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This research aims to study the factors affecting decision making and 

expectation of Thai travelers on agro-tourism in Phitsanulok province in case study at 

agro-tourism ridge route, Wang Nok Ann subdistrict, Wangthong, Phitsanulok Province. 

Data was collected by using questionnaire from 400 tourists who came to travel along 

agro-tourism ridge route during January to February 2 0 18. The Binary Logit Model was 

applied to data to quantify factors that affecting decision making of Thai travelers.    

 

The results of the study indicated that the activities that providing agricultural 

knowledge and skill will increase 16.47 percent of opportunity of travelers to participate 

agro-tourism, women had more 11.22 percent opportunity of decision to participate agro-

tourism than men. In addition, the recreation traveling purpose will increase 13.69 

percent of opportunity of travelers to participate agro-tourism, an interesting of agro 

tourism place will increase 7.21 percent of opportunity of travelers to participate, while  

inexperience of agro-tourism tourists  will decrease 81.86 percent  of opportunity to 

participate agro-tourism. 

 

            Recommendations from the study found that stakeholders should emphasis on 

activities that that providing agricultural knowledge and skill. Focusing on attractive 

agricultural activities for enhancing agro-tourism experience and developing and 

promoting agro-tourism place will increase traveler decision to participate agro-tourism. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

  

ความส าคญัของปญัหา 

 

          อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมขียายตวัอย่างรวดเร็วส่งผลใหก้ารท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกร

รมส าคญัอย่างหน่ึงทีช่่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอย่างมาก (สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

, 2560) จากแนวโนม้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี2559 ที่ผ่านมา มีการเติบโตท ัง้ในดา้นจ านวน

นกัท่องเที่ยว และรายไดจ้ากภาคการท่องเที่ยว โดยในปี2559 มนีกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวประเทศ

ไทย จ านวน 32.6 ลา้นคน ขยายตวัรอ้ยละ 9.0 จากปี2558 และนกัท่องเทีย่วชาวไทยท่องเทีย่วภายในประเทศ 

149 ลา้นคร ัง้ (1 คน ท่องเที่ยวมากกว่า 1 คร ัง้) ขยายตวัรอ้ยละ 7.3 จากปี2558 โดยการท่องเที่ยวของท ัง้

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตแิละชาวไทยก่อใหเ้กดิรายไดสู่้ภาคการท่องเทีย่วโดยรวม 2.51 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั 

รอ้ยละ 11.1 จากปี2558 (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2559) ซึง่ในระยะที่ผ่านมา ท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไดก้ระตุน้

ภาคการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมใหน้กัท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเทีย่วอย่างหลากหลายมากขึ้น 

เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความนิยมประกอบกจิกรรมระหว่างการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ  

 

          ปจัจุบนักรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม้คุีณภาพและเป็นที่ยอมรบั ในระดบัสากล ตามแนวทางของแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560-2564 ที่ไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้น าของโลกที่เติบโต

อย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และกระจายรายไดสู่้

ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย ัง่ยนื” โดยไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 

2560-2564 ที่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีการท่องเที่ยว ท ัง้หน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคชุมชนและภาคประชาสงัคมและนกัวิชาการเป็นอย่ างมาก เพื่อใหเ้กิดการพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วอย่างบูรณาการและมปีระสทิธภิาพสู่การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

 

          จากแผนยุทธศาสตรช์าติยงัพบว่า กรอบยุทธศาสตรร์ะดบักระทรวงและกรมที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(พ.ศ. 2560-2564) ทีไ่ดเ้นน้การน าการท่องเทีย่วเชงิเกษตร มาเป็นตวัเพิ่มมลูค่า (value) โดยเฉพาะในภาคการ

บริการ และ ไดเ้ลง็เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยงัมศีกัยภาพในการพฒันา การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในกรอบ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ซึ่งมีเป้าหมายในการพฒันาเกษตรกรพฒันาสินคา้
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เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยกรอบความคิดที่ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถอืเป็นการ

พฒันาดา้นการเพิ่มมลูค่า ทกัษะของเกษตรกรส่งเสริมการรวมตวัและส่งเสริมความร่วมมอืกนัระหว่างองคก์ร

เกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน ซึ่งจะท าใหภ้าคการเกษตรมคีวามเขม้แขง็ยิ่งขึ้นท ัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม 

และน าไปสู่การเตบิโตอย่างย ัง่ยนืต่อไป (กรมการท่องเทีย่ว, 2560) 

 

          จงัหวดัพษิณุโลก เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือตอนล่างที่มยุีทธศาสตรใ์นดา้นที่ต ัง้อนัมลีกัษณะเด่น

เฉพาะตวั มสี่วนที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นจงัหวดั

ทีอ่ยู่ในเสน้ทางเชื่อมต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาคอินโดจีน โดยตวัเมอืงพษิณุโลกมลีกัษณะภูมปิระเทศที่

ต ัง้อยู่ริมสองฝัง่แม่น า้น่านและที่ราบหุบเขาชาติตระการ ซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ

บริเวณลุ่มแม่น า้น่านและแม่น า้ยม เป็นย่านการเกษตรที่ส  าคญัที่สุดของจงัหวดั ครอบคลุมพื้นที่อ  าเภอบาง

ระก า อ าเภอเมอืงพิษณุโลก อ าเภอพรหมพิราม และบางส่วนของอ าเภอวงัทองกบัอ าเภอเนินมะปราง (กรม

โยธาธิการและผงัเมอืง, 2559) และจากฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรด์า้นเสน้ทางแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ยงัพบว่าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจงัหวดัพษิณุโลก มแีหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลกัที่มศีกัยภาพใน 4

อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอวงัทอง บางกระทุ่ม นครไทย และเนินมะปราง (นงคนุ์ช บญุกล า่, 2558)  

 

          เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยความที่เป็นจงัหวดัศูนยก์ลาง

ภาคเหนือตอนล่างที่มลีกัษณะภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ วฒันธรรมประเพณี โบราณสถาน ที่หลากหลาย ท าให ้

เป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและต่างชาติ ท ัง้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตร ์จึงท าใหจ้  านวนนกัท่องเที่ยวและรายไดจ้ากการท่องเที่ยวจงัหวดัพษิณุโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่

ละปี โดยพบว่าต ัง้แต่ปี พ.ศ.2554 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 1,194,361คน จากนั้นในปีพ.ศ.2555 จ านวน

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,332,432  คน คิดเป็นรอ้ยละ11.56 และมรีายไดเ้พิ่มขึ้น

เป็น 4,930  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.93, ปี2556 มจี านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เป็น 1,512,976  คน คิดเป็นรอ้ยละ13.55 และมรีายไดเ้พิ่มขึ้นเป็น 5,580  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.18 ,ปี 

พ.ศ.2557 มีจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,577,950  คน คิดเป็นรอ้ยละ4.30 

และมรีายไดเ้พิ่มขึ้นเป็น 5,781  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.60 และในปี พ.ศ. 2558 มจี านวนนกัท่องเทีย่วชาว

ไทยที่เขา้มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 1,665,742 คน คิดเป็นรอ้ยละ5.56 และมรีายไดเ้พิ่มขึ้นเป็น 6,403  ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.76 ถอืไดว้่ามแีนวโนม้ทีเ่พิม่ขึ้นท ัง้จ  านวนนกัท่องเที่ยวและรายได ้ดงัตารางที ่1.1 
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ตารางที ่1 สรุปสถานการณท่์องเทีย่วภายในประเทศ จงัหวดัพษิณุโลก ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554-2558   

 

ปีพ.ศ.   2554     2555   2556     2557   2558 

จ านวนนกัท่องเที่ยวชาว

ไทย 

 

1,194,361   1,332,432   1,512,976   1,577,950   1,665,742   

รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว  

(ลา้นบาท) 

3,978    4,930   5,580   5,781   6,403   

ทีม่า: กรมการท่องเทีย่ว  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2559) 

 

         จากรายไดท้างดา้นการท่องเที่ยวของจงัหวดัพิษณุโลกที่มีแนวโนม้การเติบโตเพิ่มขึ้นท ัง้รายไดแ้ละ

จ านวนนกัท่องเที่ยว ประกอบกบัแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ว่าดว้ยแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใหค้วามส าคญักบัการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกบัการพฒันาดา้นการเพิ่มมูลค่าในภาคการบริการ อน่ึงเพื่อใหก้าร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดความต่อเน่ืองในการส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบดงักล่าว ให ้

ไดร้บัความนิยม และเป็นที่รูจ้กัในหมู่นกัท่องเที่ยว อีกยงัคงไวซ้ึ่งความเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของ

ทอ้งถิน่อนัจะน าไปสู่การท่องเทีย่วที่ย ัง่ยนื 

 

          ขอ้มลูส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัพษิณุโลก ระบุเมือ่วนัที่3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ไดจ้ดัพธิีเปิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบวัสวรรค ์ซึ่งต ัง้อยู่ที่ 

หมู่ที่ 9 ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก โดยผูว้่าราชการจงัหวดัพษิณุโลกพรอ้มดว้ย นายก

เหล่ากาชาดเป็นประธานในพธิี มผูีน้ าชุมชน สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเปิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวสิาหกิจชมุชนกลุ่มส่งเสรมิอาชพีการเกษตรผสมผสานบวัสวรรคใ์นคร ัง้น้ี เพื่อ

เป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร น าไปสู่การสรา้งโอกาส สรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกรและ

ประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นที่รูจ้กัมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีเพื่อใหเ้กษตรกร สมาชิกวสิาหกิจชุมชนและทอ้งถิ่นไดม้กีาร

แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละประสบการณ์เรื่องการผลติและการตลาด (กรมประชาสมัพนัธจ์งัหวดัพษิณุโลก ,2559)

จึงท าใหเ้ห็นถงึศกัยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และภายหลงัจากการไดล้งพื้นที่ส  ารวจ ยงัพบว่า

เสน้ทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสนัเขาหรือวสิาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบวัสวรรค ์

ต.วงันกแอ่น อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก ดงัภาพที่1.1 เป็นแหล่งกิจกรรมอนัมีความหลากหลายในแง่ของการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไดแ้ก่การท าสวนผลไมผ้ลติผลไมผ้ลสดชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน  ล  าไย มะม่วง มะปราง 

อนิทผลมั องุ่นไรเ้มลด็ ฯลฯ การเลี้ยงสตัว ์การจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์เรื่องการท า

เกษตร รวมท ัง้มบีริการบา้นพกัโฮมสเตยใ์หแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการสมัผสับรรยากาศ ดงัภาพที1่.2 ซึ่งถอืได ้
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ว่าเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิ่น อีกท ัง้ยงัเป็นตวัเลอืก

ใหก้บัผูต้อ้งการเปิดประสบการณท่์องเทีย่วรูปแบบใหม ่   

 

 
ภาพที ่1.1 แผนทีเ่สน้ทางท่องเทีย่วเชงิเกษตรกลุม่สนัเขา อ.วงัทอง 

 

 
ภาพที ่1.2 กจิกรรมของแหลง่ท่องเทีย่วตามเสน้ทางท่องเทีย่วเชงิเกษตรกลุม่สนัเขา อ.วงัทอง 
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         ดงันัน้จึงมคีวามสนใจและเหน็ความส าคญัที่จะศึกษาและเก็บขอ้มลูจากแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอที่มี

ศกัยภาพดา้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจงัหว ัดพิษณุโลก โดยจะศึกษาและคน้ควา้เกี่ยวขอ้งกบั

ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอ

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิเกษตร โดยไดเ้ก็บขอ้มลูจากนกัท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นของพื้นที่อ  าเภอ

วงัทอง บนเสน้ทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสนัเขา เพื่อจะไดเ้หน็ถงึโอกาสและสิ่งที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจ

เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหน่วยงาน

ทอ้งถิ่นสามารถบริหารจดัการธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสมตรงตามตอ้งการของท ัง้ผูบ้ริโภคและตลาดท่องเที่ยว อีก

ท ัง้เพื่อท าความเขา้ใจและตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพอกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 

         1.เพือ่ศึกษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิและสงัคมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัพษิณุโลก 

         2.เพื่อศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยวเชงิเกษตรของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดั  

พษิณุโลก  

         3.เพื่อศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจงัหวดั

พษิณุโลก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

          ในการวิเคราะหป์จัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจและความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอวงัทองจงัหวดัพษิณุโลก ปีพ.ศ.2561 ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์ซึ่งถอืเป็น

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

รูปแบบต่างๆในพื้นที่ อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก จ านวน400 คน และเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยเลอืกใชแ้บบสอบถาม

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึ้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าไดร้บั 

 

          หน่วยงานทอ้งถิ่นหรอืผูป้ระกอบการกจิการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัพษิณุโลก สามารถน าขอ้มลู

ไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและท าการตลาดใหแ้ก่ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตนเองหรือในพื้นที่

ทอ้งถิ่นไดร้วมท ัง้ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในงานวิจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 



6 

  

นิยามศพัท ์

 

ในการศึกษาคร ัง้น้ี  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกนั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดความหมายของค าทีใ่ชค้ือ 

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยงัพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนเกษตร วนเกษตร 

สวนสมุนไพร ฟารม์ปศุสตัวโ์ครงการศึกษาสถานีวิจยัดา้นการเกษตรของรฐัที่ มี ความดึงดูดใจดา้นการ

ท่องเที่ยว แหล่งเกษตรที่พฒันาตามโครงการพระราชด าริและงานเทศกาล การเกษตร เช่น งานมหกรรมไม ้

ดอกไมป้ระดบั งานเทศกาลลิ้นจี่หรือปรากฏการณ์ทางการเกษตร ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น ทุ่งดอก

กระเจยีว ทุ่งดอกทานตะวนั เพือ่ชื่นชมความสวยงาม ความส าเรจ็และเพลดิเพลนิในแหล่งเกษตรกรรมนัน้ 

 

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท้ี่เดินทางจาก ถิ่นพ านกัที่อาศยัไปยงัสถานที่อื่นเป็นการช ัว่คราวเป็นเวลาอย่างนอ้ย 

24 ช ัว่โมงขึ้นไป ดว้ยความ สมคัรใจและมวีตัถุประสงคใ์นการเดินทางที่แตกต่างกนั แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบ

อาชพีหรอืหารายได ้ทีจ่ดุหมายปลายทาง 

 

เสน้ทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสนัเขา วงัทอง (กลุ่มสนัเขาหรอืวสิาหกจิชมุชนกลุ่มสง่เสรมิอาชีพการเกษตร

ผสมผสานบวัสวรรค ์ต.วงันกแอน่ อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ) เป็นเสน้ทางในหมูท่ี ่9,10 ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก จนถงึ หมูท่ี่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก โดยมสีถานทีท่่องเทีย่วตาม

เสน้ทาง ไดแ้ก่ สวนมณีทพิ (สวนผลไมผ้สมผสาน) ,สวนศรปกั(ไมด้อกไมป้ระดบั),ตน้พระศรีมหาโพธิ์ วดัไผ่

ใหญ่ไพรญาราม ,น า้ตกไผ่สีทอง,สวนเกษตรไพบูลย  ์(ศูนยเ์รียนรูก้ารเกษตรไมผ้ลและที่พกั) ,สวนโพธิ์ทอง 

(สวนผลไมแ้ละจ าหน่ายพนัธุไ์ม)้ ,สวนพงษแ์ตง (สวนล าไย ที่พกัและอาหาร) ,สมพลการเ์ดน้ท ์(สวนผลไม ้

ผสมผสาน),ภกัดีฟารม์ (ฟารม์กวาง),บ่อคาการเ์ดน้ท ์(ผกัปลอดสารพษิ) ,สวนพูพูน (สวนมะยงชิด ที่พกัและ

อาหาร) ,สวนหลงรกัไทย(สวนทเุรยีน),บา้นภมูาตา (ทีพ่กั รา้นอาหาร), เป็นตน้ 



บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

 การศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ี ไดท้  าการตรวจเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาระส าคญัของงานวจิยัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กรอบ

แนวคิด ทฤษฎแีละวธิกีารทีจ่ะน ามาประยุกตใ์ช ้ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎ ี

1)แนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

2)แนวคิดเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

               3)แนวคิดเกี่ยวกบัความคาดหวงั 

4)แนวคิดการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองโลจติ (Logit Model) 

2. ขอ้มลูท ัว่ไปเกี่ยวกบัพื้นทีศึ่กษา:วสิาหกจิชมุชนกลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตรบวัสวรรค ์

(เสน้ทางสนัเขา) 

3. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1) งานวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

2) งานวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะห ์binary logit model 

3) งานวจิยัเกี่ยวกบัความคาดหวงัในการท่องเที่ยว 

 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

          กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย(2549) ไดใ้หค้วามหมายว่า การท่องเทีย่วเชงิ

เกษตร คือ การเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัพื้นที่ชมุชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมนุไพร ฟารม์ปศุ

สตัว ์และสตัวเ์ลี้ยง แหลง่เพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ต่างๆ สถานทีร่าชการ ตลอดจนสถาบนัการศึกษาทีม่งีานวจิยัและ

พฒันาเทคโนโลยกีารผลติทางการเกษตรที่ทนัสมยั ฯลฯ เพือ่ชื่นชมความสวยงาม ความส าเรจ็และเพลดิเพลนิใน

กจิกรรม ทางการเกษตรในลกัษณะต่างๆไดค้วามรูไ้ดป้ระสบการณใ์หม่ๆ  บนพื้นฐานความรบัผดิชอบ และมี

จติส านึกต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มของสถานทีน่ ัน้ 
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          นิออน ศรสีมยง (2552) ไดอ้ธิบายความหมายว่า การท่องเที่ยวเชงิเกษตร คือ การท่องเทีย่วทีม่กีิจกรรม

การเกษตรเป็นทรพัยากรท่องเที่ยวหลกั สามารถดึงดูดความสนใจนกัท่องเที่ยว โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อเป็นการ

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในชมุชน ใหผู้ค้นในทอ้งถิน่ไดม้สี่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างเตม็ตวั 

          การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการคิดคน้เอาทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่มอียู่ในประเทศ  มาจดักิจกรรม

หรอืจดัเป็นรูปแบบทางการท่องเที่ยว เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวมคีวามสนใจและอยากเดนิทางไปเที่ยว การขยายเสน้ทาง

การท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิ่นอีกท ัง้ยงัเป็นการอนุรกัษ์ และการใหค้วามรูใ้นคุณค่าของภูมิ

ปญัญาของเกษตรกรไทยซึ่งการท่องเทีย่วและประเทศไทย( กรมการท่องเที่ยว ,2552) ไดจ้  าแนกประเภททรพัยากร

ทางการเกษตรออกเป็น 7 กจิกรรมดงัน้ี 

                  1. การท านา การท านาปี/ปรงั การท านาหว่าน การท านาข ัน้บนัได พพิธิภณัฑข์า้ว 

                  2. การท าสวนไมต้ดัดอก เช่น สวนดอกไมป้ระดบันานาชนิด รวมถงึไร่ทานตะวนั 

                  3. การท าสวนผลไม ้รวมท ัง้การท าวนเกษตรการท าเกษตรแผนใหม่ และการท าสวนผสม 

                  4.  การท าสวนผกั การปลูกพชืสวนครวัทุกประเภท รวมถงึการท าไร่ผกั ไร่ถ ัว่ ไร่ขา้วโพด เป็นตน้ 

                  5.  การท าสวนสมนุไพร 

                  6. การท าฟารม์ปศุสตัว ์การเลี้ยง และการขยายพนัธุส์ตัวเ์ศรษฐกจินานาชนิด 

                  7.  งานเทศกาลผลติภณัฑต่์างๆ การจดังานเพื่อส่งเสรมิการขายผลผลติทางการเกษตร 

          จากที่กล่าวมาความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสรุปไดว้่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยงัพื้นที่

ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมนุไพร ฟารม์ปศุสตัว ์และสตัวเ์ลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้

ต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบนัการศึกษาที่มีงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่

ทนัสมยั ฯลฯ โดยสถานที่เหล่านัน้มกีารน าเอาทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่มมีาจดักิจกรรมหรือจดัเ ป็นรูปแบบ

ทางการท่องเทีย่วต่างๆขึ้น เพือ่ดงึดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่ว 

               

              กรมการท่องเที่ยว (2552: 2) ไดแ้บง่รูปแบบการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ออกตามลกัษณะและขนาดของ

แหลง่ท่องเที่ยว ดงัน้ี  

                 1. แบง่ตามลกัษณะกจิกรรมการเกษตรหลกั สามารถแบง่ได ้5 ประเภท คือ การเพาะปลูกการ

เลี้ยงสตัว ์การประมง การเกษตรและป่าไม ้และการเกษตรแบบผสมผสาน  

                 2.แบ่งตามลกัษณะเจา้ของกิจการ และการบริหารจดัการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ 

โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและพระบรมวงศานุวงศ์ บริหารจดัการโดยภาครฐั 

(หน่วยราชการและรฐัวิสาหกิจ) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์รเอกชน บริษทัเอกชน วิสาหกิจชุมชนและ

บคุคลทัว่ไป  
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                3. แบง่ตามขนาดของแหลง่ท่องเที่ยว ก าหนดตามขนาดพื้นที่ของแหลง่ท่องเทีย่ว แบง่ได ้3 ประเภท 

