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บทคัดย่อ 
                                                                                 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ านวน 396 คน โดยเลือกมา
แบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามปลายปิด สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และไคสแควร์ (Chi-Square)  

ผลการศึกษา พบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น คิดเป็น
ร้อยละ 79.8 ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 37.6 เดินทางมา
ท่องเท่ียวกบัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 45.7 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 เคยมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรหน่ึงคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 มาท่องเท่ียววนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 
69.9 มีเพื่อนแนะน าขอ้มูลในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 43.2 มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด 
คิดเป็นร้อยละ 80.6 จ่ายเงินซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึก 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.9 มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบั
สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 ไปเท่ียวสวนเกษตรแบบไปเชา้ - เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 78.5 และ
สนใจการเท่ียวชมสวนผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ 2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีดงัน้ี 

เพศมีความสัมพนัธ์กับผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว ยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียว และรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ  
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อายุมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียว ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มาท่องเท่ียว และความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียว  

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว  
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ

ท่องเท่ียว และยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว  
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับว ัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเ ท่ียว และ 

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
 

ค าส าคญั:  พฤติกรรมการท่องเท่ียว, สวนเกษตร, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร, นกัท่องเท่ียว,  
                 จงัหวดัระยอง 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to study agrotourism behaviors of Thai tourists 
at agricultural gardens in Rayong province, and 2) to study the relationship between demographic 
factors and tourist behaviors towards agrotourism behaviors of Thai tourists at agricultural 
gardens in Rayong province based on their personal factors. The samples for this research were 
396 Thai tourists visiting agricultural gardens in Rayong province by accidental sampling. The 
research instrument in collecting the data was close-ended questionnaire. The statistical 
techniques used in data analysis were descriptive statistics and chi-square. 

The results were found that: 1) 79.8% of tourists came to agricultural gardens for 
relaxing, 2) 37.6% decided to came because of their family, 3) 45.7% of tourists came with 
friends, 4) 78.0% travelled by car, 5) 66.9% came to visit once, 6) 69.95 came in weekends,        
7) 43.2% obtained information about agro-tourism from friends, 8) 37.4% spent 500 - 1,000 baht 
per trip, 9) 80.6% brought fresh fruits and agricultural products, 10) 38.1% spent 500 - 1,000 baht 
for souvenirs, 11) 37.9% participated in fruit tasting activity, 12) 56.1% made income to 
agricultural gardens, 13) 78.5% took a day trip, and 14) 54.5% were interested in visiting 
orchards. 

The results of relationship between demographic factors and tourist behaviors 
towards agro-tourism behaviors of Thai tourists at agricultural gardens in Rayong province 
classified by sex, age, educational level, occupation and monthly income were as follows:  

Sex has relationship with people who traveled together, transportation and tourism 
style. 

Age has relationship with traveling purpose, people who traveled together, 
transportation, tourism information, trip cost, and interest in shopping for agricultural products.  

DPU



ฉ 

Educational level has relationship with the trip cost.  
Occupation has relationship with traveling purpose, people who traveled together, and 

transportation.  
Monthly income has relationship with traveling purpose and transportation. 

 

Keywords:  Tourism Behaviors, Agricultural Gardens, Agrotourism, Tourists, Rayong Province 
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กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุน
จากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ ซ่ึงเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาได้ให้ค  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาค้นควา้ ให้ความรู้ด้านวิชาการ      
ดา้นเทคนิคและขอ้คิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีรวมทั้ง รองศาสตราจารย ์
ดร.อศัวิน แสงพิกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์เชียง เภาชิต ดร.ณัฐนุช วนิชยก์ุล และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วรรณา ศิลปอาชา ท่ีให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง ผูท้  าการศึกษาวิจยัมีความซาบซ้ึงใน
ความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ เจา้ของสวนเกษตรทั้ง 3 สวน คุณสุวฒัน์ และคุณสุภทัรา เจา้ของ
สวนเกษตรสวนสุภทัราแลนด์ คุณบุญช่ืน โพธ์ิแก้ว เจ้าของสวนเกษตรสวนยายดา ป้าบุญช่ืน       
คุณไพบูลย ์อรัญนารถ เจา้ของสวนเกษตรสวนคุณไพบูลย ์และขอขอบคุณนกัท่องเท่ียวชาวไทยทุก
ท่านท่ีเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามทั้ง 396 คน ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสวนเกษตรเป็นอยา่งมาก 

เหนืออ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผู ้วิจยั ท่ีให้ความสนบัสนุนในทุก ๆ 
ดา้นอยา่งดีท่ีสุดเสมอมา อีกทั้งยงัขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้ าลงัใจและให้ความช่วยเหลือ
ในการท าวจิยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการ
ทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

