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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่ งกลุ่มนักท่องเที่ ยวบริ เวณรอบเกาะลัดอี แท่ นซึ่ งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและแรงจูงใจ ประชากรที่ศึกษาคือนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวตลาดนํ้าดอนหวาย และวัดไร่ ขิง จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ
400 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้วธิ ีแบบเจาะจงในการเก็บตัวอย่าง แบ่งเป็ นตลาดนํ้าดอนหวาย 200
ตัวอย่าง และวัดไร่ ขิง 200 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิธี One-way ANOVA การ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Chi-Square ด้วยระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และวิธี Multiple Correspondence
Analysis ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 3 กลุ่ม โดยมีชื่อว่า “Nervous” “Open The World” และ
“Loner” โดยกลุ่ม Nervous มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูง มีแรงจูงใจแบบผลักและแบบดึงอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่ม
Open The World มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมและ
บุ คลิ กภาพแบบมีจิตสํานึ กสู ง มี แรงจู งใจแบบผลักและแบบดึ งอยู่ในระดับสู ง และ กลุ่ม Loner มี บุคลิ กภาพแบบ
เปิ ดเผย บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุ คลิ กภาพแบบประนี ประนอมและบุคลิ กภาพแบบมีจิตสํานึ กตํ่า มี
แรงจูงใจแบบผลักและแบบดึงอยูใ่ นระดับตํ่า
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, แรงจูงใจ

ABSTRACT

The purpose of this study is to segment tourists who visit area around Kohlatithaen which is an agro tourism
place by using five factor model of personality and motivation. The population is tourists who travel at Donwai
Floating Market and Rai Khing Temple Nakhon Pathom province. They are at least 15 years old. Samples are 400
samples. Sampling method is purposive sampling. Data collected from Donwai Floating Market 200 samples and Rai
Khing 200 samples. The instrument was a questionnaire. Data analysis included a Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, Cluster Analysis, One-way ANOVA, Chi-square (Significance Level at 0.05) and Multiple
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Correspondence Analysis. The results show that three market segments. The clusters are named “Nervous”, “Open
The World” and “Loner”. Nervous are high level of Neuroticism and medium level of Push factors and Pull factors.
Open The World are high level of all variables that included Extraversion, Openness to experience, Agreeableness,
Conscientiousness, Push factors and Pull factors. Finally, Loner are low level of all variables.
Keywords: Agro tourism, Five factor model of personality, Motivation
1. บทนํา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ยวที่สูงประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย
จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 จนถึงถึงปี พ.ศ.2558 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็ น 10 % ในแต่ละปี แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพ
การแข่งขันของการท่องเที่ ยวโดยจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ ยว จากการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยมีหลากหลายวัตถุประสงค์
โดยวัตถุประสงค์ของการไปเที่ยวอันดับหนึ่งคือ ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 55.7 นอกจากนี้ ก็ยงั
มีการแข่งขันจากวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา การท่องเที่ ยวเชิ งศิ ลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ ยวเชิ ง
อนุรักษ์/นิ เวศ คิดเป็ นร้อยละ 29.5, 14.2 และ 7.4 ตามลําดับ ในขณะที่วตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชิงการเกษตรมีเพียง
ร้อยละ 3.9 ซึ่งก็ตอ้ งเผชิญกับสภาพการแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอยูพ่ อสมควร แต่เมื่อพิจารณาถึงการท่องเที่ยว
เชิ งการเกษตรก็นับได้ว่าเป็ นการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ที่สามารถดึ งดูดใจนักท่องเที่ยวได้ไม่นอ้ ยเนื่ องจากเป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดรากเหง้าของตัวเอง การสร้างพื้นที่การเกษตรให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในลักษณะของการท่องเที่ยวจึงเป็ น
ทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวที่กาํ ลังได้รับความสนใจ โดยหลายฝ่ ายระดมความคิดที่จะนําการเกษตรขึ้นมาเป็ นจุด