คือ แหลง่ท่องเทีย่วขนาดใหญ่ (51ไร่ขึ้นไป) ขนาดกลาง (21-50ไร่) และขนาดเลก็ (ไมเ่กิน20 ไร่)  

 

               เทพกร ณ สงขลา (2554) ไดน้ าเสนอรูปแบบการท่องเทีย่วเชิงเกษตรว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเนน้

กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด ขึ้นอยู่กบัประเภทของนกัท่องเที่ยว และลกัษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่ง

ท่องเทีย่วนัน้ ๆ ไดแ้ก่ 

              1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่ เนน้กิจกรรมการสาธิต ไดแ้ก่ 

ฟารม์เพาะเห็ด ฟารม์เลี้ยงผึ้ง และแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะเตรียมข ัน้ตอนต่าง ๆ ของการผลติท ัง้

วตัถดุิบและวสัดุอุปกรณ์ เพื่อสาธิตต่อนกัท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษา

ที่มาศึกษาดูงาน หรือนกัท่องเที่ยวที่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และตอ้งการประสบการณ์ไปพฒันาอาชีพ

เกษตรของตนเอง  

              2. กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรรูปแบบการใหค้วามรูแ้หลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรท ัง้หมดมกีจิกรรม

การใหค้วามรู ้แต่มใิช่กจิกรรมหลกัของแหลง่ท่องเทีย่วท ัง้หมด มแีหลง่ท่องเที่ยวบางประเภทเท่านัน้ทีเ่นน้กจิกรรม

การใชค้วามรูท้างการเกษตร ไดแ้ก่ ฟารม์เกษตรอนิทรีย ์มกีารเตรยีมสถานที่ การบรรยายและวทิยากร ใหค้วามรู ้

เกี่ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์กจิกรรมการท่องเที่ยวประเภทแบบน้ีเนน้กลุม่นกัท่องเทีย่วที่ตอ้งการหาความรูแ้ละ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ ไดแ้ก่ กลุม่เกษตรกร  

              3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบจ าหน่ายสินคา้ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการ

จ าหน่ายผลผลติและผลติภณัฑก์ารเกษตร แต่โดยภาพรวมแลว้การจ าหน่ายสินคา้ใหน้กัท่องเที่ยว มใิช่กิจกรรม

หลกัของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชา้งกลาง มเีพยีงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ที่รวบรวมสนิคา้ชุมชน

เพือ่การจ าหน่าย โดยมกีารสาธติการแปรรูปขนมชนิดต่างๆ ร่วมดว้ย  

              4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบน้ี เป็นจุดเด่น

ของแหล่งท่องเที่ยวฟารม์เลี้ยงผึ้ง และฟารม์เพาะเห็ดเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบ

การศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ีนอกจากจะใหข้อ้มูลดา้นการผลติและการลงทุน  แลว้ยงัผลติวสัดุอุปกรณ์

การเลี้ยงผึ้งและการเพาะเหด็เพือ่จ  าหน่ายใหผู้ส้นใจลงทนุธุรกจิดงักลา่ว 

 

แนวคิดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumers Behavior) 

 

   ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซื้อ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซึ่งคาดว่าจะ
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ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นข ัน้ตอนซึ่งเกี่ยวกบั ความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใชส้ินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึงการ

ตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้ริโภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อและการใชส้นิคา้ 

 

การวเิคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใชข้องผูบ้ริโภค

ซึ่งช่วยใหน้กัการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึง

พอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมผูบ้รโิภค  

 

Kotler and Gary (2001) ไดส้รุปกระบวนการซื้อของผูบ้ริโภคออกมาเป็นโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค S-

R Theory ประกอบดว้ย 3 ปัจจ ัย คือ สิ่งกระตุน้ภายนอก (Stimulus = S) ลกัษณะของผูซ้ื้ อ (Buyer's 

Characteristics) และข ัน้ตอนในการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ (Buyer's decision process) ซึ่ง 3 ปจัจยัน้ีจะส่งผลให ้

เกิดกล่องด า หรือความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's characteristic) และความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ื้อจะส่งผลให ้

เกดิการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Response = R) ตามภาพที ่2.1  

 

โดยปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคนัน้ม ี4 ประการไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้น

สงัคม ปจัจยัส่วนบคุคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

           1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม เป็นสิ่งที่ก  าหนดความตอ้งการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะ

เรยีนรูเ้รื่องค่านิยม ทศันคต ิความชอบ การรบัรู ้และมกีารส่งผลต่อพฤตกิรรมอย่างไรนัน้ จะตอ้งผ่านกระบวนการ

ทางสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั และสถาบนัต่างๆในสงัคม คนที่อยู่ในวฒันธรรมต่างกนัย่อมมพีฤติกรรมการ

ซื้อที่แตกต่างกนั การก าหนดกลยุทธจ์ึงตอ้งแตกต่างกนัไปส าหรบัตลาดที่มวีฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรม

สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

  1.1.วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการด าเนินชีวิตที่เรียนรูแ้ละถ่ายทอด สืบ

ต่อกนัมาผ่านการอบรมและขดัเกลาทางสงัคม ซึง่ถอืเป็นพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซื้อและพฤติกรรมของ

บคุคล 

  1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) มรีากฐานมาจากเชื้ อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาค รวมท ัง้ขอ้

ปฏบิตัิทางวฒันธรรมและสงัคมที่แตกต่างกนัไปจากกลุ่มอื่น ท าใหม้ผีลต่อชีวติความเป็นอยู่ ความตอ้งการ แบบ

แผนการบรโิภค พฤตกิรรมการซื้อทีแ่ตกต่างกนัและในกลุม่เดยีวกนัจะมพีฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั 
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  1.3 ช ัน้ทางสงัคม (Social class) เป็นการจดัล  าดบับุคคลในสงัคมจากระดบัสูงไประดบัต า่ โดยใช ้

ลกัษณะที่คลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่งหนา้ที่ของบุคคลเพื่อจะเป็น

แนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยชัน้ทางสงัคมของบุคคลสามารถเลื่อนข ัน้ไดท้ ัง้ขึ้นและลง เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางรายได ้

อาชพี ต าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน เช่น เมือ่บคุคลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น กจ็ะแสวงหาการบรโิภคทีด่ขีึ้น 

 

2. ปจัจยัทางสงัคม เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลท ัง้ทางตรงและทางออ้มต่อ

พฤตกิรรมการซื้อ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ท ัง้ที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม และส่งผลต่อทศันคติ ความคิดเหน็ และค่านิยมของบุคคล ผูบ้ริโภคจึงมกัไดร้บัอิทธิพลจาก

กลุม่อา้งองิทีต่นไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะปฏบิตัติามกลุม่อา้งองิเพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัทางสงัคม 

 

   2.2 ครอบครวั สมาชิกในครอบครวัมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ริโภคมากที่สุด ท ัง้ในเรื่อง

ทศันคต ิความคิดเหน็ และค่านิยมส่วนบคุคล 

   2.3 บทบาทและสถานะของบุคคล บุคคลจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายกลุ่ม โดยแต่ละบุคคลจะ

มบีทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานภาพเป็นสิ่งที่ก  าหนดขึ้นส าหรบักระจายอ านาจ หนา้ที่

ความรบัผดิชอบ ฉะนัน้ในการตดัสินใจซื้อ ผูบ้ริโภคมกัจะมบีทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวขอ้งกบั การตดัสนิใจซื้อ

สนิคา้ของตนเอง และผูอ้ื่นดว้ย 

 

3. ปจัจยัส่วนบุคคล คือ ลกัษณะท ัว่ไปของประชากร ซึ่งจดัเป็นลกัษณะขอ้มลูปฐมภูมทิี่ผูศึ้กษาใหค้วาม

สนใจ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครวั รวมไปถึงค่านิยมและ

รูปแบบการด ารงชีวิต ที่จะแสดงออกมาในรูปกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น เน่ืองจากเป็นปจัจยัพื้นฐานที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคโดยลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัน้ี จดัเป็นปจัจยัดา้นบุคคลมอีิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนั 

 

4. ปจัจยัดา้นจิตวิทยา ถอืเป็นปจัจยัภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึนึกคิดของผูบ้ริโภค ในการเลอืกซื้อ

สินคา้หรือบริการของบุคคล ประกอบดว้ย การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้ ความเชื่อ ทศันคติ บุคลิกภาพ และ

แนวคิดของตนเอง  
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ส าหรบักระบวนการการสรา้งการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอน ชนุดม รอดการทุกข ์

(2558) อา้งถงึ Peter and Donnelly (2011) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ เป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการซื้อเมื่อผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความ

ตอ้งการหรือปญัหา ผูซ้ื้อมีความรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผูซ้ื้อเป็นอยู่จริงกบัสภาวะที่เขาปรารถนา

ความตอ้งการ อาจถูกกระตุน้จากภายใน ซึ่งจะกา้วสู่ข ัน้ตอนที่ 2 แต่กระบวนการอาจหยุดที่ข ัน้ตอนน้ี ถา้ปจัจยั

อื่นๆ ไมส่อดคลอ้ง เช่น ฐานะ รายได ้กบัความตอ้งการ 

 

2. การแสวงหาทางเลอืก แหล่งที่ใชใ้นการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคมาจากหลายแหล่ง เช่น ครอบครวั 

เพื่อน พนกังานขาย และสื่อมวลชน เป็นตน้ จ านวนหรือระยะเวลาการหาขอ้มูลข่าวสารขึ้นกบัระดบัของความ

พยายาม ถา้สินคา้ราคาสูง สินคา้ที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการแสวงหาขอ้มูลนานหรือตอ้ งการ

จ านวนขอ้มลูมาก 

 

3. การประเมนิทางเลอืก ผูบ้ริโภคจะใชข้อ้มลูข่าวสารที่ไดเ้พื่อประเมนิค่าทางเลอืก เปรยีบเทยีบทางเลอืก

อื่นๆ ก่อนตดัสนิใจซื้อ นกัการตลาดตอ้งท าดา้นทีไ่ดเ้ปรยีบเหนือกว่าดา้นที่เสยีเปรยีบในสายตาของผูบ้ริโภค 

 

4. การตดัสนิใจซื้อ ในการประเมนิผูบ้ริโภคจะจดัล  าดบัความชอบในสนิคา้ต่างๆ และเลอืกสินคา้ที่ชอบ

มากที่สุด แต่มปีจัจยั 2 ปจัจยัทีจ่ะมาขดัขวางระหว่างความตัง้ใจซื้อกบัการตดัสนิใจซื้อ คือ ทศันคติของผูอ้ื่น และ

ปจัจยัทางสถานการณ์ทีค่าดไม่ถงึ ในการตดัสนิใจซื้อผูบ้ริโภคจะท าการตดัสนิใจย่อย 5 ประการ ไดแ้ก่ ตราสนิคา้ 

เลอืกผูข้าย จ านวน จงัหวะเวลา และ การช าระเงนิ 

 

5. การประเมนิหลงัการซื้อ หลงัจากตดัสินใจซื้อไปแลว้ผูบ้ริโภคจะประเมนิคุณค่าหรือประโยชนท์ี่ไดร้บั

จากสนิคา้หรอืบรกิาร ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจกจ็ะเกดิการซื้อซ  า้และการแนะน าปากต่อปากแก่ลูกคา้ใหม่ 
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ภาพที่ 2.1  โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค S-R Theory   

ทีม่า: Kotler and Gary (2001) 

 

แนวคดิเกีย่วกบัความคาดหวงั 

 

         ความคาดหวงั หมายถึง ความน่าจะเป็นที่ถูกรบัรูข้องการตอบสนองความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึง

โดยเฉพาะของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต เน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตมีผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมเป็นอย่างมาก(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548)ไดอ้ธิบายว่า ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 

ระดบั ไดแ้ก่ 

ความรูส้กึนึกคดิ 

ของผูบ้รโิภค 

(Buyer’s black box) 

ลกัษณะของผูบ้รโิภค 

     ปจัจยัทางวฒันธรรม 

     ปจัจยัทางสงัคม 

     ปจัจยัส่วนบคุคล 

     ปจัจยัทางจติวทิยา 

กระบวนการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภค 

     ความตอ้งการทีไ่ดร้บั-   

     การกระตุน้ 

     การแสวงหาขอ้มลู 

     การประเมนิทางเลอืก 

     การตดัสนิใจซื้อ 

     ความรูส้กึหลงัการซื้อ 

 

สิง่กระตุน้ภายนอก 

(Stimulus) 

สิง่กระตุน้ทางการตลาด 

     ผลติภณัฑ ์

     ราคา 

     การจดัจ าหน่าย 

     การส่งเสรมิการตลาด 

 

สิง่กระตุน้อืน่ๆ 

     เศรษฐกจิ 

     เทคโนโลย ี

     การเมอืง 

     วฒันธรรม 

 

การตอบสนองของผูบ้รโิภค 

(Buyer’s responses) 

การเลอืกผลติภณัฑ ์

การเลอืกตราสนิคา้ 

การเลอืกผูข้าย 

การเลอืกเวลาในการซื้อ 

การเลอืกปรมิาณในการซื้อ 
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          1) ระดบับริการในอุดมคติ ( Ideal Service Level) เป็นระดบับริการที่ผูบ้ริโภคมุ่งมาดปรารถนา 

(Whished) ทีจ่ะไดร้บั 

          2) ระดบับรกิารทีป่รารถนา (Desired Service Level) เป็นระดบับรกิารทีป่รารถนาจะเป็นระดบับริการที่

ลูกคา้ตอ้งการหรือหวงัว่าจะไดร้บับริการอย่างนัน้ในสถานการณ์เช่นน้ี ระดบับริการที่ปรารถนาจะต า่กว่าระดบั

บรกิารในอดุมคต ิ

          3)ระดบับริการที่พอรบัได ้(Adequate Service Level) เป็นระดบับริการที่ต า่ที่สุดที่ผูบ้ริโภคจะยอมทน

หรอืยอมรบัโดยไรค้วามไมพ่อใจ  

          4)ระดบับริการที่คาดไวล้่วงหนา้ (Predicted Service Level) เป็นระดบับริการที่ผูบ้ริโภคหวงัว่าจะไดร้บั

จากธุรกิจที่ใหบ้รกิาร ซึง่ระดบับริการทีค่าดไวล้่วงหนา้จะอยู่ในช่วงตัง้แต่ระดบับรกิารในอุดมคติจนถงึระดบับรกิาร

ทีพ่อรบัได ้ 

          5) ระดบัระยะห่างที่ยอมรบัได(้Zone of Tolerance) เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างระดบับริการที่ปรารถนากบั

ระดบับรกิารทีพ่อรบัได ้เรยีกว่าเขตทีส่ามารถยอมทนได ้

 

แนวคดิการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองโลจทิ (Logit Model) 

 

 การวเิคราะหท์ฤษฏพีื้นฐานของ Logistic Regression (กลม ท่าเรือรกัษ ์และ เกยีรตพิงษ ์เจยีรนยัธนะ

กิจ, 2549 อา้งใน ประวิทย ์พิมพะสาร , 2555) ประกอบดว้ยทฤษฏีต่างๆ คือ ทฤษฏีอรรถประโยชน์ (Utility 

Theory) ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการวิเคราะหท์างสถิติ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการวเิคราะหเ์ชิงถดถอยที่มค่ีาตวั

แปรตาม (y) ประกอบดว้ย 0 กบั 1 

 

 ทฤษฏอีรรถประโยชน ์(Utility Theory) 

 

 หลกัการของทฤษฏีอรรถประโยชน์ หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมกัคิดค านวณอย่างละเอียดบน

สมมติฐานของการเลอืกอย่างมเีหตุผล (Rational Behavior) คือ การที่ผูต้ดัสนิใจเลอืกสามารถใชข้อ้มลูท ัง้หมด 

(Available Information) ในการพิจารณาการตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและไดร้บัความพึงพอใจสูงที่สุดหรือ

อรรถประโยชนสู์งทีสุ่ด 

 

 ทฤษฏอีรรถประโยชนเ์ป็นทฤษฏพีื้นฐานหลกัของเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ทฤษฏพีฤตกิรรม

ผูบ้ริโภคอาศยัความพงึพอใจของผูเ้ลอืกที่ไดร้บัจากการใชบ้ริการโดยความพงึพอใจดงักล่ าวก็คือ อรรถประโยชน ์
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การวดัอรรถประโยชน์โดยใชแ้นวคิดอรรถประโยชน์เชิงอนัดบั (Ordinal Utility) ซึ่งก็คือความพอใจที่ไม่ถูก

ก าหนดเป็นหน่วยของการวดัความพงึพอใจได ้แต่สามารถจดัอนัดบัเปรียบเทยีบความมากหรือนอ้ยได ้หรือกล่าว

อกีนยัหน่ึงว่าผูบ้ริโภคสามารถก าหนดอรรถประโยชนข์องทางเลอืกในรูปแบบของล  าดบัหรอืต าแหน่งความพงึพอใจ

ของทางเลอืกเท่านัน้ ไมส่ามารถอธบิายจ านวนอรรถประโยชนม์ค่ีาเป็นเท่าใด 

 

 ฟงักช์ ัน่อรรถประโยชน ์(Utility Function) 

 

 ฟงัก์ช ัน่อรรถประโยชน์เป็นรูปแบบหลกัของการอธิบายการวิเคราะหท์ฤษฏีพื้นฐานของ Logistic 

Regression ดว้ยเป็นฟงักช์ ัน่ที่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าอรรถประโยชนก์บัปจัจยัต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ที่

เป็นตน้เหตทุ  าใหเ้กดิค่าอรรถประโยชนห์รอืค่าความพงึพอใจในการเลอืก 

 

 จากนิยามจะเห็นไดว้่าฟงักช์ ัน่อรรถประโยชนใ์ชก้บัอรรถประโยชน์เชิงนบัที่สามารถแสดงรูปแบบของ

ฟงักช์ ัน่อรรถประโยชนต์ามสมการ 

 

  Utility  = U(X1, X2, ….., Xn) 

 

  โดยที ่ U(X) = Utility Function 

   X = ปจัจยัทีม่ผีลท าใหเ้กดิอรรถประโยชน ์

 

 อรรถประโยชน์จะถูกสมมติใหแ้ปรผนัเชิงเสน้ตรงตามปจัจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลตามพื้นฐานต่อการ

ตดัสนิใจ การศึกษาน้ีจงึสรา้งแบบจ าลองพฤติกรรมการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนกัท่องเทีย่วชาวไทย โดย

อาศยัปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย ดงันัน้การสรา้งแบบจ าลองจะใชป้จัจยัเหลา่น้ีเป็นตวัแปรเชงิเสน้ตรงในฟงักช์ ัน่อรรถประโยชน์

เพื่อน าไปใชใ้นการหาความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตรของนกัท่องเทีย่วชาวไทยและการวเิคราะห์

นยัส าคญัต่างๆ ของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อแบบจ าลองที่สรา้งขึ้น 

 

 การผสมผสานทฤษฏีความน่าจะเป็น (Probability Theory) กบัฟังก์ช ัน่อรรถประโยชน์ (Utility 

Function) จุดสรุปของการวิ เคราะห์ทฤษฏีพื้ นฐานของ Logistic Regression อ ันประกอบดว้ยทฤษฏี

อรรถประโยชน ์ฟงักช์ ัน่อรรถประโยชน ์ทฤษฏคีวามน่าจะเป็น และการวเิคราะหท์างสถติิ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ



16 

  

วเิคราะหเ์ชิงถดถอยที่มค่ีา Dependent Variable (y) ประกอบไปดว้ย 0 กบั 1 สามารถแสดงดว้ยแนวคิดและ

ทฤษฏทีางคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหต์ามทฤษฏ ีRandom Utility Theory และ Probability Theory เป็น

พื้นฐานการหาฟงักช์ ัน่ความน่าจะเป็นในการเลอืก 

 

 แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) หรือแบบจ าลองโลจสิตกิ (Logistic Model) เป็นแบบจ าลองที่น ามาใช ้

กะประมาณหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) ซึ่งตวัแปรตามมค่ีาไม่ต่อเน่ืองลกัษณะค่าพยากรณ์จะตกอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เน่ืองจากตวัแปรตามที่

ศึกษานัน้มีสเกล (Scale) เป็นนามบญัญตัิ (Nominal) ในการวิเคราะหป์จัจยัที่มีผลต่อตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของนกัท่องเที่ยว จึงไดก้ าหนดใหม้ีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก คือ นกัท่องเที่ยวเลือกเที่ยว (Y=1) และ

นกัท่องเที่ยวไม่เลอืกเทีย่ว (Y=0) แบบจ าลองโลจิทจะใชฟ้งักช์นัความน่าจะเป็นสะสมแบบโลจิสตกิ (Cumulative 

Logistic Probability Function) ใชว้ิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยตวัแปร

อสิระนัน้จะเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ หรอืตวัแปรหุ่นกไ็ด ้เงือ่นไขของสมการถดถอยโลจติมดีงัน้ี 

 

 1) ไมจ่  าเป็นตอ้งมกีารแจกแจงแบบโคง้ปกติ 

 2) ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมไมจ่ าเป็นตอ้งเท่ากนั 

 3) ตวัแปรตามมค่ีาเพยีง 2 ค่า คือ 0 หรอื 1 

 

 รูปแบบโอกาสทีน่่าจะเป็นของแบบจ าลองถดถอยโลจสิตกิ 

 

Pi  = F (a + bXi)       (1) 

 