 
                 กาญจนา กาแกว้ 
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บทที ่1 
 บทน า  
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     
การท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเน่ืองจาก

การท่องเท่ียวเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง กระตุ้นการผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยสนบัสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณี พฒันาสาธารณูปโภค 
การศึกษา และเทคโนโลย ีตลอดจนลดการอพยพเขา้สู่เมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2547)  

จากความส าคญัดงักล่าว ประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และบริการใหม่ ๆ 
จึงนับเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียว ทั้ งจาก
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ  

ในปัจจุบนั กระแสการท่องเท่ียวโลกเปล่ียนไป โดยพบว่า นักท่องเท่ียวมีแนวโน้ม
ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ท าลายหรือรบกวนส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
นกัท่องเท่ียวนิยมการท่องเท่ียวอยา่งมีความหมาย (Meaningful Tourism) ซ่ึงหมายถึง การท่องเท่ียว
ท่ีนักท่องเท่ียวได้พกัผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตไปพร้อม ๆ กัน การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการท าให้การท่องเท่ียวมีความหมายยิ่งข้ึน เน่ืองจาก 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร มีความรู้ใน
การปลูกผกั ผลไม ้ท่ีเป็นพืชในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ในขณะเดียวกนั การท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัเปิดโอกาส
ใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น การทดลองเพาะปลูก เก็บเก่ียว และ
ชิมรสชาติของอาหารท่ีแตกต่างจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัปกติ ดงันั้น จึงพอจะสรุปไดว้่าการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวอย่างมีความหมายมากยิ่งข้ึน 
การพฒันาแหล่งเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
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เพื่อทดแทนทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนบัวนัจะถูกท าลายให้ลดลงไปจะช่วยลดปัญหาใน
การรบกวนส่ิงแวดลอ้มและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติไดอี้กทางหน่ึง          

การศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนั พบวา่ ไทยเป็นประเทศท่ี
มีความอุดมสมบูรณ์ ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติจึงมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
รวมทั้ง แหล่งท่องเท่ียวดา้นศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม นอกจากน้ียงัมีการ
ประกอบอาชีพท่ีโดดเด่นในดา้นการเกษตร เช่น การปลูกขา้ว ผกั ผลไม ้ทั้งผลไมเ้มืองหนาว เช่น 
ทอ้ สตรอเบอร์ร่ี และผลไมเ้มืองร้อนท่ีข้ึนช่ือเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศและนกัท่องเท่ียว เช่น 
ทุเรียน เงาะ และลองกอง จากสภาพดงักล่าวส่งผลให้การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีมี
บทบาทสูงยิง่ในการน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ท ารายไดอ้นัดบัหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการส่งออกของสินคา้อ่ืน ๆ ส่งผลให้การท่องเท่ียวมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจสังคม และเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของ
รายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ท่ีช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ ช่วยสร้าง
อาชีพและการจา้งงาน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดท่ี้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและก่อให้เกิดการกระตุน้การผลิตในดา้นต่าง ๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, 2549, น. 2)         

ในการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวประเภทแหล่งธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็น
อีกรูปแบบในการท่องเท่ียวท่ีใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในชนบท เป็นจุดเด่นดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาสัมผสักบัวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งความ
เพลิดเพลินและความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตก์บัชีวิตประจ าวนั และท าให้คนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ 
มีความเขา้ใจและภาคภูมิใจกบัอาชีพเกษตรกรรมอนัเป็นรากเหง้าของคนไทยมาแต่คร้ังโบราณ
นับเป็นเวลากว่าพันปี ภายใต้แนวคิด ปรัชญา องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
นักท่องเท่ียวจะได้สัมผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท และได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม กิจกรรมของชุมชน และการประกอบอาชีพทางเกษตรของแต่ละชุมชนทั้งท่ี
เป็นวถีิเกษตรแบบดั้งเดิม และการใชเ้ทคโนโลยใีนบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้แยกประเภททรัพยากรในการจดักิจกรรม 9 กิจกรรม ได้เผยแพร่เป็นปี
ท่องเท่ียว Amazing Thailand 1998 - 1999 โดยร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร และจดัให้มีกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงกิจกรรมหน่ึงในนั้น คือ การเกษตรไทย หรือ Amazing Agricultural Heritage 
และสามารถแกไ้ขปัญหาการวา่งงานของคนในชนบท อนัเน่ืองมาจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และเป็นการกระจายรายไดอี้กทางหน่ึง จากความส าเร็จดงักล่าว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
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กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้นโยบายใหทุ้กจงัหวดัจดัใหมี้การท่องเท่ียวเกษตรข้ึน โดยยึดแนวการ
จดักิจกรรม เพื่อเสริมสร้างใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยนื (โครงการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว, 2550) 

ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี จังหวดัระยอง 
เน่ืองจากจงัหวดัระยอง มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีส าคญักระจายอยูใ่นพื้นท่ีในแต่ละอ าเภอ เช่น 
อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอแกลง เป็นต้น ซ่ึงมีสวนเกษตรท่ีด าเนินการในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่าสนใจ เช่น สวนลุงทองใบ สวนยายดา สวนสุภทัราแลนด์ สวนผูใ้หญ่
สมควรบา้นแลง สวนก านนัพงษ ์สวนคุณไพบูลย ์สวนปาหนนั สวนมงัคุดไทย สวนประสมทรัพย ์
ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนผลไมใ้นจงัหวดัระยอง ซ่ึงผูว้ิจยัเนน้ศึกษาประเด็น พฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จากการศึกษาขอ้มูล
สวนเกษตรท่ีด าเนินการในรูปแบบท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสวนเกษตร
มาใชใ้นการศึกษา โดยเลือกศึกษา 3 สวนเกษตร เรียงล าดบัตาม ปี พ.ศ. ท่ีเปิดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ไดแ้ก่ 1) สวนสุภทัราแลนด์ เปิดเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 2) สวนยายดา ป้าบุญช่ืน เปิดเม่ือ ปี 
พ.ศ. 2545 และ 3) สวนคุณไพบูลย ์เปิดเม่ือ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มาเป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ส าหรับสวนเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย      
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง       
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง      
                       

1.3  สมมติฐานการวจัิย       
1.  เพศของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง   
2.  อายขุองนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง 
3.  ระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

จงัหวดัระยอง       
4.  อาชีพของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง  
5.  รายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
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จงัหวดัระยอง 
 
 

1.4  นิยามศัพท์       
ผูว้จิยัไดใ้หค้  านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นงานวจิยั ดงัน้ี   
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมพื้นท่ีทางการเกษตร      

โดยเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชม ชิม ซ้ือผลิตภณัฑ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตร
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ศึกษาดูงาน หาประสบการณ์ความรู้ในเร่ืองเกษตรกรรมควบคู่ไปกบัการ
พกัผอ่นหยอ่นใจในบรรยากาศของชุมชนเกษตรกร ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
                ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้ง 3 สวน ไดแ้ก่ สวนสุภทัราแลนด์ สวนยายดา ป้าบุญช่ืน 
และสวนคุณไพบูลย ์   

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หมายถึง การกระท าหรือกริยาอาการใด  ๆ               
ท่ีแสดงออกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ยานพาหนะใน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ข้อมูลเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง การเข้าร่วม
กิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง การมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จังหวดัระยอง รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง     
ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้งหนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง   

นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง นักท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในสวน
เกษตร จังหวดัระยอง ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แบ่งสถานภาพของนักท่องเท่ียวชาวไทยออกเป็น             
5 ประเภท ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน   

สวนเกษตร หมายถึง แหล่งเพาะปลูกพืชพนัธ์ุผลไม้ท่ีหลากหลายชนิด ได้แก่ เงาะ 
มงัคุด ทุเรียน มะปราง ล าไย มะม่วง ลองกอง เป็นตน้ ท่ีให้ความร่มร่ืน ความสวยงาม เป็นแหล่ง
สร้างความเพลิดเพลิน สร้างความรู้แก่นกัท่องเท่ียว และสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
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วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง  หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร วตัถุประสงคเ์พื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร 
วตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร และวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเทีย่วทีส่วนเกษตร จังหวดัระยอง หมายถึง การท่ีผูท่ี้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว     
เพื่อน ๆ และท่ีท างาน                         

ผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง จ านวนผูท่ี้ร่วม
เดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ คน
เดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ และกบัท่ีท างาน                     

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง ยานพาหนะ
ท่ีใช้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ 
รถยนตส่์วนตวั รถโดยสารประจ าทาง บริษทัน าเท่ียว และรถเช่า    

เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ 4 
คร้ังข้ึนไป         

ช่วงวันที่เหมาะสมต่อการมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง  หมายถึง ช่วงวนั
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- วนัหยดุเทศกาล 

ข้อมูลเกีย่วกับการท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร
ของสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยสามารถคน้หาได ้ไดแ้ก่ Facebook ของทาง
สวนเกษตร เว็บไซต์ของทางสวนเกษตร ส่ือส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ส่ือวิทยุ/โทรทศัน์ 
เพื่อน ๆ แนะน า และขอ้มูลจาก/ททท./องคก์รดา้นการท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคร้ังคนละ
ประมาณเท่าไร ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 500 บาท 500 - 1,000 บาท 1,001 - 1,500 บาท และมากกว่า 1,500 
บาท 