ขายของการท่องเที่ยว (เกษตร ใจดี, 2556: 85) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี ศึกษา เกาะ
ลัดอีแท่น ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรู ปแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติในสวนเกษตรและการท่องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเริ่ มเปิ ดบริ การได้ไม่นาน สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวจะมีรถนําเที่ยวอยูใ่ นวัด
ไร่ ขิง ผ่านเข้าไปในสวนผลไม้ของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งจะได้ชมทัศนียภาพและความเป็ นธรรมชาติในระหว่างทางที่
วิง่ รอบเกาะนี้ มีท้ งั ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย ์ การปลูกมะนาวไร้ดิน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน มีโฮมเตย์ซ่ ึงอยูต่ รงกันข้าม
กับวัดดอนหวาย และสถานที่ไหว้พระขอพร ณ วัดทรงคนองซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่กว่า 300 ปี
ทั้งนี้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะสามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริ งได้น้ นั จะต้อง
มีความเข้าใจผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง จากการแบ่งส่ วนตลาดนักท่องเที่ยวโดยใช้เกณฑ์ดา้ นบุคลิกภาพ และแรงจูงใจใน
การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวในบริ เวณรอบเกาะลัดอีแท่น เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรได้ต่อไป โดยบุคลิกภาพ คือลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ความเป็ นปั จเจกบุคคลและเป็ นสิ่ งที่กาํ หนด
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ของบุคคลนั้น (Allport, 1961; Pervin, 1980 อ้างถึงในชูชยั
สมิทธิ ไกร, 2556: 236) และเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งมีประโยชน์อย่างมากใน
การจําแนกผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่มๆการเข้าใจในบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคสามารถทํานายถึงพฤติกรรม การแบ่งส่ วน
ตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในการทําตลาดที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคได้ (ศุภร เสรี รัตน์, 2544) สอดคล้องกับการศึกษา
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ของกิ่งแก้ว และคณะ (2558) พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในด้าน บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึ ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่ วนบุคลิกด้านบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยในปั จจุบนั ทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (the five factor model of personality) ได้รับการยอมรับ
ว่า ครอบคลุ ม มากที่ สุ ด โดยองค์ป ระกอบทั้ง ห้ า (Costa & McCrae, 1992) มี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ 1) บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
หวัน่ ไหว (Neuroticism) 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) 3) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness
to experience) 4) บุ คลิ กภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) และ 5) บุ คลิ กภาพแบบมี จิ ตสํ า นึ ก
(Conscientiousness) ส่ วนแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง คือแรงขับเคลื่อนที่อยูภ่ ายในของบุคคลที่กระตุน้ ให้บุคคล
มี การกระทํา (Schiffman and Kanuk, 2010) ซึ่ งแรงจู งใจในการท่องเที่ ยวนั้น Dann’s (1977) อ้างถึ งใน Pizam และ
Mansfeld (2000 :8-9) และ Crompton (1979) ได้มีแนวคิดว่าแรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้เกิดจาก
2 ปั จจัยได้แก่ 1) แรงจูงใจแบบปั จจัยผลัก (Push factor) คือ ความต้องการหรื อเหตุผลที่อยูภ่ ายในของตัวบุคคลในการ
เดิ นทางท่ องเที่ ยว โดยสอดคล้องกับ ศิ ริชัย กาญจโนภาส (2557) ที่ พบว่า นักท่ องเที่ ยวชาวเอเชี ยใต้ที่เดิ นทางมา
ประเทศไทย กลุ่มศาสนาอิสลามมีปัจจัยด้านแรงจูงใจแบบผลักในการหาประสบการณ์และเรี ยนรู ้ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวกลุ่มศาสนาพุทธมีแรงจูงใจในการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรี ยนรู ้สิ่งแปลก
ใหม่ 2) แรงจูงใจแบบปั จจัยดึง (Pull factor) คือ สิ่ งดึงดูดใจของจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวออกเดินทาง
สอดคล้องกับ สลิฏา เหลืองเจริ ญ (2553) ที่ ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวตลาดริ มนํ้าดอนหวายของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปั จจัยที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวคือ องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวของตลาดนํ้า
ดอนหวายที่ เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวตลาดริ มนํ้าโบราณ ได้ชมวิถีชีวิตริ มนํ้าของชาวบ้านที่ ยงั คงมี การใช้เรื อพายเป็ น
