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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกร
รมสาคัญอย่างหนึ่งทีช่ ่วยสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นอย่างมาก (สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
, 2560) จากแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการเติบโตทัง้ ในด้านจานวน
นักท่องเที่ยว และรายได้จากภาคการท่องเที่ยว โดยในปี 2559 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวประเทศ
ไทย จานวน 32.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 9.0 จากปี 2558 และนักท่องเทีย่ วชาวไทยท่องเทีย่ วภายในประเทศ
149 ล้านครัง้ (1 คน ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครัง้ ) ขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปี 2558 โดยการท่องเที่ยวของทัง้
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติและชาวไทยก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเทีย่ วโดยรวม 2.51 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 11.1 จากปี 2558 (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2559) ซึง่ ในระยะที่ผ่านมา ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้กระตุน้
ภาคการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้นกั ท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเทีย่ วอย่างหลากหลายมากขึ้น
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความนิยมประกอบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ
ปัจ จุบนั กรมการท่อ งเที่ยวแห่ง ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพและเป็ นที่ยอมรับ ในระดับสากล ตามแนวทางของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ว่า “ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้ นาของโลกที่เติบโต
อย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็ นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม และกระจายรายได้สู่
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน ” โดยได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ.
2560-2564 ที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการการมีส่ว นร่ ว มของภาคี การท่ องเที่ย ว ทัง้ หน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคชุมชนและภาคประชาสัง คมและนัก วิชาการเป็ นอย่ างมาก เพื่อให้เ กิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติยงั พบว่า กรอบยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและกรมที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ได้แก่ กรมส่ งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2560-2564) ทีไ่ ด้เน้นการนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร มาเป็ นตัวเพิ่มมูลค่า (value) โดยเฉพาะในภาคการ
บริการ และ ได้เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังมีศกั ยภาพในการพัฒนา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรถือเป็ นแนวทางปฏิบ ตั ิในกรอบ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซึ่งมีเป้ าหมายในการพัฒนาเกษตรกรพัฒนาสินค้า

2
เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกรอบความคิดที่ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็ นการ
พัฒนาด้านการเพิ่มมูลค่า ทักษะของเกษตรกรส่งเสริมการรวมตัวและส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์ก ร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
และนาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป (กรมการท่องเทีย่ ว, 2560)
จังหวัดพิษณุโลก เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างที่มยี ุทธศาสตร์ในด้านที่ตงั้ อันมีลกั ษณะเด่น
เฉพาะตัว มีส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็ นจังหวัด
ทีอ่ ยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอินโดจีน โดยตัวเมืองพิษณุโลกมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศที่
ตัง้ อยู่ริมสองฝัง่ แม่นา้ น่ านและที่ราบหุบเขาชาติตระการ ซึ่งเป็ นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
บริเวณลุ่มแม่นา้ น่ านและแม่นา้ ยม เป็ นย่านการเกษตรที่สาคัญที่สุดของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อาเภอบาง
ระกา อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอพรหมพิราม และบางส่วนของอาเภอวังทองกับอาเภอเนินมะปราง (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2559) และจากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ดา้ นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยังพบว่าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลักที่มศี กั ยภาพใน 4
อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอวังทอง บางกระทุ่ม นครไทย และเนินมะปราง (นงค์นุช บุญกลา่ , 2558)
เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยความที่เป็ นจังหวัดศู นย์กลาง
ภาคเหนือตอนล่างที่มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน ที่หลากหลาย ทาให้
เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ทัง้ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ จึงทาให้จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่
ละปี โดยพบว่ า ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2554 มีจานวนนัก ท่อ งเที่ย ว 1,194,361คน จากนั้นในปี พ .ศ.2555 จานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็ น 1,332,432 คน คิดเป็ นร้อยละ11.56 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็ น 4,930 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.93, ปี 2556 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เป็ น 1,512,976 คน คิดเป็ นร้อยละ13.55 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 5,580 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.18 ,ปี
พ.ศ.2557 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็ น 1,577,950 คน คิดเป็ นร้อยละ4.30
และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 5,781 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.60 และในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็ น 1,665,742 คน คิดเป็ นร้อยละ5.56 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 6,403 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.76 ถือได้ว่ามีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึ้นทัง้ จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1 สรุปสถานการณ์ท่องเทีย่ วภายในประเทศ จังหวัดพิษณุโลก ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554-2558
ปี พ.ศ.
2554
จานวนนักท่องเที่ยวชาว 1,194,361
ไทย

2555
1,332,432

2556
1,512,976

รายได้จากการท่องเทีย่ ว 3,978
4,930
5,580
(ล้านบาท)
ทีม่ า: กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2559)

2557
1,577,950

2558
1,665,742

5,781

6,403

จากรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทัง้ รายได้และ
จานวนนักท่องเที่ยว ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสาคัญกับการ
ส่ง เสริมการท่อ งเที่ยวเชิง เกษตรร่ว มกับ การพัฒนาด้านการเพิ่มมูลค่ าในภาคการบริการ อนึ่ง เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวให้
ได้รบั ความนิยม และเป็ นที่รูจ้ กั ในหมู่นกั ท่องเที่ยว อีกยังคงไว้ซ่ึงความเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิน่ อันจะนาไปสู่การท่องเทีย่ วที่ยงั ่ ยืน
ข้อมูลสานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดพิษณุโลก ระบุเมือ่ วันที่3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้จดั พิธีเปิ ด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ ซึ่งตัง้ อยู่ท่ี
หมู่ท่ี 9 ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย นายก
เหล่ากาชาดเป็ นประธานในพิธี มีผูน้ าชุมชน สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็ นจานวนมาก ซึ่งการเปิ ด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ในครัง้ นี้ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายสินค้าทางการเกษตร นาไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้แก่เกษตรกรและ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รูจ้ กั มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่นได้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด (กรมประชาสัมพันธ์จงั หวัดพิษณุโลก,2559)
จึงทาให้เห็นถึงศักยภาพการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และภายหลังจากการได้ลงพื้นที่สารวจ ยังพบว่า
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสันเขาหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก ดังภาพที่1.1 เป็ นแหล่งกิจกรรมอันมีความหลากหลายในแง่ของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่การทาสวนผลไม้ผลิตผลไม้ผลสดชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน ลาไย มะม่วง มะปราง
อินทผลัม องุ่นไร้เมล็ด ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ การจัดฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์เรื่องการทา
เกษตร รวมทัง้ มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการสัมผัสบรรยากาศ ดังภาพที1่ .2 ซึ่งถือได้
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ว่าเป็ นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ท้องถิ่น อีกทัง้ ยังเป็ นตัวเลือก
ให้กบั ผูต้ อ้ งการเปิ ดประสบการณ์ท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่

ภาพที่ 1.1 แผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกลุม่ สันเขา อ.วังทอง

ภาพที่ 1.2 กิจกรรมของแหล่งท่องเทีย่ วตามเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกลุม่ สันเขา อ.วังทอง
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ดังนัน้ จึงมีความสนใจและเห็นความสาคัญที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอที่มี
ศักยภาพด้านการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก โดยจะศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มตี ่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นของพื้นที่อาเภอ
วังทอง บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสันเขา เพื่อจะได้เห็นถึงโอกาสและสิ่งที่มอี ิทธิพลต่อการตั ดสินใจ
เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันจะเป็ นประโยชน์แก่ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหน่ ว ยงาน
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมตรงตามต้องการของทัง้ ผูบ้ ริโภคและตลาดท่องเที่ยว อีก
ทัง้ เพื่อ ทาความเข้าใจและตอบสนองต่ อความต้องการพื้นฐานและความคาดหวัง ของผู บ้ ริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พิษณุโลก
3.เพื่อ ศึ ก ษาความคาดหวัง ของนัก ท่ องเที่ย วชาวไทย ที่มีต่อ การท่อ งเที่ย วเชิง เกษตรในจัง หวัด
พิษณุโลก
ขอบเขตการศึกษา
ในการวิเคราะห์ปจั จัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจและความคาดหวัง ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2561 ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็ น
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จานวน400 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้แบบสอบถาม
ทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้น
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั
หน่วยงานท้องถิ่นหรือผูป้ ระกอบการกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก สามารถนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและทาการตลาดให้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตนเองหรือในพื้นที่
ท้องถิ่นได้รวมทัง้ ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจยั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
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ในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดความหมายของคาทีใ่ ช้คือ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม เช่ น สวนเกษตร วนเกษตร
สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุ สตั ว์โครงการศึกษาสถานี วิจ ยั ด้านการเกษตรของรัฐที่ มี ความดึง ดู ดใจด้านการ
ท่องเที่ยว แหล่งเกษตรที่พฒั นาตามโครงการพระราชดาริและงานเทศกาล การเกษตร เช่น งานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ งานเทศกาลลิ้นจี่หรือปรากฏการณ์ ทางการเกษตร ในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง เช่น ทุ่ง ดอก
กระเจียว ทุ่งดอกทานตะวัน เพือ่ ชื่นชมความสวยงาม ความสาเร็จและเพลิดเพลินในแหล่งเกษตรกรรมนัน้
นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท้ ่เี ดินทางจาก ถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็ นการชัว่ คราวเป็ นเวลาอย่า งน้อย
24 ชัว่ โมงขึ้นไป ด้วยความ สมัครใจและมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได้ ทีจ่ ดุ หมายปลายทาง
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสันเขา วังทอง (กลุ่มสันเขาหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผสมผสานบัวสวรรค์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก ) เป็ นเส้นทางในหมูท่ ่ี 9,10 ตาบลวังนกแอ่น อาเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก จนถึง หมูท่ ่ี 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วตาม
เส้นทาง ได้แก่ สวนมณีทพิ (สวนผลไม้ผสมผสาน) ,สวนศรปัก(ไม้ดอกไม้ประดับ),ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดไผ่
ใหญ่ไพรญาราม ,นา้ ตกไผ่สีทอง,สวนเกษตรไพบูลย์ (ศู นย์เรียนรูก้ ารเกษตรไม้ผลและที่พกั ),สวนโพธิ์ทอง
(สวนผลไม้และจาหน่ ายพันธุ ไ์ ม้) ,สวนพงษ์แตง (สวนลาไย ที่พกั และอาหาร),สมพลการ์เด้นท์ (สวนผลไม้
ผสมผสาน),ภักดีฟาร์ม (ฟาร์มกวาง),บ่อคาการ์เด้นท์ (ผักปลอดสารพิษ) ,สวนพูพูน (สวนมะยงชิด ที่พกั และ
อาหาร) ,สวนหลงรักไทย(สวนทุเรียน),บ้านภูมาตา (ทีพ่ กั ร้านอาหาร), เป็ นต้น

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทาการตรวจเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับสาระสาคัญของงานวิจยั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ กรอบ
แนวคิด ทฤษฎีและวิธกี ารทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี
1)แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2)แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3)แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง
4)แนวคิดการประยุกต์ใช้แบบจาลองโลจิต (Logit Model)
2. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับพื้นทีศ่ ึกษา:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบัวสวรรค์
(เส้นทางสันเขา)
3. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
1) งานวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
2) งานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ binary logit model
3) งานวิจยั เกี่ยวกับความคาดหวังในการท่องเที่ยว