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง 
หมายถึง ผลิตภณัฑ์สินคา้ทางการเกษตรของสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
ความสนใจท่ีจะซ้ือ ไดแ้ก่ ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป และพืชพนัธ์ุเพาะปลูก  
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ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของที่ระลึกที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง  
หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ในแต่ละคร้ัง 
ไดแ้ก่ 0 บาท (ไม่มีค่าใชจ่้าย) ไม่เกิน 500 บาท 500 - 1,000 บาท 1,001 - 1,500 บาท และมากกวา่ 
1,500 บาทข้ึนไป 

การเข้าร่วมกิจกรรมในการมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง  หมายถึง การท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดร่้วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
นัง่รถเท่ียวชมสวนเกษตร เพาะปลูกพืชพนัธ์ุทางการเกษตร ถ่ายรูป/ชมวิวในสวนเกษตร เยี่ยมชม
การสาธิตในสวนเกษตร และชิมผลไมน้านาชนิด   

การมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัด
ระยอง หมายถึง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เสริมสร้างรายได้ให้แก่สวนเกษตร มีส่วนร่วม
กิจกรรมในสวนเกษตร และมีการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

ระยะเวลาที่มาใช้ในการท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง ระยะเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ไปเช้า - เยน็กลบั คา้ง
คืน และคา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 

รูปแบบการเทีย่วชมการท่องเทีย่วทีส่นใจทีส่วนเกษตร จังหวัดระยอง หมายถึง รูปแบบ
การเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีให้ความช่ืนชอบต่อสวนเกษตร 
ท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้
รูปแบบชุมชนการเกษตร รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ ์และรูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน 

ความตั้ งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวภายใน 1 ปีข้างหน้าที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง 
หมายถึง ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ คาดวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 1 คร้ัง 2 คร้ัง และไม่แน่ใจ 
 
 

1.5  ขอบเขตการวจัิย       
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร สวนสุภทัราแลนด ์สวนยายดา ป้าบุญช่ืน และสวนคุณไพบูลย ์จงัหวดัระยอง  
1. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง      

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่  เลือกศึกษาในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 396 คน ซ่ึงจะใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลวจิยัตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ปี 2558 
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2.  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั     
           2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน                   
           2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่    
                  2.2.1  วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง    
                  2.2.2  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

    2.2.3  ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง                     
    2.2.4  ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง     

                  2.2.5  เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง                                 
                  2.2.6  ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
                  2.2.7  ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  
                  2.2.8  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง             
                  2.2.9 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง  
                  2.2.10  ค่าใชจ่้ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  
                  2.2.11  การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
                  2.2.12  การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง 
                  2.2.13  ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง                          
                  2.2.14  รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง     
                  2.2.15  ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้งหนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง        
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร 

จงัหวดัระยอง  
2.  เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง                                                 
       3.  เพื่อให้ขอ้เสนอแนะต่อการวางแผนและพฒันาสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ     
         DPU



 

 

 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง” ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี     
 2.1  แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียว    
 2.2  แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
 2.3  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียว   
 2.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง   
 2.5  ขอ้มูลสวนเกษตร สวนสุภทัราแลนด ์   
 2.6  ขอ้มูลสวนเกษตร สวนยายดา ป้าบุญช่ืน    
 2.7  ขอ้มูลสวนเกษตร สวนคุณไพบูลย ์   
 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
 2.9  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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2.1  แนวคิดเร่ืองการท่องเทีย่ว 
ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความสําคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 

และการส่งเสริมความเขา้ใจดีระหว่างนานาชาติ การท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หลายอย่าง แต่ตอ้งพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกนัแยกกนัไม่ได้ เช่น เม่ือเดินทางออกจากบ้านก็ต้อง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งบนัเทิง หรือสถานท่ีอาํนวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เพื่อบริการแก่นกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทาง เน่ืองจากการท่องเท่ียวมีความสําคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัมนุษยชาติในดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างยิ่ง 
(เบญจพร แปงหลวง, 2554)                         