ยานพาหนะและการซื้ อ สิ นค้า ได้แ ก่ ผ ลไม้ที่ ข้ ึ นชื่ อ ของตลาดดอนหวายจึ ง เป็ นแรงดึ งดู ดให้นัก ท่ องเที่ ย วเข้ามา
ท่องเที่ยว ซึ่ งในการเกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นทั้งแรงจูงใจแบบผลักและแรงจูงใจแบบดึงของแต่ละบุคคลต้อง
สอดคล้องและประกอบกันเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว (เลิศพร ภาระสกุล, 2556) สอดคล้องกับ นรพล เกตุทตั
(2557) พบว่า แรงจู ง ในผลัก ดัน 3 ปั จ จัย แรกที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุโ รปให้ ค วามสํา คัญ มากในการมาท่ อ งเที่ ย ว
กรุ งเทพมหานครมากที่สุดคือ แรงจูงใจเพื่อไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง รองลงมาคือ แรงจูงใจเพื่อไปในที่ที่ฉนั ไม่
เคยไป และแรงจูงใจเพื่อพบเห็นสิ่ งใหม่ และจากการศึกษาแรงจูงใจดึงดูด พบว่า 3 ปั จจัยแรกที่นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรป
ให้ความสําคัญมากที่ สุดคือ แรงดึงดูดอาหารไทย รองลงมาคือ วัฒนธรรมไทย และความเป็ นมิตรของคนไทย ทั้งนี้
การศึ กษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ ยวนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางและแสดง
พฤติกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนําไปศึกษาความต้องการที่อยูภ่ ายในประกอบกับการทําความเข้าใจใน
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเพื่อทําการแบ่งส่ วนตลาดและเป็ นแนวทางในการทําการตลาดต่อไป ซึ่ งจะนําไปสู่ กรอบ
แนวคิดในงานวิจยั ดังนี้
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กรอบแนวคิดงานวิจยั
ประชากรที่จะศึกษา

ประชากรกลุ่มย่อย

นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวบริ เวณรอบเกาะ
ลัดอีแท่น จ.นครปฐม ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป

กลุม่ ที่ 1 กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ ... กลุม่ ที่ K

ตัวแปรทีจ่ ะใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ งประชากรเป็ นกลุ่มย่ อย (ข้ อมูลเชิงปริมาณ)
1) ด้านบุคลิกภาพ
2) ด้านแรงจูงใจ
1.1) บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism)
2.1) แรงจูงใจแบบปั จจัยผลัก
1.2) บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (Extraversion)
2.2) แรงจูงใจแบบปั จจัยดึง
1.3) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to experience)
1.4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)
1.5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness)
2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริ เวณเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม
2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริ เวณเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม
3) เพื่ อ ศึ ก ษาการแบ่ ง กลุ่ ม ของนัก ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้บุ ค ลิ ก ภาพ และแรงจู ง ใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริ เวณเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม
3 การดําเนินการวิจยั
ในงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา โดยมีการดําเนิ นวิจยั
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวในบริ เวณเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม ที่มี
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 3,011,331 คน (จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2558)
กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักท่องเที่ ยวชาวไทย ที่ มาท่องเที่ ยวในบริ เวณเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม ที่ มีอายุต้ งั แต่
15 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ที่ ระดับ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 384 และผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเป็ น 400
ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในงานวิจยั นี้คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยูบ่ ริ เวณเกาะลัดอีแท่น ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้าดอนหวาย จํานวน 200 ตัวอย่าง และ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไร่ ขิง จํานวน 200 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล การวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ลักษณะคําถามเป็ นแบบตัวเลือก
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ ยวกับแรงจู งใจที่ จะทํา ให้เกิ ด การท่ องเที่ ย วเชิ ง การเกษตร โดยใช้เกณฑ์การวัด แบบ
Likert Scale 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ ยวกับบุ คลิ กภาพห้าองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ คื อ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็ นแบบตัวเลือก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยเครื่ องมือ