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย(2549) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชมุ ชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุ
สัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ต่างๆ สถานทีร่ าชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาทีม่ งี านวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่ทนั สมัย ฯลฯ เพือ่ ชื่นชมความสวยงาม ความสาเร็จและเพลิดเพลินใน
กิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่างๆได้ความรูไ้ ด้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมี
จิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานทีน่ นั้
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นิออน ศรีสมยง (2552) ได้อธิบายความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การท่องเทีย่ วทีม่ กี ิจกรรม
การเกษตรเป็ นทรัพยากรท่องเที่ยวหลัก สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อเป็ นการ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้ผูค้ นในท้องถิน่ ได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างเต็มตัว
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นการคิดค้นเอาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มอี ยู่ในประเทศ มาจัดกิจกรรม
หรือจัดเป็ นรูปแบบทางการท่องเที่ยว เพือ่ ให้นกั ท่องเที่ยวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเที่ยว การขยายเส้นทาง
การท่องเที่ยว และเป็ นการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่นอีกทัง้ ยังเป็ นการอนุ รกั ษ์ และการให้ความรูใ้ นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาของเกษตรกรไทยซึ่งการท่องเทีย่ วและประเทศไทย( กรมการท่องเที่ยว ,2552) ได้จาแนกประเภททรัพยากร
ทางการเกษตรออกเป็ น 7 กิจกรรมดังนี้
1. การทานา การทานาปี /ปรัง การทานาหว่าน การทานาขัน้ บันได พิพธิ ภัณฑ์ขา้ ว
2. การทาสวนไม้ตดั ดอก เช่น สวนดอกไม้ประดับนานาชนิด รวมถึงไร่ทานตะวัน
3. การทาสวนผลไม้ รวมทัง้ การทาวนเกษตรการทาเกษตรแผนใหม่ และการทาสวนผสม
4. การทาสวนผัก การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท รวมถึงการทาไร่ผกั ไร่ถวั ่ ไร่ขา้ วโพด เป็ นต้น
5. การทาสวนสมุนไพร
6. การทาฟาร์มปศุสตั ว์ การเลี้ยง และการขยายพันธุส์ ตั ว์เศรษฐกิจนานาชนิด
7. งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดงานเพื่อส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตร
จากที่กล่าวมาความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสรุปได้ว่า เป็ น การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่
ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตั ว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึ กษาที่มีงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่
ทันสมัย ฯลฯ โดยสถานที่เหล่านัน้ มีการนาเอาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มมี าจัดกิจกรรมหรือจัดเป็ นรูปแบบ
ทางการท่องเทีย่ วต่างๆขึ้น เพือ่ ดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ ว
กรมการท่องเที่ยว (2552: 2) ได้แบ่งรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ออกตามลักษณะและขนาดของ
แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1. แบ่งตามลักษณะกิจกรรมการเกษตรหลัก สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ การเพาะปลูกการ
เลี้ยงสัตว์ การประมง การเกษตรและป่ าไม้ และการเกษตรแบบผสมผสาน
2.แบ่ง ตามลักษณะเจ้าของกิจการ และการบริหารจัดการ สามารถแบ่ง ได้เป็ น 7 ประเภท คือ
โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศานุ วงศ์ บริหารจัดการโดยภาครัฐ
(หน่ วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน บริษทั เอกชน วิสาหกิจชุมชนและ
บุคคลทัว่ ไป
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3. แบ่งตามขนาดของแหล่งท่องเที่ยว กาหนดตามขนาดพื้นที่ของแหล่งท่องเทีย่ ว แบ่งได้ 3 ประเภท
คือ แหล่งท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ (51ไร่ข้นึ ไป) ขนาดกลาง (21-50ไร่) และขนาดเล็ก (ไม่เกิน20 ไร่)
เทพกร ณ สงขลา (2554) ได้นาเสนอรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด ขึ้นอยู่กบั ประเภทของนักท่องเที่ยว และลักษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่ง
ท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่ เน้นกิจกรรมการสาธิต ได้แก่
ฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะเตรียมขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการผลิตทัง้
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสาธิตต่อนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
ที่มาศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องการประสบการณ์ไปพัฒนาอาชีพ
เกษตรของตนเอง
2. กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรรูปแบบการให้ความรูแ้ หล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทัง้ หมดมีกจิ กรรม
การให้ความรู ้ แต่มใิ ช่กจิ กรรมหลักของแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ หมด มีแหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเท่านัน้ ทีเ่ น้นกิจกรรม
การใช้ความรูท้ างการเกษตร ได้แก่ ฟาร์มเกษตรอินทรีย ์ มีการเตรียมสถานที่ การบรรยายและวิทยากร ให้ความรู ้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแบบนี้เน้นกลุม่ นักท่องเทีย่ วที่ตอ้ งการหาความรูแ้ ละ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ได้แก่ กลุม่ เกษตรกร
3. กิจกรรมการท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรรู ปแบบจาหน่ ายสินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการ
จาหน่ ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่โดยภาพรวมแล้วการจาหน่ ายสินค้าให้นกั ท่องเที่ยว มิใช่กิจกรรม
หลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรช้างกลาง มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ที่รวบรวมสินค้าชุมชน
เพือ่ การจาหน่าย โดยมีการสาธิตการแปรรูปขนมชนิดต่างๆ ร่วมด้วย
4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบแนะนาธุ รกิจเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เป็ นจุดเด่น
ของแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และฟาร์มเพาะเห็ดเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในรู ปแบบ
การศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นอกจากจะให้ขอ้ มูลด้านการผลิตและการลงทุน แล้วยังผลิตวัสดุอุปกรณ์
การเลี้ยงผึ้งและการเพาะเห็ดเพือ่ จาหน่ายให้ผูส้ นใจลงทุนธุรกิจดังกล่าว
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumers Behavior)
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (consumer behavior) หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู บ้ ริโภคทาการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่ าจะ
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ตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็ นขัน้ ตอนซึ่งเกี่ยวกับ ความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและ
บริการของผู บ้ ริโภค เพื่อ ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึง การ
ตัดสินใจและการกระทาของผูบ้ ริโภคทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สนิ ค้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการค้นหาหรือวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริโภค
ซึ่งช่วยให้นกั การตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Kotler and Gary (2001) ได้สรุปกระบวนการซื้อของผูบ้ ริโภคออกมาเป็ นโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค SR Theory ประกอบด้ว ย 3 ปัจ จัย คื อ สิ่ ง กระตุ น้ ภายนอก (Stimulus = S) ลัก ษณะของผู ซ้ ้ ื อ (Buyer's
Characteristics) และขัน้ ตอนในการตัดสินใจของผูซ้ ้ อื (Buyer's decision process) ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้จะส่งผลให้
เกิดกล่องดา หรือความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื (Buyer's characteristic) และความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื จะส่งผลให้
เกิดการตอบสนองของผูซ้ ้อื (Response = R) ตามภาพที่ 2.1
โดยปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ มี 4 ประการได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็ นสิ่งที่กาหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะ
เรียนรูเ้ รื่องค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู ้ และมีการส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไรนัน้ จะต้องผ่านกระบวนการ
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และสถาบันต่างๆในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกต่างกัน การกาหนดกลยุทธ์จึงต้องแตกต่ างกันไปสาหรับตลาดที่มวี ฒั นธรรมแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรม
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.1.วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นรูปแบบหรือวิธีทางในการดาเนินชีวิตที่เรียนรูแ้ ละถ่ายทอด สืบ
ต่อกันมาผ่านการอบรมและขัดเกลาทางสังคม ซึง่ ถือเป็ นพื้นฐานในการกาหนดความต้องการซื้อและพฤติกรรมของ
บุคคล
1.2 วัฒนธรรมย่อ ย (Subculture) มีรากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาค รวมทัง้ ข้อ
ปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มอื่น ทาให้มผี ลต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ ความต้องการ แบบ
แผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อทีแ่ ตกต่างกันและในกลุม่ เดียวกันจะมีพฤติกรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
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1.3 ชัน้ ทางสัง คม (Social class) เป็ นการจัดลาดับบุคคลในสังคมจากระดับสู งไประดับตา่ โดยใช้
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติกาเนิด ตาแหน่ งหน้าที่ของบุคคลเพื่อจะเป็ น
แนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย ตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์และการจัดส่วนประสมทาง
การตลาด โดยชัน้ ทางสังคมของบุคคลสามารถเลื่อนขัน้ ได้ทงั้ ขึ้นและลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรายได้
อาชีพ ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน เช่น เมือ่ บุคคลมีรายได้เพิม่ ขึ้น ก็จะแสวงหาการบริโภคทีด่ ขี ้นึ
2. ปัจจัยทางสัง คม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อ
พฤติกรรมการซื้อ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทัง้ ที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และส่งผลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ผูบ้ ริโภคจึงมักได้รบั อิทธิพลจาก
กลุม่ อ้างอิงทีต่ นไม่ได้อยู่ในกลุม่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักจะปฏิบตั ติ ามกลุม่ อ้างอิงเพือ่ ให้เกิดการยอมรับทางสังคม
2.2 ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภคมากที่สุด ทัง้ ในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมส่วนบุคคล
2.3 บทบาทและสถานะของบุคคล บุคคลจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม โดยแต่ละบุคคลจะ
มีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานภาพเป็ นสิ่งที่กาหนดขึ้นสาหรับกระจายอานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ฉะนัน้ ในการตัดสินใจซื้อ ผูบ้ ริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าของตนเอง และผูอ้ ่นื ด้วย
3. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ลักษณะทัว่ ไปของประชากร ซึ่งจัดเป็ นลักษณะข้อมูลปฐมภูมทิ ่ผี ูศ้ ึกษาให้ความ
สนใจ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงค่านิยมและ
รูปแบบการดารงชีวิต ที่จะแสดงออกมาในรูปกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น เนื่องจากเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคโดยลักษณะประชากรที่แตกต่างกันนี้ จัดเป็ นปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ถือเป็ นปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค ในการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการของบุคคล ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู ้ การเรียนรู ้ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ
แนวคิดของตนเอง
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สาหรับกระบวนการการสร้างการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ชนุ ดม รอดการทุกข์
(2558) อ้างถึง Peter and Donnelly (2011) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การตระหนักถึง ความต้อ งการ เป็ นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อเมื่อผู บ้ ริโภคตระหนักถึง ความ
ต้องการหรือปัญหา ผูซ้ ้ อื มีความรูส้ ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผูซ้ ้ อื เป็ นอยู่จริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา
ความต้องการ อาจถูกกระตุน้ จากภายใน ซึ่งจะก้าวสู่ขนั้ ตอนที่ 2 แต่กระบวนการอาจหยุดที่ขนั้ ตอนนี้ ถ้าปัจจัย
อื่นๆ ไม่สอดคล้อง เช่น ฐานะ รายได้ กับความต้องการ
2. การแสวงหาทางเลือก แหล่งที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริโภคมาจากหลายแหล่ง เช่น ครอบครัว
เพื่อน พนักงานขาย และสื่อมวลชน เป็ นต้น จานวนหรือระยะเวลาการหาข้อมูลข่าวสารขึ้นกับระดับของความ
พยายาม ถ้าสินค้าราคาสูง สินค้าที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี ผูบ้ ริโภคจะใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลนานหรือต้อ งการ
จานวนข้อมูลมาก
3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริโภคจะใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้เพื่อประเมินค่าทางเลือก เปรียบเทียบทางเลือก
อื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ นักการตลาดต้องทาด้านทีไ่ ด้เปรียบเหนือกว่าด้านที่เสียเปรียบในสายตาของผูบ้ ริโภค
4. การตัดสินใจซื้อ ในการประเมินผูบ้ ริ โภคจะจัดลาดับความชอบในสินค้าต่างๆ และเลือกสิน ค้าที่ชอบ
มากที่สุด แต่มปี จั จัย 2 ปัจจัยทีจ่ ะมาขัดขวางระหว่างความตัง้ ใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ คือ ทัศนคติของผูอ้ ่นื และ
ปัจจัยทางสถานการณ์ทค่ี าดไม่ถงึ ในการตัดสินใจซื้อผูบ้ ริโภคจะทาการตัดสินใจย่อย 5 ประการ ได้แก่ ตราสินค้า
เลือกผูข้ าย จานวน จังหวะเวลา และ การชาระเงิน
5. การประเมินหลังการซื้อ หลังจากตัดสินใจซื้อไปแล้วผูบ้ ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ท่ไี ด้รบั
จากสินค้าหรือบริการ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อซา้ และการแนะนาปากต่อปากแก่ลูกค้าใหม่
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สิง่ กระตุน้ ภายนอก
(Stimulus)
สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
สิง่ กระตุน้ อืน่ ๆ
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ความรูส้ กึ นึ กคิด
ของผูบ้ ริโภค
(Buyer’s black box)
ลักษณะของผูบ้ ริโภค
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยทางจิตวิทยา
กระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค
ความต้องการทีไ่ ด้รบั การกระตุน้
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
ความรูส้ กึ หลังการซื้อ

การตอบสนองของผูบ้ ริโภค
(Buyer’s responses)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตราสินค้า
การเลือกผูข้ าย
การเลือกเวลาในการซื้อ
การเลือกปริมาณในการซื้อ

ภาพที่ 2.1 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค S-R Theory
ทีม่ า: Kotler and Gary (2001)
แนวคิดเกีย่ วกับความคาดหวัง
ความคาดหวัง หมายถึง ความน่ าจะเป็ นที่ถูกรับรู ข้ องการตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
โดยเฉพาะของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตมีผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมเป็ นอย่างมาก(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2548)ได้อธิบายว่า ความคาดหวังของผูบ้ ริโภคประกอบด้วย 5
ระดับ ได้แก่
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1) ระดับ บริ ก ารในอุ ด มคติ (Ideal Service Level) เป็ น ระดับ บริ ก ารที่ผู บ้ ริ โ ภคมุ่ง มาดปรารถนา
(Whished) ทีจ่ ะได้รบั
2) ระดับบริการทีป่ รารถนา (Desired Service Level) เป็ นระดับบริการทีป่ รารถนาจะเป็ นระดับบริการที่
ลูกค้าต้องการหรือหวังว่าจะได้รบั บริการอย่างนัน้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับบริการที่ปรารถนาจะตา่ กว่าระดับ
บริการในอุดมคติ
3)ระดับบริการที่พอรับได้ (Adequate Service Level) เป็ นระดับบริการที่ตา่ ที่สุดที่ผูบ้ ริโภคจะยอมทน
หรือยอมรับโดยไร้ความไม่พอใจ
4)ระดับบริการที่คาดไว้ล่วงหน้า (Predicted Service Level) เป็ นระดับบริการที่ผูบ้ ริโภคหวังว่าจะได้รบั
จากธุรกิจที่ให้บริการ ซึง่ ระดับบริการทีค่ าดไว้ล่วงหน้าจะอยู่ในช่วงตัง้ แต่ระดับบริการในอุดมคติจนถึงระดับบริการ
ทีพ่ อรับได้
5) ระดับระยะห่างที่ยอมรับได้( Zone of Tolerance) เป็ นช่วงที่อยู่ระหว่างระดับบริการที่ปรารถนากับ
ระดับบริการทีพ่ อรับได้ เรียกว่าเขตทีส่ ามารถยอมทนได้
แนวคิดการประยุกต์ใช้แบบจาลองโลจิท (Logit Model)
การวิเคราะห์ทฤษฏีพ้ นื ฐานของ Logistic Regression (กลม ท่าเรือรักษ์ และ เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะ
กิจ , 2549 อ้างใน ประวิทย์ พิมพะสาร, 2555) ประกอบด้ว ยทฤษฏีต่างๆ คือ ทฤษฏีอรรถประโยชน์ (Utility
Theory) ทฤษฏีความน่าจะเป็ นและการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงถดถอยที่มคี ่าตัว
แปรตาม (y) ประกอบด้วย 0 กับ 1
ทฤษฏีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)
หลัก การของทฤษฏีอ รรถประโยชน์ หรือ พฤติก รรมของผู บ้ ริโ ภคมัก คิ ด ค านวณอย่ า งละเอีย ดบน
สมมติฐานของการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Behavior) คือ การที่ผูต้ ดั สินใจเลือกสามารถใช้ขอ้ มูลทัง้ หมด
(Available Information) ในการพิจ ารณาการตัด สิน ใจอย่ า งมีเ หตุผ ลและได้ร บั ความพึง พอใจสู ง ที่สุ ด หรือ
อรรถประโยชน์สูงทีส่ ุด
ทฤษฏีอรรถประโยชน์เป็ นทฤษฏีพ้นื ฐานหลักของเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคโดยทัว่ ไป ได้แก่ ทฤษฏีพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคอาศัยความพึงพอใจของผูเ้ ลือกที่ได้รบั จากการใช้บริการโดยความพึงพอใจดังกล่ าวก็คือ อรรถประโยชน์
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การวัดอรรถประโยชน์โดยใช้แนวคิดอรรถประโยชน์เชิง อันดับ (Ordinal Utility) ซึ่ง ก็คือความพอใจที่ไม่ถูก
กาหนดเป็ นหน่วยของการวัดความพึงพอใจได้ แต่สามารถจัดอันดับเปรียบเทียบความมากหรือน้อยได้ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าผูบ้ ริโภคสามารถกาหนดอรรถประโยชน์ของทางเลือกในรูปแบบของลาดับหรือตาแหน่งความพึงพอใจ
ของทางเลือกเท่านัน้ ไม่สามารถอธิบายจานวนอรรถประโยชน์มคี ่าเป็ นเท่าใด
ฟังก์ชนั ่ อรรถประโยชน์ (Utility Function)
ฟัง ก์ช นั ่ อรรถประโยชน์เ ป็ น รู ป แบบหลัก ของการอธิบ ายการวิเ คราะห์ท ฤษฏีพ้ ืน ฐานของ Logistic
Regression ด้วยเป็ นฟังก์ชนั ่ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอรรถประโยชน์กบั ปัจจัยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่
เป็ นต้นเหตุทาให้เกิดค่าอรรถประโยชน์หรือค่าความพึงพอใจในการเลือก
จากนิยามจะเห็นได้ว่าฟังก์ชนั ่ อรรถประโยชน์ใช้กบั อรรถประโยชน์เชิงนับที่สามารถแสดงรูปแบบของ
ฟังก์ชนั ่ อรรถประโยชน์ตามสมการ
Utility

=

U(X1, X2, ….., Xn)

โดยที่ U(X)
X

=
=

Utility Function
ปัจจัยทีม่ ผี ลทาให้เกิดอรรถประโยชน์

อรรถประโยชน์จ ะถูก สมมติให้แ ปรผัน เชิง เส้นตรงตามปัจจัยต่ างๆ ที่มีอิทธิพ ลตามพื้น ฐานต่ อ การ
ตัดสินใจ การศึกษานี้จงึ สร้างแบบจาลองพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่ วชาวไทย โดย
อาศัยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนัน้ การสร้างแบบจาลองจะใช้ปจั จัยเหล่านี้เป็ นตัวแปรเชิงเส้นตรงในฟังก์ช นั ่ อรรถประโยชน์
เพื่อนาไปใช้ในการหาความเป็ นไปได้ในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่ วชาวไทยและการวิเคราะห์
นัยสาคัญต่างๆ ของตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแบบจาลองที่สร้างขึ้น
การผสมผสานทฤษฏี ค วามน่ า จะเป็ น (Probability Theory) กับ ฟัง ก์ช นั ่ อรรถประโยชน์ (Utility
Function) จุ ด สรุ ป ของการวิ เ คราะห์ท ฤษฏี พ้ ื น ฐานของ Logistic Regression อัน ประกอบด้ว ยทฤษฏี
อรรถประโยชน์ ฟังก์ชนั ่ อรรถประโยชน์ ทฤษฏีความน่าจะเป็ น และการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการ
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วิเคราะห์เชิงถดถอยที่มคี ่า Dependent Variable (y) ประกอบไปด้วย 0 กับ 1 สามารถแสดงด้วยแนวคิดและ
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ตามทฤษฏี Random Utility Theory และ Probability Theory เป็ น
พื้นฐานการหาฟังก์ชนั ่ ความน่าจะเป็ นในการเลือก
แบบจาลองโลจิท (Logit Model) หรือแบบจาลองโลจิสติก (Logistic Model) เป็ นแบบจาลองที่นามาใช้
กะประมาณหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรอิส ระ (Independent Variable) และตัว แปรตาม (Dependent
Variable) ซึ่งตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่องลักษณะค่าพยากรณ์จะตกอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เนื่องจากตัวแปรตามที่
ศึกษานัน้ มีสเกล (Scale) เป็ นนามบัญญัติ (Nominal) ในการวิเคราะห์ป จั จัยที่มีผลต่ อตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของนักท่อ งเที่ยว จึง ได้กาหนดให้มีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก คือ นักท่องเที่ยวเลือกเที่ยว (Y=1) และ
นักท่องเที่ยวไม่เลือกเทีย่ ว (Y=0) แบบจาลองโลจิทจะใช้ฟงั ก์ชนั ความน่าจะเป็ นสะสมแบบโลจิสติก (Cumulative
Logistic Probability Function) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระนัน้ จะเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ หรือตัวแปรหุ่นก็ได้ เงือ่ นไขของสมการถดถอยโลจิตมีดงั นี้
1) ไม่จาเป็ นต้องมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ
2) ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมไม่จาเป็ นต้องเท่ากัน
3) ตัวแปรตามมีค่าเพียง 2 ค่า คือ 0 หรือ 1
รูปแบบโอกาสทีน่ ่าจะเป็ นของแบบจาลองถดถอยโลจิสติก
Pi

=

โดยที่
F
a
b
Xi

Pi
คือ โอกาสทีน่ ่าจะเป็ นของเหตุการณ์
คือ ฟังก์ชนั ของความน่าจะเป็ นสะสมแบบถดถอยโลจิสติก
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทีค่ าดว่าจะมีผลของสมการที่ (i)
คือ ตัวแปรอิสระทีค่ าดว่าจะมีผล เลือกตัวที่ i

Pi
=
โดยที่ Zi

F (a + bXi)

(1)

F (Zi)
(2)
มีค่าเท่ากับ 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ….+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘
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β

คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของตัวแปรสุ่ม

Zi

=

F-i (P)

Zi

=

a + bXi

(3)

Pi

=

F (Zi)

Pi

=

F (a + bXi)

จาก (2) และ (3)

Pi

=

1

(4)

1+𝑒 −𝑧𝑖

นา (1+ 𝑒 −𝑧𝑖 ) คูณทัง้ สองข้างของสมการ (4)
𝑃𝑖 (1 + 𝑒 −𝑧𝑖 )

=

1

(5)

หาร Pi ทัง้ สองข้างของสมการ (5)