โดยที ่ Pi คือ โอกาสทีน่่าจะเป็นของเหตกุารณ์ 

F คือ ฟงักช์นัของความน่าจะเป็นสะสมแบบถดถอยโลจิสตกิ 

a คือ ค่าคงที ่

b คือ ค่าสมัประสทิธิ์ของตวัแปรอสิระทีค่าดว่าจะมผีลของสมการที ่(i) 

Xi คือ ตวัแปรอสิระทีค่าดว่าจะมผีล เลอืกตวัที ่i 

 

Pi  = F (Zi)     (2) 

โดยที ่ Zi มค่ีาเท่ากบั  𝛽0  + 𝛽1 𝑋1+ ….+ 𝛽𝑘  𝑋𝑘   
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β คือ ค่าสมัประสทิธิ์ (Coefficient) ของตวัแปรสุ่ม 

 

Zi  = F-i (P) 

 

 

  Zi = a + bXi    (3) 

 

จาก (2) และ (3) 

 

  Pi  = F (Zi) 

 

  Pi  = F (a + bXi) 

 

Pi  = 
1

1+𝑒−𝑧𝑖
   (4) 

 

 น า (1+ 𝑒−𝑧𝑖 ) คูณท ัง้สองขา้งของสมการ (4) 

 

𝑃𝑖(1 + 𝑒−𝑧𝑖) = 1   (5) 

 

หาร Pi  ทัง้สองขา้งของสมการ (5) 

 

 

1 + 𝑒−𝑧𝑖  = 
1

𝑃𝑖
 

 

หรอื  𝑒−𝑧𝑖   = 
1−𝑃𝑖

𝑃𝑖
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  𝑒𝑧𝑖   = 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
  (6) 

 

เมือ่หา Log ของสมการ (6) จะได ้

 

   Zi = log 𝑓(𝑥) (
Pi

[1−P]i
)              (7) 

ตวัแปรตามในสมการถดถอยของแบบจ าลองโลจิต คือ Log ของเหตุการณ์ที่จะตอ้งตดัสินในทางเลือก 

(
Pi

[1−P]i
)หรือสดัส่วนของ Probability ที่เหลอื ซึ่งจุดเด่นของแบบจ าลองโลจิตคือจะใหค่้าความน่าจะเป็นอยู่

ในช่วง 0-1 เท่านัน้ 

 

โดยแบบจ าลองสามารถเขยีนในรูปท ัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

Zi = log 𝑓(𝑥) (
Pi

[1−P]i
)         = 𝛽0  + 𝛽1 𝑋1+ ….+ 𝛽𝑘  𝑋𝑘   

  

 เมื่อไดค่้าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแลว้ ตอ้งแปลงค่าสมัประสิทธิ์ เหล่าน้ีใหอ้ยู่ในรูป

ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) โดยสามารถหาไดด้งัน้ี 

 

 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋𝑘
 =  𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑖)* 𝛽𝑘  

 

 โดยที ่  𝛽𝑘  คือ ค่าสมัประสทิธิ์ทีป่ระมาณไดข้องตวัแปร 𝑋𝑘 

 

ตวัแปรตามในสมการถดถอยของแบบจ าลองโลจทิ คือ โอกาสความน่าจะเป็นของการเลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตรของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

 

โดยท ัว่ไปแบบจ าลองสองทางเลอืก (Binary response model) มแีบบจ าลองที่ใชใ้นการวเิคราะห ์2 แบบจ าลอง 

ไดแ้ก่ 
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 1) แบบจ าลองโลจทิ (Logit Model) 

 2) แบบจ าลองโพรบทิ (Probit Model) 

 

การเปรียบเทยีบแบบจ าลองโลจทิและโพรบทิ พบว่าแบบจ าลองท ัง้ 2 น้ี มตีรรกะและวธิีการประมาณค่าเหมอืนกนั 

แต่มีขอ้สมมติเกี่ยวกบัการกระจายของค่าคาดเคลื่อนต่างกนั คือ โพรบิตก าหนดใหม้ีการกระจายแบบปกติ 

(Normal distribution) และแบบจ าลองโลจทิมกีารกระจายแบบโลจสิตกิ (Logistic) ซึ่งแบบจ าลองโลจทิจะเป็นที่

นิยมในการวจิยัมากกว่าเพราะสามารถใชก้บัขอ้มลูที่มกีารกระจายแบบปกติและแบบโลจิสตกิได ้โดยในการศึกษา

คร ัง้น้ีจงึใชแ้บบจ าลองโลจทิท าการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปเกี่ยวกบัพื้นที่ศึกษา 

 

          ไพบูลย ์(2561) ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบวัสวรรค ์ไดต้ ัง้ขึ้นโดย

เกษตรกร ตามความตอ้งการของเกษตรกร สืบเน่ืองจากเกษตรกรในหมู่ที่ 9,10 ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลกและหมูบ่า้นใกลเ้คียง มกีารประกอบอาชพีการเกษตรหลายอย่าง ท ัง้พชืไร่ ไมผ้ล พชืผกั ยางพารา 

ฯลฯ ซึ่งการประกอบอาชีการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บา้นดงักล่าว มปีญัหาต่อเน่ืองมายาวนาน ท ัง้ในดา้นขาด

ความรูเ้รื่องการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ขาดเงินทุน ขาดแคลนแหล่งน า้  ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ การผลิต

การเกษตร ตน้ทนุการผลติสูง ผลผลติต า่ ผลติสนิคา้ทีไ่ม่ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานและความปลอดภยั ท าใหเ้กษตรกร

มรีายไดต้ า่ มีหน้ีสินมาก เกษตรกรจึงไดป้ระชุมปรึกษาหารือกนั เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว มี

ความเห็นตรงกนัว่า การที่จะแกไ้ขปญัหาใหไ้ดอ้ย่างย ัง่ยืนนัน้ จะตอ้งรวมตวักนัจดัต ัง้เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อ

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และมโีอกาสเขา้ถงึการบรกิาร/การใหค้วามช่วยเหลอืจากภาครฐัไดส้ะดวกขึ้น 

 

ขอ้มลูพื้นฐาน 

 

        เกษตรกรไดจ้ดัใหม้กีารประชุม เพื่อขอจดัตัง้กลุ่มวสิาหกิจชมชน โดยไดร้บัการจดทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน 

จากส านกังานเกษตรอ าเภอวงัทอง เมื่อวนัที่ 7 ธนัวาคม 2553 ใชช้ื่อกลุ่มว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตรผสมผสานบวัสวรรค์” รหสัลงทะเบยีน 6-65-08-08/1-0016 ที่ต ัง้อยู่ที่ เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 9 ต าบลวงันก

แอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก โทร.089-6421461 email paiboon1938@hotmail.com มสีมาชิกเริ่มแรก

ก่อตัง้ จ านวน 17 คน ปจัจบุนัมสีมาชกิ จ านวน 164 คน โดยไดก้ าหนดวตัถปุระสงคไ์ว ้ดงัน้ี 
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         1.ส่งเสรมิและพฒันาการผลติพชืหลกัของสมาชิก โดยเนน้ การลดตน้ทนุการผลติ เพิม่ผลผลติ ผลติ

สนิคา้ทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 

         2.ส่งเสรมิและพฒันาการแปรรูปผลลิการเกษตรทีม่มีากตามฤดูกาล 

         3.ส่งเสรมิการออมของสมาชกิ 

         4.จดัหาแหลง่ทนุเพือ่สนบัสนุนปจัจยัการผลติ ตามแผนการผลติของสมาชกิ 

         5.ประสานงานเรื่องการตลาด ในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ของสมาชกิ 

 

กจิกรรมที่ด าเนินการ 

 

         1.จดัตัง้ศูนยเ์รียนรู ้ใชช้ื่อว่า “ศูนยก์ารเรียนรูก้ารท าการเกษตรที่ดีและเหมาะสม” เพื่อเป็นสถานที่ในการ

ฝึกอบรม ประชมุ ศึกษาดูงาน ของสมาชกิและผูส้นใจ 

         2.พฒันาประสทิธภิาพสทิธภิาพการผลติพชืหลกัของสมาชกิ เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

         3.ท าการแปรรูปผลผลติการเกษตรที่มมีากตามฤดูกาล เช่น มะมว่ง มะขามเปรี้ยว 

         4.จดัตัง้รา้นคา้ เพือ่เป็นสถานที ่รวบรวม/จ าหน่าย ปจัจยัการผลติ ใหแ้ก่สมาชกิและผูส้นใจ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 

งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจงัหวดัพษิณุโลก 

 

          นงศนุ์ช บญุกล า่ (2558) ไดท้  าการจดัเก็บขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวทางการเกษตรดว้ยระบบ GPS จ านวน 9

ฐานขอ้มลูการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลูดา้นทรพัยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริเวณพื้นที่ท ัง้ 4 อ าเภอใน

จงัหวดัพษิณุโลก ประกอบดว้ย อ าเภอวงัทอง บางกระทุ่ม นครไทย และเนินมะปราง และเชื่อมโยง 5 อ าเภอไดแ้ก่ 

เมอืง ชาติตระการ บางระก า วดัโบสถแ์ละพรหมพริาม ภายใตโ้ครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ 1.

ส ารวจศกัยภาพของแหลง่ทรพัยากรทางการเกษตร 2.ศึกษาการบริหารจดัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของชมุชนในดา้น

กิจกรรม สาธารณูปโภค และการด าเนินการดา้นเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน 3.การส ารวจแหล่งที่ต ัง้โดยใช ้

ต าแหน่งทางภูมิศาสตร ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละอ าเภอที่มศีกัยภาพ และความ

พรอ้มในการพฒันาชุมชนเพื่อสรา้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส ารวจท ัง้สิ้น 26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานในพื้นที่จริง พรอ้มท าการสมัภาษณ์และใช ้

วิธีการส ารวจในพื้นที่ รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์ (เครื่องGPS)ในการก าหนดพิกดัเสน้ทางเพื่อจดัท าฐานขอ้มูล
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สารสนเทศภูมศิาสตรด์า้นเสน้ทางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดว้ย ผลการศึกษาพบว่ามเีพยีง 4 อ าเภอจาก

ท ัง้สิ้น 9อ าเภอที่มศีกัยภาพดา้นการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได ้ดงัน้ี อ าเภอนครไทย ต าบลร่องกลา้พบ

กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติพชืผกัเมอืงหนาว อ าเภอวงัทอง พบว่ามกีลุ่มแม่บา้นแปรรูปผลผลติเกษตร ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอเนินมะปรางพบว่ามศูีนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง บา้นผารงัหม ีและอ าเภอบางกระทุ่ม พบว่าม ีศูนย์

เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง หรือ วิสาหกิจชุมชนวงัตาบวั ต าบลนครป่าหมากเน่ืองจาการมีทรพัยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์ โดยมแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีส่วยงาม และเป็นทีด่ึงดูด เช่นผาภูลมโล ความโดดเด่นดา้นวถิชีีวติ/

วฒันธรรม/ประเพณี เป็นชมุชนทีใ่ชว้ถิชีวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

งานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมและปจัจยัที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 

 

          มขุธิดา ผวิเกลี้ยง (2550) ไดท้  าการศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความตอ้งการพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศ ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎรธ์านีการศึกษาคร ัง้น้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิโดยการจดัเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าจ านวน 381 ชุด ใน

ระหว่างเดอืนธนัวาคม2549 ถงึ กุมภาพนัธ ์2550 และขอ้มลูทุตยิภมูโิดยท าการรวบรวมจากเอกสาร งานวจิยั และ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยสถติิเชิงพรรณนาและคุณภาพดว้ยวธิีการทางสถติิ

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อหาค่าทางสถติ ิเช่นรอ้ยละ และอนัดบั รวมถงึการทดสอบหาค่าความสมัพนัธด์ว้ย

ค่าไคสแควร ์ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มอีายุระหว่าง 16-25 ปี มรีายไดร้ะหว่าง 

500-1,000เหรียญสหรฐัต่อเดือน และส่วนใหญ่เป็นชาวสวีเดน วตัถุประสงคเ์พื่อเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่

เดนิทางมาเป็นคร ัง้แรก โดยเดอืนทีม่กัจะเดินทางมาท่องเทีย่วจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่างและสะดวก ในส่วนของ

การจดักิจกรรมจะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกมาท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่รูจ้กัเกาะเต่าจากการที่มผูีแ้นะน า 

และใชร้ะยะเวลาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าประมาณ 5 วนั โดยมค่ีาใชจ่้ายในการท่องเที่ยวประมาณ 201-300 เหรียญ

สหรฐั โดยเป็นการใชจ่้ายส าหรบัค่าที่พกัเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นในเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการ

ท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากท่าเรือจงัหวดัชุมพร และตอ้งการใหเ้กาะเต่ามกีารปรบัปรุงในดา้น

ของกิจกรรม และคิดว่าจะมกีารเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าอีก เน่ืองจากชื่นชอบในความสวยงามทาง

ธรรมชาติและชอบวฒันธรรมของประเทศไทย ส่วนของปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อการท่องเที่ยว สรุปไดว้่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัในดา้นของทศันียภาพ และชื่นชอบกิจกรรมด าน า้ และผลทดสอบความสมัพนัธ ์

ณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้มูลการท่องเที่ยวและ

ปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว กล่าวคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล จะมคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลการ

ท่องเที่ยวในดา้นของวตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง คร ัง้ที่เดนิทาง รอบระยะเวลาที่เดินทางเดอืนที่มกัจะเดินทาง ผล
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ของกิจกรรมต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว แหล่งที่มาของการรูจ้กั ระยะเวลาท่องเที่ยว จ านวนเงนิในการท่องเที่ยว 

ประเภทค่าใชจ่้าย วธิีการเดินทาง สิ่งที่ตอ้งการใหป้รบัปรุง การตดัสนิใจเดินทางกลบัมา และมคี วามสมัพนัธก์บั

ปจัจยัภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเที่ยวในดา้นปจัจยัที่มีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยว กิจกรรมที่ท  า

ระหว่างท่องเทีย่ว ทีพ่กั และกจิกรรมที่สนใจ ยกเวน้ เพศ และรายได ้จะไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการจดักิจกรรมที่มี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกมาท่องเทีย่ว 

 

          จกัรพงษ ์ขวญัเมือง (2553) ไดท้  าการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยการศึกษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่างที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนสงิหาคม – ตลุาคม พ.ศ.2552 สถติิที่ใชว้เิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลข และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังาน/

ลูกจา้ง ม ีรายไดร้ะหว่าง 5,000 - 9,999 บาทต่อเดอืน และอยู่อาศยันอกจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และพฤตกิรรม

การท่องเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของชาวไทย พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มจีดุหมายปลายทางในการท่องเที่ยวใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ความถี่ในการมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาเป็นคร ัง้ที่ 5 ขึ้นไป โดยทราบเรื่องการ

ท่องเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจากสื่อบุคคลในครอบครวั/ญาติมากที่สุด โอกาสที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไมแ่น่นอน ช่วงเดือนที่ตอ้งการมาท่องเที่ยวคือ ช่วงเดือนตลุาคมถงึเดือนธนัวาคม ชอบ

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวดัและศาสนสถาน โดยตดัสินใจมาท่องเที่ยวร่วมกบัครอบครวั/ญาติ มี

จุดประสงคเ์พื่อท่องเที่ยว/พกัผ่อนส่วนตวั โดยเดินทางมาเองกบัครอบครวั/ญาติ มผูีร่้วมเดินทางมาท่องเที่ยวใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามากกว่า 5 คน ส่วนใหญ่ไม่พกัแรม ดา้นค่าใชจ่้ายดา้นค่าหาร เครื่องดื่ม และซื้ อของที่

ระลึก เสียค่าใชจ่้าย300 - 500 บาทต่อคนต่อคร ัง้ ค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่อคร ัง้ 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการท่องเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของกลุ่ม

ตวัอย่างที่ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 พบว่าปจัจ ัยส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการท่องเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดอืนที่ตอ้งการท่องเที่ยว รูปแบบ

สถานที่ท่องเที่ยว ผูร่้วมเดินทาง ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร เครื่องดื่ม และซื้อของที่ระลกึ และค่าเดินทางท่องเ ที่ยวใน

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา การศึกษาระดบัความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เดินทางท่องเที่ยวภายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาของกลุ่มตวัอย่างพบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามส าคญัมาก

ทีสุ่ด และระดบัความส าคญัรองลงมาไดแ้ก่ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และราคา 
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          สุพรรณี ปราศราคิน (2549) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยใชข้อ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ ใชว้ิธีการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยจ านวนท ัง้สิ้น 400 คน ท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 

ประกอบกบัการใชส้ถติิพรรณนาและสถติไิคสแควรใ์นการวเิคราะห ์ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อายุ 20-29 ปี เป็นโสด มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มรีายไดต้ า่กว่า 

10,000 บาทต่อเดือน เคยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะชา้งแลว้ รบัทราบขอ้มูลการท่องเที่ยวจากหนงัสือ/นิตยสาร 

เดนิทางมาเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผ่อน มาโดยรถส่วนตวักิจกรรมที่นิยมคือ เลน่น า้ทะเล พกัทีบ่งักะโล ซึง่มรีาคา

อยู่ระหว่าง 1,000– 1,499 บาท ค่าใชจ่้ายในการมาท่องเที่ยวต่อคร ัง้อยู่ที่ 4,000 บาทขึ้นไป ปญัหาที่นกัท่องเที่ยว

ประสบมากที่สุด คือ ที่พกัราคาแพง นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญักบัความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของ

สถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด นกัท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจหลงัจากการเดินทางในระดบัมาก การทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า อาชีพและรายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัวตัถปุระสงคห์ลกัของการมาท่องเที่ยว อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพาหนะที่ใชใ้นการเดนิทาง ลกัษณะของสถานทีพ่กั และ ค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ของ

การมาท่องเทีย่ว 

 

          Stanciu (2013) ไดศึ้กษาเรื่องทศันคติ และแรงจูงใจของผูซ้ื้อสินคา้พื้นเมอืงด ัง้เดิม/ผลติภณัฑช์ีวภาพ 

ในบริบทดา้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเมอืง Sibiu ,Romania ไดท้  าการส ารวจในตลาดและงานเทศกาลที่มกีาร

ขายสินคา้พื้นเมอืง/ผลติภณัฑท์างชีวภาพ โดยสินคา้เป็นที่รูจ้กัและสรา้งความพึงพอใจการส ารวจเกิดขึ้นระหว่าง 

เดือน พฤษภาคมถงึพฤศจกิายน 2012 ใน 4 พื้นที่ ไดแ้ก่ ตลาดชาวนาTransilvania, ตลาดHuet  ที่มงีานแสดง

อาหารและสินคา้ทางการเกษตรพื้นเมือง , สินคา้พื้นเมืองและของท ามือในหา้งคารฟ์ูร ์และในตลาดการเกษตร 

Rasinary,เมอืง sibiu  รวมท ัง้มเีทศกาลPeony festival จาก Gura Raului (ก.ค.2012), เทศกาลชีสและบร ัน่ดี

บว๊ยจาก ชุมชน Rasinari(ส.ค 2012), และเทศกาลงานทอ้งถิน่ จากพพิธิภณัฑ ์ในAstra Sibiu (ส.ค-ก.ย 2012)

ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศึกษา คือแบบสอบถาม ใชก้ลุม่ตวัอย่างคนซื้อสนิคา้พื้นเมอืง/สนิคา้ชวีภาพ จ านวน 25 คน 

ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานของอาหารคือราคาที่สมเหตุสมผล ความพึงพอใจ ยงัคงตอ้งการและคน้หาเป็น

จ านวนมาก คุณภาพของอาหารสูงมบีทบาทส าคญัต่อระดบัทางสงัคมและกลุม่รายไดสู้ง ดงันัน้จากการศึกษา ความ

คิดเหน็ผูบ้ริโภค พบว่าอนัดบั1 ส าหรบัสถานที่ผลติสนิคา้อาหาร รอ้ยละ40,อาหารที่ถูกสุขลกัษณะรอ้ยละ 30 และ 

มคุีณค่าทางโภชนาการรอ้ยละ 10 จากการวเิคราะหแ์บบสอบถาม เกี่ยวกบัความสามารถในการผลติสนิคา้พื้นเมอืง 

จากผูซ้ื้อ 25 คน ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 20-30ปี, สนิคา้พื้นเมอืงหรือสนิคา้ชีวภาพที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดคือ 

ผลติภณัฑจ์ากนม เน้ือ และพวกขนมปงั ,ความตอ้งการสินคา้ที่มากสุดคือผลติภณัฑจ์ากนมทัง้ของแกะและววั 

เน้ือสตัว ์ตามมาดว้ยผลติภณัฑจ์ากผึ้งและและขนมปงั โดยยงัมคีวามมุ่งหวงัจะซื้อผลไม ้ผกั ชาสมนุไพร และน า้
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ผลไม ้และสนิคา้ที่ตอ้งการนอ้ยที่สุดคือแยม ของหวาน ไข ่ผกั น า้เชื่อม ไวน ์และบร ัน่ด ีเหตผุลการเลอืกซื้อสนิคา้

พื้นเมอืง พบว่าเพื่อสุขภาพเป็นหลกั รองลงมามองดา้นคุณภาพ, ในดา้นราคาสินคา้ ส่วนใหญ่ยอมจ่ายมากขึ้นได ้