ทางสถิติโดยใช้วธิ ีในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
1.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นตัวแปรเชิงลักษณะ
โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2) การวิเคราะห์ บุคลิ กภาพ และแรงจู งใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ เป็ นคําถามแบบ
Likert Scale โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 2 การจัดการตัวแปรเชิงปริ มาณประเภท Likert Scale เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน
2.1) ประเมินการกระจายตัวของคําตอบของตัวแปรบุคลิกภาพ และแรงจูงใจ ที่เป็ นคําถามแบบ Likert Scale
โดยแต่ละคําถามต้องมีระดับที่ถูกเลือกอย่างน้อย 3 ระดับ จาก 5 ระดับที่มีให้เลือก และแต่ละระดับที่ถูกเลือกต้องคิด
เป็ นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง
2.2) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อที่เป็ นตัวแปรบุคลิกภาพ และตัวแปรแรงจูงใจ จับคู่
แบบพบกันหมด ทุกคู่ตอ้ งมีค่าสหสัมพันธ์ (Linear Correlation) น้อยกว่า ±0.8
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน
3.1) หาจํานวนกลุ่มย่อยที่ เหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม โดยใช้ตวั แปร บุคลิกภาพ และ แรงจูงใจ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ งส่ วนตลาด ด้วยเครื่ องมื อ Cluster Analysis โดยใช้วิธี Hierarchical Cluster Analysis
และวิธี K-Mean Cluster Analysis
3.2) ใช้บุคลิ กภาพ และ แรงจู งใจ ของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ งส่ วนตลาด โดยใช้ One-Way
ANOVA เพื่อค้นหาตัวแปรที่ สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ งกลุ่ม จากค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05 และ
พิ จ ารณาลํา ดับความสํา คัญ ของตัว แปรที่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ งกลุ่ มจากค่า F Statistic ของตัว แปรที่ ใช้ในการ
แบ่งกลุ่ม
3.3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยด้วยตัวแปรเชิงลักษณะที่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้วย Chi-Square Test ที่ Significance Level น้อยกว่า 0.05
3.4) การอธิบายลักษณะเฉพาะของกลุ่มด้วยวิธี Multiple Correspondence
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4. ผลการวิจยั
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ด้านข้อมูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ ยว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่มี
จํานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 62.5 และ 37.5 ตามลําดับ โดยมีสถานภาพ โสดคิดเป็ นร้อยละ 64.5
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และ หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม 3 อันดับแรกคือ
คือ 15-25ปี 25-35ปี และ 35-44ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.3 45 และ 17 ตามลําดับ การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
3
อันดับแรกคือ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 48.8 มัธยมปลาย/ปวช. หรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และ สูงกว่าปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 11.5 อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ พนักงานเอกร้อยละ 50.3 นักเรี ยนนักศึกษา
ร้อยละ 16.5 อาชีพอิสระร้อยละ 12.3 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนช่วง 3 อันดับแรกคือ ช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 42 ช่วง ตํ่ากว่า 10,000 บาท และช่วง 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21 เท่ากัน
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ตลาดนํ้าดอนหวาย 200 คนและวัดไร่ ขิง 200 คน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมาเที่ยวตลาดนํ้าดอนหวายร้อยละ 27.3 มาเที่ยววัดไร่ ขิงร้อยละ 39 และมาเที่ยวทั้งตลาดนํ้า
ดอนหวายและวัดไร่ ขิงร้อยละ 33.8 โดยวัตถุประสงค์หลัก 3 อันดับแรก คือ ทําบุญ/ขอพร สิ่ งศักดิ์สิทธ์ คิดเป็ นร้อยละ
47.5 พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และซื้ ออาหาร/ขนม คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ผูร้ ่ วมเดินทางของ
ผูต้ อบแบบสอบถามคือ เดินทางคนเดียวคิดเป็ นร้อยละ 9.3 เดินทางมากับญาติหรื อคนในครอบครัวคิดเป็ นร้อยละ 43.3
และ เดินทางมากับเพื่อนหรื อแฟน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ส่ วนจํานวนผูร้ ่ วมเดินทางของผูต้ อบแบบสอบถามที่มากที่สุด