1 + 𝑒 −𝑧𝑖

=

หรือ

𝑒 −𝑧𝑖

1
𝑃𝑖

=

1−𝑃𝑖
𝑃𝑖
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𝑒 𝑧𝑖

=

𝑃𝑖
1−𝑃𝑖

(6)

เมือ่ หา Log ของสมการ (6) จะได้
Zi

=

Pi

log 𝑓(𝑥 ) ([1−P]i)

(7)

ตัว แปรตามในสมการถดถอยของแบบจ าลองโลจิ ต คื อ Log ของเหตุ ก ารณ์ ท่ีจ ะต้อ งตัด สิน ในทางเลื อ ก
Pi

([1−P]i)หรือสัดส่วนของ Probability ที่เหลือ ซึ่งจุดเด่นของแบบจาลองโลจิตคือจะให้ค่าความน่าจะเป็ นอยู่
ในช่วง 0-1 เท่านัน้
โดยแบบจาลองสามารถเขียนในรูปทัว่ ไปได้ดงั นี้
Zi

=

Pi

log 𝑓 (𝑥 ) ([1−P]i)

= 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ….+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘

เมื่อ ได้ค่ า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว แล้ว ต้อ งแปลงค่ า สัม ประสิท ธิ์ เ หล่ า นี้ ใ ห้อ ยู่ ใ นรู ป
ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) โดยสามารถหาได้ดงั นี้

𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑋𝑘

= 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑖 )* 𝛽𝑘
โดยที่

𝛽𝑘

คือ ค่าสัมประสิทธิ์ทป่ี ระมาณได้ของตัวแปร 𝑋𝑘

ตัวแปรตามในสมการถดถอยของแบบจาลองโลจิท คือ โอกาสความน่าจะเป็ นของการเลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
โดยทัว่ ไปแบบจาลองสองทางเลือก (Binary response model) มีแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 แบบจาลอง
ได้แก่
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1) แบบจาลองโลจิท (Logit Model)
2) แบบจาลองโพรบิท (Probit Model)
การเปรียบเทียบแบบจาลองโลจิทและโพรบิท พบว่าแบบจาลองทัง้ 2 นี้ มีตรรกะและวิธีการประมาณค่าเหมือนกัน
แต่ มีขอ้ สมมติเกี่ยวกับการกระจายของค่ าคาดเคลื่อนต่างกัน คือ โพรบิตกาหนดให้มีการกระจายแบบปกติ
(Normal distribution) และแบบจาลองโลจิทมีการกระจายแบบโลจิสติก (Logistic) ซึ่งแบบจาลองโลจิทจะเป็ นที่
นิยมในการวิจยั มากกว่าเพราะสามารถใช้กบั ข้อมูลที่ มกี ารกระจายแบบปกติและแบบโลจิสติกได้ โดยในการศึกษา
ครัง้ นี้จงึ ใช้แบบจาลองโลจิททาการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา
ไพบูลย์ (2561) ความเป็ นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบัวสวรรค์ ได้ตงั้ ขึ้นโดย
เกษตรกร ตามความต้องการของเกษตรกร สืบเนื่องจากเกษตรกรในหมู่ท่ี 9,10 ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง มีการประกอบอาชีพการเกษตรหลายอย่าง ทัง้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ยางพารา
ฯลฯ ซึ่งการประกอบอาชีการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บา้ นดังกล่าว มีปญั หาต่อเนื่องมายาวนาน ทัง้ ในด้านขาด
ความรู เ้ รื่องการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ขาดเงินทุน ขาดแคลนแหล่งนา้ ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ การผลิต
การเกษตร ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตา่ ผลิตสินค้าทีไ่ ม่ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ทาให้เกษตรกร
มีรายได้ตา่ มีหนี้สินมาก เกษตรกรจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มี
ความเห็นตรงกันว่า การที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยัง่ ยืนนัน้ จะต้องรวมตัวกันจัดตัง้ เป็ นวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และมีโอกาสเข้าถึงการบริการ/การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐได้สะดวกขึ้น
ข้อมูลพื้นฐาน
เกษตรกรได้จดั ให้มกี ารประชุม เพื่อขอจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชมชน โดยได้รบั การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
จากสานักงานเกษตรอาเภอวังทอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ใช้ช่ือกลุ่มว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์” รหัสลงทะเบียน 6-65-08-08/1-0016 ที่ตงั้ อยู่ท่ี เลขที่ 3/1 หมู่ท่ี 9 ตาบลวังนก
แอ่น อาเภอวังทอง จัง หวัดพิษณุโลก โทร.089-6421461 email paiboon1938@hotmail.com มีสมาชิกเริ่มแรก
ก่อตัง้ จานวน 17 คน ปัจจุบนั มีสมาชิก จานวน 164 คน โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
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1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชหลักของสมาชิก โดยเน้น การลดต้นทุนการผลิต เพิม่ ผลผลิต ผลิต
สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิลการเกษตรทีม่ มี ากตามฤดูกาล
3.ส่งเสริมการออมของสมาชิก
4.จัดหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแผนการผลิตของสมาชิก
5.ประสานงานเรื่องการตลาด ในการจัดจาหน่ ายสินค้าของสมาชิก
กิจกรรมที่ดาเนิ นการ
1.จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู ้ ใช้ช่อื ว่า “ศูนย์การเรียนรูก้ ารทาการเกษตรที่ดีและเหมาะสม” เพื่อเป็ นสถานที่ในการ
ฝึ กอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ของสมาชิกและผูส้ นใจ
2.พัฒนาประสิทธิภาพสิทธิภาพการผลิตพืชหลักของสมาชิก เช่น มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3.ทาการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มมี ากตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะขามเปรี้ยว
4.จัดตัง้ ร้านค้า เพือ่ เป็ นสถานที่ รวบรวม/จาหน่าย ปัจจัยการผลิต ให้แก่สมาชิกและผูส้ นใจ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุ โลก
นงศ์นุช บุญกลา่ (2558) ได้ทาการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรด้วยระบบ GPS จานวน 9
ฐานข้อมูลการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริเวณพื้นที่ทงั้ 4 อาเภอใน
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย อาเภอวังทอง บางกระทุ่ม นครไทย และเนินมะปราง และเชื่อมโยง 5 อาเภอได้แก่
เมือง ชาติตระการ บางระกา วัดโบสถ์และพรหมพิราม ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ 1.
สารวจศักยภาพของแหล่งทรัพยากรทางการเกษตร 2.ศึกษาการบริหารจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของชุมชนในด้าน
กิจกรรม สาธารณู ปโภค และการดาเนินการด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน 3.การสารวจแหล่งที่ตงั้ โดยใช้
ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละอาเภอที่มศี กั ยภาพ และความ
พร้อ มในการพัฒนาชุมชนเพื่อ สร้างเป็ นแหล่งท่ องเที่ยวเชิง เกษตร โดยสารวจทัง้ สิ้น 26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นการสารวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่จริง พร้อมทาการสัมภาษณ์และใช้
วิธีก ารส ารวจในพื้น ที่ รวมถึง การใช้อุป กรณ์ (เครื่อ งGPS)ในการก าหนดพิกดั เส้น ทางเพื่อ จัด ท าฐานข้อ มูล
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สารสนเทศภูมศิ าสตร์ดา้ นเส้นทางเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 4 อาเภอจาก
ทัง้ สิ้น 9อาเภอที่มศี กั ยภาพด้านการเป็ นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ดังนี้ อาเภอนครไทย ตาบลร่องกล้าพบ
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชผักเมืองหนาว อาเภอวังทอง พบว่ามีกลุ่ มแม่บา้ นแปรรูปผลผลิตเกษตร ตาบลบ้านกลาง
อาเภอเนินมะปรางพบว่ามีศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง บ้านผารังหมี และอาเภอบางกระทุ่ม พบว่ามี ศูนย์
เรียนรู เ้ ศรษฐกิจพอเพียง หรือ วิสาหกิจชุมชนวังตาบัว ตาบลนครป่ าหมากเนื่องจาการมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทส่ี วยงาม และเป็ นทีด่ ึงดูด เช่นผาภูลมโล ความโดดเด่นด้านวิถชี ีวติ /
วัฒนธรรม/ประเพณี เป็ นชุมชนทีใ่ ช้วถิ ชี วี ติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจยั เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
มุขธิดา ผิวเกลี้ยง (2550) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อความต้องการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานีการศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าจานวน 381 ชุด ใน
ระหว่างเดือนธันวาคม2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 และข้อมูลทุตยิ ภูมโิ ดยทาการรวบรวมจากเอกสาร งานวิจยั และ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนาและคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าทางสถิติ เช่นร้อยละ และอันดับ รวมถึงการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ดว้ ย
ค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มอี ายุระหว่าง 16-25 ปี มีรายได้ระหว่าง
500-1,000เหรียญสหรัฐต่อเดือน และส่วนใหญ่เป็ นชาวสวีเดน วัตถุประสงค์เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
เดินทางมาเป็ นครัง้ แรก โดยเดือนทีม่ กั จะเดินทางมาท่องเทีย่ วจะเป็ นช่วงเวลาที่เป็ นเวลาว่างและสะดวก ในส่วนของ
การจัดกิจกรรมจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รูจ้ กั เกาะเต่าจากการที่มผี ูแ้ นะนา
และใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าประมาณ 5 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ 201-300 เหรียญ
สหรัฐ โดยเป็ นการใช้จ่ายสาหรับค่ าที่พกั เป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็ นในเรื่องของกิจกรรมต่ าง ๆ ระหว่ างการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากท่าเรือจังหวัดชุมพร และต้องการให้เกาะเต่ามีการปรับปรุงในด้าน
ของกิจกรรม และคิดว่าจะมีการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะเต่าอีก เนื่องจากชื่นชอบในความสวยงามทาง
ธรรมชาติและชอบวัฒนธรรมของประเทศไทย ส่วนของปัจจัยภายนอกที่มผี ลต่อการท่องเที่ยว สรุปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในด้านของทัศนียภาพ และชื่นชอบกิจกรรมดานา้ และผลทดสอบความสัมพันธ์
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลการท่องเที่ยวและ
ปัจจัยภายนอกที่มผี ลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคล จะมีความสัมพันธ์ กบั ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในด้านของวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ครัง้ ที่เดินทาง รอบระยะเวลาที่เดินทางเดือนที่มกั จะเดินทาง ผล
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ของกิจกรรมต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว แหล่งที่มาของการรูจ้ กั ระยะเวลาท่องเที่ยว จานวนเงินในการท่องเที่ยว
ประเภทค่าใช้จ่าย วิธีการเดินทาง สิ่งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุง การตัดสินใจเดินทางกลับมา และมีค วามสัมพันธ์กบั
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทา
ระหว่างท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั และกิจกรรมที่สนใจ ยกเว้น เพศ และรายได้ จะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดกิจกรรมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเทีย่ ว
จักรพงษ์ ขวัญเมือง (2553) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่ อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.2552 สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลข และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้าง มี รายได้ระหว่าง 5,000 - 9,999 บาทต่อเดือน และอยู่อาศัยนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีจดุ หมายปลายทางในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความถี่ในการมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาเป็ นครัง้ ที่ 5ขึ้นไป โดยทราบเรื่องการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากสื่อบุคคลในครอบครัว/ญาติมากที่สุด โอกาสที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แน่นอน ช่วงเดือนที่ตอ้ งการมาท่องเที่ยวคือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ชอบ
ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดและศาสนสถาน โดยตัดสินใจมาท่องเที่ยวร่วมกับครอบครัว/ญาติ มี
จุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อนส่วนตัว โดยเดินทางมาเองกับครอบครัว/ญาติ มีผูร้ ่วมเดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 5 คน ส่วนใหญ่ไม่พกั แรม ด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าหาร เครื่องดื่ม และซื้ อของที่
ระลึก เสียค่ าใช้จ่ าย300 - 500 บาทต่อคนต่ อครัง้ ค่ าใช้จ่ ายด้านการเดินทางไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่ อครัง้
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือนที่ตอ้ งการท่องเที่ยว รูปแบบ
สถานที่ท่องเที่ยว ผูร้ ่วมเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เครื่องดื่ม และซื้อของที่ระลึก และค่าเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสาคัญมาก
ทีส่ ุด และระดับความสาคัญรองลงมาได้แก่ดา้ นช่องทางจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และราคา
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สุพรรณี ปราศราคิน (2549) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่อ งเที่ยวเกาะช้าง จัง หวัดตราด ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่า งซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวนทัง้ สิ้น 400 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ประกอบกับการใช้สถิติพรรณนาและสถิตไิ คสแควร์ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย อายุ 20-29 ปี เป็ นโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ตา่ กว่า
10,000 บาทต่อเดือน เคยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างแล้ว รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากหนังสือ/นิตยสาร
เดินทางมาเพื่อการท่องเทีย่ วและพักผ่อน มาโดยรถส่วนตัวกิจกรรมที่นิยมคือ เล่นนา้ ทะเล พักทีบ่ งั กะโล ซึง่ มีราคา
อยู่ระหว่าง 1,000– 1,499 บาท ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวต่อครัง้ อยู่ท่ี 4,000 บาทขึ้นไป ปัญหาที่นกั ท่องเที่ยว
ประสบมากที่สุด คือ ที่พกั ราคาแพง นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับความสวยงามและความเป็ นธรรมชาติของ
สถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจหลังจากการเดินทางในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อาชีพและรายได้มคี วามสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเที่ยว อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ลักษณะของสถานทีพ่ กั และ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ของ
การมาท่องเทีย่ ว
Stanciu (2013) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติ และแรงจูงใจของผูซ้ ้ อื สินค้าพื้นเมืองดัง้ เดิม/ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ในบริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเมือง Sibiu ,Romania ได้ทาการสารวจในตลาดและงานเทศกาลที่มกี าร
ขายสินค้าพื้นเมือง/ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ โดยสินค้าเป็ นที่รูจ้ กั และสร้างความพึงพอใจการสารวจเกิดขึ้นระหว่าง
เดือน พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2012 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดชาวนาTransilvania, ตลาดHuet ที่มงี านแสดง
อาหารและสินค้าทางการเกษตรพื้นเมือง, สินค้าพื้นเมือ งและของทามือในห้างคาร์ฟูร ์ และในตลาดการเกษตร
Rasinary,เมือง sibiu รวมทัง้ มีเทศกาลPeony festival จาก Gura Raului (ก.ค.2012), เทศกาลชีสและบรัน่ ดี
บ๊วยจาก ชุมชน Rasinari(ส.ค 2012), และเทศกาลงานท้องถิน่ จากพิพธิ ภัณฑ์ ในAstra Sibiu (ส.ค-ก.ย 2012)
ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม ใช้กลุม่ ตัวอย่างคนซื้อสินค้าพื้นเมือง/สินค้าชีวภาพ จานวน 25 คน
ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานของอาหารคือราคาที่สมเหตุสมผล ความพึงพอใจ ยังคงต้องการและค้นหาเป็ น
จานวนมาก คุณภาพของอาหารสูงมีบทบาทสาคัญต่อระดับทางสังคมและกลุม่ รายได้สูง ดังนัน้ จากการศึกษา ความ
คิดเห็นผูบ้ ริโภค พบว่าอันดับ1 สาหรับสถานที่ผลิตสินค้าอาหาร ร้อยละ40,อาหารที่ถูกสุขลักษณะร้อยละ 30 และ
มีคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสินค้าพื้นเมือง
จากผูซ้ ้ อื 25 คน ส่วนใหญ่เป็ นช่วงอายุ 20-30ปี , สินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าชีวภาพที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุดคือ
ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อ และพวกขนมปัง ,ความต้องการสินค้าที่มากสุดคือผลิตภัณฑ์จากนมทัง้ ของแกะและวัว
เนื้อสัตว์ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์จากผึ้งและและขนมปัง โดยยังมีความมุ่งหวังจะซื้อผลไม้ ผัก ชาสมุนไพร และนา้
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ผลไม้ และสินค้าที่ตอ้ งการน้อยที่สุดคือแยม ของหวาน ไข่ ผัก นา้ เชื่อม ไวน์ และบรัน่ ดี เหตุผลการเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง พบว่าเพื่อสุขภาพเป็ นหลัก รองลงมามองด้านคุณภาพ, ในด้านราคาสินค้า ส่วนใหญ่ยอมจ่ายมากขึ้นได้
สาหรับสินค้าพื้นเมืองและสินค้าชีวภาพ และยอมจ่ายมากขึ้นสาหรับสินค้าที่ดที ่สี ุด ,ด้านตัวเลือกทีจ่ ะซื้อจากผูผ้ ลิต
คนเดิม พบว่า ส่วนใหญ่มกั จะซื้อจากผูผ้ ลิตเดิม โดยส่วนมากชอบที่จะซื้อจากคนเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดการ
เชื่อมต่อกันระหว่างผูผ้ ลิตกับคนซื้อ