ส  าหรบัสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้ชวีภาพ และยอมจ่ายมากขึ้นส าหรบัสนิคา้ที่ดทีี่สุด ,ดา้นตวัเลอืกทีจ่ะซื้อจากผูผ้ลติ

คนเดิม พบว่า ส่วนใหญ่มกัจะซื้อจากผูผ้ลติเดิม โดยส่วนมากชอบที่จะซื้อจากคนเดียวกนั ซึ่งจะเหน็ไดว้่าเกิดการ

เชื่อมต่อกนัระหว่างผูผ้ลติกบัคนซื้อ  

          

 

งานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห ์binary logit model 

 

          สุรชยั จนัทรจ์รสัและคณะ(2559) ไดท้  าการวเิคราะหอ์ุปสงคใ์นการกลบัมาท่องเทีย่วซ  า้จงัหวดัน่านภายใน

รอบ 12 เดือนโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหด์ว้ยแบบจ าลองสองทางเลอืก (Binary logit model)และวิเคราะหอ์ุป

สงคก์ารเลือกสถานที่พกัของนกัท่องเที่ยวโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหด์ว้ยแบบจ าลองทางเลือก (multinomial 

logit model) เป็นแบบจ าลองที่มลีกัษณะเป็นสมการพฤติกรรม ซึ่งจะแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าจะเป็น

ของโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกทางเลอืกต่างๆกบัปจัจยัทีค่าดว่าจะมคีวามสมัพนัธซ์ึ่งแบบจ าลองที่ไดจ้ะอาศยัแนวคิด

จากทฤษฎผูีบ้ริโภคผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่ออุปสงคก์ารตดัสนิใจกลบัมาเที่ยวซ า้ของนกัท่องเที่ยวใน

รอบ12เดอืนมากทีสุ่ดคือ ความประทบัใจในความสวยงามของแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิรองลงมาคือระยะทาง

ทางจากภูมลิ  าเนาของนกัท่องเที่ยวกบัจงัหวดัน่านซึ่งนกัท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคเหนือมโีอกาสกลบัมาเที่ยวซ า้ในรอบ

12เดือนมากกว่าภาคอื่นๆ และในส่วนของปจัจยัที่มผีลต่ออุปสงคก์ารเลอืกประเภทที่พกัพบว่านกัท่องเที่ยวเลอืก

สถานที่พกัจากบรรยากาศ สิ่งแวดลอ้มและความสวยงามของที่พกั , สถานที่ที่ต ัง้ของที่พกั,ลกัษณะการท่องเที่ยว 

และจ านวนวนัที่ใชเ้ดินทางท่องเที่ยวภายในจงัหวดัน่าน เป็นตวัแปรที่สามารถอธิบายการเลือกที่ พกัในอุทยาน

แห่งชาติและที่พกัประเภทรีสอรท์เมือ่เทยีบกบัการเลอืกที่พกัประเภทโรงแรมไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติิ โดยการ

เลอืกสถานที่พกัจากบรรยากาศสิง่แวดลอ้มและความสวยงามของที่พกัเป็นปจัจยัทีเ่พิม่โอกาสใหน้กัท่องเทีย่วเลอืก

พกัในอุทยานแห่งชาติและรีสอรท์เพิ่มขึ้น ในขณะน่ีการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและเชิงอนุรกัษเ์ป็นปจัจยัที่ท  าให ้

นกัท่องเทีย่วมโีอกาสเลอืกพกัในอทุยานแห่งชาติและรสีอรท์ลดลง 

               

          ฐติารยี ์สุพรรณศรี (2558) ศึกษาพฤติกรรมและปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้ริการทีพ่กัของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทย และการศึกษาการใหบ้ริการที่พกัแรมของผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย โดยไดใ้ชแ้บบจ าลองโลจิทในการวเิคราะห ์และค่าอตัราส่วนรอ้ยละ จากกลุ่มตวัอย่างท ัง้หมด385 คน 

ผลการศึกษาพบว่าผูท้ี่มภีูมลิ  าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นปจัจยัที่ มผีลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวอ าเภอ
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เชียงคานเพราะเดินทางสะดวกไม่ใชเ้วลานาน รายไดท้ี่เพิม่ขึ้นท าใหค้นตดัสนิใจมาเที่ยว ช่วงเทศกาลก็มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเทีย่วและคา้งแรมเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีดา้นอาหารและประเพณียงัเป็นอีกปจัจยัในการตดัสนิใจเที่ยว ปจัจยั

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก คุม้ค่าราคาพบว่าบรรยากาศท าใหน้กัท่องเที่ยวตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากกว่าความ

สะดวก รวมไปถงึการต่อรองราคาที่พกัไดก้็ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกนั ดา้นผูป้ระกอบการ ส่วน

ใหญ่สรา้งเพื่อเพิ่มรายไดใ้หค้รอบครวั มีนกัท่องเที่ยวเขา้พกัอย่างต่อเน่ือง ท ัง้ช่วงในฤดูกาลและนอกฤดูกาล

ท่องเที่ยวโดยผูป้ระกอบการมกีารแข่งขนักนัดา้นราคาหอ้งพกั ซึ่งสภาพแวดลอ้มและที่ต ัง้อยู่ติดถนนคนเดิน และ

ส่วนใหญ่ไดจ้ดัท ากจิกรรมและจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึร่วมดว้ย 

 

          นฐัฐยา วงษส์วสัดิ์  (2557) ศึกษาการวเิคราะหป์จัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมสเีขยีวของผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมสีเขยีว โดยเก็บแบบสอบถามจ านวน 

2,500 ชุด จาก 15 จงัหวดัท ัว่ประเทศไทย โดยใชว้ธิีในการสุ่มตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดยการใชแ้บบจ าลองโลจิท 

จากผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัที่มผีลท าใหผู้บ้ริโภคมพีฤตกิรรมสเีขยีวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ปจัจยัดา้นทศันคติของ

ผูบ้ริโภค รองลงมาเป็นความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม ฉลากและมาตรฐาน แรงจูงใจเรื่องรกัสิ่งแวดลอ้ม/ลด

ภาวะโลกรอ้น ตามล าดบั ในขณะทีป่จัจยัดา้น generation M,X,Y กบั generation B เป็นไปในทศิทางลบ แสดง

ใหเ้หน็ว่า generation B มพีฤติกรรมสเีขยีวมากกว่า generation M,X,Y ส่วนปจัจยัดา้นอาชีพ ไดเ้ปรียบเทยีบ

อาชีพธุรกิจส่วนตวั รบัจา้ง พนกังานเอกชน และราชการ/รฐัวิสาหกิจ กบัอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มี

พฤติกรรมสีเขยีวมากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตวั รบัจา้ง พนกังานเอกชน และราชการ/รฐัวสิาหกิจ อย่างมนียัส าคญั

ทางสถติ ิ

 

         ทิพวดี เคาวางกูร (2553)  ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร

ส าเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาผูบ้ริโภคท ัว่ไปในกรุงเทพมหานครจานวน 6 เขต ใช ้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์ จ านวนตวัอย่างท ัง้หมด 400 คน โดยขอ้มูลท ัว่ไปของผูบ้ริโภค และ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ วเิคราะหโ์ดยใชค่้ารอ้ยละ ระดบัความคิดเหน็ของปจัจยัที่มผีลต่อการ

บริโภค วิเคราะหโ์ดยใชค่้าเฉลีย่ และการทดสอบแบบ t-test และส าหรบัการวเิคราะหป์จัจยัที่มีผลต่อการบริโภค

วเิคราะหโ์ดยแบบจ าลองโลจิท (Logit) ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 

มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี มรีายไดส้่วนบุคคลระหว่าง 10,001-20,000 บาท และท างานหรือเรียน 6-8 ช.ม./วนั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ พบว่ามผูีท้ี่ตดัสนิใจบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ รอ้ยละ 

59.50 โดยเหตุผลที่เลอืกบริโภคเพราะความสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลา  ส าหรบักลุ่มตวัอย่างที่เลอืกไม่บริโภค

อาหารส าเร็จรูป รอ้ยละ 40.50 ซึ่งเหตุผลที่ไม่บริโภคเพราะราคาแพง และกลุ่มตวัอย่างที่บริโภคนัน้มค่ีาใชจ่้ายใน
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การซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเฉลี่ย 42.98 บาท/กล่อง ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างที่ไม่บริโภคนัน้มคีวามพอใจที่จะ

จ่ายเงนิเพื่อซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็เฉลีย่ 28.13 บาท/กล่อง จากการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนผสมทาง

การตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่บริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แขง็ ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นราคามากที่สุด ในขณะ

ทีก่ลุม่ตวัอย่างที่ไม่บรโิภคใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการขายมากที่สุด และในการศึกษาปจัจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารสาเรจ็รูปแช่แขง็ พบว่า มตีวัแปรทีม่นียัส าคญั คือ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาเดนิทาง

มายงัรา้นจ าหน่าย ราคาที่ผูบ้ริโภคซื้อ/ยอมจ่ายส าหรบัอาหารสาเร็จรูปแช่แขง็ ความพงึพอใจดา้นราคา และระดบั

รายได ้

 

งานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัความคาดหวงัในการท่องเที่ยว  

 

          วราภรณ์ สุขแสนชนานนัท ์(2559) ไดท้  าการศึกษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อ

การบริการโฮมสเตยใ์นเกาะยอ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการโฮมสเตยใ์นเกาะยอ จงัหวดั

สงขลาในช่วงปีพ.ศ.2556-2557 จ านวน 260 ตวัอย่าง ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติิเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่ น าเสนอผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการใชบ้ริการ

ดว้ยเทคนิค Importance Performance Analysis (IPA) และสมมตฐิานการวจิยัดว้ยค่าสถติ ิt-test ผลการวจิยั

พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัและความพึงพอใจในปจัจยัทางดา้นตลาด 7Ps ของนกัท่องเที่ยวต่อการใช ้

บริการโฮมสเตยใ์นเกาะยอ อยู่ในระดบัมาก แต่คะแนนความพึงพอใจมค่ีาต า่กว่าคะแนนความคาดหวงัท ัง้ใน

ภาพรวมและปจัจยัย่อยโดยที่คะแนนเฉลีย่ความคาดหวงัอยู่ในช่วง 3.75-3.97 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลีย่ความพงึ

พอใจอยู่ในช่วง 3.40-3.79 คะแนน และเมื่อท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ แต่ละดา้นดว้ยวิธีIPA พบว่าคะแนน

เฉลี่ยความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว อยู่ในQuadrant II ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑบ์ริการ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แสดงว่า มคีวาม

สมดุลระหว่างความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวกบัความสามารถในการใหบ้ริการของโฮมสเตยใ์นการสรา้งความพึง

พอใจใหเ้กิดขึ้น ส่วนดา้นการส่งเริมการตลาด อยู่ใน Quadrant I แสดงว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวไม่ได ้

รบัการตอบสนองอย่างเพยีงพอ 

                    

          ทพิรตัน ์วรกลัากุล (2551) ศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวที่มผีลต่อการท่องเที่ยวตลาดน า้

ด าเนินสะดวก กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคือ นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในตลาดน า้ด าเนินสะดวก 

จ านวน400คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยคอมพวิเตอร ์สถติิทีใ่ช ้

ในการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
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คาดหวงัต่อการท่องเที่ยวตลาดน า้ด าเนินสะดวกอยู่ในระดบัสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล  าดบัจาก

ค่าเฉลีย่มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ดา้นศิลปวฒันธรรมและดา้นสถานที่ท่องเทีย่ว 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ศึกษาสภาพทัว่ไปทาง

เศรษฐกจิและสงัคมของ

นกัท่องเทีย่ว 

การวเิคราะหส์ถติเิชงิ

พรรณนา 

 

ขอ้มลูทุตยิภูม ิจากการ

ทบทวนงานวจิยั 

ขอ้มลูปฐมภมู ิจาก

แบบสอบถาม 

กรมการท่องเที่ยว ใหค้วามส าคัญกับความ

หลากหลายของ รูปแบบการท่องเที่ยว  กรม

ส่งเสริมการเกษตร มุ่งเนน้ใหน้ าการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร มาเป็นตวัเพิม่มลูค่าในภาคการบรกิาร 

แนวโนม้ที่เติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวในจงัหวดั

พิษณุโลกและการมีศักยภาพการเ ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจและความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วชาว

ไทยต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัพษิณุโลก 

2. ศึกษาพฤตกิรรมและปจัจยัที่มี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยว

เชงิเกษตร 

 

Binary logit model 

 

ขอ้มลูทุตยิภูม ิจากการทบทวน

งานวจิยั 

ขอ้มลูปฐมภมู ิจากแบบสอบถาม 

 

แนวทางในการพฒันาและท าการตลาดใหแ้ก่ธุรกจิท่องเที่ยวเชงิเกษตรของตนเองและในพื้นที่ และเป็นขอ้มลู

พื้นฐานในงานวจิยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ศกึษาความคาดหวงัที่มีตอ่การ

ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

วิเคราะห์ระดบัความคาดหวงั

โดยใช้ Likert’scale,สถิติเชิง

พรรณนา 

ข้อมลูทตุิยภมูิ จากการทบทวน

งานวจิยั ข้อมลูปฐมภมูิ จาก

แบบสอบถาม 
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ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิด 

สมมตฐิาน 

 

          จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดสมมติฐานที่ใชใ้น

การศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยวตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร และความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ดงัน้ี 

1. เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมลิ  าเนา ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

2. ลกัษณะการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (Favorite tourism) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการทีน่กัท่องเที่ยวตดัสนิใจท่องเที่ยว

เชงิเกษตร 

3.บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการท่องเที่ยว (Person )เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการทีน่กัท่องเทีย่วตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

4.ช่วงเวลาทีนิ่ยมเดนิทางท่องเทีย่ว (Time ) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการทีน่กัท่องเทีย่วตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

5.ลกัษณะการเดินทางทีช่ื่นชอบ (Pattern Tourism) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยวตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

6.ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Experience) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยวตดัสนิใจท่องเที่ยว

เชงิเกษตร 

7.วตัถุประสงค์หลกัของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา (Objective)เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการที่

นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

8.เหตุผลของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา (Reason) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการที่นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

9.รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชื่นชอบ (Type of agrotourism) เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการที่นกัท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

10.ชนิดของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชื่นชอบ (Activities) เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการที่นกัท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

11.รูปแบบการติดต่อใชบ้ริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (contact service) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

12.ค่าใชจ่้ายในการซื้อ (Expenses) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการทีน่กัท่องเที่ยวตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
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13.ช่องทางการไดร้บัข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา ( Information) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่

นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

14.ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Knowledge score) เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการที่นกัท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

15.ทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Attitude Score) เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการที่น ักท่องเที่ยวตดัสินใจ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

16.ความตะหนักต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environment concern Score)  เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการที่น ักท่องเที่ยว

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

17.ความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วในแต่ละดา้นมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั 

 

 



บทที่ 3 

 

วธิวีจิยั 

 

ขอ้มลูและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

 การวจิยัคร ัง้น้ีมขี ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ประเภท ดงัน้ี 

 

1.  ขอ้มลูทตุยิภมู ิ 

 

 ขอ้มลูทุตยิภมูจิะไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ขอ้มลูท ัว่ไปเกี่ยวกบั

จงัหวดัพษิณุโลก จากขอ้มลูวทิยานิพนธ ์บทความ หนงัสอื ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หน่วยงานราชการในจงัหวดั

พษิณุโลกและวสิาหกจิชมุชนเกษตรผสมผสานกลุม่บวัสรรค ์อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก 

 

2.  ขอ้มลูปฐมภมู ิ

 

 ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเที่ยวใน

แหลง่ท่องเทีย่วพื้นที ่อ  าเภอวงัทอง จ านวน 400 ตวัอย่าง 

 

2.1 ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

 

ส าหรบัประชากรที่ตอ้งการศึกษาในครัง้น้ี คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ

ในอ.วงัทอง ช่วงเดือน  มกราคม-กมุภาพนัธ ์2561 เน่ืองจากผูศึ้กษาไม่ทราบถงึจ านวนประชากรท ัง้หมด จึงเลอืก

วธิีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบถงึขนาดของประชากรที่แน่นอน และท าการเลอืกแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดย

วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญ ดงันัน้ จึงพิจารณาเลอืกขนาดตวัอย่างที่เหมาะสม โดยใชสู้ตรการหาจ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่กี่ยวกบัค่าเฉลีย่ทางคณิตศาสตร ์(Anderson Sweeney and Williams, 2008) ดงัน้ี 

 

𝑛 =  
𝑍2𝜎2

Ε2
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โดยที่ 𝑛  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีต่อ้งการ 

𝑍 ค่าสถติิทีม่กีารแจกแจงแบบปกต ิณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 

𝜎2 ค่าความแปรปวนของประชากร   

Ε  ค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า μ ดว้ย �̅�  ก าหนดใหม้ค่ีาเท่ากบั รอ้ยละ 5 

 

แทนค่าตวัแปรในสมการ  𝑛 =
(1.96)2(0.52)

0.052  

 

                                 n= 384.16  

 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ประมาณ 385 ตวัอย่าง เพิ่มอีก15 ตวัอย่ าง เป็น400 ตวัอย่างซึ่งภายหลงัการ

ตรวจเอกสารมกัจะพบว่ามงีานวจิยัอื่นๆใชจ้  านวนตวัอย่างประมาณ 400 ตวัอย่าง 

 

2.2 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ซึง่แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

 

          สว่นที่ 1 ขอ้มลูท ัว่ไปดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ภมูลิ  าเนา เพศ อายุ อาชีพ 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 

 

          ส่วนที่ 2และ3 แบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ปจัจยัดา้นความรู ้ทศันคติ และความตะ

หนกัต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ตามทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

                  ปจัจยัภายใน: แรงจูงใจ ความสนใจส่วนตวั วตัถุประสงคก์ารท่องเที่ยว ประสบการณ์ดา้นการ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตร ความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคต ิความตะหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 

                  ปจัจยัภายนอก: รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความรูท้ี่มใีนแหล่งท่องเที่ยว ที่ต ัง้ 

บรรยากาศ ค่าใชจ่้าย ช่วงเวลาท่องเที่ยว ลกัษณะการเดินทาง:พกัแรม/ไปกลบั การเขา้ถึงขอ้มูล  ผลิตภณัฑ์

ทอ้งถิ่น/พืชผกั ผลไม ้ที่พกั อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก ใกลแ้หล่งท่องเที่ยวอื่นๆ บุคลากร วิถีชีวิตชนบท/

ประเพณีทอ้งถิน่ 
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          ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูดา้นความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัมากที่สุด, 4 หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัมาก, 3 หมายถงึ ระดบัความคาดหวงั

ปานกลาง, 2 หมายถงึ ระดบัความคาดหวงันอ้ย ,1 หมายถงึ ระดบัความคาดหวงันอ้ยทีสุ่ด 

 

           สว่นที่ 5 ขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะอื่นๆ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 

 

วธิีการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ตามวตัถปุระสงคด์งัน้ี 

 

          2.1 การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์อ้ 1และ3 เป็นการ

วิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป  ใชค่้าสถิติ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (percentage), ค่าเฉลี่ย และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  อธิบายสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัพษิณุโลก และความ

คาดหวงัของนกัท่องเที่ยวที่มต่ีอธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจงัหวดัพิษณุโลก โดยก าหนดระดบัความคาดหวงั 5 

ระดบั ไดแ้ก่ 5 หมายถงึ ความคาดหวงัมากที่สุด, 4 หมายถงึ ความคาดหวงัมาก ,3 หมายถงึ ความคาดหวงัปาน

กลาง,2 หมายถงึ ความคาดหวงันอ้ย,1 หมายถึง ความคาดหวงันอ้ยที่สุด แปลความหมายระดบัค่าเฉลี่ยโดยใช ้

Likert ’ scale   

          2.2 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะหป์จัจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร จะใชแ้บบจ าลองโลจทิ โดยตวัแปร Y ม ี2 ค่า คือ เลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตร และ ไม่

เลอืกท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งสามารถก าหนดแบบจ าลอง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยวเชงิเกษตรของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดัพษิณุโลกไดด้งัน้ี 

Z (x)  = β0 + β1 Sex+ β2 Age + β3 Status + β4 Education + β5 Home + β6 Occupation + 

β7 Inc + β8 Favorite_tourism + β9 Person+ β10 Time+ β11 Pattern_ tourism + β12 Experience 

+ β13 Objective + β14 Reason+β15 Type_agritourism+ β16 Activities +β17 Contact service+ 

β18 Expense + β19 Information + β20 Knowledge_Score+ β21 Attitude_Score + β22 

Environmentconcern _Score  
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โดยที ่Z(x) คือ ความน่าจะเป็นทีน่กัท่องเทีย่วจะตดัสนิใจเลอืกและไมเ่ลอืกไปท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

β0 - β22 คือ ค่าสมัประสทิธข์องตวัแปรต่างๆทีจ่ะท าการประมาณค่า และมรีายละเอยีดของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

 

ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

เพศ (Sex)  คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเที่ยวเป็นเพศหญิง เท่ากบั 0 เมื่อนกัท่องเที่ยวเป็นเพศ

ชาย 

อายุ (Age) คือ อายุของผูต้อบแบบสอบถาม (ปี) 

สถานภาพ (Status) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเที่ยวมสีถานะโสด เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเที่ยวมี

