีจะมีพฤติกรรมในการสัมผัสสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งต่าง ๆ  ใต้ทะเลน้อยกว่า กล่าวคือ                
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าสูงกว่ากลุ่มที่การศึกษาระดับต่้า 

ประเทศท่ีพ้านักถาวร นักด้าน้้าท่ีมีประเทศท่ีพ้านักถาวร แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนัก
ด้าน้้าที่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากบุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละประเทศนั้นมีการ
แสดงออกแตกต่างกัน ดังผลการวิจัยของ Musa และ คนอ่ืน ๆ ()011) ได้ศึกษาอิทธิพลของ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า พบว่านักด้าน้้าที่มีองค์ประกอบของบุคลิกภาพด้านอารมณ์หวั่นไหว   
วิตกจริตสูง มักจะขาดความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมในการด้าน้้า โดยพบว่ามักเป็นนักด้าน้้าที่มีเช้ือชาติอินเดีย ดังนั้นปัจจัย
ด้านประเทศจึงเป็นตัวแปรส้าคัญที่เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องเฝ้าระวัง 

ระดับของนักด้าน้้า นักด้าน้้าที่มีระดับของนักด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า ที่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Thapa และคนอื่น ๆ ()006) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับของทักษะของนักด้าน้้าต่อพฤติกรรมการด้าน้้าเชิ งอนุรักษ์ของ               
นักด้าน้้า ผลการศึกษาระดับของนักด้าน้้า พบว่า นักด้าน้้าท่ีมีระดับสูงขึ้น ก็มีความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสูงขึ้นเช่นกัน 

จ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า นักด้าน้้าที่มีจ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ                
ใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการวิจัยที่ค้นพบสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยหลายเรื่อง โดยงานวิจัยของ Thapa และคนอื่น ๆ ()006) พบว่าทักษะของนักด้าน้้าส่งผลต่อพฤติกรรมการด้าน้้า
เชิงอนุรักษ์ของนักด้าน้้า กล่าวคือ นักด้าน้้าที่มีประสบการณ์สูงขึ้นจะให้ความใส่ในการด้าน้้าเชิงอนุรักษ์ที่สูงขึ้น เช่น การให้
ความส้าคัญในการไม่สัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้น้้าเป็นต้น ต่อมาผลการวิจัยของ Musa และคนอื่น ๆ ()011) ได้ศึกษาอิทธิพลของ 
บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า ผลการวิจัยพบว่า นักด้าน้้าที่มีจ้านวนไดฟ์ 
ที่ด้าน้้ามา และยิ่งมีความถี่มาก ยิ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้ามาก ผลการวิจัยของ Chung และคนอื่น ๆ 
()013) ได้ศึกษาพฤติกรรมขณะด้าน้้าของนักด้าน้้าที่มาด้าน้้าในบริเวณจุดด้าน้้าของฮ่องกง พบว่า ในหมู่นักด้าน้้าที่มี
ประสบการณ์การด้าน้้าสูง มีทักษะการลอยตัวที่ดี จะมีพฤติกรรมในการสัมผัสสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งต่าง ๆ ใต้ทะเลน้อยกว่า ถัดมา 
Ong และ Musa ()01)a) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลในโครงสร้างของประสบการณ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติของนักด้าน้้า ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ ของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยยะส้าคัญกับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า และผลการวิจัยของ Salim และคนอื่น ๆ ()013) ได้ศึกษาอิทธิพลของทักษะ
ความช้านาญต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า พบว่า ระดับด้านทักษะความช้านาญในการด้าน้้า ในด้านการควบคุมการลอยตัว 
และการสัมผัสสิ่งมีชีวิตในทะเล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยะส้าคัญ กล่าวคือ นักด้าน้้าที่อยู่ในระดับเริ่มต้น มักมีพฤติกรรม
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การสัมผัสสิ่งมีชีวิต และสูญเสียการควบคุมการลอยตัว มากกว่านักด้าน้้าในระดับกลาง หรือ ระดับที่เชี่ยวชาญ โดยนักด้าน้้า             
ที่มีประสบการณ์สูงมักจะมีพฤติกรรมการด้าน้้าที่ใส่ใจต่อทักษะของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล             
เป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงเป็นที่ยืนยันว่าจ้านวนไดฟ์ของการด้าน้้า มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า 