งานวิจยั เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ binary logit model
สุรชัย จันทร์จรัสและคณะ(2559) ได้ทาการวิเคราะห์อุปสงค์ในการกลับมาท่องเทีย่ วซา้ จังหวัดน่านภายใน
รอบ 12 เดือนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองสองทางเลือก (Binary logit model)และวิเคราะห์อุป
สงค์การเลือกสถานที่พกั ของนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองทางเลือก ( multinomial
logit model) เป็ นแบบจาลองที่มลี กั ษณะเป็ นสมการพฤติกรรม ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็ น
ของโอกาสทีผ่ ูบ้ ริโภคจะเลือกทางเลือกต่างๆกับปัจจัยทีค่ าดว่าจะมีความสัมพันธ์ซ่งึ แบบจาลองที่ได้จะอาศัยแนวคิด
จากทฤษฎีผูบ้ ริโภคผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่ออุปสงค์การตัดสินใจกลับมาเที่ ยวซา้ ของนักท่องเที่ยวใน
รอบ12เดือนมากทีส่ ุดคือ ความประทับใจในความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ รองลงมาคือระยะทาง
ทางจากภูมลิ าเนาของนักท่องเที่ยวกับจังหวัดน่านซึ่งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคเหนือมีโอกาสกลับมาเที่ยวซา้ ในรอบ
12เดือนมากกว่าภาคอื่นๆ และในส่วนของปัจจัยที่มผี ลต่ออุปสงค์การเลือกประเภทที่พกั พบว่านักท่องเที่ยวเลือก
สถานที่พกั จากบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและความสวยงามของที่พกั , สถานที่ท่ตี งั้ ของที่พกั ,ลักษณะการท่องเที่ยว
และจานวนวันที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่ าน เป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบายการเลือกที่ พกั ในอุทยาน
แห่งชาติและที่พกั ประเภทรีสอร์ทเมือ่ เทียบกับการเลือกที่พกั ประเภทโรงแรมได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการ
เลือกสถานที่พกั จากบรรยากาศสิง่ แวดล้อมและความสวยงามของที่พกั เป็ นปัจจัยทีเ่ พิม่ โอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วเลือก
พักในอุทยานแห่งชาติและรีสอร์ทเพิ่มขึ้น ในขณะนี่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุ รกั ษ์เป็ นปัจจัยที่ทาให้
นักท่องเทีย่ วมีโอกาสเลือกพักในอุทยานแห่งชาติและรีสอร์ทลดลง
ฐิตารีย ์ สุพรรณศรี (2558) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย และการศึกษาการให้บริการที่พกั แรมของผูป้ ระกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย โดยได้ใช้แบบจาลองโลจิทในการวิเคราะห์ และค่าอัตราส่วนร้อยละ จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด385 คน
ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ่มี ภี ูมลิ าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นปัจจัยที่ มผี ลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอาเภอ

25
เชียงคานเพราะเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลานาน รายได้ท่เี พิม่ ขึ้นทาให้คนตัดสินใจมาเที่ยว ช่วงเทศกาลก็มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเทีย่ วและค้างแรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ดา้ นอาหารและประเพณียงั เป็ นอีกปัจจัยในการตัดสินใจเที่ยว ปัจจัย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก คุม้ ค่าราคาพบว่าบรรยากาศทาให้นกั ท่องเที่ยวต้องการความเป็ นส่วนตัวมากกว่าความ
สะดวก รวมไปถึงการต่อรองราคาที่พกั ได้ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้านผูป้ ระกอบการ ส่วน
ใหญ่สร้างเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว มีนกั ท่องเที่ยวเข้าพักอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ ช่วงในฤดู กาลและนอกฤดู กาล
ท่องเที่ยวโดยผูป้ ระกอบการมีการแข่งขันกันด้านราคาห้องพัก ซึ่งสภาพแวดล้อมและที่ตงั้ อยู่ติดถนนคนเดิน และ
ส่วนใหญ่ได้จดั ทากิจกรรมและจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกร่วมด้วย
นัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์ (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมสีเขียวของผูบ้ ริโภคในประเทศ
ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสีเขียว โดยเก็บแบบสอบถามจานวน
2,500 ชุด จาก 15 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย โดยใช้วธิ ีในการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์โดยการใช้แบบจาลองโลจิท
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มผี ลทาให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภค รองลงมาเป็ นความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฉลากและมาตรฐาน แรงจูงใจเรื่องรักสิ่งแวดล้อม/ลด
ภาวะโลกร้อน ตามลาดับ ในขณะทีป่ จั จัยด้าน generation M,X,Y กับ generation B เป็ นไปในทิศทางลบ แสดง
ให้เห็นว่า generation B มีพฤติกรรมสีเขียวมากกว่า generation M,X,Y ส่วนปัจจัยด้านอาชีพ ได้เปรียบเทียบ
อาชีพ ธุ รกิจ ส่ ว นตัว รับจ้าง พนักงานเอกชน และราชการ/รัฐวิส าหกิจ กับอาชีพ นัก เรียน/นิ สิต /นักศึ กษา มี
พฤติกรรมสีเขียวมากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง พนักงานเอกชน และราชการ/รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ทิพ วดี เคาวางกูร (2553) ศึ กษาพฤติกรรมผู บ้ ริโภคและปัจจัยที่ มีผ ลต่ อการตัดสินใจบริโภคอาหาร
สาเร็จรู ปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปในกรุงเทพมหานครจานวน 6 เขต ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จานวนตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน โดยข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริโภค และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มผี ลต่อการ
บริโภค วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ และการทดสอบแบบ t-test และสาหรับการวิเคราะห์ปจั จัยที่มีผลต่อการบริโภค
วิเคราะห์โดยแบบจาลองโลจิท (Logit) ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ส่วนบุคคลระหว่าง 10,001-20,000 บาท และทางานหรือเรียน 6-8 ช.ม./วัน
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง พบว่ามีผูท้ ่ตี ดั สินใจบริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง ร้อยละ
59.50 โดยเหตุผลที่เลือกบริโภคเพราะความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไม่บริโภค
อาหารสาเร็จรูป ร้อยละ 40.50 ซึ่งเหตุผลที่ไม่บริโภคเพราะราคาแพง และกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคนัน้ มีค่าใช้จ่ายใน
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การซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งเฉลี่ย 42.98 บาท/กล่อง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่บริโภคนัน้ มีความพอใจที่จะ
จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งเฉลีย่ 28.13 บาท/กล่อง จากการศึกษาระดับความสาคัญของส่วนผสมทาง
การตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด ในขณะ
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างที่ไม่บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมากที่สุด และในการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า มีตวั แปรทีม่ นี ยั สาคัญ คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาเดินทาง
มายังร้านจาหน่ าย ราคาที่ผูบ้ ริโภคซื้อ/ยอมจ่ายสาหรับอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง ความพึงพอใจด้านราคา และระดับ
รายได้
งานวิจยั เกีย่ วข้องกับความคาดหวังในการท่องเที่ยว
วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ (2559) ได้ทาการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การบริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ จังหวัด
สงขลาในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 จานวน 260 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ นาเสนอผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการ
ด้วยเทคนิค Importance Performance Analysis (IPA) และสมมติฐานการวิจยั ด้วยค่าสถิติ t-test ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจในปัจจัยทางด้านตลาด 7Ps ของนักท่องเที่ยวต่อการใช้
บริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ อยู่ในระดับมาก แต่คะแนนความพึงพอใจมีค่าตา่ กว่าคะแนนความคาดหวังทัง้ ใน
ภาพรวมและปัจจัยย่อยโดยที่คะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังอยู่ในช่วง 3.75-3.97 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลีย่ ความพึง
พอใจอยู่ในช่วง 3.40-3.79 คะแนน และเมื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ แต่ละด้านด้วยวิธี IPA พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อยู่ในQuadrant II ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ แสดงว่า มีความ
สมดุลระหว่างความคาดหวังของนัก ท่องเที่ยวกับความสามารถในการให้บริการของโฮมสเตย์ในการสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้น ส่วนด้านการส่งเริมการตลาด อยู่ใน Quadrant I แสดงว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไม่ได้
รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
ทิพรัตน์ วรกัลากุล (2551) ศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มผี ลต่อการท่องเที่ยวตลาดนา้
ดาเนินสะดวก กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในตลาดนา้ ดาเนินสะดวก
จานวน400คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคอมพิวเตอร์ สถิติทใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
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คาดหวัง ต่อ การท่องเที่ยวตลาดนา้ ดาเนินสะดวกอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและด้านสถานที่ท่องเทีย่ ว
กรอบแนวคิด
กรมการท่ อ งเที่ ย วให้ค วามส าคัญ กับ ความ
หลากหลายของรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว กรม
ส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นให้นาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร มาเป็ นตัวเพิม่ มูลค่าในภาคการบริการ

แนวโน้มที่เติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวในจัง หวัด
พิ ษ ณุ โ ลกและการมี ศ ั ก ยภาพการเป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจและความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก

1.ศึกษาสภาพทัว่ ไปทาง
เศรษฐกิจและสังคมของ
นักท่องเทีย่ ว
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิง
พรรณนา

2. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

ข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากการ
ทบทวนงานวิจยั
ข้อมูลปฐมภูมิ จาก
แบบสอบถาม

ข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากการทบทวน
งานวิจยั
ข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม

Binary logit model

ศึกษาความคาดหวังที่มีตอ่ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วิเคราะห์ระดับความคาดหวัง
โดยใช้ Likert’scale,สถิติเชิง
พรรณนา
ข้ อมูลทุติยภูมิ จากการทบทวน
งานวิจยั ข้ อมูลปฐมภูมิ จาก
แบบสอบถาม

แนวทางในการพัฒนาและทาการตลาดให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตนเองและในพื้นที่ และเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในงานวิจยั อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิด
สมมติฐาน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดสมมติฐานที่ใช้ใน
การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่ อการที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร และความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ดังนี้
1. เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมลิ าเนา ระดับการศึกษา ระดับรายได้ เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่ อการที่นกั ท่องเที่ยว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
2. ลักษณะการท่องเที่ยวที่ช่นื ชอบ (Favorite tourism) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการทีน่ กั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
3.บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการท่องเที่ยว (Person )เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการทีน่ กั ท่องเทีย่ วตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4.ช่วงเวลาทีน่ ิยมเดินทางท่องเทีย่ ว (Time ) เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการทีน่ กั ท่องเทีย่ วตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
5.ลักษณะการเดินทางทีช่ ่นื ชอบ (Pattern Tourism) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
6.ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Experience) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
7.วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ของการท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตรบนเส้น ทางสัน เขา (Objective)เป็ น ปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การที่
นักท่องเทีย่ วตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
8.เหตุผลของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา (Reason) เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการที่นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
9.รู ปแบบการท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรที่ช่ืนชอบ (Type of agrotourism) เป็ นปัจจัยที่มีผ ลต่ อการที่นกั ท่องเที่ยว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
10.ชนิ ดของกิจ กรรมการท่อ งเที่ยวเชิง เกษตรที่ช่ืนชอบ (Activities) เป็ น ปัจจัยที่มีผ ลต่ อการที่นกั ท่องเที่ย ว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
11.รูปแบบการติดต่อใช้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (contact service) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการที่นกั ท่องเที่ยว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
12.ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (Expenses) เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการทีน่ กั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
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13.ช่องทางการได้รบั ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา (Information) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการที่
นักท่องเทีย่ วตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
14.ความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Knowledge score) เป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการที่นกั ท่องเที่ยว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
15.ทัศ นคติต่ อ การท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตร (Attitude Score) เป็ นปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การที่น ักท่ อ งเที่ยวตัดสิน ใจ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
16.ความตะหนัก ต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม (Environment concern Score) เป็ น ปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การที่น ัก ท่ อ งเที่ย ว
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
17.ความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วในแต่ละด้านมีระดับทีแ่ ตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธวี จิ ยั
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มขี นั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ะได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
จังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการในจังหวัด
พิษณุโลกและวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานกลุม่ บัวสรรค์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2. ข้อมูลปฐมภูมิ
ได้จากการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเทีย่ วพื้นที่ อาเภอวังทอง จานวน 400 ตัวอย่าง
2.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
สาหรับประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในครัง้ นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ในอ.วังทอง ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากผูศ้ ึกษาไม่ทราบถึงจานวนประชากรทัง้ หมด จึงเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบถึงขนาดของประชากรที่แน่ นอน และทาการเลือกแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ นโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ ดังนัน้ จึงพิจารณาเลือกขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการหาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ กี่ยวกับค่าเฉลีย่ ทางคณิตศาสตร์ (Anderson Sweeney and Williams, 2008) ดังนี้
𝑍2𝜎 2
𝑛=
Ε2
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โดยที่

𝑛
𝑍
𝜎2
Ε

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
ค่าสถิติทม่ี กี ารแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ค่าความแปรปวนของประชากร
ค่าความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า μ ด้วย 𝜒̅ กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ ร้อยละ 5

แทนค่าตัวแปรในสมการ 𝑛 =

(1.96)2 (0.52 )
0.052

n= 384.16
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 385 ตัวอย่าง เพิ่มอีก15 ตัวอย่ าง เป็ น400 ตัวอย่างซึ่งภายหลังการ
ตรวจเอกสารมักจะพบว่ามีงานวิจยั อื่นๆใช้จานวนตัวอย่างประมาณ 400 ตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึง่ แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ภูมลิ าเนา เพศ อายุ อาชีพ
และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด
ส่วนที่ 2และ3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยมุ่งไปที่ปจั จัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ปัจจัยด้านความรู ้ ทัศนคติ และความตะ
หนักต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ปัจจัยภายใน: แรงจูงใจ ความสนใจส่วนตัว วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ประสบการณ์ดา้ นการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ความรูค้ วามเข้าใจ ทัศนคติ ความตะหนักต่อสิง่ แวดล้อม
ปัจจัยภายนอก: รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความรูท้ ่มี ใี นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตงั้
บรรยากาศ ค่ าใช้จ่าย ช่ วงเวลาท่อ งเที่ยว ลักษณะการเดินทาง:พักแรม/ไปกลับ การเข้าถึง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น/พืชผัก ผลไม้ ที่พกั อาหาร สิ่งอานวยความสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ บุคลากร วิถีชีวิตชนบท/
ประเพณีทอ้ งถิน่
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคาดหวังมากที่สุด , 4 หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก, 3 หมายถึง ระดับความคาดหวัง
ปานกลาง, 2 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย ,1 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ 1และ3 เป็ นการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage), ค่าเฉลี่ย และ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก และความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อธุ รกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดระดับความคาดหวัง 5
ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง ความคาดหวังมากที่สุด , 4 หมายถึง ความคาดหวังมาก ,3 หมายถึง ความคาดหวังปาน
กลาง,2 หมายถึง ความคาดหวังน้อย,1 หมายถึง ความคาดหวังน้อยที่สุด แปลความหมายระดับค่าเฉลี่ยโดยใช้
Likert ’ scale
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร จะใช้แบบจาลองโลจิท โดยตัวแปร Y มี 2 ค่า คือ เลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และ ไม่
เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดแบบจาลอง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลกได้ดงั นี้
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