สถานะอื่นๆ 

การศึกษา (Education) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อนกัท่องเที่ยวมกีารศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดบั

ปรญิญาตร ีเท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วมกีารศึกษาต า่กว่าระดบัปรญิญาตรี 

ภูมลิ  าเนา (Home) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเที่ยวอยู่ภาคเหนือ เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเที่ยวอยู่

ภาคอื่นๆ  

อาชีพ (Occupation) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อนักท่องเที่ยวเป็นพนักงานเอกชน เท่ากบั 0 เมื่อ

นกัท่องเทีย่วประกอบอาชพีอื่นๆ 

รายได ้(Income) คือ รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม (บาท) 

 

ดา้นพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ลกัษณะการท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบ (Favorite tourism) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบมาก

ทีสุ่ดเป็นการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วชื่นชอบมากทีสุ่ดเป็นการท่องเทีย่วอื่นๆ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว (Person )คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อนักท่องเที่ยวมกัเที่ยวกบั

ครอบครวั/ญาต ิเท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วมกัเทีย่วกบับคุคลอื่นๆ 

ช่วงเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว (Time ) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเที่ยวเดินทางช่วงวนัเสาร์-

อาทติย ์เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วเดนิทางช่วงวนัอื่นๆ 

ลกัษณะการเดินทางที่ชื่นชอบ (Pattern Tourism) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเทีย่วเลอืกพกัแรม 

เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วเลอืกลกัษณะอื่นๆ 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Experience) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อนกัท่องเที่ยวไม่เคยมี

ประสบการณท่์องเทีย่วเชงิเกษตร เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วเคยมปีระสบการณ์ท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
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วตัถปุระสงคห์ลกัของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา (Objective) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่

นกัท่องเทีย่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พกัผ่อนหย่อนใจ เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วมวีตัถปุระสงคอ์ื่นๆ 

เหตุผลของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา (Reason) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อเหตุผลของ

การท่องเทีย่วคือความน่าสนใจของสถานทีท่่องเทีย่ว เท่ากบั 0 เมือ่เหตผุลของการท่องเทีย่วเป็นอย่างอื่นๆ 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชื่นชอบ (Type of agrotourism) คือ ต ัวแปร Dummy เท่าก ับ 1 เมื่อ

นกัท่องเทีย่วชื่นชอบรูปแบบสวนผลไม ้เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วชื่นชอบรูปแบบอื่นๆ 

ชนิดของกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีช่ื่นชอบ (Activities) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมือ่นกัท่องเทีย่ว

เนน้กจิกรรมการให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตร เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วเนน้กจิกรรมชนิดอื่นๆ 

รูปแบบการติดต่อใชบ้ริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (contact service) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เมื่อ

นกัท่องเทีย่วตดิต่อใชบ้รกิารผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต เท่ากบั 0 เมือ่นกัท่องเทีย่วตดิต่อใชบ้รกิารผ่านทางอื่นๆ 

ค่าใชจ่้ายในการซื้อ (Expenses) คือ จ านวนบาทต่อคร ัง้  

ช่องทางการไดร้บัขา่วสารการท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา (Information) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 

เมื่อนกัท่องเที่ยวไดร้บัข่าวสารผ่านจากเวปไซต/์อินเตอรเ์น็ต เท่ากบั 0 เมื่อนกัท่องเที่ยวไดร้บัข่าวสารผ่านจาก

ช่องทางอื่นๆ 

 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคตแิละความตะหนักต่อสิง่แวดลอ้มในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร (Knowledge score) เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบค าถาม 5 ขอ้ ที่

เกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตร มคีะแนนเตม็5 คะแนน 

ทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วเชิงเกษตร (Attitude Score) เป็นระดบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบค าถาม 5 ขอ้ ที่เกี่ยวกบั

ทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง = 5 

คะแนน,เห็นดว้ย= 4 คะแนน ,ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน,ไม่เห็นดว้ย = 2 คะแนน,ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน  

โดยมคีะแนนเตม็ 25 คะแนน 

ความตะหนกัต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environment concern Score)  เป็นระดบัคะแนนที่ไดจ้ากการตอบค าถาม 5 ขอ้ 

ที่เกี่ยวกบัความตะหนกัต่อสิ่งแวดลอ้มในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5ระดบั 

ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ = 5 คะแนน,เหน็ดว้ย= 4 คะแนน ,ไมแ่น่ใจ = 3 คะแนน,ไมเ่หน็ดว้ย = 2 คะแนน,ไมเ่หน็

ดว้ยอย่างยิง่ = 1 คะแนน  โดยมคีะแนนเตม็ 25 คะแนน 
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บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

 ในบทน้ีเป็นการอธิบายผลการศึกษาขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมในการ

ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยัดา้นพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิง

เกษตร ดา้นความรู ้ทศันคต ิและความตะหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม และระดบัความคาดหวงัต่อการท่องเทีย่วเชิงเกษตร

ที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวบนเสน้ทางสนัเขา อ.วงั

ทอง จงัหวดัพษิณุโลก โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชดุ ซึง่ผลการศึกษามดีงัน้ี 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิและสงัคมของนักท่องเที่ยว 

ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของนกัท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ภูมลิ  าเนา อาชีพ 

รายไดต่้อเดอืน มผีลการศึกษาดงัน้ี 

 

1. เพศ  

 

จากการส ารวจ พบว่านกัท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 290 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 72.5 และเพศ

ชายจ านวน 110 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 27.5 ดงัตารางที ่4.1 

 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

หญงิ 290 72.50 

ชาย 110 27.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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2. อายุ  

 

จากการส ารวจ พบว่าอายุเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่อยู่ที ่30 ปี ซึง่อายุมากทีสุ่ดคือ 57 ปี และอายุนอ้ยที่สุด 

คือ 12 ปี โดยช่วงอายุที่มาท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคือช่วงอายุ 21-30ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.75 และช่วง

อายุทีจ่  านวนนอ้ยทีสุ่ดคือช่วงอายุมากกว่า50ปี จ านวน7คน คิดเป็นรอ้ยละ1.75 ดงัตารางที4่.2 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

 

ช่วงอายุ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

21 – 30 ปี 239 59.75 

31 – 40 ปี 128 32.00 

41 – 50 ปี 17  4.25 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 9  2.25 

มากกว่า 50 ปี 7  1.75 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

3. สถานภาพ  

 

จากการส ารวจพบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นรอ้ยละ74 รองลงมาสถานภาพ

สมรส จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 ดงัตารางที4่.3 

 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

โสด 296 74.00 

สมรส 91 22.75 

หย่ารา้ง 13 3.25 

รวม 400 100.0 
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ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

4. ระดบัการศึกษา  

 

จากการส ารวจพบว่านกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 301 ราย คิดเป็นรอ้ยละ75.25 

รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ17.50 และนอ้ยทีสุ่ดเป็นระดบัการศึกษาปรญิญาเอก

เพยีงจ านวน 2คน คิดเป็นรอ้ยละ0.50 ดงัตารางที4่.4 

 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ปรญิญาตร ี 301 75.25 

ปรญิญาโท  70 17.50 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  14   3.50 

อนุปรญิญา / ปวส.   8   2.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้ / ต า่กว่า   4   1.00 

ปรญิญาเอก   2   0.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 

5. ภมูลิ  าเนา 

 

จากการส ารวจ พบว่านกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มภีูมลิ  าเนาอยู่ทางภาคเหนือ จ านวน150 ราย คิดเป็นรอ้ยละ37.50 

รองลงมามีภูมิล  าเนาภาคกลาง จ านวน131 ราย คิดเป็นรอ้ยละ32.75 และนกัท่องเที่ยวที่มีภูมิล  าเนาทางภาค

ตะวนัออกมจี านวนนอ้ยทีสุ่ดเพยีงจ านวน 10 ราย คิดเป็นรอ้ยละ2.50 ดงัตารางที4่.5 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมลิ  าเนา 

 

ภมิูภาค จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เหนือ 150 37.50 

กลาง 131 32.75 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 89 22.25 

ใต ้ 20 5.00 

ตะวนัออก 10 2.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

6. อาชพี  

 

จากการส ารวจ พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 211 ราย คิดเป็นรอ้ย

ละ52.75 อนัดบัสองเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 78 ราย คิดเป็นรอ้ยละ19.50 อนัดบัสามประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 56 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 14  และประกอบอาชพีคา้ขายมจี านวนนอ้ยที่สุดเพยีงจ านวน

13 ราย คิดเป็นรอ้ยละ3.25 ดงัตารางที4่.6 

 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชพี 

 

อาชีพ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 211 52.75 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 78 19.50 

ธุรกจิส่วนตวั 56 14.00 

นกัเรยีน / นกัศึกษา 28  7.00 

อื่นๆ 14  3.50 

คา้ขาย 13  3.25 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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7. รายไดต่้อเดอืน  

 

จากการส ารวจ พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ของนกัท่องเที่ยวอยู่ที่ 26,766.06 บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000-

30,000 บาท จ านวน 213 ราย คิดเป็นรอ้ยละ53.25 รองลงมามรีายไดอ้ยู่ในช่วงนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั15 ,000บาท 

จ านวน 90 รายคิดเป็นรอ้ยละ 22.50 โดยมรีายไดสู้งสุด150,000 บาท และต า่สุดคือไมม่รีายได ้ดงัตารางที4่.7  

 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

 

ระดบัรายไดต่้อเดือน จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

15,001 – 30,000 บาท 213 53.25 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 90 22.50 

30,001 – 45,000 บาท 54 13.50 

45,001 – 60,000 บาท 30  7.50 

มากกว่า 60,000 บาท 13 3.25   

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

  

    สว่นที่ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยัดา้น

พฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 

1. ลกัษณะการท่องเที่ยวทีน่กัท่องเทีย่วชื่นชอบทีสุ่ด 

 

จากการส ารวจ พบว่าลกัษณะการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วชื่นชอบทีสุ่ดคือการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิจ านวน 308 

คน คิดเป็นรอ้ยละ77 รองลงมาเป็นการท่องเทีย่วแนวผจญภยั จ านวน45 คน คิดเป็นรอ้ยละ11.25 และการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ8.50 ส่วนลกัษณะการท่องเที่ยวทีน่กัท่องเทีย่วชื่นชอบมี

จ านวนนอ้ยทีสุ่ดคือการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ จ านวน4 ราย คิดเป็นรอ้ยละ1 ดงัตาราง4.8 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะการท่องเทีย่วที่นกัท่องเทีย่วชื่นชอบ

ทีสุ่ด 

ลกัษณะการท่องเที่ยว จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เชงิธรรมชาติ 308 77.00 

แนวผจญภยั 45 11.25 

เชงิวฒันธรรม 34  8.50 

เชงิเกษตร  9  2.25 

เชงิสุขภาพ  4  1.00 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

2. บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการท่องเที่ยว 

 

จากการส ารวจ พบว่าใครคือบคุคลทีม่อีิทธพิลต่อการเดนิทางท่องเทีย่ว ค าตอบที่ไดร้บัส่วนใหญ่จากนกัท่องเทีย่ว

คือครอบครวั จ านวน143 ราย คิดเป็นรอ้ยละ35.75 รองลงมาคือเพือ่น จ านวน 126 ราย คิดเป็นรอ้ยละ31.50 

และคนรกั จ านวน 110 ราย คิดเป็นรอ้ยละ27.50 ดงัตารางที4่.9  

 

 

ตารางที่ 4.9 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบคุคลทีม่อีิทธพิลต่อการท่องเทีย่ว 

 

บคุคลที่มีอทิธิพล จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ครอบครวั 143 35.75 

เพือ่น 126 31.50 

คนรกั 110 27.50 

ตนเอง  21  5.25 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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3. ช่วงเวลาทีนิ่ยมท่องเที่ยว 

 

จากการส ารวจ พบว่าช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่ สุดคือช่วงวนัหยุดเสาร ์อาทติย ์จ านวน 

173 ราย คิดเป็นรอ้ยละ43.25 รองลงมาเป็นช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษห์รือช่วงเทศกาล จ านวน105 ราย คิดเป็นรอ้ย

ละ26.25 และช่วงวนัจนัทรถ์งึศุกร ์จ านวน 101 ราย คิดเป็นรอ้ยละ25.25 นอกจากน้ียงัมนีกัท่องเที่ยวจ านวน 21

ราย คิดเป็นรอ้ยละ5.25 ทีนิ่ยมท่องเทีย่วในช่วงเวลาอื่นๆทีส่ะดวกโดยไมร่ะบุช่วงเวลาทีแ่น่นอน ดงัตารางที4่.10 

 

ตารางที่ 4.10 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่นิยมท่องเที่ยว 

 

ช่วงเวลา จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

วนัจนัทร-์ศุกร ์ 101 25.25 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ/์เทศกาล 105 26.25 

วนัเสาร-์อาทติย ์ 173 43.25 

อื่นๆ 21 5.25 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

4. ลกัษณะการเดินทางท่องเทีย่ว 

 

ลกัษณะการเดินทางท่องเทีย่วของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัจะเดินทางไปพกัแรมมากถงึ 352 ราย คิดเป็นรอ้ยละ

88.00 และมนีกัท่องเทีย่วจ านวน 48 ราย คิดเป็นรอ้ยละ12.00 ทีนิ่ยมเดนิทางไปกลบั ดงัตารางที4่.11 

 

ตารางที่ 4.11 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่ว 

 

ลกัษณะการเดินทาง จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

พกัแรม 352 88.00 

ไปกลบั 48 12.00 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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5. จ านวนวนัทีนิ่ยมพกัแรม 

 

เมือ่นกัท่องเทีย่วเดินทางไปท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จ านวน 174 ราย คิดเป็นรอ้ยละ49.43 จะใชเ้วลา

ท่องเทีย่วและพกัแรมมากทีสุ่ด 2คืน รองลงมาจะพกัแรม 1 คืน จ านวน104 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 29.55 และมี

นกัท่องเทีย่วจ านวนเพยีง 2 ราย ทีพ่กัแรม7 และ 15 คืน คิดเป็นรอ้ยละ0.28 ดงัตารางที4่.12 

 

ตารางที่ 4.12 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนวนัทีนิ่ยมพกัแรม 

 

จ านวนวนัที่พกัแรม จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

2 คืน 174 49.43 

1 คืน 104 29.55 

3 คืน  55 15.63 

5 คืน   9  2.56 

4 คืน   8  2.27 

7 คืน   1  0.28 

15 คืน   1  0.28 

รวม 352 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

6. รูปแบบการพกัแรมที่นกัท่องเทีย่วนิยม 

 

ในกรณีที่นกัท่องเทีย่วมกีารพกัแรม ไดส้อบถามถงึรูปแบบการพกัแรมแบบใดทีน่กัท่องเทีย่วชื่นชอบค าตอบทีไ่ด ้

คือการพกัแรมในรสีอรท์ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด จ านวน144 ราย คิดเป็นรอ้ยละ40.90 รองลงมาเป็นโรงแรม 

จ านวน 134 ราย คิดเป็นรอ้ยละ38.07 และ โฮมสเตย ์จ านวน 41 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 11.65 ดงัตารางที4่.13 
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ตารางที่ 4.13 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบการพกัแรมทีน่กัท่องเที่ยวนิยม 

 

รูปแบบการพกัแรม จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

รสีอรท์ 144 40.90 

โรงแรม 134 38.07 

Home Stay  41 11.65 

กางเตน็ท ์ 26 7.39 

บา้นญาต/ิเพือ่น  6 1.71 

อื่นๆ  1 0.28 

รวม 352 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

7. ประสบการณก์ารท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา 

 

จากการส ารวจนกัท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา พบว่าส่วนใหญ่ไมเ่คยมปีระสบการณ์

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรมาก่อน จ านวน362 ราย คิดเป็นรอ้ยละ90.50 และมเีพยีง 38 ราย คิดเป็นรอ้ยละ9.50 

เท่านัน้ทีเ่คยมปีระสบการณก์ารท่องเทีย่วเชงิเกษตร ดงัตารางที่4.14 

 

ตารางที่ 4.14 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณก์ารท่องเทีย่วเชงิเกษตรบน

เสน้ทางสนัเขา 

 

ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เคย 38 9.50 

ไมเ่คย 362 90.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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8. การเลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตร  (กรณีไมเ่คยมปีระสบการณ์) 

 

เน่ืองจากการส ารวจอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ไมไ่ดเ้ป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขาเช่น น า้ตกไผ่สี

ทอง วดัไผ่ใหญ่ไพรญาราม จึงไดส้อบถามนกัท่องเที่ยวที่ไม่เคยมปีระสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนั

เขาว่าจะเลือกเขา้ไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขาหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่จะเขา้ไปใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา จ านวน362 ราย คิดเป็นรอ้ยละ90.50 และมนีกัท่องเที่ยวจ านวน38 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ9.50 ทีจ่ะไมเ่ขา้ไปในแหลางท่องเที่ยวเชงิเกษตร ดงัตารางที4่.1 

ตารางที่ 4.15 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตร  (กรณีไม่

เคยมปีระสบการณ)์ 

 

ทางเลอืกท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ไปเทีย่ว 362 90.50 

ไมไ่ปเทีย่ว  38  9.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

9. แหลง่ท่องเที่ยวบนเสน้ทางสนัเขาทีต่ ัง้ใจมาท่องเทีย่ว 

 

จากการส ารวจนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเสน้ทางสนัเขาในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ไดเ้ป็นการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรบนเสน้ทางสนัเขาเช่น น า้ตกไผ่สทีอง วดัไผ่ใหญ่ไพรญาราม พบว่าในการท่องเที่ยวบนเสน้ทางสนัเขาคร ัง้น้ี

ต ัง้ใจจะมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใดบนเสน้ทางสนัเขา ผลการส ารวจที่ได ้พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ตัง้ใจมา

เที่ยวที่น า้ตกไผ่สทีอง จ านวน 215 ราย รองลงมาเป็นสวนหลงรกัไทย(สวนทุเรียน)จ านวน 133 ราย, สวนมณีทพิ 

(สวนผลไมผ้สมผสาน) จ านวน 111 ราย, ภกัดีฟารม์ (ฟารม์กวาง ที่พกั รา้นอาหาร) จ านวน 110 ราย และสวน

เกษตรไพบูลย ์(ศูนยเ์รยีนรูก้ารเกษตรไมผ้ลและทีพ่กั) จ านวน 95 ราย ดงัตารางที4่.15 
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ตารางที่ 4.16 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหลง่ท่องเทีย่วบนเสน้ทางสนัเขาทีต่ ัง้ใจมาท่องเที่ยวใน

คร ัง้น้ี 

 

แหล่งท่องเที่ยวบนเสน้ทางสนัเขา จ านวน 

(ราย) 

    1.น า้ตกไผ่สทีอง 215 

    2. สวนหลงรกัไทย(สวนทเุรียน) 133 

    3.สวนมณีทพิ(สวนผลไมผ้สมผสาน) 111 

    4.ภกัดฟีารม์ (ฟารม์กวาง ที่พกั รา้นอาหาร) 110 

    5.สวนเกษตรไพบูลย ์ 

    (ศูนยเ์รียนรูก้ารเกษตรไมผ้ลและทีพ่กั) 

 95 

    6.บา้นภมูาตา (ทีพ่กั อาหาร)  92 

    7.วดัไผ่ใหญ่ไพรญาราม  91 

    8.บอ่คากาเดน้ท(์ผกัปลอดสารพษิ)  84 

    9.สวนศรปกั (ไมด้อกไมป้ระดบั)  71 

   10.สมพลการเ์ดนท(์สวนผลไมผ้สมผสาน)   70 

   11.สวนโพธิ์ทอง(สวนผลไมแ้ละพนัธุไ์ม)้  69 

   12.สวนพงษแ์ตง(สวนล าไยที่พกั รา้นอาหาร)  51 

   13.สวนพพูนู (สวนมะยงชดิ ทีพ่กั รา้นอาหาร)  49 

   14.อื่นๆ   9 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

10. วตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่วบนเสน้ทางสนัเขา 

 

ส าหรบัวตัถปุระสงคห์ลกัในการเดนิทางท่องเทีย่วบนเสน้ทางสนัเขา พบว่า วตัถปุระสงคใ์นการพกัผ่อนหย่อนใจมา

เป็นอนัดบัหน่ึง จ านวน 371 ราย รองลงมาเป็นการมาซื้อผลผลติทางการเกษตร จ านวน 117 ราย และจ านวน 45 

ราย มวีตัถปุระสงคเ์พือ่หาช่องทางธุรกจิ ดงัตารางที่4.16 

 



46 

  

ตารางที่ 4.17 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวตัถปุระสงคห์ลกัในการเดนิทางท่องเทีย่วบนเสน้ทางสนั

เขา 

 

วตัถปุระสงค ์ จ านวน (ราย) 

พกัผ่อนหย่อนใจ 371 

ซื้อผลผลติ 117 

หาช่องทางธุรกจิ  45 

เป็นทางผ่าน  40 

ประชมุ อบรม สมัมนา     5 

เยีย่มญาติ/เพือ่น   5 

อื่นๆ   3 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

11. เหตผุลทีเ่ลอืกมาท่องเที่ยวเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา 

 

เหตุผลการเลอืกเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา พบว่านกัท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ านวน 278 ราย รองลงมา จ านวน 143 รายใหเ้หตุผลว่า กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวน่าสนใจ และ จ านวน 125 ราย ใหเ้หตุผลว่าค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวไม่แพง จ านวน 125 ราย 