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้า นักด้าน้้าที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้าน้้าแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักด้าน้้ารูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้าน้้า มาด้าน้้าแบบส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อน โดยมี Dive Leader เอง มีค่าเฉลี่ยมากกว่านักด้าน้้ารูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้าน้้าใช้บริการ Dive Leader ผ่านร้าน หรือ โรงเรียนสอนด้าน้้า อาจเป็นผลจากการที่นักด้าน้้ากลุ่มที่มีความชื่นชอบ
การด้าน้้า และมีความตั้งใจท่องเที่ยวด้าน้้า จะมีการพิจารณาเลือก Dive Leader จากข้อมูลที่หลากหลายด้านก่อนเลือกท้าให้
ได้ Dive Leader ที่สามารถแนะน้าการด้าน้้าในสถานที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีผลให้กลุ่มที่มี Dive Leader เอง มีพฤติกรรม             
ความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า ที่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงกว่าการใช้บริการ Dive Leader              
ผ่านร้าน หรือ โรงเรียนสอนด้าน้้า 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทัศนคติด้านการด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าโดยรวม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.698 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หมายความว่า ถ้าทัศนคติด้านการด้าน้้ามากขึ้น จะท้าให้พฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า เพิ่มมากขึ้น  
ในระดับสูง โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ong และ Musa ()011) ได้ศึกษาทฤษฎีทัศนคติ และพฤติกรรม (Attitude-
Behavior Theories) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า พบว่า ทัศนคติที่ดีของนักด้าน้้า จะส่งผลต่อการด้าน้้าอย่างมี
ความรับผิดชอบในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  Ong และ Musa ()01)a) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลในโครงสร้างของ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติของนักด้าน้้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของ  
นักด้าน้้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยยะส้าคัญกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า และ Ong และ Musa 
()01)b) ได้ศึกษาถึงทัศนะคติของนักด้าน้้า ท่ีมีต่อความใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้า
ของนักด้า พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้านั้น มีความสัมพันธ์ทางตรงกับทัศนคติของนักด้าน้้า                    
และมีความสัมพันธ์ทางตรง และทางอ้อม กับความใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพบว่าทัศนคติของนักด้าน้้าในด้านความรู้ 
และทักษะปฏิบัติในการด้าน้้า มีนัยส้าคัญกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ยืนยันว่า
ทัศนคติด้านการด้าน้้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้า 

สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่               
เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้าโดยรวมของนักด้าน้้า อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มากข้ึน จะท้าให้พฤติกรรมการความรับผิดชอบ
ใต้น้้า ของนักด้าน้้าท่ีเกาะเต่า อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และคนอื่น ๆ ()558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรม             
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว                 
เชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ Ong และ Musa ()01)a) ได้ศึกษาถึง
อิทธิพลในโครงสร้างของประสบการณ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติของนักด้าน้้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใต้น้้าของนักด้าน้้า 
ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพของนักด้าน้้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญกับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้ น้้าของ              
นักด้าน้้า 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยที่พบว่านักด้าน้้าที่มีเพศที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้าที่เกาะเต่า 
อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจเป็นผลมาจากการมีสรีระที่แตกต่างกัน ซึ่งท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใต้น้้า 
ดังนั้น นักด้าน้้า รวมถึงผู้ฝึกสอนควรฝึกฝนทักษะ ท่าทางที่เหมาะสมกับสรีระ เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