33
โดยที่ Z(x) คือ ความน่าจะเป็ นทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะตัดสินใจเลือกและไม่เลือกไปท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
β0 - β22 คือ ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรต่างๆทีจ่ ะทาการประมาณค่า และมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพศ (Sex) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเที่ยวเป็ นเพศหญิง เท่ากับ 0 เมื่อนักท่องเที่ยวเป็ นเพศ
ชาย
อายุ (Age) คือ อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม (ปี )
สถานภาพ (Status) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเที่ยวมีสถานะโสด เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเที่ยวมี
สถานะอื่นๆ
การศึกษา (Education) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อนักท่องเที่ยวมีการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วมีการศึกษาตา่ กว่าระดับปริญญาตรี
ภูมลิ าเนา (Home) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเที่ยวอยู่ภาคเหนือ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเที่ยวอยู่
ภาคอื่นๆ
อาชีพ (Occupation) คือ ตัว แปร Dummy เท่ า กับ 1 เมื่อนัก ท่อ งเที่ย วเป็ นพนักงานเอกชน เท่ ากับ 0 เมื่อ
นักท่องเทีย่ วประกอบอาชีพอื่นๆ
รายได้ (Income) คือ รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม (บาท)
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ลักษณะการท่องเทีย่ วทีช่ ่นื ชอบ (Favorite tourism) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก
ทีส่ ุดเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วชื่นชอบมากทีส่ ุดเป็ นการท่องเทีย่ วอื่นๆ
บุค คลที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การท่อ งเที่ย ว (Person )คือ ตัว แปร Dummy เท่ ากับ 1 เมื่อนัก ท่อ งเที่ย วมัก เที่ยวกับ
ครอบครัว/ญาติ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วมักเทีย่ วกับบุคคลอื่นๆ
ช่วงเวลาที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว (Time ) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วเดินทางช่วงวันอื่นๆ
ลักษณะการเดินทางที่ช่นื ชอบ (Pattern Tourism) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเทีย่ วเลือกพักแรม
เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วเลือกลักษณะอื่นๆ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Experience) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อนักท่องเที่ยวไม่เคยมี
ประสบการณ์ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วเคยมีประสบการณ์ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
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วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา (Objective) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่
นักท่องเทีย่ วมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วมีวตั ถุประสงค์อ่นื ๆ
เหตุผลของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา (Reason) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อเหตุผลของ
การท่องเทีย่ วคือความน่าสนใจของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เท่ากับ 0 เมือ่ เหตุผลของการท่องเทีย่ วเป็ นอย่างอื่นๆ
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรที่ ช่ื น ชอบ (Type of agrotourism) คื อ ตัว แปร Dummy เท่ า กับ 1 เมื่อ
นักท่องเทีย่ วชื่นชอบรูปแบบสวนผลไม้ เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วชื่นชอบรูปแบบอื่นๆ
ชนิดของกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีช่ ่นื ชอบ (Activities) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมือ่ นักท่องเทีย่ ว
เน้นกิจกรรมการให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตร เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วเน้นกิจกรรมชนิดอื่นๆ
รู ป แบบการติ ด ต่ อ ใช้บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (contact service) คื อ ตัว แปร Dummy เท่ า กับ 1 เมื่อ
นักท่องเทีย่ วติดต่อใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่ากับ 0 เมือ่ นักท่องเทีย่ วติดต่อใช้บริการผ่านทางอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (Expenses) คือ จานวนบาทต่อครัง้
ช่องทางการได้รบั ข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา (Information) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1
เมื่อนักท่องเที่ยวได้รบั ข่าวสารผ่านจากเวปไซต์/อินเตอร์เน็ต เท่ากับ 0 เมื่อนักท่องเที่ยวได้รบั ข่าวสารผ่านจาก
ช่องทางอื่นๆ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ทัศนคติและความตะหนักต่อสิง่ แวดล้อมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (Knowledge score) เป็ นคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบคาถาม 5 ข้อ ที่
เกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร มีคะแนนเต็ม5 คะแนน
ทัศนคติต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (Attitude Score) เป็ นระดับคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบคาถาม 5 ข้อ ที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5
คะแนน,เห็นด้วย= 4 คะแนน ,ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน,ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน,ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน
โดยมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ความตะหนักต่อสิ่งแวดล้อม (Environment concern Score) เป็ นระดับคะแนนที่ได้จากการตอบคาถาม 5 ข้อ
ที่เกี่ยวกับความตะหนักต่อสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5ระดับ
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5 คะแนน,เห็นด้วย= 4 คะแนน ,ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน,ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน,ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ = 1 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในบทนี้เป็ นการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภค พฤติกรรมในการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจั จัยด้านพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร ด้านความรู ้ ทัศนคติ และความตะหนักต่อสิง่ แวดล้อม และระดับความคาดหวังต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางสันเขา อ.วัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึง่ ผลการศึกษามีดงั นี้
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ภูมลิ าเนา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน มีผลการศึกษาดังนี้
1. เพศ
จากการสารวจ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 290 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.5 และเพศ
ชายจานวน 110 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
290
110
400

ร้อยละ
72.50
27.50
100.0
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2. อายุ
จากการสารวจ พบว่าอายุเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่อยู่ท่ี 30 ปี ซึง่ อายุมากทีส่ ุดคือ 57 ปี และอายุนอ้ ยที่สุด
คือ 12 ปี โดยช่วงอายุท่มี าท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดคือช่วงอายุ 21-30ปี จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 และช่วง
อายุทจ่ี านวนน้อยทีส่ ุดคือช่วงอายุมากกว่า50ปี จานวน7คน คิดเป็ นร้อยละ1.75 ดังตารางที4่ .2
ตารางที่ 4.2 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
239
128
17
9
7
400

ร้อยละ
59.75
32.00
4.25
2.25
1.75
100.0

3. สถานภาพ
จากการสารวจพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ74 รองลงมาสถานภาพ
สมรส จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 ดังตารางที4่ .3
ตารางที่ 4.3 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จานวน (ราย)
296
91
13
400

ร้อยละ
74.00
22.75
3.25
100.0
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ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
4. ระดับการศึกษา
จากการสารวจพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 301 ราย คิดเป็ นร้อยละ75.25
รองลงมาเป็ นระดับปริญญาโท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ17.50 และน้อยทีส่ ุดเป็ นระดับการศึกษาปริญญาเอก
เพียงจานวน 2คน คิดเป็ นร้อยละ0.50 ดังตารางที4่ .4
ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
มัธยมศึกษาตอนต้น / ตา่ กว่า
ปริญญาเอก
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
301
70
14
8
4
2
400

ร้อยละ
75.25
17.50
3.50
2.00
1.00
0.50
100.0

5. ภูมลิ าเนา
จากการสารวจ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มภี ูมลิ าเนาอยู่ทางภาคเหนือ จานวน150 ราย คิดเป็ นร้อยละ37.50
รองลงมามีภูมิลาเนาภาคกลาง จานวน131 ราย คิดเป็ นร้อยละ32.75 และนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาทางภาค
ตะวันออกมีจานวนน้อยทีส่ ุดเพียงจานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ2.50 ดังตารางที4่ .5
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ตารางที่ 4.5 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามภูมลิ าเนา
ภูมิภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
ตะวันออก
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
150
131
89
20
10
400

ร้อยละ
37.50
32.75
22.25
5.00
2.50
100.0

6. อาชีพ
จากการสารวจ พบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 211 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ52.75 อันดับสองเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 78 ราย คิดเป็ นร้อยละ19.50 อันดับสามประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 56 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14 และประกอบอาชีพค้าขายมีจานวนน้อยที่สุดเพียงจานวน
13 ราย คิดเป็ นร้อยละ3.25 ดังตารางที4่ .6
ตารางที่ 4.6 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน / นักศึกษา
อื่นๆ
ค้าขาย
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
211
78
56
28
14
13
400

ร้อยละ
52.75
19.50
14.00
7.00
3.50
3.25
100.0
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7. รายได้ต่อเดือน
จากการสารวจ พบว่ารายได้เฉลีย่ ของนักท่องเที่ยวอยู่ท่ี 26,766.06 บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,00030,000 บาท จานวน 213 ราย คิดเป็ นร้อยละ53.25 รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ15,000บาท
จานวน 90 รายคิดเป็ นร้อยละ 22.50 โดยมีรายได้สูงสุด150,000 บาท และตา่ สุดคือไม่มรี ายได้ ดังตารางที4่ .7
ตารางที่ 4.7 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ระดับรายได้ต่อเดือน
15,001 – 30,000 บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
213
90
54
30
13
400

ร้อยละ
53.25
22.50
13.50
7.50
3.25
100.0

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจั จัยด้าน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1. ลักษณะการท่องเที่ยวทีน่ กั ท่องเทีย่ วชื่นชอบทีส่ ุด
จากการสารวจ พบว่าลักษณะการท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วชื่นชอบทีส่ ุดคือการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ จานวน 308
คน คิดเป็ นร้อยละ77 รองลงมาเป็ นการท่องเทีย่ วแนวผจญภัย จานวน45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.25 และการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ8.50 ส่วนลักษณะการท่องเที่ยวทีน่ กั ท่ องเทีย่ วชื่นชอบมี
จานวนน้อยทีส่ ุดคือการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ จานวน4 ราย คิดเป็ นร้อยละ1 ดังตาราง4.8
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ตารางที่ 4.8 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะการท่องเทีย่ วที่นกั ท่องเทีย่ วชื่นชอบ
ทีส่ ุด
ลักษณะการท่องเที่ยว
จานวน (ราย)
ร้อยละ
เชิงธรรมชาติ
308
77.00
แนวผจญภัย
45
11.25
เชิงวัฒนธรรม
34
8.50
เชิงเกษตร
9
2.25
เชิงสุขภาพ
4
1.00
รวม
400
100.0
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
2. บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการท่องเที่ยว
จากการสารวจ พบว่าใครคือบุคคลทีม่ อี ิทธิพลต่อการเดินทางท่องเทีย่ ว คาตอบที่ได้รบั ส่วนใหญ่จากนักท่องเทีย่ ว
คือครอบครัว จานวน143 ราย คิดเป็ นร้อยละ35.75 รองลงมาคือเพือ่ น จานวน 126 ราย คิดเป็ นร้อยละ31.50
และคนรัก จานวน 110 ราย คิดเป็ นร้อยละ27.50 ดังตารางที4่ .9

ตารางที่ 4.9 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามบุคคลทีม่ อี ิทธิพลต่อการท่องเทีย่ ว
บุคคลที่มีอทิ ธิพล
ครอบครัว
เพือ่ น
คนรัก
ตนเอง
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
143
126
110
21
400

ร้อยละ
35.75
31.50
27.50
5.25
100.0
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3. ช่วงเวลาทีน่ ิยมท่องเที่ยว
จากการสารวจ พบว่าช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่ สุดคือช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จานวน
173 ราย คิดเป็ นร้อยละ43.25 รองลงมาเป็ นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล จานวน105 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ26.25 และช่วงวันจันทร์ถงึ ศุกร์ จานวน 101 ราย คิดเป็ นร้อยละ25.25 นอกจากนี้ยงั มีนกั ท่องเที่ยวจานวน 21
ราย คิดเป็ นร้อยละ5.25 ทีน่ ิยมท่องเทีย่ วในช่วงเวลาอื่นๆทีส่ ะดวกโดยไม่ระบุช่วงเวลาทีแ่ น่นอน ดังตารางที4่ .10
ตารางที่ 4.10 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงเวลาที่นิยมท่องเที่ยว
ช่วงเวลา
วันจันทร์-ศุกร์
วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล
วันเสาร์-อาทิตย์
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
101
105
173
21
400

ร้อยละ
25.25
26.25
43.25
5.25
100.0

4. ลักษณะการเดินทางท่องเทีย่ ว
ลักษณะการเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั จะเดินทางไปพักแรมมากถึง 352 ราย คิดเป็ นร้อยละ
88.00 และมีนกั ท่องเทีย่ วจานวน 48 ราย คิดเป็ นร้อยละ12.00 ทีน่ ิยมเดินทางไปกลับ ดังตารางที4่ .11
ตารางที่ 4.11 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะการเดินทางท่องเทีย่ ว
ลักษณะการเดินทาง
พักแรม
ไปกลับ
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
352
48
400

ร้อยละ
88.00
12.00
100.0
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5. จานวนวันทีน่ ิยมพักแรม
เมือ่ นักท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ จานวน 174 ราย คิดเป็ นร้อยละ49.43 จะใช้เวลา
ท่องเทีย่ วและพักแรมมากทีส่ ุด 2คืน รองลงมาจะพักแรม 1 คืน จานวน104 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.55 และมี
นักท่องเทีย่ วจานวนเพียง 2 ราย ทีพ่ กั แรม7 และ 15 คืน คิดเป็ นร้อยละ0.28 ดังตารางที4่ .12
ตารางที่ 4.12 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนวันทีน่ ิยมพักแรม
จานวนวันที่พกั แรม
2 คืน
1 คืน
3 คืน
5 คืน
4 คืน
7 คืน
15 คืน
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
174
104
55
9
8
1
1
352

ร้อยละ
49.43
29.55
15.63
2.56
2.27
0.28
0.28
100.0

6. รูปแบบการพักแรมที่นกั ท่องเทีย่ วนิยม
ในกรณีท่นี กั ท่องเทีย่ วมีการพักแรม ได้สอบถามถึงรูปแบบการพักแรมแบบใดทีน่ กั ท่องเทีย่ วชื่นชอบคาตอบทีไ่ ด้
คือการพักแรมในรีสอร์ทได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด จานวน144 ราย คิดเป็ นร้อยละ40.90 รองลงมาเป็ นโรงแรม
จานวน 134 ราย คิดเป็ นร้อยละ38.07 และ โฮมสเตย์ จานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.65 ดังตารางที4่ .13
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ตารางที่ 4.13 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรูปแบบการพักแรมทีน่ กั ท่องเที่ยวนิยม
รูปแบบการพักแรม
รีสอร์ท
โรงแรม
Home Stay
กางเต็นท์
บ้านญาติ/เพือ่ น
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
144
134
41
26
6
1
352

ร้อยละ
40.90
38.07
11.65
7.39
1.71
0.28
100.0

7. ประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา
จากการสารวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรมาก่อน จานวน362 ราย คิดเป็ นร้อยละ90.50 และมีเพียง 38 ราย คิดเป็ นร้อยละ9.50
เท่านัน้ ทีเ่ คยมีประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ดังตารางที่4.14
ตารางที่ 4.14 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบน
เส้นทางสันเขา
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
เคย
ไม่เคย
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)

ร้อยละ

38
362
400

9.50
90.50
100.0
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8. การเลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (กรณีไม่เคยมีประสบการณ์)
เนื่องจากการสารวจอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆที่ไม่ได้เป็ นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขาเช่น นา้ ตกไผ่สี
ทอง วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม จึงได้สอบถามนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสัน
เขาว่าจะเลือกเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขาหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา จานวน362 ราย คิดเป็ นร้อยละ90.50 และมีนกั ท่องเที่ยวจานวน38
ราย คิดเป็ นร้อยละ9.50 ทีจ่ ะไม่เข้าไปในแหลางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังตารางที4่ .1
ตารางที่ 4.15 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามการเลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (กรณีไม่
เคยมีประสบการณ์)
ทางเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ไปเทีย่ ว
ไม่ไปเทีย่ ว
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
362
38
400

ร้อยละ
90.50
9.50
100.0

9. แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางสันเขาทีต่ งั้ ใจมาท่องเทีย่ ว
จากการสารวจนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเส้นทางสันเขาในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรบนเส้นทางสันเขาเช่น นา้ ตกไผ่สที อง วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม พบว่าในการท่องเที่ยวบนเส้นทางสันเขาครัง้ นี้
ตัง้ ใจจะมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใดบนเส้นทางสันเขา ผลการสารวจที่ได้ พบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ตงั้ ใจมา
เที่ยวที่นา้ ตกไผ่สที อง จานวน 215 ราย รองลงมาเป็ นสวนหลงรักไทย(สวนทุเรียน)จานวน 133 ราย, สวนมณีทพิ
(สวนผลไม้ผสมผสาน) จานวน 111 ราย, ภักดีฟาร์ม (ฟาร์มกวาง ที่พกั ร้านอาหาร) จานวน 110 ราย และสวน
เกษตรไพบูลย์ (ศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตรไม้ผลและทีพ่ กั ) จานวน 95 ราย ดังตารางที4่ .15
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ตารางที่ 4.16 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามแหล่งท่องเทีย่ วบนเส้นทางสันเขาทีต่ งั้ ใจมาท่องเที่ยวใน
ครัง้ นี้
แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางสันเขา
1.นา้ ตกไผ่สที อง
2. สวนหลงรักไทย(สวนทุเรียน)
3.สวนมณีทพิ (สวนผลไม้ผสมผสาน)
4.ภักดีฟาร์ม (ฟาร์มกวาง ที่พกั ร้านอาหาร)
5.สวนเกษตรไพบูลย์
(ศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตรไม้ผลและทีพ่ กั )
6.บ้านภูมาตา (ทีพ่ กั อาหาร)
7.วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม
8.บ่อคากาเด้นท์(ผักปลอดสารพิษ)
9.สวนศรปัก (ไม้ดอกไม้ประดับ)
10.สมพลการ์เดนท์(สวนผลไม้ผสมผสาน)
11.สวนโพธิ์ทอง(สวนผลไม้และพันธุไ์ ม้)
12.สวนพงษ์แตง(สวนลาไยที่พกั ร้านอาหาร)
13.สวนพูพนู (สวนมะยงชิด ทีพ่ กั ร้านอาหาร)
14.อื่นๆ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน
(ราย)
215
133
111
110
95
92
91
84
71
70
69
51
49
9

10. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ วบนเส้นทางสันเขา
สาหรับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเทีย่ วบนเส้นทางสันเขา พบว่า วัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจมา
เป็ นอันดับหนึ่ง จานวน 371 ราย รองลงมาเป็ นการมาซื้อผลผลิตทางการเกษตร จานวน 117 ราย และจานวน 45
ราย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาช่องทางธุรกิจ ดังตารางที่4.16
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ตารางที่ 4.17 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเทีย่ วบนเส้นทางสัน
เขา
วัตถุประสงค์
พักผ่อนหย่อนใจ
ซื้อผลผลิต
หาช่องทางธุรกิจ
เป็ นทางผ่าน
ประชุม อบรม สัมมนา
เยีย่ มญาติ/เพือ่ น
อื่นๆ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
371
117
45
40
5
5
3