ตามล าดบั ดงัตารางที4่.17 

 

ตารางที่ 4.18 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตผุลทีเ่ลอืกมาท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา 

 

เหตผุลที่เลอืกเที่ยวเสน้ทางสนัเขา จ านวน (ราย) 

สถานที่ท่องเทีย่วน่าสนใจ    278 

กจิกรรมการท่องเทีย่วน่าสนใจ   143 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่วไมแ่พง   125 

คมนาคมสะดวก  74 

สถานที่มชีื่อเสยีง/เป็นที่รูจ้กั  40 

มกีารประชาสมัพนัธท์ีด่ี  25 
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ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

12. รูปแบบของการท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีช่ื่นชอบ 

 

ส าหรบัรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบ พบว่า รูปแบบสวนผลไมไ้ดร้บัความชื่นชอบจากนกั

ท่องท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 244 ราย รองลงมาเป็นงานเทศกาลผลติภณัฑต่์างๆ จ านวน172 ราย , 

สวนผกั จ านวน 156 ราย สวนไมต้ดัดอก จ านวน 142 ราย ตามล าดบั และ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

นกัท่องเทีย่วชื่นชอบมจี านวนนอ้ยทีสุ่ดคือการท านา จ านวน 52 ราย ดงัตารางที4่.18 

 

ตารางที่ 4.19 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบของการท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีช่ื่นชอบ 

 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน (ราย) 

สวนผลไม ้ 244 

งานเทศกาลผลติภณัฑต่์างๆ 172 

สวนผกั 156 

สวนไมต้ดัดอก 142 

ฟารม์ปศุสตัว ์  108 

สวนสมนุไพร 107 

การท านา  52 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

13. กจิกรรมในการท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีช่ื่นชอบ 

 

ในส่วนของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบ พบว่านักท่องเที่ยวนิยมกจิกรรมทีเ่นน้การให ้

หรือใชค้วามรูท้างการเกษตร และเนน้การจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร จ านวน 199 ราย รองลงมาเป็นการเนน้

การสาธติ จ านวน 184 ราย และ แนะน าธุรกจิเกษตร จ านวน 110 ราย ตามล าดบั ดงัตารางที4่.19 
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ตารางที่ 4.20 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามกจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิเกษตรทีช่ื่นชอบ 

 

กจิกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน (ราย) 

เนน้กจิกรรมการให/้ใชค้วามรูท้าง

การเกษตร   
199 

เนน้จ าหน่ายผลผลติการเกษตร 199 

เนน้กจิกรรมการสาธิต 184 

แนะน าธุรกจิเกษตร 110 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 

14. ช่องทางการตดิต่อเขา้ใชบ้รกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ดา้นช่องทางการตดิต่อเขา้ใชบ้รกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร พบว่านกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตดิต่อทางอนิเตอรเ์น็ต จ านวน 

176 ราย คิดเป็นรอ้ยละ44 รองลงมาเป็นการติดต่อทางโทรศพัท ์118 ราย คิดเป็นรอ้ยละ29.50 , เขา้มาติดต่อ

โดยตรง จ านวน 97 ราย คิดเป็นรอ้ยละ24.25 ตามล าดบั ดงัตารางที4่.20 

 

ตารางที่ 4.21 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการตดิต่อเขา้ใชบ้รกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ช่องทางการติดต่อ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ทางอนิเตอรเ์น็ต 176 44.00 

ทางโทรศพัท ์ 118 29.50 

ตดิต่อโดยตรง  97 24.25 

ผ่านทางบรษิทัท่องเทีย่ว   6   1.50 

ส่งจดหมาย   3   0.75 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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15. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ส าหรบัค่าใชจ่้ายที่นกัท่องเที่ยวใชใ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยค่าใชจ่้ายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,818.25 บาท ค่าใชจ่้าย

สูงสุดคือ 20,000 บาท และ ต า่สุดคือ 200 บาท ซึ่งส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวจะใชจ่้ายอยู่ในช่วง1 ,001-3,000 บาท 

จ านวน149 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 37.25 รองลงมาเป็นช่วงนอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท จ านวน 139 ราย คิดเป็น

รอ้ยละ 34.75  และมเีพยีง 6 ราย ทีใ่ชจ่้ายมากกว่า 10,000 บาท ดงัตารางที4่.21  

 

ตารางที่ 4.22 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ระดบัค่าใชจ้า่ย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท 139 34.75 

1,001 – 3,000 บาท 149 37.25 

3,001 – 5,000 บาท 81 20.25 

5,001 – 10,000 บาท 25  6.25 

มากกว่า 10,000 บาท 6  1.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

16. แหลง่รบัขา่วสารเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเสน้ทางสนัเขา 

 

ส าหรบัช่องทางการรบัข่าวสารเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ไดร้บัข่าวสารจากเวปไซต/์อินเตอรเ์น็ต จ านวน 256 ราย รองลงมาจากเพื่อน/ญาติ จ านวน 184 ราย และ จาก

เอกสารเผยแพร่ จ านวน 33 ราย ตามล าดบั ดงัตารางที4่.22 
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ตารางที่ 4.23 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหลง่รบัขา่วสารเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเสน้ทาง

สนัเขา 

 

แหล่งรบัข่าวสาร จ านวน (ราย) 

เวปไซต/์อนิเตอรเ์น็ต 256 

เพือ่น/ญาต ิ                                 184 

เอกสารเผยแพร่/แผ่นพบั            33 

หนงัสอืพมิพ/์วารสาร 30 

วทิยุ/โทรทศัน ์ 26 

หน่วยงานราชการ/ทอ้งถิ่น 16 

บริษทัน าเที่ยว  9 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

      

 

     สว่นที่ 3    ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยั

ดา้นความรู ้ทศันคต ิและความตะหนักต่อสิง่แวดลอ้ม  

 

1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ส าหรบัในดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไดท้  าการทดสอบนกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม  

ดว้ยค าถาม 5 ขอ้ ผลการทดสอบพบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งท ัง้หมด 4ขอ้ จ านวน

231 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 57.75 รองลงมาสามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งท ัง้หมด 5ขอ้ จ านวน 153 ราย คิดเป็นรอ้ย

ละ 38.25 ,ตอบถูกท ัง้หมด 3ขอ้ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 และ ตอบถูกนอ้ยที่สุดคือ 2ขอ้ จ านวน 6 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ1.50 ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่านกัท่องเที่ยวทีม่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรดเีน่ืองจากเบื้องตน้สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง4-5ขอ้ ดงัตารางที4่.23 

 

ตารางที่ 4.24 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากการตอบค าถามดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจในการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 
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ระดบัคะแนนรวมที่ได ้ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

4คะแนน 231 57.75 

5คะแนน 153 38.25 

3คะแนน 10 2.50 

2คะแนน 6 1.50 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

         นอกจากน้ียงัสามารถจ าแนกรายละเอยีดไดว้่าแบบทดสอบขอ้ใดที่นกัท่องเทีย่วตอบผดิมากที่สุด หมายถงึ

นกัท่องเที่ยวยงัมีความเขา้ใจผิดในประเด็นนัน้หรือยงัขาดความรูใ้นประเด็นนัน้อยู่ ดงัตารางที่4.24 พบว่าขอ้ที่

นกัท่องเที่ยวสามารถตอบไดถู้กตอ้งมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 98.50 คือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการ

ท่องเที่ยวที่ก่อใหเ้กิดอาชีพ และการกระจายรายไดแ้ก่คนในทอ้งถิ่น รองลงมาเป็นประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเป็นการท่องเที่ยวเกี่ยวกบัเกษตรกรรม พชืไร่ พชืสวน และเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

ทางสงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติของเกษตรกร โดยสามารถตอบถกู คิดเป็นรอ้ยละ 97.50 และประเดน็ทีน่กัท่องเทีย่ว

ตอบผิดมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 54.00 คือประเด็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท า

การเกษตร และปลูกพชืตามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ซึ่งในความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นกัท่องเที่ยวไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงวิธีการท า เกษตร วิถีชีวิต การปลูกพืชต่างๆไดต้ามความตอ้งการของ

นกัท่องเที่ยว แต่สิ่งที่นกัท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีพึ่งกระท าคือการเรียนรู ้เพลดิเพลนิไปกบัวิถีชีวิต วิธีท  าเกษตร 

ความเป็นธรรมชาตเิอกลกัษณข์องแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรในแต่ละทอ้งถิน่ ดงัตารางที4่.24 
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ตารางที่ 4.25 ค่ารอ้ยละการตอบค าถามถกูและผดิดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชงิเกษตร จ าแนก

ตามแต่ละประเด็นขอ้ค าถาม 

 

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
% 

ถกู 
%ผดิ 

1. เป็นการท่องเทีย่วเกี่ยวกบัเกษตรกรรม พชืไร่ พชืสวน 97.50 2.50 

2.เป็นการท่องเทีย่วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติของเกษตรกร 97.75 2.25 

3.คนทอ้งถิน่ควรตอ้งมบีทบาทอย่างเตม็ตวัในการจดัการและพฒันาแหลง่ 93.25 6.75 

4.การท่องเทีย่วเชงิเกษตร เป็นการท่องเทีย่วที่ก่อใหเ้กดิอาชพี และการกระจายรายไดแ้ก่คนใน

ทอ้งถิน่ 

98.50 1.50 

5.การท่องเทีย่วเชงิเกษตรตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารท าการเกษตร และปลูกพชืตามความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

46.00 54.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 

2. ดา้นทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ส าหรบัดา้นการประเมนิระดบัทศันคติต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของนกัท่องเทีย่ว ซึง่มปีระเดน็เกี่ยวกบัการ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรท ัง้หมด 5 ขอ้ ไดส้อบถามความเหน็จากนกัท่องเทีย่วโดยแบง่ออกเป็น 5ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย

อย่างยิง่=5 เหน็ดว้ย=4 ไมแ่น่ใจ=3 ไมเ่หน็ดว้ย=2 และไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่=1 ดงันัน้จะมคีะแนนเตม็เป็น 25 

คะแนน จากการส ารวจพบว่ามจี  านวนผูท้ีต่อบใหค้ะแนนตามระดบัความเหน็ชอบ เรียงตามคะแนนรวมทีไ่ดด้งัน้ี 

ช่วงคะแนน 20-25 คะแนน จ านวน 380 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 95 รองลงมาช่วงคะแนน 15-19 คะแนน จ านวน 19 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 และมเีพยีง 1 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 ทีใ่หค้ะแนนนอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั14 คะแนน ดงั

ตารางที ่4.25  
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ตารางที่ 4.26  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคะแนนดา้นทศันคตต่ิอการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

 

ระดบัคะแนนรวมที่ได ้ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

20-25 คะแนน 380 95.00 

15-19 คะแนน 19 4.75 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั14 คะแนน 1 0.25 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

นอกจากน้ีทศันคตต่ิอการท่องเที่ยวเชงิเกษตรในแต่ละประเด็น พบว่านกัท่องเทีย่วมทีศันคตอิยู่ในระดบั

มากทีสุ่ดในทกุประเดน็ โดยค่าเฉลีย่ที่มากทีสุ่ดคือ 4.71 ในประเดน็เป็นการช่วยคนในทอ้งถิน่ใหม้รีายได ้และ 

เป็นการปลุกจิตส านึกในการอนุรกัษว์ถิชีวีติและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิด ้รองลงมาคือค่าเฉลีย่ 4.61 ในประเดน็

เป็นรูปแบบการท่องเทีย่วที่ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานรฐั ผูป้ระกอบการ เกษตรกร ชมุชน และ

นกัท่องเทีย่วเพือ่น าไปสู่การท่องเทีย่วที่ย ัง่ยนื ดงัตารางที ่4.26 

 

ตารางที่ 4.27  ทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ประเดน็ 

เหน็

ดว้ย

อย่างยิง่ 

 

5 

เหน็

ดว้ย 

 

 

4 

ไมแ่น่ใจ 

 

 

 

3 

ไมเ่หน็

ดว้ย 

 

 

2 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อย่างยิง่ 

 

1 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

1.สรา้งความรู ้ประสบการณ ์

และความเพลดิเพลนิ  

239 153 7 - 1 4.57 มากทีสุ่ด 

2. ตอ้งอาศยัความร่วมมอื

จากหน่วยงานรฐั 

ผูป้ระกอบการ เกษตรกร 

ชมุชน และนกัท่องเที่ยวเพือ่

น าไปสู่การท่องเที่ยวทีย่ ัง่ยนื 

263 122 13 1 1 4.61 มากทีสุ่ด 
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3.เนน้ทีคุ่ณค่าผลผลติทาง

เกษตร มากกว่าการเสรมิ

แต่งสิง่อ  านวยความสะดวก 

216 151 30 2 1 4.45 มากทีสุ่ด 

4.ช่วยคนในทอ้งถิน่ใหม้ี

รายได ้

291 103 5 - 1 4.71 มากทีสุ่ด 

5.ปลุกจติส านึกในการ

อนุรกัษว์ถิชีวีติและรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตไิด ้

297 91 10 1 1 4.71 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 

3. ดา้นความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัดา้นความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม ไดม้ปีระเดน็เกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรท ัง้หมด 5 ขอ้ ไดส้อบถาม

ความเหน็จากนกัท่องเทีย่วโดยแบง่ออกเป็น 5ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่=5 เหน็ดว้ย=4 ไม่แน่ใจ=3 ไมเ่หน็

ดว้ย=2 และไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่=1 ดงันัน้จะมคีะแนนเตม็เป็น 25 คะแนน จากการส ารวจพบว่ามีนกัท่องเทีย่ว

ส่วนใหญ่มรีะดบัคะแนนตามระดบัความเหน็ชอบดา้นความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้มอยู่ในช่วงคะแนน 21-25 

คะแนน จ านวน 337 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 84.25 รองลงมาช่วงคะแนน15-20 คะแนน จ านวน 57 ราย คิดเป็นรอ้ย

ละ 14.25 ดงัตารางที4่.27 

 

ตารางที่ 4.28  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคะแนนดา้นความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ระดบัคะแนนรวมที่ได ้ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

21-25 คะแนน 337 84.25 

15-20 คะแนน 57 14.25 

11-15 คะแนน 5 1.25 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั10 คะแนน 1 0.25 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561)  
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 นอกจากน้ีความตระหนกัต่อสิ่งแวดลอ้มในแต่ละประเด็น พบว่านกัท่องเที่ยวมีความตระหนกัต่อ

สิ่งแวดลอ้มอยู่ในระดบัมากที่สุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ที่มากที่สุดคือ 4.78 ในประเด็นการดูแลสิ่งแวดลอ้ม

เป็นหนา้ทีข่องทุกคน รองลงมาประเด็นนกัท่องเที่ยวตอ้งใส่ใจในการทิ้งขยะในที่จดัเตรียมเท่านัน้ รวมถงึไม่ท  าลาย

ธรรมชาติของสถานที่ ทีม่ค่ีาเฉลีย่ 4.74 ประเด็นกิจกรรมท่องเที่ยวควรค านึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มเสมอ มี

ค่าเฉลี่ย 4.71 และค่าเฉลี่ยที่มค่ีานอ้ยสุด คือ 4.24 ในประเด็นการเดินทางส าหรบันกัท่องเที่ยวควรค านึงถึงการ

ประหยดัพลงังานเป็นส าคญั ดงัตารางที4่.28 

 

ตารางที่ 4.29  ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ประเดน็ 

ระดบัความตระหนกั   

เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

 

5 

เหน็

ดว้ย 

 

4 

ไม่

แน่ใจ 

 

3 

ไมเ่หน็

ดว้ย 

 

2 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อย่างยิง่ 

1 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

1.นกัท่องเที่ยวตอ้งใส่ใจ

ในการทิ้งขยะในที่

จดัเตรียมเท่านัน้ รวมถงึ

ไมท่  าลายธรรมชาติของ

สถานที่ 

315 71 11 2 1 4.74 มากทีสุ่ด 

2.การรกัษาธรรมชาติ

และวฒันธรรมทอ้งถิ่น

จะช่วยสรา้งรายได ้

256 132 10 1 1 4.60 มากทีสุ่ด 

3.การเดนิทางส าหรบั

นกัท่องเทีย่วควร

ค านึงถงึการประหยดั

พลงังานเป็นส าคญั 

169 170 49 10 2 4.24 มากทีสุ่ด 

4.การดูแลสิง่แวดลอ้ม

เป็นหนา้ที่ของทกุคน 

319 74 6 - 1 4.78 มากทีสุ่ด 
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5.กจิกรรมท่องเที่ยวควร

ค านึงถงึผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเสมอ 

293 99 7 - 1 4.71 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

และเมือ่น าปจัจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนกัท่องเทีย่วมาวเิคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องมอื Binary 

logit model ตามแบบจ าลอง Z (x)  = β0 + β1 Sex+ β2 Age + β3 Status + β4 Education + β5 

Home + β6 Occupation + β7 Inc + β8 Favorite_tourism + β9 Person+ β10 Time+ β11 

Pattern_ tourism + β12 Experience + β13 Objective + β14 Reason+β15 Type_agritourism+ 

β16 Activities +β17 Contact service+ β18 Expense + β19 Information + β20 

Knowledge_Score+ β21 Attitude_Score + β22 Environmentconcern _Score   

 

โดยที่ Z(x) = Select คือ ความน่าจะเป็นทีน่กัท่องเทีย่วจะตดัสนิใจเลอืกและไมเ่ลอืกไปท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

Sex       คือ เพศหญงิ 

Age       คือ อายุของผูต้อบแบบสอบถาม (ปี) 

Status    คือ สถานภาพโสด 

Edu       คือ ระดบัการศึกษาเทยีบเท่าหรอืสูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

Home     คือ ภมูลิ  าเนาอยู่ภาคเหนือ 

Occ        คือ อาชพีพนกังานเอกชน 

Inc        คือ รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม (บาท) 

Fav        คือ การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ 

Person    คือ ครอบครวั/ญาต ิ

Time      คือ ช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์

Pattern   คือ พกัแรม 

Expri     คือ ไมเ่คยมปีระสบการณก์ารท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

Obj        คือ พกัผ่อนหย่อนใจ 

Reason   คือ สถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจ 

Type      คือ สวนผลไม ้
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Act        คือ เนน้กจิกรรมการให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตร 

Contact   คือ ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 

Expen    คือ ค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่ว (บาท) 

Info       คือ ไดร้บัขา่วสารผ่านจากเวปไซต/์อนิเตอรเ์น็ต 

Knowl    คือ ระดบัคะแนนความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

Attitud   คือ ระดบัคะแนนทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

Env       คือ ระดบัคะแนนความตะหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ตารางที่ 4.30 ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร( Binary logit analysis) 

 

Variable 

 

Coefficient 

 

Std. Error 

 

z-Statistic 

 

Prob 

 

C -3.166402 2.155111 -1.469252 0.1418 

ACT*** 1.706335 0.418414 4.078105 0.0000 

AGE 0.001688 0.027054 0.062405 0.9502 

ATTITUD -0.083927 0.105378 -0.796435 0.4258 

CONTACT 0.132783 0.342408 0.387792 0.6982 

EDU -0.889202 0.806158 -1.103013 0.2700 

ENV 0.162410 0.105542 1.538829 0.1238 

EXPENSE*** 0.000375 9.74E-05 3.853415 0.0001 

EXPRI*** -4.672467 0.645436 -7.239238 0.0000 

FAVOR 0.062249 0.426051 0.146106 0.8838 

HOME 0.074168 0.363248 0.204179 0.8382 

INC*** -2.41E-05 8.38E-06 -2.880532 0.0040 

INFO 0.089670 0.360637 0.248643 0.8036 

KNOWL 0.209700 0.237900 0.881463 0.3781 

OBJ* 1.051788 0.555133 1.894659 0.0581 
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Variable 

 

Coefficient 

 

Std. Error 

 

z-Statistic 

 

Prob 

 

OCC 0.129182 0.365985 0.352970 0.7241 

PATTERN -0.276920 0.560399 -0.494149 0.6212 

PERSON 0.426901 0.396528 1.076595 0.2817 

REASON** 0.698171 0.350300 1.993066 0.0463 

SEX*** 1.008026 0.378088 2.666118 0.0077 

STATUS -0.037164 0.407548 -0.091189 0.9273 

TIME -0.200987 0.366984 -0.547671 0.5839 

TYPE 0.547954 0.343084 1.597144 0.1102 

McFadden R-squared 0.416902                 Total observation 400 

Prediction success                                % Correct  =   86        % Incorrect =   14 

หมายเหต:ุ * มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.05 ***มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ทีม่า: จากการค านวณ  

 

จากแบบจ าลองโลจทิ (Logit model) 

               Pi  = F (Zi) = F (a + bXi)  = 
1

1+𝑒−𝑧𝑖
 

โดยที ่Zi = a + bXi 

 

สามารถเขยีนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

        Select (Zi) = (-3.166402) + (1.706335*Activity) + (0.001688*Age) - (0.083927*Attitude) + 

(0.132783* contact) – (0.889202*education) + (0.162410* Env) + (0.000375*expense) -(4.672467*Expri 

) + (0.062249*Favor) +  (0.074168*Home) – (2.41E-05*Inc) + (0.089670*Info) + (0.209700*Knowl) + 

(1.051788*Obj) + (0.129182*Occ) – (0.276920*Pattern) + (0.426901*Person) + (0.698171*Reason) + 

(1.008026*Sex) – (0.037164*Status) – (0.200987*Time ) + (0.547954*Type)    
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                     = (-3.166402) + (1.706335*1) + (0.001688*30.775) - (0.083927*23.045) + (0.132783*1) 

– (0.889202*1) + (0.162410*23.065) + (0.000375*2818.25) -(4.672467*1) + (0.062249*1) +  (0.074168*1) 

– (2.41E-05*26766.1) + (0.089670*1) + (0.209700*4.305) + (1.051788*1) + (0.129182*1) – (0.276920*1) 

+ (0.426901*1) + (0.698171*1) + (1.008026*1) – (0.037164*1) – (0.200987*1 ) + (0.547954*1)   

                     =1.1188  

 

ดงันัน้ความน่าจะป็นทีน่กัท่องเที่ยวจะตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรคือ 

                 Pi  = 
1

1+𝑒−(1.1188) 

 

                    =    0.7538 

 

หมายความว่า หากพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรขา้งตน้ จะท าใหน้กัท่องเทีย่วมโีอกาสตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยว

เชงิเกษตรเท่ากบั 0.7538 หรอืรอ้ยละ  75.38     

 

ตารางที่4.31  ผลกระทบส่วนเพิ่มของปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตร (Marginal Effect) 

 

Variable 

 

Marginal Effect S.D. 