คือ 2-5 คน คิดเป็ นร้อยละ 79 ความถี่ในการท่องเที่ยวของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า อันดับแรกคือ 1-2 ครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 33 อันดับสอง มากกว่า 9 ครั้ง ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 22.8 อันดับสาม 3-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 22 ส่ วนความถี่
5-6 ครั้งและ 7-8 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 15.8 และ 6.5 ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของผูต้ อบแบบสอบถาม 3 อันดับ
แรกคื อ ตํ่า กว่า 1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.8 32 และ10.5 ตามลํา ดับ
สถานที่ ท่องเที่ยวที่ผตู ้ อบแบบสอบถามชอบไป อันดับแรก คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคิดเป็ นร้อยละ 43.3 ส่ วน
อันดับที่ สอง แหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ /โบราณสถาน/ศาสนา และแหล่งจับจ่ายซื้ อสิ นค้าและของที่ ระลึก
คิดเป็ นร้อยละ 15.3 เท่ากัน กิจกรรมเชิงเกษตรที่ผตู ้ อบแบบสอบถามสนใจสามอันดับแรก คือ ถ่ายรู ป/ชมวิวในสวน
เกษตร ชิ ม ผลไม้น านาชนิ ด และนั่ง รถเที่ ย วชมสวนเกษตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.5 26.3 และ 19.3 ตามลํา ดับ และ
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจอันดับแรกคื อ ผลไม้สด คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.5 ผลไม้แปรรู ป
คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และพืชพันธุ์เพาะปลูกคิดเป็ นร้อยละ 15
ส่ วนที่ 2 การวิเ คราะห์ บุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์ป ระกอบและแรงจู ง ใจโดยใช้ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในส่วนของด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3.94 อันดับที่สองคือ บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3.84 อันดับ
สามคือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ ระดับ 3.68 และ อันดับสี่ คือบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3.50 และอันดับสุดท้ายคือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 2.90 ในส่วนของแรงจูงใจ
ได้แก่แรงจูงใจแบบผลักในการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ
3.9 แรงจูงใจแบบผลักในส่ วนของการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.11 และแรงจูงใจแบบ
ดึงดูด พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ีระดับ 3.9
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A คิดเป็ นร้อยละ
32.75 กลุ่ม B คิดเป็ นร้อยละ 52 และกลุ่ม C คิดเป็ นร้อยละ 15.25 โดยเมื่อพิจารณาเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้ผลดังนี้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มด้วย One-Way ANOVA พบว่า สามารถใช้เกณฑ์ดา้ นบุคลิ กภาพห้า
องค์ประกอบและแรงจูงใจเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้เนื่องจากมีขอ้ คําถามที่ได้ค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05
การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มด้วย Chi-Square Test พบว่า ไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้ ปั จจัยส่ วน
บุ คคล และ พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของผูต้ อบแบบสอบถามได้ เนื่ องจากการวิเคราะห์ ให้ค่า Significance Level
มากกว่า 0.05 ดังนั้นปั จจัยส่วนบุคคลและ พฤติกรรมการท่องเที่ยว จึงไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่ม เมื่อทําการ
วิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มด้วย Multiple Correspondence พบว่า
กลุ่ม A โดยจะใช้ชื่อ กลุ่ม Nervous มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูง คือมักจะกังวลกับเรื่ องเล็กๆน้อย
โดยมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ ยโดยรวมของกลุ่ม มีแรงจูงใจแบบผลักในการท่องเที่ ยวธรรมชาติในพื้นที่ เชิ งเกษตร
แรงจูงใจแบบผลัก ในการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแรงจูงใจแบบดึงในสถานที่ท่องเที่ยว ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ม ซึ่ งระดับของแรงจูงใจเมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่ม Nervous มีระดับแรงจูงใจทั้งแบบผลักและแบบดึง
อยูร่ ะหว่าง 2 กลุ่ม ที่แบ่งได้ คือ มีระดับแรงจูงใจน้อยกว่ากลุ่ม Open The World แต่มากกว่ากลุ่ม Loner
กลุ่ม B โดยจะใช้ชื่อ กลุ่ม Open The World มีท้ งั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยสู ง บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์สูง บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมสู ง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึ กสู ง ในส่ วนของแรงจูงใจ มีแรงจูงใจ
แบบผลักในการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติเชิงเกษตร การท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม และแรงจูงใจแบบดึงใน
สถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับสู ง เนื่ องจากมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่ม และเมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 3 กลุ่ม
พบว่ามีระดับของแรงจูงใจทั้งแบบผลักและแบบดึงสูงที่สุด
กลุ่ม C โดยจะใช้ชื่อ กลุ่ม Loner มีท้ งั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
ตํ่า บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมตํ่า และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึ กตํ่า โดยมีแรงจูงใจแบบผลักในการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ธรรมชาติเชิงเกษตร การท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม และแรงจูงใจแบบดึงในสถานที่ท่องเที่ยวอยูร่ ะดับตํ่า
เมื่อเมื่อเทียบกับทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่ม
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริ เวณรอบเกาะลัดอีแท่นในงานวิจยั นี้ สามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและแรงจูงใจแบบผลักและแบบดึง โดยสอดคล้องกับ ศุภร
เสรี รัตน์ (2544) ที่ กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็ นสิ่ งที่ สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งมีประโยชน์
อย่างมากในการจําแนกผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่มๆการเข้าใจในบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคสามารถทํานายถึงพฤติกรรม การ
แบ่ งส่ วนตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในการทําตลาดที่ เหมาะสมกับผูบ้ ริ โ ภคได้ โดยจากผลการวิเคราะห์ ไ ด้
แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ ยวออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Nervous บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสู ง กลุ่ม Open The World มีท้ งั
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยสู ง บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์สูง บุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึกสูง และกลุ่ม Loner มีท้ งั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ต่าํ บุคลิกภาพ
แบบประนี ประนอมตํ่า และบุ คลิกภาพแบบมี จิตสํานึ กตํ่า ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ยงั สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยใช้แรงจูงใจทั้งแบบผลัก และแบบดึ ง สอดคล้องกับ เลิศพร ภาระกุล (2556) ที่ กล่าวว่า ในการเกิด
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นทั้งแรงจูงใจแบบผลักและแรงจูงใจแบบดึงของแต่ละบุคคลต้องสอดคล้องและประกอบ
กันเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยแรงจูงใจแบบผลัก ที่มีต่อการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติในรู ปแบบการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรที่ ใช้ในการแบ่ งกลุ่มในการศึ กษาในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ต้องการพาครอบครั วมาเที่ ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องการมาเที่ยวกับเพื่อนในพื้นที่ทางเกษตร ต้องการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความเป็ นธรรมชาติใน
พื้นที่เกษตร ต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow
ในลําดับที่ 2 คือ ความต้องการด้านสังคม (Social need) คือ ต้องการมาเที่ยวกับครอบครัว หรื อ เที่ยวกับเพื่อน เป็ นการ
กระชับความสัมพันธ์ และ คงมิตรภาพที่ ดีไว้ และสอดคล้องกับ ทฤษฎี ข้ นั บันไดแห่ งการเดิ นทางของ Pearce และ
คณะ ในส่วนความต้องการสร้างสัมพันธภาพ ที่ตวั เองกําหนด คือความต้องการที่จะให้ความเป็ นมิตร ความต้องการที่
จะมีเพื่อน และในส่วนของต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ ก็สอดคล้องกับ Pearce และคณะ
ในความต้องการความภาคภูมิใจในการพัฒนาตัวเองคือความต้องการที่เรี ยนรู ้ นอกจากนี้ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อ
สัมผัสความเป็ นธรรมชาติในพื้นที่เกษตรก็สอดคล้องกับ เกษตร ใจดี (2556) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรก็
นับได้วา่ เป็ นการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ เนื่ องจากเป็ นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดรากเหง้า
ของตัวเอง เกณฑ์ดา้ นแรงจูงใจแบบผลักในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใช้ในแบ่งกลุ่มในงานวิจยั นี้ คือ ต้องการ
พาครอบครัวหรื อญาติมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องการท่องเที่ยวไหว้พระเพื่อทําใจให้สบายจาก
ความเครี ยด ต้องการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่ แตกต่างและต้องการท่องเที่ยวในที่ท่านไม่เคยไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นรพต เกตุทศั (2557) แรงจูงใจแบบผลักที่นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสําคัญมากที่สุด คือ แรงจูงใจเพื่อไป