11. เหตุผลทีเ่ ลือกมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา
เหตุผลการเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา พบว่านักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจ จานวน 278 ราย รองลงมา จานวน 143 รายให้เหตุผลว่า กิจกรรมการ
ท่อ งเที่ยวน่ าสนใจ และ จ านวน 125 ราย ให้เ หตุผ ลว่ าค่ าใช้จ่ ายในการท่ องเที่ย วไม่แพง จานวน 125 ราย
ตามลาดับ ดังตารางที4่ .17
ตารางที่ 4.18 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเหตุผลทีเ่ ลือกมาท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา
เหตุผลที่เลือกเที่ยวเส้นทางสันเขา
สถานที่ท่องเทีย่ วน่าสนใจ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วน่าสนใจ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วไม่แพง
คมนาคมสะดวก
สถานที่มชี ่อื เสียง/เป็ นที่รูจ้ กั
มีการประชาสัมพันธ์ทด่ี ี

จานวน (ราย)
278
143
125
74
40
25
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ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
12. รูปแบบของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีช่ ่นื ชอบ
สาหรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบ พบว่า รูปแบบสวนผลไม้ได้รบั ความชื่นชอบจากนัก
ท่องท่องเทีย่ วเป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 244 ราย รองลงมาเป็ นงานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ จานวน172 ราย ,
สวนผัก จานวน 156 ราย สวนไม้ตดั ดอก จานวน 142 ราย ตามลาดับ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
นักท่องเทีย่ วชื่นชอบมีจานวนน้อยทีส่ ุดคือการทานา จานวน 52 ราย ดังตารางที4่ .18
ตารางที่ 4.19 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรูปแบบของการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีช่ ่นื ชอบ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนผลไม้
งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สวนผัก
สวนไม้ตดั ดอก
ฟาร์มปศุสตั ว์
สวนสมุนไพร
การทานา
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
244
172
156
142
108
107
52

13. กิจกรรมในการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีช่ ่นื ชอบ
ในส่วนของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบ พบว่านักท่องเที่ยวนิยมกิจกรรมทีเ่ น้นการให้
หรือใช้ความรูท้ างการเกษตร และเน้นการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จานวน 199 ราย รองลงมาเป็ นการเน้น
การสาธิต จานวน 184 ราย และ แนะนาธุรกิจเกษตร จานวน 110 ราย ตามลาดับ ดังตารางที4่ .19

48
ตารางที่ 4.20 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีช่ ่นื ชอบ
กิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เน้นกิจกรรมการให้/ใช้ความรูท้ าง
การเกษตร
เน้นจาหน่ายผลผลิตการเกษตร
เน้นกิจกรรมการสาธิต
แนะนาธุรกิจเกษตร
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
199
199
184
110

14. ช่องทางการติดต่อเข้าใช้บริการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ด้านช่องทางการติดต่อเข้าใช้บริการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตดิ ต่อทางอินเตอร์เน็ต จานวน
176 ราย คิดเป็ นร้อยละ44 รองลงมาเป็ นการติดต่อทางโทรศัพท์ 118 ราย คิดเป็ นร้อยละ29.50 , เข้ามาติดต่อ
โดยตรง จานวน 97 ราย คิดเป็ นร้อยละ24.25 ตามลาดับ ดังตารางที4่ .20
ตารางที่ 4.21 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามช่องทางการติดต่อเข้าใช้บริการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ช่องทางการติดต่อ
ทางอินเตอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์
ติดต่อโดยตรง
ผ่านทางบริษทั ท่องเทีย่ ว
ส่งจดหมาย
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
176
118
97
6
3
400

ร้อยละ
44.00
29.50
24.25
1.50
0.75
100.0
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15. ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
สาหรับค่าใช้จ่ายที่นกั ท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 2,818.25 บาท ค่าใช้จ่าย
สูงสุดคือ 20,000 บาท และ ตา่ สุดคือ 200 บาท ซึ่งส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะใช้จ่ายอยู่ในช่วง1,001-3,000 บาท
จานวน149 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.25 รองลงมาเป็ นช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท จานวน 139 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 34.75 และมีเพียง 6 ราย ทีใ่ ช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาท ดังตารางที4่ .21
ตารางที่ 4.22 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ระดับค่าใช้จา่ ย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
1,001 – 3,000 บาท
3,001 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
139
149
81
25
6
400

ร้อยละ
34.75
37.25
20.25
6.25
1.50
100.0

16. แหล่งรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเส้นทางสันเขา
สาหรับช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ได้รบั ข่าวสารจากเวปไซต์/อินเตอร์เน็ต จานวน 256 ราย รองลงมาจากเพื่อน/ญาติ จานวน 184 ราย และ จาก
เอกสารเผยแพร่ จานวน 33 ราย ตามลาดับ ดังตารางที4่ .22
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ตารางที่ 4.23 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามแหล่งรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเส้นทาง
สันเขา
แหล่งรับข่าวสาร
เวปไซต์/อินเตอร์เน็ต
เพือ่ น/ญาติ
เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ
หนังสือพิมพ์/วารสาร
วิทยุ/โทรทัศน์
หน่วยงานราชการ/ท้องถิ่น
บริษทั นาเที่ยว
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
256
184
33
30
26
16
9

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ ปจั จัย
ด้านความรู ้ ทัศนคติ และความตะหนักต่อสิง่ แวดล้อม
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สาหรับในด้านความรูค้ วามเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทาการทดสอบนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ด้วยคาถาม 5 ข้อ ผลการทดสอบพบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องทัง้ หมด 4ข้อ จานวน
231 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.75 รองลงมาสามารถตอบคาถามได้ถกู ต้องทัง้ หมด 5ข้อ จานวน 153 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 38.25 ,ตอบถูกทัง้ หมด 3ข้อ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และ ตอบถูกน้อยที่สุดคือ 2ข้อ จานวน 6
ราย คิดเป็ นร้อยละ1.50 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทีม่ าท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรดีเนื่องจากเบื้องต้นสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง4-5ข้อ ดังตารางที4่ .23
ตารางที่ 4.24 จานวนของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคะแนนรวมทีไ่ ด้จากการตอบคาถามด้านความรูค้ วาม
เข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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ระดับคะแนนรวมที่ได้
4คะแนน
5คะแนน
3คะแนน
2คะแนน
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
231
153
10
6
400

ร้อยละ
57.75
38.25
2.50
1.50
100.0

นอกจากนี้ยงั สามารถจาแนกรายละเอียดได้ว่าแบบทดสอบข้อใดที่นกั ท่องเทีย่ วตอบผิดมากที่สุด หมายถึง
นักท่องเที่ยวยังมีความเข้าใจผิดในประเด็นนัน้ หรือยังขาดความรูใ้ นประเด็นนัน้ อยู่ ดังตารางที่4.24 พบว่าข้อที่
นักท่องเที่ยวสามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 98.50 คือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดอาชีพ และการกระจายรายได้แก่คนในท้องถิ่น รองลงมาเป็ นประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเป็ นการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน และเป็ นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของเกษตรกร โดยสามารถตอบถูก คิดเป็ นร้อยละ 97.50 และประเด็นทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ตอบผิดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.00 คือประเด็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทา
การเกษตร และปลูกพืชตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งในความเข้าใจที่ถูกต้องในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทาเกษตร วิถีชีวิต การปลูกพืชต่างๆได้ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว แต่ส่งิ ที่นกั ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีพ่งึ กระทาคือการเรียนรู ้ เพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิต วิธีทาเกษตร
ความเป็ นธรรมชาติเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในแต่ละท้องถิน่ ดังตารางที4่ .24

52
ตารางที่ 4.25 ค่าร้อยละการตอบคาถามถูกและผิดด้านความรูค้ วามเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จาแนก
ตามแต่ละประเด็นข้อคาถาม
%
ถูก
1. เป็ นการท่องเทีย่ วเกี่ยวกับเกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน
97.50
2.เป็ นการท่องเทีย่ วทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของเกษตรกร 97.75
3.คนท้องถิน่ ควรต้องมีบทบาทอย่างเต็มตัวในการจัดการและพัฒนาแหล่ง
93.25
4.การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เป็ นการท่องเทีย่ วที่ก่อให้เกิดอาชีพ และการกระจายรายได้แก่คนใน 98.50
ท้องถิน่
5.การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรต้องมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทาการเกษตร และปลูกพืชตามความ 46.00
ต้องการของนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
ความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

%ผิด
2.50
2.25
6.75
1.50
54.00

2. ด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สาหรับด้านการประเมินระดับทัศนคติต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่ ว
ซึง่ มีประเด็นเกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทัง้ หมด 5 ข้อ ได้สอบถามความเห็นจากนักท่องเทีย่ วโดยแบ่งออกเป็ น 5ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย
อย่างยิง่ =5 เห็นด้วย=4 ไม่แน่ใจ=3 ไม่เห็นด้วย=2 และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ =1 ดังนัน้ จะมีคะแนนเต็มเป็ น 25
คะแนน จากการสารวจพบว่ามีจานวนผูท้ ต่ี อบให้คะแนนตามระดับความเห็นชอบ เรียงตามคะแนนรวมทีไ่ ด้ดงั นี้
ช่วงคะแนน 20-25 คะแนน จานวน 380 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95 รองลงมาช่วงคะแนน 15-19 คะแนน จานวน 19
ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.75 และมีเพียง 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ทีใ่ ห้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ14 คะแนน ดัง
ตารางที่ 4.25
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ตารางที่ 4.26 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคะแนนด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ระดับคะแนนรวมที่ได้
20-25 คะแนน
15-19 คะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ14 คะแนน
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
380
19
1
400

ร้อยละ
95.00
4.75
0.25
100.0

นอกจากนี้ทศั นคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละประเด็น พบว่านักท่องเทีย่ วมีทศั นคติอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ ที่มากทีส่ ุดคือ 4.71 ในประเด็นเป็ นการช่วยคนในท้องถิน่ ให้มรี ายได้ และ
เป็ นการปลุกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ รองลงมาคือค่าเฉลีย่ 4.61 ในประเด็น
เป็ นรูปแบบการท่องเทีย่ วที่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร ชุมชน และ
นักท่องเทีย่ วเพือ่ นาไปสู่การท่องเทีย่ วที่ยงั ่ ยืน ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.27 ทัศนคติต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ประเด็น

เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่างยิง่

5
1.สร้างความรู ้ ประสบการณ์ 239
และความเพลิดเพลิน
2. ต้องอาศัยความร่วมมือ 263
จากหน่วยงานรัฐ
ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร
ชุมชน และนักท่องเที่ยวเพือ่
นาไปสู่การท่องเที่ยวทีย่ งั ่ ยืน

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น ค่าเฉลีย่ ระดับ
ด้วย
อย่างยิง่

4
153

3
7

2
-

1
1

4.57

มากทีส่ ุด

122

13

1

1

4.61

มากทีส่ ุด

54
3.เน้นทีค่ ุณค่าผลผลิตทาง
เกษตร มากกว่าการเสริม
แต่งสิง่ อานวยความสะดวก
4.ช่วยคนในท้องถิน่ ให้มี
รายได้
5.ปลุกจิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติได้
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

216

151

30

2

1

4.45

มากทีส่ ุด

291

103

5

-

1

4.71

มากทีส่ ุด

297

91

10

1

1

4.71

มากทีส่ ุด

3. ด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม
สาหรับด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ได้มปี ระเด็นเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทัง้ หมด 5 ข้อ ได้สอบถาม
ความเห็นจากนักท่องเทีย่ วโดยแบ่งออกเป็ น 5ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ =5 เห็นด้วย=4 ไม่แน่ใจ=3 ไม่เห็น
ด้วย=2 และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ =1 ดังนัน้ จะมีคะแนนเต็มเป็ น 25 คะแนน จากการสารวจพบว่ามีนกั ท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่มรี ะดับคะแนนตามระดับความเห็นชอบด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมอยู่ในช่วงคะแนน 21-25
คะแนน จานวน 337 ราย คิดเป็ นร้อยละ 84.25 รองลงมาช่วงคะแนน15-20 คะแนน จานวน 57 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 14.25 ดังตารางที4่ .27
ตารางที่ 4.28 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคะแนนด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม
ระดับคะแนนรวมที่ได้
21-25 คะแนน
15-20 คะแนน
11-15 คะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ10 คะแนน
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
337
57
5
1
400

ร้อยละ
84.25
14.25
1.25
0.25
100.0
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นอกจากนี้ ความตระหนักต่ อสิ่ง แวดล้อ มในแต่ ละประเด็น พบว่ านัก ท่องเที่ย วมี ความตระหนักต่ อ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ ที่มากที่สุดคือ 4.78 ในประเด็นการดูแลสิ่งแวดล้อม
เป็ นหน้าทีข่ องทุกคน รองลงมาประเด็นนักท่องเที่ยวต้องใส่ใจในการทิ้งขยะในที่จดั เตรียมเท่านัน้ รวมถึงไม่ทาลาย
ธรรมชาติของสถานที่ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ 4.74 ประเด็นกิจกรรมท่องเที่ยวควรคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ มี
ค่าเฉลี่ย 4.71 และค่าเฉลี่ยที่มคี ่าน้อยสุด คือ 4.24 ในประเด็น การเดินทางสาหรับนักท่องเที่ยวควรคานึงถึงการ
ประหยัดพลังงานเป็ นสาคัญ ดังตารางที4่ .28
ตารางที่ 4.29 ความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม

ประเด็น

ระดับความตระหนัก
เห็นด้วย เห็น ไม่
ไม่เห็น
อย่างยิง่ ด้วย แน่ใจ ด้วย

5
1.นักท่องเที่ยวต้องใส่ใจ 315
ในการทิ้งขยะในที่
จัดเตรียมเท่านัน้ รวมถึง
ไม่ทาลายธรรมชาติของ
สถานที่
2.การรักษาธรรมชาติ
256
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
จะช่วยสร้างรายได้
3.การเดินทางสาหรับ
169
นักท่องเทีย่ วควร
คานึงถึงการประหยัด
พลังงานเป็ นสาคัญ
4.การดูแลสิง่ แวดล้อม 319
เป็ นหน้าที่ของทุกคน

4

3

2

ไม่เห็น ค่าเฉลีย่
ด้วย
อย่างยิง่
1
4.74

ระดับ

71

11

2

1

มากทีส่ ุด

132

10

1

1

4.60

มากทีส่ ุด

170

49

10

2

4.24

มากทีส่ ุด

74

6

-

1

4.78

มากทีส่ ุด
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5.กิจกรรมท่องเที่ยวควร 293
คานึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมเสมอ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

99

7

-

1

4.71

มากทีส่ ุด

และเมือ่ นาปัจจัยทีค่ าดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ วมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Binary
logit model ตามแบบจาลอง 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 ความน่าจะเป็ นทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะตัดสินใจเลือกและไม่เลือกไปท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
Sex
คือ เพศหญิง
Age
คือ อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม (ปี )
Status คือ สถานภาพโสด
Edu
คือ ระดับการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี
Home คือ ภูมลิ าเนาอยู่ภาคเหนือ
Occ
คือ อาชีพพนักงานเอกชน
Inc
คือ รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม (บาท)
Fav
คือ การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
Person คือ ครอบครัว/ญาติ
Time คือ ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
Pattern คือ พักแรม
Expri คือ ไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
Obj
คือ พักผ่อนหย่อนใจ
Reason คือ สถานทีท่ ่องเทีย่ วน่าสนใจ
Type คือ สวนผลไม้
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Act
Contact
Expen
Info
Knowl
Attitud
Env

คือ เน้นกิจกรรมการให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตร
คือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ ว (บาท)
คือ ได้รบั ข่าวสารผ่านจากเวปไซต์/อินเตอร์เน็ต
คือ ระดับคะแนนความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คือ ระดับคะแนนทัศนคติต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คือ ระดับคะแนนความตะหนักต่อสิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร( Binary logit analysis)
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob

C
ACT***
AGE
ATTITUD
CONTACT
EDU
ENV
EXPENSE***
EXPRI***
FAVOR
HOME
INC***
INFO
KNOWL
OBJ*

-3.166402
1.706335
0.001688
-0.083927
0.132783
-0.889202
0.162410
0.000375
-4.672467
0.062249
0.074168
-2.41E-05
0.089670
0.209700
1.051788

2.155111
0.418414
0.027054
0.105378
0.342408
0.806158
0.105542
9.74E-05
0.645436
0.426051
0.363248
8.38E-06
0.360637
0.237900
0.555133

-1.469252
4.078105
0.062405
-0.796435
0.387792
-1.103013
1.538829
3.853415
-7.239238
0.146106
0.204179
-2.880532
0.248643
0.881463
1.894659

0.1418
0.0000
0.9502
0.4258
0.6982
0.2700
0.1238
0.0001
0.0000
0.8838
0.8382
0.0040
0.8036
0.3781
0.0581
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Variable

Coefficient

OCC
0.129182
PATTERN
-0.276920
PERSON
0.426901
REASON**
0.698171
SEX***
1.008026
STATUS
-0.037164
TIME
-0.200987
TYPE
0.547954
McFadden R-squared 0.416902
Prediction success

Std. Error

z-Statistic

Prob

0.365985
0.352970
0.560399
-0.494149
0.396528
1.076595
0.350300
1.993066
0.378088
2.666118
0.407548
-0.091189
0.366984
-0.547671
0.343084
1.597144
Total observation 400

0.7241
0.6212
0.2817
0.0463
0.0077
0.9273
0.5839
0.1102

% Correct = 86

% Incorrect = 14

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.10 ** มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 ***มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.01
ทีม่ า: จากการคานวณ
จากแบบจาลองโลจิท (Logit model)
1

Pi = F (Zi) = F (a + bXi) = −𝑧𝑖
1+𝑒
โดยที่ Zi = a + bXi
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดังนี้
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
ดังนัน้ ความน่าจะป็ นทีน่ กั ท่องเที่ยวจะตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรคือ
Pi =

1
1+𝑒 −(1.1188)

= 0.7538
หมายความว่า หากพิจารณาจากค่าเฉลีย่ ของตัวแปรข้างต้น จะทาให้นกั ท่องเทีย่ วมีโอกาสตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเท่ากับ 0.7538 หรือร้อยละ 75.38
ตารางที่4.31 ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (Marginal Effect)
Variable

ACT***
AGE
ATTITUD
CONTACT
EDU
ENV
EXPENSE***
EXPRI***
FAVOR

Marginal Effect

S.D.