 

Prob. 

 

        X̅ 

ACT*** 0.1646549 0.04082 0.000 0.4975 

AGE 0.0001555 0.00249 0.950 30.775 

ATTITUD -0.0077303 0.0097 0.425 23.045 

CONTACT -0.0077303 0.0097 0.425 23.045 

EDU -0.0607605 0.03989 0.128 0.9325 

ENV 0.149593 0.00982 0.128 23.065 

EXPENSE*** 0.0000346 0.00001 0.000 2818.25 

EXPRI*** -0.8186281 0.05973 0.000 0.095 

FAVOR 0.005811 0.04035 0.885 0.77 
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Variable 

 

Marginal Effect S.D. 

 

Prob. 

 

        X̅ 

HOME 0.0067819 0.03289 0.837 0.375 

INC*** -2.22E-06 0.00000 0.005 26766.1 

INFO 0.0083432 0.03391 0.806 0.64 

KNOWL 0.019315 0.02203 0.381 4.305 

OBJ* 0.1369543 0.09737 0.160 0.9275 

OCC 0.011936 0.03378 0.724 0.5275 

PATTERN -0.234738 0.0435 0.589 0.88 

PERSON 0.0375868 0.03293 0.254 0.3575 

REASON** 0.0720808 0.04089 0.078 0.695 

SEX*** 0.1121769 0.04959 0.024 0.725 

STATUS -0.003399 0.03703 0.927 0.74 

TIME -0.0187267 0.03471 0.590 0.4325 

TYPE 0.0532058 0.0354 0.133 0.61 

หมายเหต:ุ * มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.10 ** มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.05 ***มนียัส าคญั ณ ระดบั 0.01 

ทีม่า: จากการค านวณ 

 

จากตารางขา้งตน้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกตวัแปรที่เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตรของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในจงัหวดัพษิณุโลกซึง่สามารถอธิบายผลกระทบส่วนเพิ่มของปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจต่อ

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรออกมาไดด้งัน้ี  

 

เนน้กจิกรรมการให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตร 

กจิกรรมที่เนน้การให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตรมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตร ณ ระดบัความ

เชื่อม ัน่รอ้ยละ 99 โดยมผีลกระทบส่วนเพิม่เท่ากบั 0.16465 แสดงว่า เมือ่เนน้ใหม้กีจิกรรมการให/้ใชค้วามรูด้า้น

การเกษตรจะส่งผลท าใหม้โีอกาสทีน่กัท่องเทีย่วจะตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 16.47 
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ค่าใชจ้า่ยในการท่องเที่ยว  

ค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่วมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตร ณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 99 

โดยมผีลกระทบส่วนเพิม่เท่ากบั 0.0000346 แสดงว่า เมือ่ค่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้น 1,000 บาท จะส่งผลท าใหม้โีอกาสที่

นกัท่องเทีย่วตดัสนิท่องเที่ยวเชงิเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.46 

 

ไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การไม่เคยมปีระสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ระดบั

ความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 99 โดยมีผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากบั 0.8186281 ซึ่งมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 

แสดงว่า เมือ่นกัท่องเที่ยวไม่เคยมปีระสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะส่งผลท าใหม้โีอกาสที่นกัท่องเที่ยวจะ

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรลดลงรอ้ยละ 81.86 

 

เพศหญิง  

นกัท่องเทีย่วเพศหญงิ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร ณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 99 โดยมี

ผลกระทบส่วนเพิม่เท่ากบั 0.1121769 แสดงว่า เพศหญงิจะมแีนวโนม้เลอืกตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 11.22 

 

รายได ้

รายไดข้องนกัท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตร ณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 99 โดย

มผีลกระทบส่วนเพิม่เท่ากบั 0.00000222 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม แสดงว่า เมือ่รายไดเ้พิม่ขึ้น

1,000 บาทจะส่งผลใหโ้อกาสในการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตรลดลงรอ้ยละ 2.22 

 

พกัผ่อนหย่อนใจ 

วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อนหย่อนใจของนกัท่องเที่ยว มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ 

ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 90 โดยมีผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากบั 0.1369543 แสดงว่า เมื่อวตัถุประสงค์ในการ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตรคือเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ จะส่งผลใหโ้อกาสในการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ย

ละ 13.69 

 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ 
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เหตผุลในการเลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตรเน่ืองจากสถานที่ท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตร ณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 โดยมผีลกระทบส่วนเพิม่เท่ากบั 0.0720808 แสดงว่า เมือ่

เหตผุลในการเลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตรเน่ืองจากสถานที่ท่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจ จะส่งผลใหโ้อกาสในการ

ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 7.21 

 

สว่นที่ 4 ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

นอกจากการศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแลว้ ในดา้นการส ารวจความคาดหวงั

ของนกัท่องเทีย่วต่อการท่องเทีย่วเชิงเกษตร พบว่าท ัง้ 10 ประเด็นมรีะดบัความคาดหวงัมากทีสุ่ดท ัง้หมด โดยดา้น

สภาพบรรยากาศ/คงความเป็นธรรมชาติ (คงความเป็นธรรมชาติ,ใหค้วามผ่อนคลาย เรียบง่าย) มค่ีาเฉลี่ยที่มาก

ที่สุดคือ 4.68 รองลงมาเป็นดา้นสถานที่และการคมนาคม (การมีป้ายบอกทางชดัเจน,เดินทางการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวไดง้่าย) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 ดา้นกิจกรรมภายในสวน/ฟารม์/ไร่ (ขนาดพื้นที่,ความหลากหลายของ

กิจกรรมและรูปแบบทางการเกษตร) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด อยู่ที่ 4.44 คือดา้น

ผลติภณัฑข์องปลอดสารพษิ/ของทีร่ะลกึ (มกีารจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องสวน/ฟารม์/ไร่/นา) ดงัตารางที4่.30  

 

ตารางที่ 4.32 ความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

 

ความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ระดบัความคาดหวงั    

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

พอใช ้ นอ้ย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่  ระดบั  

1.ดา้นสถานที่และการคมนาคม 275 100 25 - - 4.63 มากทีสุ่ด  

2.ดา้นสภาพบรรยากาศ/คงความเป็น

ธรรมชาติ 

279 113 8 - - 4.68 มากทีสุ่ด  

3.ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภยั 

248 130 22 - - 4.57 มากทีสุ่ด  

4.ดา้นที่พกั/อาคารที่รบัรอง 235 146 18 - 1 4.53 มากทีสุ่ด  

5.ดา้นกจิกรรมภายในสวน/ฟารม์/ไร่ 235 146 19 - - 4.61 มากทีสุ่ด  

6.ดา้นบุคลากร 228 154 17 1 - 4.52 มากทีสุ่ด  

7.ดา้นบรกิารรา้นอาหาร เครื่องด่ืม 218 155 25 1 1 4.47 มากทีสุ่ด  
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8.ดา้นผลติภณัฑข์องปลอดสารพษิ/ของที่

ระลกึ 

210 160 28 1 1 4.44 มากทีสุ่ด  

9.ดา้นการเป็นแหล่งเรยีนรู ้แลกเปลี่ยน 

สรา้งอาชีพ 

226 151 22 1 - 4.51 มากทีสุ่ด  

10.ดา้นการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

244 135 21 - - 4.56 มากทีสุ่ด  

ทีม่า: จากการส ารวจ 

 

 

 สว่นที่ 5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผูต้อบแบบสอบถาม 

สามารถสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 

 

1.ดา้นความเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากและยงัช่วยผลผลติทางการเกษตรให ้

เกษตรกรดว้ย หากมกีารสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองจากภาครฐัและชุมชน จะท าใหก้ารท่องเที่ยวเชิงเกษตรม ัน่คงและ

เป็นรายไดห้ลกัที่ท  าใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น และมปีระโยชนช่์วยท าใหผู้ค้นหนัมาสนใจการเกษตรมาก

ขึ้น 

 

2.ดา้นการรกัษาความเป็นธรรมชาติของพื้นที่น ัน้ๆ คงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่นนัน้ๆควรหาจุดเด่นของ

ผลติผลและสภาพแวดลอ้มที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นที่และสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดความย ัง่ยืน  อยากให ้

ช่วยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้มและเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีเกษตร ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการ ของผูเ้ที่ยว แต่ขอใหน้กัท่องเที่ยว เขา้ใจความเป็นธรรมชาติทีแ่ทจ้รงิและควรใหชุ้มชนมสี่วนร่วมมกีารท า

อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ความเหน็บางส่วนเสนอว่าไม่ควรสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกมากเกินไป เพราะจะท าให ้

เสยีความเป็นธรรมชาตขิองทอ้งถิน่ไป 

 

3.ดา้นรูปแบบและกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว ตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกท ัง้ควร

เตรยีมบคุลากรและวางแผนการท่องเที่ยวใหเ้พยีงพอ ควรมกีจิกรรมที่หลากหลายโดยทกุกจิกรรมควรจะตอ้งรกัษ์

ธรรมชาติ  ในแง่ของกจิกรรมการสาธิตการเกษตรตอ้งการการใหค้วามรูเ้พือ่น าไปปฏบิตัไิดจ้ริง และความรูจ้ากการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท าใหค้นเมอืงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้และควรเป็นเกษตรปลอดสารพิษ มกีารจ าหน่าย



64 

  

สนิคา้ในราคาตามทอ้งตลาด และสินคา้มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มคีวามสะอาด ปลอดภยัและเป็นมติรจาก

ผูค้นในทอ้งถิ่น บางส่วนเห็นว่าควรมีการสรา้งพื้นที่มีจุดสนใจเป็นบริเวณรวมไม่เฉพาะจุดที่มี Farm หรือแค่

สถานทีเ่ทีย่วและตอ้งการใหส้ะดวกในการเดนิทาง 

 

4.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์โดยผูต้อบแบบสอบถามมขีอ้เสนอแนะว่าตอ้งการใหม้ีป้ายแสดงมากกว่าน้ีและมีการ

ประชาสมัพนัธใ์นอินเตอรเ์น็ตมากขึ้นการท าสือ่เช่นแผนทีพ่รอ้มรายละเอียดสถานที ่กจิกรรมท ัง้หมด ตอ้งการใหม้ี

การเชิญชวนดา้นการท่องเทีย่วทางการเกษตรใหม้ากขึ้น หากมกีารประชาสมัพนัธท์ีด่ี และ จดักิจกรรมโครงการได ้

น่าสนใจ นอกจากจะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ ยงัสามารถเป็นสถานที่ใหค้วามรูแ้ก่เยาวชน หรือ ผูท้ีส่นใจในดา้นน้ี 

และยงัสานต่อโครงการ พระราชด ารสัวถิแีห่งความพอเพยีงต่อไป 
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บทที่ 5 

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จากแนวโนม้การท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นในจงัหวดัพิษณุโลกการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆไดถู้กน าเสน อ

ออกมาใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ลอืกท่องเที่ยว ซึ่งจากศกัยภาพที่มใีนดา้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเนน้การเพิ่ม

มลูค่าตามแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัน้ จึงท าใหก้ารจดัท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วจงึเป็นสิง่ส  าคญั ท าใหเ้กิดการศึกษาเรื่อง

ปจัจยัที่มผีลต่อการท่องเทีย่วเชิงเกษตรและความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดัพษิณุโลก โดยใชก้าร

เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเสน้ทางสนัเขา ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง  

จงัหวดัพษิณุโลก พบว่ามขีอ้สรุป และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปและอภปิรายผล 

 

           ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิและสงัคมของนักท่องเที่ยว พบว่านกัท่องเทีย่วชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 290 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 72.5 อายุเฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ 30 ปี ซึ่งอายุมากที่สุดคือ 57 ปี 

และอายุนอ้ยทีสุ่ด คือ 12 ปี โดยช่วงอายุที่มาท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคือช่วงอายุ 21-30ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 59.75 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นรอ้ยละ74 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 301 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ75.25 มภีูมลิ  าเนาอยู่ทางภาคเหนือ จ านวน150 ราย คิดเป็นรอ้ยละ37.50 รองลงมามภีูมลิ  าเนา

ภาคกลาง จ านวน131 ราย คิดเป็นรอ้ยละ32.75 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 211 ราย คิด

เป็นรอ้ยละ52.75 รายไดเ้ฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวอยู่ที่ 26,766.06 บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000-

30,000 บาท จ านวน 213 ราย คิดเป็นรอ้ยละ53.25 

          ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยัดา้น

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าลกัษณะการท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดคือการท่องเที่ยวเ ชิง

ธรรมชาติ จ านวน 308 คน คิดเป็นรอ้ยละ77 บุคคลที่มอีิทธพิลต่อการเดนิทางท่องเทีย่วคือครอบครวั จ านวน143 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ35.75 ช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงวนัหยุดเสาร ์อาทิตย ์

จ านวน 173 ราย คิดเป็นรอ้ยละ43.25 ส่วนใหญ่มกัจะเดินทางไปพกัแรมมากถงึ 352 ราย คิดเป็นรอ้ยละ88.00ซึ่ง
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จะใชเ้วลาท่องเที่ยวและพกัแรมมากที่สุด 2คืน โดยการพกัแรมในรีสอรท์ไดร้บัความนิยมมากที่สุด จ านวน144 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ40.90นกัท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก่อน จ านวน362 ราย คิดเป็นรอ้ยละ90.50 เมือ่สอบถามบุคคลที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่จะเขา้ไปในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขา จ านวน  362 ราย 

คิดเป็นรอ้ยละ90.50 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัง้ใจมาเทีย่วที่น า้ตกไผ่สทีอง จ านวน 215 ราย รองลงมาเป็นสวนหลง

รกัไทย(สวนทุเรียน)จ านวน 133 ราย วตัถุประสงคใ์นการพกัผ่อนหย่อนใจมาเป็นอนัดบัหน่ึง จ านวน 371 ราย 

รองลงมาเป็นการมาซื้อผลผลติทางการเกษตร จ านวน 117 ราย เหตุผลการเลอืกเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเสน้ทางสนัเขาส่วนใหญ่มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ จ านวน 278 ราย รูปแบบสวน

ผลไมไ้ดร้บัความชื่นชอบจากนกัท่องท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 244 ราย รองลงมาเป็นงานเทศกาล

ผลิตภณัฑต่์างๆ จ านวน172 รายนิยมกิจกรรมที่เนน้การใหห้รือใชค้วามรูท้างการเกษตร และเนน้การจ าหน่าย

ผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 199 ราย ส่วนใหญ่ติดต่อทางอินเตอรเ์น็ต จ านวน 176 ราย คิดเป็นรอ้ยละ44 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวเฉลีย่อยู่ที่ 2,818.25 บาท ส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวจะใชจ่้ายอยู่ในช่วง1 ,001-3,000 บาท 

จ านวน149 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 37.25 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดร้บัข่าวสารจากเวปไซต/์อินเตอรเ์น็ต จ านวน 256 

ราย 

           ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจัจยัดา้น

ความรู ้ทศันคติ และความตะหนักต่อสิ่งแวดลอ้ม พบว่า ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งท ัง้หมด 4ขอ้ จ านวน231 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 57.75 รองลงมา

สามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งท ัง้หมด 5ขอ้ จ านวน 153 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 38.25 ดา้นการประเมนิระดบัทศันคติ

ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนกัท่องเที่ยวเรียงตามคะแนนรวมที่ไดพ้บว่ า ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงคะแนน 20-25 

คะแนน จ านวน 380 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 95 โดยมทีศันคติอยู่ในระดบัมากที่สุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ทีม่าก

ที่สุดคือ 4.71 ในประเด็นเป็นการช่วยคนในทอ้งถิ่นใหม้ีรายได ้และส าหรบัดา้นความตระหนกัต่อสิ่งแวดลอ้ม 

พบว่าส่วนใหญ่มรีะดบัคะแนนตามระดบัความเหน็ชอบอยู่ในช่วงคะแนน 21-25 คะแนน จ านวน 337 ราย คิดเป็น

รอ้ยละ 84.25 โดยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดในทกุประเดน็ โดยค่าเฉลีย่ทีม่ากทีสุ่ดคือ 4.78 

          และเมือ่น าปจัจยัที่คาดว่าจะมผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวมาวเิคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องมอื 

Binary logit model พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและผลกระทบส่วนเพิม่ของปจัจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตรออกมาไดแ้ก่ ปจัจยัเรื่องกจิกรรมในการท่องเทีย่วเชิงเกษตร หากเนน้กจิกรรม
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การให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตรจะส่งผลท าใหม้โีอกาสที่นกัท่องเที่ยวจะตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 

15.72, ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น จะส่งผลท าใหม้โีอกาสที่นกัท่องเที่ยวตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.45  

แสดงว่าแมว้่าค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวจะมากขึ้นแต่นกัท่องเที่ยวก็ยงัตดัสินใจท่องเที่ย วเชิงเกษตร, การขาด

ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะส่งผลท าใหม้โีอกาสที่นกัท่องเที่ยวจะตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดลง

รอ้ยละ 43.03 อาจเกิดจากการไม่ไดร้บัขอ้มลูเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือไม่ทราบว่ามแีหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตร,เพศหญิงจะมแีนวโนม้เลอืกตดัสนิใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 9.28, รายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให ้

โอกาสในการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดลงรอ้ยละ 2.22 วตัถปุระสงคใ์นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือเพื่อการ

พกัผ่อนหย่อนใจ จะส่งผลใหโ้อกาสในการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น รอ้ยละ9.68 และเหตุผลในการ

เลอืกท่องเทีย่วเชงิเกษตรเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วมคีวามน่าสนใจ จะส่งผลใหโ้อกาสในการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชิง

เกษตรเพิม่ขึ้น รอ้ยละ6.43 

          ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าท ัง้ 10 ประเดน็มรีะดบัความ

คาดหวงัมากที่สุดท ัง้หมด โดยประเด็นที่มค่ีาเฉลีย่มากที่สุด3อนัดบัแรก คือ ดา้นสภาพบรรยากาศ/คงความเป็น

ธรรมชาติ (คงความเป็นธรรมชาติ,ใหค้วามผ่อนคลาย เรียบง่าย) มค่ีาเฉลีย่ที่มากทีสุ่ดคือ 4.68 รองลงมาเป็นดา้น

สถานที่และการคมนาคม (การมป้ีายบอกทางชดัเจน,เดินทางการเขา้ถงึแหล่งท่องเที่ยวไดง้่าย) ค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.63 

และดา้นกิจกรรมภายในสวน/ฟารม์/ไร่ (ขนาดพื้นที่ ,ความหลากหลายของกิจกรรมและรูปแบบทางการเกษตร) 

ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.61 

          ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสรุปเป็นประเด็นได ้4 

ประเดน็ ไดแ้ก่ 1.ดา้นความเหน็ต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร มคีวามตอ้งการใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองจาก

ภาครฐัและชุมชน  2.ดา้นการรกัษาความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ คงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่นนัน้ๆควรหา

จุดเด่นของผลติผลและสภาพแวดลอ้ม ไม่เปลีย่นแปลงวิธีเกษตร ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ของนกัท่องเที่ยว

ควรใหชุ้มชนมสี่วนร่วมมกีารท าอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ความเห็นบางส่วนเสนอว่าไม่ควรสรา้งสิ่งอ านวยความ

สะดวกมากเกินไป เพราะจะท าใหเ้สยีความเป็นธรรมชาติของทอ้งถิ่นไป  3.ดา้นรูปแบบและกิจกรรมภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว ตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกท ัง้ควรเตรียมบุคลากรและวางแผนการท่องเที่ยว

ใหเ้พยีงพอ ควรมกีิจกรรมที่หลากหลายและตอ้งรกัษธ์รรมชาติ  ใหค้วามรูเ้พื่อน าไปปฏบิตัิไดจ้ริง บางส่วนเหน็ว่า

ควรมกีารสรา้งพื้นทีม่จีุดสนใจเป็นบรเิวณรวมไมเ่ฉพาะจดุทีม่ีฟารม์ หรือแค่สถานที่เทีย่วและตอ้งการใหส้ะดวกใน
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การเดินทาง และ 4.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ตอ้งการใหม้ีป้ายแสดงมากกว่าน้ีและมีการประชาสมัพนัธ์ใน