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง รองลงมาคือ แรงจูงใจเพื่อไปในที่ที่ฉันไม่เคยไป และส่ วนเกณฑ์ดา้ นแรงจูงใจแบบดึงที่
ใช้ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ สถานที่ ที่มีความสะดวกในการเข้าถึง สถานที่ ที่มีการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ที่มาของที่ระลึกขาย และสถานที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมภายใน สอดคล้องกับ นรพต เกตุทศั (2557)
ที่ ก ล่ า วว่า ปั จ จัย ดึ งดู ดเกิ ดขึ้ นจากตัวกระตุน้ ภายนอก เช่ น สิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ รองรั บนักท่ อ งเที่ ย ว หรื อที่
ท่องเที่ ยวที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรื อมีความโดดเด่น เมื่อพิจาณาการแบ่งกลุ่มที่ ได้จากเกณฑ์ดา้ นบุคลิ กภาพห้า
องค์ประกอบและแรงจูงใจแบบผลักและแบบดึ ง ซึ่ งแบ่ งกลุ่มได้ 3 กลุ่มดังที่ กล่าวข้างต้น ได้แก่ กลุ่ม Nervous มี
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสู ง มีแรงจูงใจแบบผลักและแบบดึงในระดับปานกลาง ซึ่ งมีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของกิ่ ง แก้ว และคณะ (2558) ที่ พ บว่า บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวัน่ ไหว มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่ม Open The World มีท้ งั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยสู ง
บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ สูง บุ คลิ กภาพแบบประนี ประนอมสู ง และบุ คลิ กภาพแบบมี จิตสํานึ กสู ง มี
แรงจูงใจแบบผลักและแบบดึงในระดับสู ง ซึ่ งก็มีแนวโน้มในการเกิ ดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ ศึกษาใน
งานวิจัย นี้ สู ง สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของกิ่ ง แก้ว และคณะ (2558) ที่ พ บว่า บุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์ประกอบในด้าน
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม และ บุคลิกภาพแบบมี
จิ ต สํา นึ ก มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และสอดคล้อ งกับ กลุ่ ม Loner มี ท้ ัง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ต่าํ บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมตํ่า และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึ กตํ่า มีแรงจูงใจแบบผลักและแบบดึ งในระดับตํ่า จึ งมีแนวโน้มการเกิ ดพฤติ กรรมการท่ องเที่ ย วเชิ ง
เกษตรที่ศึกษาในงานวิจยั นี้ต่าํ
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6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึ กมากที่ สุด
รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบประนี ประนอม บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยและบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์และ
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว ตามลําดับ
2.จากการศึกษาแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจแบบผลักและแรงจูงใจแบบดึง พบว่า แรงจูงใจแบบผลักในส่ วนของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ แรงจูงผลักในการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติแบบเชิง
เกษตรซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับแรงจูงใจแบบดึง
3.จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็ น 3 กลุ่ม โดยใช้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและ
แรงจูงใจเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม Nervous มีลกั ษณะ วิตกกังวลกับเรื่ องเล็กๆน้อยๆ มีแรงจูงใจแบบผลักในความต้องการพา
ครอบครั วและเพื่อน มาเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรและแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ต้องการความเป็ น
ธรรมชาติในพื้นที่ทางการเกษตร ต้องการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ ทั้งในเชิงเกษตรและการศึกษาเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ซึ่ งโดยแรงจูงใจในกลุ่มนี้ อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่ งอาจมีแนวโน้มในการเกิ ดพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ที่ตอ้ งการศึ กษาในงานวิจยั นี้ ในระดับกลาง แนวทางการทําการตลาดสําหรับกลุ่มนี้ คือ
สร้างความมัน่ ใจในสถานที่ท่องเที่ยวให้กบั ผูม้ าท่องเที่ ยว เช่นการประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดความวิตกกังวลของนักท่องเที่ ยว นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจควรมีการทําเป็ น Story
เรื่ องเล่า ประวัติ ความเป็ นมาที่น่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะลัดอีแท่น
2) กลุ่ม Open The World มีลกั ษณะ เป็ นมิตรกับทุกคน มีความคิดใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็ นของ