Prob.

X̅

0.1646549
0.0001555
-0.0077303
-0.0077303
-0.0607605
0.149593
0.0000346
-0.8186281
0.005811

0.04082
0.00249
0.0097
0.0097
0.03989
0.00982
0.00001
0.05973
0.04035

0.000
0.950
0.425
0.425
0.128
0.128
0.000
0.000
0.885

0.4975
30.775
23.045
23.045
0.9325
23.065
2818.25
0.095
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
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.10 ** มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 ***มีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.01
ทีม่ า: จากการคานวณ
จากตารางข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้เลือกตัวแปรที่เป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย ในจังหวัดพิษณุโลกซึง่ สามารถอธิบายผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจต่อ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรออกมาได้ดงั นี้
เน้นกิจกรรมการให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตร
กิจกรรมที่เน้นการให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ระดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 99 โดยมีผลกระทบส่วนเพิม่ เท่ากับ 0.16465 แสดงว่า เมือ่ เน้นให้มกี จิ กรรมการให้/ใช้ความรูด้ า้ น
การเกษตรจะส่งผลทาให้มโี อกาสทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.47
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ค่าใช้จา่ ยในการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99
โดยมีผลกระทบส่วนเพิม่ เท่ากับ 0.0000346 แสดงว่า เมือ่ ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น 1,000 บาท จะส่งผลทาให้มโี อกาสที่
นักท่องเทีย่ วตัดสินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.46
ไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 โดยมีผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากับ 0.8186281 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
แสดงว่า เมือ่ นักท่องเที่ยวไม่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะส่งผลทาให้มโี อกาสที่นกั ท่องเที่ยวจะ
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรลดลงร้อยละ 81.86
เพศหญิง
นักท่องเทีย่ วเพศหญิง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 โดยมี
ผลกระทบส่วนเพิม่ เท่ากับ 0.1121769 แสดงว่า เพศหญิงจะมีแนวโน้มเลือกตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 11.22
รายได้
รายได้ของนักท่องเทีย่ ว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 โดย
มีผลกระทบส่วนเพิม่ เท่ากับ 0.00000222 ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า เมือ่ รายได้เพิม่ ขึ้น
1,000 บาทจะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดลงร้อยละ 2.22
พักผ่อนหย่อนใจ
วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อ ยละ 90 โดยมีผลกระทบส่วนเพิ่มเท่ากับ 0.1369543 แสดงว่า เมื่อวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรคือเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ จะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพิม่ ขึ้น ร้อย
ละ 13.69
สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่ าสนใจ
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เหตุผลในการเลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเนื่องจากสถานที่ท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 โดยมีผลกระทบส่วนเพิม่ เท่ากับ 0.0720808 แสดงว่า เมือ่
เหตุผลในการเลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเนื่องจากสถานที่ท่องเทีย่ วมีความน่าสนใจ จะส่งผลให้โอกาสในการ
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.21
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นอกจากการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว ในด้านการสารวจความคาดหวัง
ของนักท่องเทีย่ วต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร พบว่าทัง้ 10 ประเด็นมีระดับความคาดหวังมากทีส่ ุดทัง้ หมด โดยด้าน
สภาพบรรยากาศ/คงความเป็ นธรรมชาติ (คงความเป็ นธรรมชาติ,ให้ความผ่อนคลาย เรียบง่าย) มีค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุดคือ 4.68 รองลงมาเป็ น ด้านสถานที่และการคมนาคม (การมีป้ายบอกทางชัดเจน,เดินทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่อ งเที่ยวได้ง่าย) ค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.63 ด้านกิจกรรมภายในสวน/ฟาร์ม/ไร่ (ขนาดพื้นที่,ความหลากหลายของ
กิจ กรรมและรู ปแบบทางการเกษตร) ค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.61 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ท่ี 4.44 คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ของปลอดสารพิษ/ของทีร่ ะลึก (มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสวน/ฟาร์ม/ไร่/นา) ดังตารางที4่ .30
ตารางที่ 4.32 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1.ด้านสถานที่และการคมนาคม
2.ด้านสภาพบรรยากาศ/คงความเป็ น
ธรรมชาติ
3.ด้านสิง่ อานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย
4.ด้านที่พกั /อาคารที่รบั รอง
5.ด้านกิจกรรมภายในสวน/ฟาร์ม/ไร่
6.ด้านบุคลากร
7.ด้านบริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ระดับความคาดหวัง
มาก มาก ปาน พอใช้
ทีส่ ุด
กลาง
275 100 25
279 113 8
-

น้อย ค่าเฉลีย่
ทีส่ ุด
4.63
4.68

ระดับ

248

130

22

-

-

4.57

มากทีส่ ุด

235
235
228
218

146
146
154
155

18
19
17
25

1
1

1
1

4.53
4.61
4.52
4.47

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
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8.ด้านผลิตภัณฑ์ของปลอดสารพิษ/ของที่
ระลึก
9.ด้านการเป็ นแหล่งเรียนรู ้ แลกเปลี่ยน
สร้างอาชีพ
10.ด้านการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

210

160

28

1

1

4.44

มากทีส่ ุด

226

151

22

1

-

4.51

มากทีส่ ุด

244

135

21

-

-

4.56

มากทีส่ ุด

ทีม่ า: จากการสารวจ

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
1.ด้านความเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็ นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากและยังช่วยผลผลิตทางการเกษตรให้
เกษตรกรด้วย หากมีการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและชุมชน จะทาให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมัน่ คงและ
เป็ นรายได้หลักที่ทาให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยู่ทด่ี ีข้นึ และมีประโยชน์ช่วยทาให้ผูค้ นหันมาสนใจการเกษตรมาก
ขึ้น
2.ด้านการรักษาความเป็ นธรรมชาติของพื้นที่นนั้ ๆ คงความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนัน้ ๆควรหาจุดเด่นของ
ผลิตผลและสภาพแวดล้อมที่มคี วามเป็ นเอกลักษณ์ของพื้นที่และสนับสนุ นส่งเสริมให้เกิดความยัง่ ยืน อยากให้
ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีเกษตร ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการ ของผูเ้ ที่ยว แต่ขอให้นกั ท่องเที่ยว เข้าใจความเป็ นธรรมชาติทแ่ี ท้จริง และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการทา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความเห็นบางส่วนเสนอว่า ไม่ควรสร้างสิ่งอานวยความสะดวกมากเกินไป เพราะจะทาให้
เสียความเป็ นธรรมชาติของท้องถิน่ ไป
3.ด้านรูปแบบและกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว ต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกทัง้ ควร
เตรียมบุคลากรและวางแผนการท่องเที่ยวให้เพียงพอ ควรมีกจิ กรรมที่หลากหลายโดยทุกกิจกรรมควรจะต้องรักษ์
ธรรมชาติ ในแง่ของกิจกรรมการสาธิตการเกษตรต้องการการให้ความรู เ้ พือ่ นาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และความรูจ้ ากการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทาให้คนเมืองนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และควรเป็ นเกษตรปลอดสารพิษ มีการจาหน่ าย
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สินค้าในราคาตามท้องตลาด และสินค้ามีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค มีความสะอาด ปลอดภัยและเป็ นมิตรจาก
ผูค้ นในท้องถิ่น บางส่วนเห็นว่าควรมีการสร้างพื้นที่มีจุดสนใจเป็ นบริเวณรวมไม่เฉพาะจุดที่มี Farm หรือแค่
สถานทีเ่ ทีย่ วและต้องการให้สะดวกในการเดินทาง
4.ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะว่า ต้องการให้มีป้ายแสดงมากกว่านี้แ ละมีการ
ประชาสัมพันธ์ในอินเตอร์เน็ตมากขึ้นการทาสือ่ เช่นแผนทีพ่ ร้อมรายละเอียดสถานที่ กิจกรรมทัง้ หมด ต้องการให้มี
การเชิญชวนด้านการท่องเทีย่ วทางการเกษตรให้มากขึ้น หากมีการประชาสัมพันธ์ทด่ี ี และ จัดกิจกรรมโครงการได้
น่าสนใจ นอกจากจะเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแล้ว ยังสามารถเป็ นสถานที่ให้ความรูแ้ ก่เยาวชน หรือ ผูท้ ส่ี นใจในด้านนี้
และยังสานต่อโครงการ พระราชดารัสวิถแี ห่งความพอเพียงต่อไป
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เพิ่มสู งขึ้นในจัง หวัดพิษณุ โลกการท่องเที่ยวรู ปแบบต่างๆได้ถูกนาเสน อ
ออกมาให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกท่องเที่ยว ซึ่งจากศักยภาพที่มใี นด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเน้นการเพิ่ม
มูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นนั้ จึงทาให้การจัดทาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตรงกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วจึงเป็ นสิง่ สาคัญ ทาให้เกิดการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มผี ลต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสันเขา ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีขอ้ สรุป และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเทีย่ วชาวไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 290 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.5 อายุเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ท่ี 30 ปี ซึ่งอายุมากที่สุดคือ 57 ปี
และอายุนอ้ ยทีส่ ุด คือ 12 ปี โดยช่วงอายุท่มี าท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดคือช่วงอายุ 21-30ปี จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 59.75 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 296 คน คิดเป็ นร้อยละ74 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 301
ราย คิดเป็ นร้อยละ75.25 มีภูมลิ าเนาอยู่ทางภาคเหนือ จานวน150 ราย คิดเป็ นร้อยละ37.50 รองลงมามีภูมลิ าเนา
ภาคกลาง จานวน131 ราย คิดเป็ นร้อยละ32.75 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 211 ราย คิด
เป็ นร้อ ยละ52.75 รายได้เฉลี่ยของนักท่องเที่ยวอยู่ท่ี 26,766.06 บาท/เดือน โดยส่ว นใหญ่ อยู่ในช่ว ง 15,00030,000 บาท จานวน 213 ราย คิดเป็ นร้อยละ53.25
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจั จัยด้าน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าลักษณะการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดคือการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ จานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ77 บุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการเดินทางท่องเทีย่ วคือครอบครัว จานวน143
ราย คิดเป็ นร้อยละ35.75 ช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
จานวน 173 ราย คิดเป็ นร้อยละ43.25 ส่วนใหญ่มกั จะเดินทางไปพักแรมมากถึง 352 ราย คิดเป็ นร้อยละ88.00ซึ่ง
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จะใช้เวลาท่องเที่ยวและพักแรมมากที่สุด 2คืน โดยการพักแรมในรีสอร์ทได้รบั ความนิยมมากที่สุด จานวน144
ราย คิดเป็ นร้อยละ40.90นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก่อน จานวน362 ราย คิดเป็ นร้อยละ90.50 เมือ่ สอบถามบุคคลที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขา จานวน 362 ราย
คิดเป็ นร้อยละ90.50 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตงั้ ใจมาเทีย่ วที่นา้ ตกไผ่สที อง จานวน 215 ราย รองลงมาเป็ นสวนหลง
รักไทย(สวนทุเรียน)จานวน 133 ราย วัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจมาเป็ นอันดับหนึ่ง จานวน 371 ราย
รองลงมาเป็ นการมาซื้อผลผลิตทางการเกษตร จานวน 117 ราย เหตุผลการเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขาส่วนใหญ่มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจ จานวน 278 ราย รูปแบบสวน
ผลไม้ได้รบั ความชื่นชอบจากนักท่องท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 244 ราย รองลงมาเป็ นงานเทศกาล
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จานวน172 รายนิยมกิจกรรมที่เน้นการให้หรือใช้ความรูท้ างการเกษตร และเน้นการจาหน่ าย
ผลผลิตทางการเกษตร จานวน 199 ราย ส่วนใหญ่ติดต่อทางอินเตอร์เน็ต จานวน 176 ราย คิดเป็ นร้อยละ44
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลีย่ อยู่ท่ี 2,818.25 บาท ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะใช้จ่ายอยู่ในช่วง1,001-3,000 บาท
จานวน149 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.25 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รบั ข่าวสารจากเวปไซต์/อินเตอร์เน็ต จานวน 256
ราย
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมุ่งไปที่ปจั จัยด้าน
ความรู ้ ทัศนคติ และความตะหนักต่อ สิ่งแวดล้อม พบว่ า ด้านความรู ค้ วามเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องทัง้ หมด 4ข้อ จานวน231 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.75 รองลงมา
สามารถตอบคาถามได้ถกู ต้องทัง้ หมด 5ข้อ จานวน 153 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.25 ด้านการประเมินระดับทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวเรียงตามคะแนนรวมที่ได้พบว่ า ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงคะแนน 20-25
คะแนน จานวน 380 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95 โดยมีทศั นคติอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ ทีม่ าก
ที่สุดคือ 4.71 ในประเด็นเป็ นการช่วยคนในท้องถิ่นให้มีรายได้ และสาหรับด้านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
พบว่าส่วนใหญ่มรี ะดับคะแนนตามระดับความเห็นชอบอยู่ในช่วงคะแนน 21-25 คะแนน จานวน 337 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 84.25 โดยอยู่ในระดับมากทีส่ ุดในทุกประเด็น โดยค่าเฉลีย่ ทีม่ ากทีส่ ุดคือ 4.78
และเมือ่ นาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
Binary logit model พบว่าปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วและผลกระทบส่วนเพิม่ ของปัจจัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรออกมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องกิจกรรมในการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร หากเน้นกิจกรรม
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การให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตรจะส่งผลทาให้มโี อกาสที่นกั ท่องเที่ยวจะตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ
15.72, ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จะส่งผลทาให้มโี อกาสที่นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45
แสดงว่าแม้ว่าค่ าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจะมากขึ้นแต่นกั ท่องเที่ยวก็ยงั ตัดสินใจท่องเที่ย วเชิงเกษตร, การขาด
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะส่งผลทาให้มโี อกาสที่นกั ท่องเที่ยวจะตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดลง
ร้อยละ 43.03 อาจเกิดจากการไม่ได้รบั ข้อมูลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือไม่ทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร,เพศหญิงจะมีแนวโน้มเลือกตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28, รายได้ท่เี พิ่มขึ้นจะส่งผลให้
โอกาสในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดลงร้อยละ 2.22 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ จะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ9.68 และเหตุผลในการ
เลือกท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเนื่องจากสถานทีท่ ่องเทีย่ วมีความน่าสนใจ จะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรเพิม่ ขึ้น ร้อยละ6.43
ข้อมูลด้านความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่าทัง้ 10 ประเด็นมีระดับความ
คาดหวังมากที่สุดทัง้ หมด โดยประเด็นที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุด3อันดับแรก คือ ด้านสภาพบรรยากาศ/คงความเป็ น
ธรรมชาติ (คงความเป็ นธรรมชาติ,ให้ความผ่อนคลาย เรียบง่าย) มีค่าเฉลีย่ ที่มากทีส่ ุดคือ 4.68 รองลงมาเป็ นด้าน
สถานที่และการคมนาคม (การมีป้ายบอกทางชัดเจน,เดินทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย) ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.63
และด้านกิจกรรมภายในสวน/ฟาร์ม/ไร่ (ขนาดพื้นที่ ,ความหลากหลายของกิจกรรมและรู ปแบบทางการเกษตร)
ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.61
ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ 4
ประเด็น ได้แก่ 1.ด้านความเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความต้องการให้ได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐและชุมชน 2.ด้านการรักษาความเป็ นธรรมชาติของพื้นที่ คงความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนัน้ ๆควรหา
จุดเด่นของผลิตผลและสภาพแวดล้อม ไม่เปลีย่ นแปลงวิธีเกษตร ให้เป็ นไปตามความต้องการ ของนักท่องเที่ยว
ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการทาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความเห็นบางส่วนเสนอว่าไม่ควรสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกมากเกินไป เพราะจะทาให้เสียความเป็ นธรรมชาติของท้องถิ่นไป 3.ด้านรูปแบบและกิจกรรมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกทัง้ ควรเตรียมบุคลากรและวางแผนการท่องเที่ยว
ให้เพียงพอ ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายและต้องรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรูเ้ พื่อนาไปปฏิบตั ิได้จริง บางส่วนเห็นว่า
ควรมีการสร้างพื้นทีม่ จี ุดสนใจเป็ นบริเวณรวมไม่เฉพาะจุดทีม่ ี ฟาร์ม หรือแค่สถานที่เทีย่ วและต้องการให้สะดวกใน
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การเดิน ทาง และ 4.ด้า นการประชาสัม พัน ธ์ ต้อ งการให้มีป้ ายแสดงมากกว่ า นี้ แ ละมีก ารประชาสัม พัน ธ์ใ น
อินเตอร์เน็ตมากขึ้นการทาสือ่ เช่นแผนทีพ่ ร้อมรายละเอียดสถานทีก่ จิ กรรมทัง้ หมด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจและความคาดหวังต่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการศึกษาในครัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กบั ธุ รกิจและนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น อีกทัง้ ยัง
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันมากยิง่ ขึ้น โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะต่อผูป้ ระกอบกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในแง่ของการให้ความสาคัญในด้านกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว ควรเน้นให้มกี ารให้ความรูแ้ ละใช้ความรูท้ างการเกษตร มีความหลากหลายของรูปแบบ
กิจกรรมทางการเกษตร และควรมีการจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตรที่มรี าคาเหมาะสม ปลอดภัย คง
ความเป็ นเอกลักษณ์ โดยให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมกันให้มาก และในด้านสถานที่ ควรให้ความสาคัญในการคง
ความเป็ นธรรมชาติของสภาพบรรยากาศ ดึงความโดดเด่น ความเฉพาะของท้องถิ่นออกมา และควรมี
การเน้นเรื่องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทัง้ ด้านการคมนาคม การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ควรให้งา่ ยสะดวก การมีป้ายบอกทางชัดเจน, เพือ่ การติดต่อสอบถามทีง่ า่ ยและสะดวก จะช่วยเพิม่ โอกาส
ให้นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจมาท่องเที่ยวมากขึ้น
2. ในแง่ของการกระตุน้ และส่งเสริมการขาย ควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดประสบการณ์
การท่อ งเที่ยวเชิง เกษตรในกลุ่มนักท่อ งเที่ย วที่ไ ม่เ คยมีประสบการณ์การท่อ งเที่ยวเชิง เกษตร เมื่อ
นัก ท่ อ งเที่ย วได้ร บั ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตร จะท าให้เ กิ ด การท่ อ งเที่ย วเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการควรให้โปรโมชัน่ ส่งเสริมการขายเช่นให้ส่วนลด หรือคูปองเที่ยวชมฟรีในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรครัง้ ต่อไปสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในครัง้ ต่อไป หรือหากมาเที่ยวบ่อยมากขึ้น อาจมีการให้
สิทธิเข้าพัก/การร่วมกิจกรรมพิเศษมากขึ้น ก็จะทาให้มกี ารท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพิม่ มากขึ้น
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3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
การประชาสัมพันธ์ให้แก่บคุ คลทีส่ นใจและบุคคลทัว่ ไปให้ได้รบั รูถ้ งึ ความน่าสนใจในพื้นทีแ่ หล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ย งั ่ ยืน ดูแลเรื่องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยให้ความสาคัญ
เรื่อ งการคมนาคมรวมทัง้ การมีจุดให้ขอ้ มูลนักท่องเที่ยว หรือช่ว ยเหลือให้คาแนะนาการเดินทางบน
เส้นทางสันเขาให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ผูท้ าการศึกษาประสบปัญหาในการแจกแบบสอบถาม เนื่องจากมีผูป้ ฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม
จานวนมาก ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปผูศ้ ึกษาควรหาวิธีทจ่ี ะช่วยจูง
ใจให้มผี ูส้ นใจตอบแบบสอบถามมากขึ้น
2. เนื่องจากผลการสารวจในครัง้ นี้เป็ นการสารวจ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบ
อื่นๆบนเส้นทางสันเขา ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ จากในพื้นที่ แหล่งท่องเทีย่ วรูปแบบอื่น
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ในระยะทางใกล้กนั ก็อาจจะทาให้ขอ้ มูลความเห็นทีไ่ ด้มคี วามใกล้เคียง ไม่มคี วาม
หลากหลายจากกลุม่ นักท่องเที่ยวมากนัก