อนิเตอรเ์น็ตมากขึ้นการท าสือ่เช่นแผนทีพ่รอ้มรายละเอยีดสถานทีก่จิกรรมท ัง้หมด  

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษา 

 

          จากการศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจและความคาดหวงัต่อการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทย ในจงัหวดัพษิณุโลก ซึ่งผลการศึกษาในครัง้น้ี ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหก้บัธุรกิจและนกัท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหท่้องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น อีกท ัง้ยงั

เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัมากยิง่ขึ้น โดยมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

1. ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในแงข่องการใหค้วามส าคญัในดา้นกิจกรรมใน

แหล่งท่องเที่ยว ควรเนน้ใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละใชค้วามรูท้างการเกษตร มคีวามหลากหลายของรูปแบบ

กิจกรรมทางการเกษตร และควรมกีารจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตรที่มรีาคาเหมาะสม ปลอดภยั คง

ความเป็นเอกลกัษณ ์โดยใหช้มุชนมสี่วนร่วมกนัใหม้าก และในดา้นสถานที ่ควรใหค้วามส าคญัในการคง

ความเป็นธรรมชาติของสภาพบรรยากาศ ดึงความโดดเด่น ความเฉพาะของทอ้งถิ่นออกมา และควรมี

การเนน้เรื่องประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน ์รวมท ัง้ดา้นการคมนาคม การเดินทางเขา้ถงึแหล่งท่องเที่ยว

ควรใหง้า่ยสะดวก การมป้ีายบอกทางชดัเจน, เพือ่การตดิต่อสอบถามทีง่า่ยและสะดวก จะช่วยเพิม่โอกาส

ใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาท่องเที่ยวมากขึ้น 

2. ในแง่ของการกระตุน้และส่งเสริมการขาย ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิประสบการณ์

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อ

นักท่องเที่ยวไดร้บัประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะท าใหเ้กิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ผูป้ระกอบการควรใหโ้ปรโมช ัน่ส่งเสริมการขายเช่นใหส้่วนลด หรือคูปองเที่ยวชมฟรีในการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรครัง้ต่อไปส าหรบันกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในคร ัง้ต่อไป หรือหากมาเที่ยวบ่อยมากขึ้น  อาจมกีารให ้

สทิธเิขา้พกั/การร่วมกจิกรรมพเิศษมากขึ้น กจ็ะท าใหม้กีารท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพิม่มากขึ้น 
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3. ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทอ้งถิ่น ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

การประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่บคุคลทีส่นใจและบุคคลท ัว่ไปใหไ้ดร้บัรูถ้งึความน่าสนใจในพื้นทีแ่หลง่ท่องเที่ยว

เชิงเกษตร การผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื ดูแลเรื่องการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยใหค้วามส าคญั

เรื่องการคมนาคมรวมท ัง้การมีจุดใหข้อ้มูลนกัท่องเที่ยว หรือช่วยเหลือใหค้ าแนะน าการเดินทางบน

เสน้ทางสนัเขาใหม้ากขึ้น    

 

  

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร ัง้ต่อไป 

 

          1. ผูท้  าการศึกษาประสบปญัหาในการแจกแบบสอบถาม เน่ืองจากมีผูป้ฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม

จ านวนมาก ท าใหต้อ้งใชเ้วลานานในการรวบรวมขอ้มลู ดงันัน้ ในการศึกษาคร ัง้ต่อไปผูศึ้กษาควรหาวธิีทีจ่ะช่วยจูง

ใจใหม้ผูีส้นใจตอบแบบสอบถามมากขึ้น  

 

 2. เน่ืองจากผลการส ารวจในครัง้น้ีเป็นการส ารวจ โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบ

อื่นๆบนเสน้ทางสนัเขา ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ซึง่จากในพื้นที ่แหลง่ท่องเทีย่วรูปแบบอื่น

และการท่องเที่ยวเชงิเกษตร อยู่ในระยะทางใกลก้นั ก็อาจจะท าใหข้อ้มลูความเหน็ทีไ่ดม้คีวามใกลเ้คียง ไมม่คีวาม

หลากหลายจากกลุม่นกัท่องเที่ยวมากนกั  



เอกสารและสิง่อา้งองิ 
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           แบบสอบถามเลขที่...................... 

วนัที่เกบ็ขอ้มลู.............................. 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง   ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจและความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

จงัหวดัพษิณุโลก 

 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามชดุน้ีจดัท าเพือ่ใชร้วบรวมขอ้มลูส าหรบัการศึกษาคน้ควา้อสิระของนิสติ ระดบัปริญญาโท 

สาขาวชิาธุรกจิการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

เพือ่ความสมบูรณ์ของการวเิคราะหผ์ลการศึกษาขอความกรุณาใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบค าถามทกุขอ้ตามความ

เป็นจรงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและใชใ้นการศึกษาเท่านัน้  ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืของ

ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

ค าอธิบาย    แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น ประกอบดว้ย 

สว่นที่1  ขอ้มลูส่วนบคุคล 

สว่นที่2  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สว่นที่3  ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สว่นที่4  ความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สว่นที่5  ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเดินทางท่องเทีย่วไปยงัพื้นทีเ่กษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมนุไพร ฟารม์ปศุสตัวแ์ละ

สตัวเ์ลี้ยง เพือ่ชื่นชมความสวยงาม และเพลดิเพลนิในสวนเกษตร ไดค้วามรู ้ไดป้ระสบการณใ์หม ่เนน้การมสี่วนร่วมของ

นกัท่องเทีย่วในการด าเนินกจิกรรมใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นการเกษตรและวถิกีารด ารงชวีติ วฒันธรรม  

เสน้ทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสนัเขา วงัทอง (กลุ่มสนัเขาหรือวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสง่เสรมิอาชีพการเกษตรผสมผสาน

บวัสวรรค ์ต.วงันกแอน่ อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก ) มสีถานทีท่่องเทีย่วตามเสน้ทาง ไดแ้ก่ สวนมณีทพิ ,สวนศรปกั(ไมด้อกไมป้ระดบั),ตน้พระ

ศรมีหาโพธิ์ วดัไผ่ใหญ่ไพรญาราม ,น า้ตกไผ่สทีอง,สวนเกษตรไพบูลย,์สวนโพธิ์ทอง,สวนพงษแ์ตง ,สมพลการเ์ดน้ท,์ภกัดฟีารม์ (ฟารม์กวาง),บ่อคา

การเ์ดน้ท ์,สวนพูพนู ,สวนหลงรกัไทย  (สวนทเุรยีน),บา้นภูมาตา, เป็นตน้ 



77 

  

 

สว่นที่ 1        ขอ้มลูสว่นบุคคล 

ค าชี้แจง         กรุณาท าเครื่องหมายถกู ( / ) ลงในช่องทีเ่หมาะสมเพยีง 1 ช่อง ที่ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิมากที่สุด 

1.1  เพศ                   (  ) 1.ชาย              (  ) 2.หญงิ 

1.2 อายุ                    ................................ปี 

1.3 สถานภาพ           (  )  1.โสด         (  )  2.สมรส         (  ) 3.แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง          

1.4 ระดบัการศึกษา   (  ) 1.มธัยมศึกษาตอนตน้/ต า่กว่า                 (  )2.มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 

                                  (  ) 3.อนุปรญิญา/ปวส.                                (  )4.ปรญิญาตรี 

                                  (  ) 5.ปรญิญาโท                                          (  )6.ปรญิญาเอก 

                                  (  )7.อื่นๆ(โปรดระบุ)………………….        

1.5 ภมูลิ  าเนา          จงัหวดั ..........................................                    

1.6 อาชพี              (  ) 1.นกัเรยีน/นกัศึกษา      (  )2.ธุรกิจส่วนตวั                 (  )3.คา้ขาย 

                              (  )4. พนกังานเอกชน      (  ) 5.ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ       (  )6.อื่นๆ โปรด

ระบุ)................... 

1.7 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของท่าน(โดยประมาณ)....................................บาท 

 

 สว่นที่ 2     พฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว 

2.1 ลกัษณะการท่องเทีย่วที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (เลอืกตอบเพยีง 1ขอ้) 

                   (  )1.การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ    (  )2.การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม   

                   (  )3.การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ        (  )4.การท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

                   (  ) 5.การท่องเทีย่วแนวผจญภยั     (  )6.อื่นๆโปรดระบ.ุ................................. 

 

2.2  ท่านมกัจะเดนิทางท่องเทีย่วกบับคุคลใด 

(  )1.คนเดยีว                        (  )2.คนรกั                              (  )3.ครอบครวั/ญาต ิ             

(  )4.เพือ่น                             (  )5.บรษิทัน าเที่ยว                 (  ) 6.หน่วยงาน  

 

2.3 ช่วงเวลาที่ท่านนิยมเดนิทางท่องเทีย่ว 

(   )1.วนัจนัทร-์ศุกร ์                    (   ) 2.วนัหยุดนกัขตัฤกษ/์เทศกาล   

(   ) 3.วนัเสาร-์อาทติย ์                 (   )4.อื่นๆ.................... 
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2.4 ลกัษณะการเดนิทางที่ท่านชื่นชอบ 

(  )1.พกัแรม  จ านวน...........คืน                                          (  )2.ไปกลบั (ขา้มไปขอ้ 2.6 ) 

 

2.5 กรณีพกัแรม นิยมรูปแบบใด 

(  ) 1.กางเตน็ท ์                          (  ) 2.บา้นรบัรองของทางราชการ    

(  ) 3.Home stay                         (  ) 4.โรงแรม   

(  ) 5.รสีอรท์                              (  ) 6.บา้นญาต/ิเพือ่น            (  ) 7.อื่นๆ............................ 

 

2.6 ท่านมปีระสบการณ์เดนิทางท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางกลุม่สนัเขา (ระยะทางจาก ต.วงันกแอ่น อ.วงัทอง 

ถงึ ต.ชมพ ูอ.เนินมะปราง) หรอืแหลง่ท่องเที่ยวทีม่ลีกัษณะน้ีแห่งอื่นมาก่อนหรอืไม่    

      (  ) 1.เคย จ านวน............คร ัง้ สถานที่.......................................................................... 

      (  ) 2.ไมเ่คย    แลว้ท่านคิดว่าจะไปเที่ยวหรอืไม.่................................. 

 

2.7 ในการเดนิทางมาคร ัง้น้ีของท่าน ตัง้ใจจะมาเที่ยวแหลง่ท่องเทีย่วใด ( เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้)** 

(  ) 1.สวนมณีทพิ                                                    (  ) 2. สวนศรปกั( ดอกหนา้ววั, ไมด้อกไม ้

ประดบั) 

(  ) 3.ตน้พระศรมีหาโพธิ์ วดัไผ่ใหญ่ไพรญาราม                  (  ) 4.น า้ตกไผ่สทีอง 

(  ) 5.สวนเกษตรไพบูลย ์                                         (  ) 6.สวนโพธิ์ทอง 

(  ) 7.สวนพงษแ์ตง                                                (  ) 8.สมพลการเ์ดนท ์

(  ) 9.ภกัดฟีารม์ (ฟารม์กวาง)                                     (  ) 10.บอ่คากาเดน้ท ์ 

(  ) 11.สวนพพูนู                                                   (  ) 12. สวนหลงรกัไทย  (สวนทเุรียน) 

(  ) 13.บา้นภมูาตา                                                  (  ) 14. อื่นๆ(โปรด

ระบุ)............................................ 

 

2.8 วตัถปุระสงคห์ลกัทีท่่านเลอืกเดนิทางไปเทีย่วบนเสน้ทางสนัเขาแห่งน้ี ( เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้)** 

 (  ) 1.พกัผ่อนหย่อนใจ                                        (  ) 2.มาประชมุ อบรม สมัมนา   

 (  ) 3.ซื้อผลผลติทางการเกษตร                               (  ) 4.หาช่องทางธุรกจิ  

     (  ) 5.เยีย่มญาต/ิเพือ่น                                     (  ) 6.เป็นทางผ่านในการเดนิทาง 
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     (  ) 7. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………….. 

 

2.9 เหตผุลที่ท่านเลอืกท่องเที่ยวเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขาแห่งน้ี (เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

(  ) 1.การคมนาคมสะดวก                                       (  ) 2.สถานที่ท่องเทีย่วน่าสนใจ    

(  ) 3.สถานทีม่ชีื่อเสยีง/เป็นทีรู่จ้กั                               (  ) 4. รูปแบบ/กจิกรรมการท่องเทีย่วน่าสนใจ   

(  ) 5.มกีารประชาสมัพนัธท์ีด่ ี                                   (  ) 6.ค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่วไมแ่พง   

(  ) 7.อื่นๆโปรดระบ.ุ......................... 

 

2.10 ถา้หากท่านไดม้าท่องเทีย่วเชงิเกษตร รูปแบบใดที่ท่านชื่นชอบ ( เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

(  ) 1.การท านา                                                   (  ) 2.สวนไมต้ดัดอก  

(  ) 3.สวนผลไม ้                                                 (  ) 4.สวนผกั 

(  ) 5.สวนสมนุไพร                                               (  ) 6.ฟารม์ปศุสตัว ์  

(  ) 7.งานเทศกาลผลติภณัฑต่์างๆ                               (  ) 8.อื่นๆโปรดระบ.ุ................................. 

 

2.11 ถา้หากท่านไดม้าท่องเทีย่วเชงิเกษตร กจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิเกษตรชนิดใดทีท่่านชื่นชอบ 

( เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

(  ) 1.เนน้กจิกรรมการสาธติ                                   (  ) 2.เนน้กจิกรรมการให/้ใชค้วามรูท้างการเกษตร   

(  ) 3.เนน้จ าหน่ายผลผลติการเกษตร                         (  ) 4.แนะน าธุรกจิเกษตร 

 

2.12   ท่านไดต้ดิต่อใชบ้รกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตรโดยวธิใีด 

(  ) 1.เขา้ไปตดิต่อโดยตรงไม่ไดต้ดิต่อลว่งหนา้             (  ) 2.ตดิต่อลว่งหนา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 

(  ) 3.ตดิต่อลว่งหนา้ผ่านทางบริษทัท่องเที่ยว               (  ) 4.ตดิต่อลว่งหนา้โดยส่งจดหมาย 

(  ) 5.ตดิต่อลว่งหนา้โดยการโทรศพัท/์โทรสาร             (  ) 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)……………… 

 

2.13 ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวเชงิเกษตรต่อคร ัง้ของท่านประมาณ .............................บาท 

 

2.14ท่านไดร้บัขอ้มลูข่าวสารการท่องเทีย่วเชงิเกษตรบนเสน้ทางสนัเขาน้ีจากทีใ่ด( เลอืกไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

(  ) 1.เอกสารเผยแพร่/แผ่นพบั           (  ) 2.หนงัสอืพมิพ/์วารสาร 

(  ) 3.บรษิทัน าเทีย่ว                           (  ) 4.หน่วยงานราชการ/ทอ้งถิน่  
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(  ) 5.วทิยุ/โทรทศัน ์                          (  ) 6.เวปไซต/์อินเตอรเ์น็ต  

(  ) 7.เพือ่น/ญาต ิ                             (  ) 8.อื่นๆโปรดระบ.ุ........................................... 

 

สว่นที่ 3  ปจัจยัที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเดินทางเที่ยวบนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสนัเขา   

3.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

ค าช้ีแจง  ตามความคิดของท่าน ขอ้ความต่อไปน้ี ถูก หรอื ผดิ                                          

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ถกู ผดิ 

1. เป็นการท่องเทีย่วเกี่ยวกบัเกษตรกรรม พชืไร่ พชืสวน   

2.เป็นการท่องเทีย่วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติของเกษตรกร   

3.คนทอ้งถิน่ควรตอ้งมบีทบาทอย่างเตม็ตวัในการจดัการและพฒันาแหลง่   

4.การท่องเทีย่วเชงิเกษตร เป็นการท่องเทีย่วที่ก่อใหเ้กดิอาชพี และการกระจายรายไดแ้ก่คนใน

ทอ้งถิน่ 

  

5.การท่องเทีย่วเชงิเกษตรตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารท าการเกษตร และปลูกพชืตามความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

  

 

3.11 ดา้นทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร  

ค าช้ีแจง โปรดเขยีนเครื่องหมายถกู (/ ) ในช่องทีต่รงกบัความคิดเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ประเดน็ 

เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 

 

4 

ไมแ่น่ใจ 

 

3 

ไมเ่หน็ดว้ย 

 

2 

ไมเ่หน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

1 

1.สรา้งความรู ้ประสบการณ ์และความ

เพลดิเพลนิ  

     

2. ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานรฐั 

ผูป้ระกอบการ เกษตรกร ชมุชน และ

นกัท่องเทีย่วเพือ่น าไปสู่การท่องเทีย่วที่

ย ัง่ยนื 

     



81 

  

ประเดน็ (ต่อ) 

เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 

 

4 

ไมแ่น่ใจ 

 

3 

ไมเ่หน็ดว้ย 

 

2 

ไมเ่หน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

1 

3.เนน้ทีคุ่ณค่าผลผลติทางเกษตร มากกว่า

การเสรมิแต่งสิง่อ  านวยความสะดวก 

     

4.ช่วยคนในทอ้งถิน่ใหม้รีายได ้      

5.ปลุกจติส านึกในการอนุรกัษว์ถิชีวีติและ

รกัษาทรพัยากรธรรมชาตไิด ้

     

 

3.12 ดา้นความตระหนกัต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ค าชี้แจง  โปรดเขยีนเครื่องหมายถกู (/ ) ในช่องทีต่รงกบัความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

ประเดน็ 

ระดบัความตระหนกั 

เหน็ดว้ย

อย่างยิง่ 

 

5 

เหน็

ดว้ย 

 

4 

ไม่

แน่ใจ 

 

3 

ไมเ่หน็

ดว้ย 

 

2 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อย่างยิง่ 

1 

1.นกัท่องเที่ยวตอ้งใส่ใจในการทิ้งขยะในทีจ่ดัเตรียม

เท่านัน้ รวมถงึไมท่  าลายธรรมชาตขิองสถานที่ 

     

2.การรกัษาธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถิน่จะช่วย

สรา้งรายได ้

     

3.การเดนิทางส าหรบันกัท่องเทีย่วควรค านึงถงึการ

ประหยดัพลงังานเป็นส าคญั 

     

4.การดูแลสิง่แวดลอ้มเป็นหนา้ที่ของทกุคน      

5.กจิกรรมท่องเที่ยวควรค านึงถึงผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเสมอ 
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สว่นที่ 4 ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ค าช้ีแจง  โปรดเขยีนเครื่องหมายถกู (/ ) ในช่องที่ตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

ความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

ระดบัความคาดหวงั 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

พอใช ้ นอ้ย

ทีสุ่ด 

1.ดา้นสถานที่และการคมนาคม 

(การมป้ีายบอกทางชดัเจน,เดนิทางการเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดง้า่ย) 

     

2.ดา้นสภาพบรรยากาศ/คงความเป็นธรรมชาติ 

(คงความเป็นธรรมชาติ,ใหค้วามผ่อนคลาย เรียบงา่ย) 

     

3.ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและความปลอดภยั 

(มสีถานทีจ่อดรถ,หอ้งน า้ที่เพยีงพอ เหมาะสม) 

     

4.ดา้นที่พกั/อาคารที่รบัรอง 

(มสีถานทีพ่กั/รบัรองเพยีงพอ เหมาะสม,มคีวามปลอดภยั) 

     

5.ดา้นกจิกรรมภายในสวน/ฟารม์/ไร่ 

(ขนาดพื้นที่,ความหลากหลายของกจิกรรมและรูปแบบทางการเกษตร) 

     

6.ดา้นบุคลากร 

(มเีพยีงพอในการช่วยเหลอืใหค้ าแนะน า, มคีวามเป็นมติร) 

     

7.ดา้นบรกิารรา้นอาหาร เครื่องด่ืม 

(มสีถานที่บริการจ าหน่าย อาหารเครื่องดื่ม ทีเ่หมาะสมและ เพยีงพอ) 

     

8.ดา้นผลติภณัฑข์องปลอดสารพษิ/ของที่ระลกึ 

(มกีารจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องสวน/ฟารม์/ไร่/นา) 

     

9.ดา้นการเป็นแหล่งเรยีนรู ้แลกเปลี่ยน สรา้งอาชีพ 

(มวีทิยากรใหค้วามรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการเกษตร) 

     

10.ดา้นการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

(มช่ีองทางการเผยแพร่ขา่วสารเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว ในสือ่ต่างๆ เช่น 

อนิเตอรเ์น็ต วารสาร ,มงีานเทศกาล/กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยว) 
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ส่วนที5่  ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................... 

ขอขอบคุณที่ท่านไดก้รุณาตอบแบบสอบถามน้ี 
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ประวตักิารศึกษา และการท างาน 

 

ช่ือ – นามสกลุ    นางสาว จรรยาลกัษณ ์อนิตุย้ 

วนั เดือน ปี ที่เกดิ              วนัที ่14  เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 

สถานที่เกดิ    จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประวตักิารศึกษา    พยาบาลศาสตรบณัฑติ   

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ต าแหน่งหนา้ที่การงานปจัจุบนั           Senior executive,nurse assessment  

                                                  Medical consultant, Health claim department  

                                                  บรษิทั Inter partner assistance Thailand จ ากดั 

       

 