). ปัจจัยด้านอายุ และระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า เนื่องจากขาดความ
ตระหนัก และใส่ใจต่อระบบนิเวศใต้น้้า ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนควรสร้างความตระหนักให้กับนักด้าน้้า             
เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้้า อีกทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บของนักด้าน้้าได้ เช่น การเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับนักด้าน้้าในระดับอายุ หรือ ในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติในการด้าน้้า             
ที่ถูกต้อง ตลอดจนกฎระเบียบข้อปฏิบัติ หรือ ข้อกฎหมายที่นักด้าน้้าควรทราบ เป็นต้น   

3. ระดับของนักด้าน้้า และจ้านวนไดฟ์ หรือ ประสบการณ์ของนักด้าน้้ามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ใต้น้้าของนักด้าน้้า ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการด้าน้้า หน่วยงานสมาคมด้านการด้าน้้าต่าง ๆ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ควรสร้างความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่นักด้าน้้าท่ียังมีประสบการณ์น้อย โดยการจัดพื้นท่ีด้าน้้าที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต และปะการังต่าง ๆ หรือ ระบบนิเวศใต้ทะเลใด ๆ นอกจากนี้ภาครัฐ และเอกชนควรส่งเสริม ทักษะ 
ความรู้ ของนักด้าน้้าในด้านการมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมในการด้าน้้าในรูปแบบต่าง ๆ  

4. จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของนักด้าน้้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า 
ดังนั้นกิจการร้านด้าน้้า และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ โดยให้ความสนใจในการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักด้าน้้า เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าที่ดีให้กับนักด้าน้้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป โดยอาจท้าการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่นักด้าน้้า ด้วยสื่อที่เสริมสรา้งทัศนคติ หรือ 
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักด้าน้้า ได้เกิดความรู้สึกหวงแหน ใส่ใจ ต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นต้น 

5. Dive Leader มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าของนักด้าน้้า ดังนั้น Dive Leader จะต้องให้ความส้าคัญ
กับการแนะน้าพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักด้าน้้า ในด้านการฝึกปฏิบัติควบคุมการลอยตัว การมีท่วงท่าที่เหมาะสม                    
การระมัดระวังจัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตลอดจนการช้ีแนะข้อปฏิบัติในการด้าน้้าแต่ละครั้ง จะสามารถลดผลกระทบ                
อันเกิดจากการสัมผัสโดยตั้งใจ หรือ อุบัติเหตุจากการด้าน้้าของนักด้าน้้าขณะด้าน้้าได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อแนวปะการัง ไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการด้าน้้า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้การฝึกสอน หรือ สถาบันด้าน้้าสามารถก้าหนดกลยุทธ์ หรือ                    
แนวทางการสอนทักษะด้าน้้าให้กับนักด้าน้้า เพื่อลด และป้องกันการท้าความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมใต้น้้าจากการด้าน้้า 
โดยอาจจัดหลักสูตร หรือ โครงการพิเศษ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือ ต่อยอด ในด้านการเสริมสร้างการด้าน้้าบนพื้นฐานของ  
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

6. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการความรับผิดชอบใต้น้้า ของนักด้าน้้า ดังนั้น ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้การฝึกสอน หรือสถาบันด้าน้้าสามารถ พิจารณาบุคลิกภาพของนักด้าน้้า แล้วแนะน้า หรือสอนเทคนิค              
การด้าน้้าเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมตามบุคลิกเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการสัมผัสโดยตั้งใจ หรือ อุบัติเหตุจากการด้าน้้าของ
นักด้าน้้าขณะด้าน้้าได้ โดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบมีสติ รับผิดชอบ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีการเน้นย้้า กระตุ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์กับผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีสติรับผิดชอบ จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมความรับผิดชอบใต้น้้าเป็นไปในทิศทางที่ดี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร               

มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค้าแนะน้าการจัดท้าสารนิพนธ์นี้ทุกขั้นตอนจนส้าเร็จ
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เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค้าแนะน้า ตลอดจนแนวทางต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 
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