เอกสารและสิง่ อ้างอิง
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษา
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แบบสอบถามเลขที่......................
วันที่เก็บข้อมูล..............................
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดพิษณุ โลก
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จดั ทาเพือ่ ใช้รวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสติ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพือ่ ความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ผลการศึกษาขอความกรุณาให้ผูต้ อบแบบสอบถามตอบคาถามทุกข้อตามความ
เป็ นจริง โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะเก็บไว้เป็ นความลับและใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของ
ท่านมา ณ โอกาสนี้
คาอธิบาย แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนที่4 ความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนที่5 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเดินทางท่องเทีย่ วไปยังพื้นทีเ่ กษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตั ว์และ
สัตว์เลี้ยง เพือ่ ชื่นชมความสวยงาม และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู ้ ได้ประสบการณ์ใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเทีย่ วในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู ด้ า้ นการเกษตรและวิถกี ารดารงชีวติ วัฒนธรรม
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสันเขา วังทอง (กลุ่มสันเขาหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน
บัวสวรรค์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก ) มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามเส้นทาง ได้แก่ สวนมณีทพิ ,สวนศรปัก(ไม้ดอกไม้ประดับ),ต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม ,นา้ ตกไผ่สที อง,สวนเกษตรไพบูลย์,สวนโพธิ์ทอง,สวนพงษ์แตง ,สมพลการ์เด้นท์,ภักดีฟาร์ม (ฟาร์มกวาง),บ่อคา
การ์เด้นท์ ,สวนพูพนู ,สวนหลงรักไทย (สวนทุเรียน),บ้านภูมาตา, เป็ นต้น
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง
กรุณาทาเครื่องหมายถูก ( / ) ลงในช่องทีเ่ หมาะสมเพียง 1 ช่อง ที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด
1.1 เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
1.2 อายุ
................................ปี
1.3 สถานภาพ
( ) 1.โสด
( ) 2.สมรส
( ) 3.แยกกันอยู่/หย่าร้าง
1.4 ระดับการศึกษา ( ) 1.มัธยมศึกษาตอนต้น/ตา่ กว่า
( )2.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
( ) 3.อนุปริญญา/ปวส.
( )4.ปริญญาตรี
( ) 5.ปริญญาโท
( )6.ปริญญาเอก
( )7.อื่นๆ(โปรดระบุ)………………….
1.5 ภูมลิ าเนา
จังหวัด ..........................................
1.6 อาชีพ
( ) 1.นักเรียน/นักศึกษา ( )2.ธุรกิจส่วนตัว
( )3.ค้าขาย
( )4. พนักงานเอกชน ( ) 5.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( )6.อื่นๆ โปรด
ระบุ)...................
1.7 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของท่าน(โดยประมาณ)....................................บาท
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว
2.1 ลักษณะการท่องเทีย่ วที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1ข้อ)
( )1.การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ ( )2.การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
( )3.การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
( )4.การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
( ) 5.การท่องเทีย่ วแนวผจญภัย ( )6.อื่นๆโปรดระบุ..................................
2.2 ท่านมักจะเดินทางท่องเทีย่ วกับบุคคลใด
( )1.คนเดียว
( )2.คนรัก
( )4.เพือ่ น
( )5.บริษทั นาเที่ยว

( )3.ครอบครัว/ญาติ
( ) 6.หน่วยงาน

2.3 ช่วงเวลาที่ท่านนิยมเดินทางท่องเทีย่ ว
( )1.วันจันทร์-ศุกร์
( ) 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล
( ) 3.วันเสาร์-อาทิตย์
( )4.อืน่ ๆ....................
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2.4 ลักษณะการเดินทางที่ท่านชื่นชอบ
( )1.พักแรม จานวน...........คืน
2.5 กรณีพกั แรม นิยมรูปแบบใด
( ) 1.กางเต็นท์
( ) 3.Home stay
( ) 5.รีสอร์ท

( )2.ไปกลับ (ข้า มไปข้อ 2.6 )

( ) 2.บ้านรับรองของทางราชการ
( ) 4.โรงแรม
( ) 6.บ้านญาติ/เพือ่ น
( ) 7.อื่นๆ............................

2.6 ท่านมีประสบการณ์เดินทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางกลุม่ สันเขา (ระยะทางจาก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง
ถึง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง) หรือแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ลี กั ษณะนี้แห่งอื่นมาก่อนหรือไม่
( ) 1.เคย จานวน............ครัง้ สถานที่..........................................................................
( ) 2.ไม่เคย แล้วท่านคิดว่าจะไปเที่ยวหรือไม่..................................
2.7 ในการเดินทางมาครัง้ นี้ของท่าน ตัง้ ใจจะมาเที่ยวแหล่งท่องเทีย่ วใด ( เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)**
( ) 1.สวนมณีทพิ
( ) 2. สวนศรปัก( ดอกหน้าวัว, ไม้ดอกไม้
ประดับ)
( ) 3.ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม
( ) 4.นา้ ตกไผ่สที อง
( ) 5.สวนเกษตรไพบูลย์
( ) 6.สวนโพธิ์ทอง
( ) 7.สวนพงษ์แตง
( ) 8.สมพลการ์เดนท์
( ) 9.ภักดีฟาร์ม (ฟาร์มกวาง)
( ) 10.บ่อคากาเด้นท์
( ) 11.สวนพูพนู
( ) 12. สวนหลงรักไทย (สวนทุเรียน)
( ) 13.บ้านภูมาตา
( ) 14. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)............................................
2.8 วัตถุประสงค์หลักทีท่ ่านเลือกเดินทางไปเทีย่ วบนเส้นทางสันเขาแห่งนี้ ( เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)**
( ) 1.พักผ่อนหย่อนใจ
( ) 2.มาประชุม อบรม สัมมนา
( ) 3.ซื้อผลผลิตทางการเกษตร
( ) 4.หาช่องทางธุรกิจ
( ) 5.เยีย่ มญาติ/เพือ่ น
( ) 6.เป็ นทางผ่านในการเดินทาง
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( ) 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………..
2.9 เหตุผลที่ท่านเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขาแห่งนี้ (เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
( ) 1.การคมนาคมสะดวก
( ) 2.สถานที่ท่องเทีย่ วน่าสนใจ
( ) 3.สถานทีม่ ชี ่อื เสียง/เป็ นทีร่ ูจ้ กั
( ) 4. รูปแบบ/กิจกรรมการท่องเทีย่ วน่าสนใจ
( ) 5.มีการประชาสัมพันธ์ทด่ี ี
( ) 6.ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วไม่แพง
( ) 7.อื่นๆโปรดระบุ..........................
2.10 ถ้าหากท่านได้มาท่องเทีย่ วเชิงเกษตร รูปแบบใดที่ท่านชื่นชอบ ( เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
( ) 1.การทานา
( ) 2.สวนไม้ตดั ดอก
( ) 3.สวนผลไม้
( ) 4.สวนผัก
( ) 5.สวนสมุนไพร
( ) 6.ฟาร์มปศุสตั ว์
( ) 7.งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ
( ) 8.อื่นๆโปรดระบุ..................................
2.11 ถ้าหากท่านได้มาท่องเทีย่ วเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชนิดใดทีท่ ่านชื่นชอบ
( เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
( ) 1.เน้นกิจกรรมการสาธิต
( ) 2.เน้นกิจกรรมการให้/ใช้ความรูท้ างการเกษตร
( ) 3.เน้นจาหน่ายผลผลิตการเกษตร
( ) 4.แนะนาธุรกิจเกษตร
2.12 ท่านได้ตดิ ต่อใช้บริการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรโดยวิธใี ด
( ) 1.เข้าไปติดต่อโดยตรงไม่ได้ตดิ ต่อล่วงหน้า
( ) 2.ติดต่อล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
( ) 3.ติดต่อล่วงหน้าผ่านทางบริษทั ท่องเที่ยว
( ) 4.ติดต่อล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
( ) 5.ติดต่อล่วงหน้าโดยการโทรศัพท์/โทรสาร
( ) 6. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)………………
2.13 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อครัง้ ของท่านประมาณ .............................บาท
2.14ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรบนเส้นทางสันเขานี้จากทีใ่ ด( เลือกได้มากกว่า1 ข้อ)
( ) 1.เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ
( ) 2.หนังสือพิมพ์/วารสาร
( ) 3.บริษทั นาเทีย่ ว
( ) 4.หน่วยงานราชการ/ท้องถิน่
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( ) 5.วิทยุ/โทรทัศน์
( ) 7.เพือ่ น/ญาติ

( ) 6.เวปไซต์/อินเตอร์เน็ต
( ) 8.อื่นๆโปรดระบุ............................................

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางเที่ยวบนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสันเขา
3.1 ด้านความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คาชี้แจง ตามความคิดของท่าน ข้อความต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด
ความรูค้ วามเข้าใจด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ถูก ผิด

1. เป็ นการท่องเทีย่ วเกี่ยวกับเกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน
2.เป็ นการท่องเทีย่ วทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของเกษตรกร
3.คนท้องถิน่ ควรต้องมีบทบาทอย่างเต็มตัวในการจัดการและพัฒนาแหล่ง
4.การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เป็ นการท่องเทีย่ วที่ก่อให้เกิดอาชีพ และการกระจายรายได้แก่คนใน
ท้องถิน่
5.การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรต้องมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทาการเกษตร และปลูกพืชตามความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ ว
3.11 ด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก (/ ) ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
อย่างยิง่
ประเด็น
5
4
3
2
1
1.สร้างความรู ้ ประสบการณ์ และความ
เพลิดเพลิน
2. ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ
ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร ชุมชน และ
นักท่องเทีย่ วเพือ่ นาไปสู่การท่องเทีย่ วที่
ยัง่ ยืน
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ประเด็น (ต่อ)

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิง่
5
4
3

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
2
1

3.เน้นทีค่ ุณค่าผลผลิตทางเกษตร มากกว่า
การเสริมแต่งสิง่ อานวยความสะดวก
4.ช่วยคนในท้องถิน่ ให้มรี ายได้
5.ปลุกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้
3.12 ด้านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก (/ ) ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความตระหนัก
เห็นด้วย เห็น
ไม่
ประเด็น
อย่างยิง่ ด้วย
แน่ใจ
5
1.นักท่องเที่ยวต้องใส่ใจในการทิ้งขยะในทีจ่ ดั เตรียม
เท่านัน้ รวมถึงไม่ทาลายธรรมชาติของสถานที่
2.การรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิน่ จะช่วย
สร้างรายได้
3.การเดินทางสาหรับนักท่องเทีย่ วควรคานึงถึงการ
ประหยัดพลังงานเป็ นสาคัญ
4.การดูแลสิง่ แวดล้อมเป็ นหน้าที่ของทุกคน
5.กิจกรรมท่องเที่ยวควรคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมเสมอ

4

3

ไม่เห็น
ด้วย
2

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
1
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก (/ ) ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มาก มาก ปาน พอใช้
ทีส่ ุด
กลาง
1.ด้านสถานที่และการคมนาคม
(การมีป้ายบอกทางชัดเจน,เดินทางการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วได้งา่ ย)
2.ด้านสภาพบรรยากาศ/คงความเป็ นธรรมชาติ
(คงความเป็ นธรรมชาติ,ให้ความผ่อนคลาย เรียบง่าย)
3.ด้านสิง่ อานวยความสะดวกและความปลอดภัย
(มีสถานทีจ่ อดรถ,ห้องนา้ ที่เพียงพอ เหมาะสม)
4.ด้านที่พกั /อาคารที่รบั รอง
(มีสถานทีพ่ กั /รับรองเพียงพอ เหมาะสม,มีความปลอดภัย)
5.ด้านกิจกรรมภายในสวน/ฟาร์ม/ไร่
(ขนาดพื้นที่,ความหลากหลายของกิจกรรมและรูปแบบทางการเกษตร)
6.ด้านบุคลากร
(มีเพียงพอในการช่วยเหลือให้คาแนะนา, มีความเป็ นมิตร)
7.ด้านบริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม
(มีสถานที่บริการจาหน่าย อาหารเครื่องดื่ม ทีเ่ หมาะสมและ เพียงพอ)
8.ด้านผลิตภัณฑ์ของปลอดสารพิษ/ของที่ระลึก
(มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสวน/ฟาร์ม/ไร่/นา)
9.ด้านการเป็ นแหล่งเรียนรู ้ แลกเปลี่ยน สร้างอาชีพ
(มีวทิ ยากรให้ความรู ้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการเกษตร)
10.ด้านการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(มีช่องทางการเผยแพร่ขา่ วสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในสือ่ ต่างๆ เช่น
อินเตอร์เน็ต วารสาร ,มีงานเทศกาล/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว)

น้อย
ทีส่ ุด
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ส่วนที5่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามนี้
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วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ตาแหน่ งหน้าที่การงานปัจจุบนั

นางสาว จรรยาลักษณ์ อินตุย้
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