ผูอ้ ื่น และสามารถบังคับตัวเองให้เสร็ จได้ในเวลาที่กาํ หนด กลุ่มนี้มีแรงจูงใจดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในระดับสูง ดังนั้นจึง
มี แนวโน้มในการเกิ ดพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวในพื้นที่ ที่ตอ้ งการศึ กษาในงานวิจัยนี้ ในระดับสู ง แนวทางการทํา
การตลาดสําหรับกลุ่มนี้ คือ จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ ยว เช่น กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี กับ ครอบครั ว หรื อ เพื่ อ นภายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งประสบการณ์ ใ ห้กับ
นัก ท่ อ งเที่ ยวด้ว ยการให้สัมผัสกับพื้ นที่ ทางการเกษตรโดยตรง การให้ความรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกับ
เกษตรกรหรื อผูม้ ีความรู ้โดยตรง ให้ความรู ้ดา้ นประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3) กลุ่ม Loner มีลกั ษณะ ความเป็ นมิตรความคิดใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และสามารถ
บังคับตัวเองให้เสร็ จได้ในเวลาที่ ก ําหนดตํ่ากว่ากลุ่ม open the world และแรงจู งใจในการมาท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ ที่
ต้องการศึกษาตํ่าที่สุดเมื่อเทียบทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ ไม่สนใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเท่าไรนัก หรื ออาจ
ยังไม่พบแรงจูงใจภายในของคนกลุ่มนี้ อย่างแท้จริ ง โดยแนวทางการทําการตลาดคือ ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้
ทราบความต้องการและแรงจูงใจภายในของคนกลุ่มนี้ และเนื่องจากคนกลุ่มนี้ มีจาํ นวนน้อย อาจให้ความสําคัญกับ2
กลุ่มข้างต้นก่อน
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวบริ เวณรอบเกาะ เพื่อให้ทราบถึง บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ
ทําให้สามารถนําไปทํานายการเกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี ศึกษา เกาะลัดอีแท่น ซึ่ งในการศึกษาครั้ง
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ต่อไป ควรศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเกาะลัดอีแท่น และศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงทํา
การเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพเช่น การทําสนทนากลุ่ม (focus group) ของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิ งลึกเพื่อ
ความสมบูรณ์ของงานวิจยั ยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ปรัศนี เกศะบุตร, บรรพต ชมงาม และณฐีนี น้อยสุ วรรณ์. (2558). อิทธิ พลของบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อมีความรู ้เรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน. กระแสวัฒนธรรม, 16(29), 30-44.
เกษตร ใจดี. (2556). รวยด้ วยธุรกิจท่ องเที่ยวเชิ งเกษตรที่ใครๆก็ทาํ ได้ ง่ายๆ. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
ชูชยั สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผู้บริ โภค (พิมพ์ครั้งที่ 3). บริ ษทั วี.พริ้ นท์ (1991) จํากัด: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรพล เกตุทตั . (2557). แรงจูงใจการท่ องเที่ยวและการแบ่ งกลุ่มตลาดนักท่ องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมา
ท่ องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุ งเทพฯ). สื บค้นจาก
http://www.dpu.ac.th/laic/
เลิศพร ภาระสกุล. (2556). พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 2). บริ ษทั วี.พริ้ นท์ (1991) จํากัด: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชยั กาญจโนภาส. (2557). แรงจูงใจ และพฤติการณ์ รมการท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวเอเชียใต้ ที่
เดินทางมาประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุ งเทพฯ). สื บค้นจาก
http://www.dpu.ac.th/laic/
ศุภร เสรี รัตน์. 2544. พฤติกรรมผู้บริ โภค (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร: เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.
สลิฎา เหลืองเจริ ญ. (2553). แรงจูงใจในการเดินทางมาท่ องเที่ยวตลาดริ มนํา้ ดอนหวายของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุ งเทพฯ). สื บค้นจาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005413
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor
Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of tourism research, 6(4), 408-424.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Pizam,A., & Mansfeld,Y. (2000). Consumer behavior in travel and tourism. United Stated of America: The
Haworth Press,Inc.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. S. (2010). Consumer behavior (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 676

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