2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตมนุษย์มักเดินทางโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการแสวงหาท่ีอยู่อาศัยใหม่          
เพื่อติดต่อคา้ขาย เพื่อเผยแพร่ศาสนา และเพื่อสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศ ปัจจุบนัการเดินทาง
เกิดข้ึนในหลายวตัถุประสงค์หากเป็นการเดินทางท่องเท่ียวผูเ้ดินทางตอ้งการท่ีจะไปเพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจ เพื่อความเพลิดเพลินใจ และเป็นการผอ่นคลายความเครียด จากวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย
ของการเดินทางจึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความของการเดินทางและการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ
ข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. 2506 และไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว คือ การเดินทาง
เพื่อความบันเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพเป็น
หลกัฐานหรือไปพาํนกัอยู่เป็นการถาวรพร้อมกบัให้ประเทศสมาชิกใช้คาํว่า ผูม้าเยือน แทนคาํว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งคืน 
 Gee, Choy and Maskens (1984, p. 4) ให้ความหมายของการเดินทางไวว้า่ การเดินทาง 
หมายถึง การออกจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีอ่ืน ๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ      
และการเดินทางเพื่อไปอาศยัท่ีอ่ืน 
 MsIntosh and Goeldner (1986, p. 4) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียววา่ หมายถึง  
ผลของปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ท่ี เกิดข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ (การกระทาํซ่ึงกันและกัน)    
ของนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของบา้น เป็นการดึงดูดใจและตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืนอ่ืน ๆ  
 จริญญา เจริญสุกใส และสุวฒัน์ จุธากรณ์ (2545, น. 72) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของบุคคล จากท่ีอยู่
อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการหารายได ้ซ่ึงกิจกรรม
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ดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ี
เดินทาง ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวภาครัฐท่ีดูแลการท่องเท่ียว และชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว 
 ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546, น. 2) กล่าวว่า การประชุมว่าด้วยการเดินทางและการ
ท่องเท่ียวท่ีองคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ไดก้าํหนดความหมาย
ของการท่องเท่ียวไวว้่า การท่องเท่ียว คือ การเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตามเง่ือนไข
สากล 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชัว่คราว 
2.  การเดินทางนั้น ผูเ้ดินทางเดินทางดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั 
3.  การเดินทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้

สําหรับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้กาํหนดลกัษณะของนักท่องเท่ียว ไวด้ังน้ี 
(อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ, 2548, น. 222-224)      

1. นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
ไทยเดินทางจากท่ีอยูข่องตนไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางใด ๆ ท่ีไม่ใช่การ
หารายไดใ้นสถานท่ีท่ีไปเยอืน และระยะเวลาท่ีพาํนกัไม่เกิน 60 วนั                 

2.  นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยและ
พาํนกัอยู ่ในการเดินทางคร้ังหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชัว่โมง และไม่มากไปกว่า 60 วนั 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ    

    2.1  การติดต่อกิจธุระแต่ไม่ใช่เพื่อหารายได ้    
            2.2  การมากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอดในท่าเรือ                         
            2.3  การท่องเท่ียว การพกัผอ่น การรักษาสุขภาพ การเยีย่มญาติมิตร การศึกษา และการดูงาน    
            2.4  การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตวัแทนสมาคม นกับวช นกักีฬา                                         
                 จากความหมายของการท่องเ ท่ียวท่ีกล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ค ําว่า               
“การท่องเท่ียว” จึงเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง ไม่ไดมี้ความหมายเพียงการเดินทาง เพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การเคล่ือนยา้ยประชากรจากแห่งหน่ึงไปสู่
อีกแห่งหน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวเป็น
กระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ไดรั้บความรู้ 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้น การท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงเป็นธุรกิจท่ีกวา้งขวางและสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
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2.1.2  ความสาํคญัของการท่องเท่ียว                    
                      ความสําคญัของการท่องเท่ียว ได้มีนกัวิชาการกล่าวไว ้ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัและ
แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี                        
                      ปวณีา โทนแกว้ (2542 น. 1-3) กล่าวถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียววา่ การท่องเท่ียว
จดัเป็นกิจกรรมนนัทนาการประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อมนุษยซ่ึ์งอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 
3 ดา้น คือ                 
         1.  ความสาํคญัต่อบุคคล การท่องเท่ียวเป็นส่ือสร้างสรรคค์วามสําราญเพลิดเพลินใจแก่มนุษย ์
อนัเป็นการช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้มีทศันคติกวา้งไกล สามารถรับและ
เขา้ใจสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตลอดจนสถาปนาความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
มนุษยชาติ เน่ืองจากการท่องเท่ียวนาํมาซ่ึงโอกาสแห่งการแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชนในชาติและ
นานาชาติ       
 2.  ความสาํคญัต่อสังคม การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการสืบทอดทางวฒันธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลกัษณ์ของชาติ นอกจากนั้นการท่องเท่ียวยงัมีบทบาทสําคญัในการพฒันาและนาํความเจริญ
ไปสู่ทอ้งถ่ิน ช่วยพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค มาตรฐานการครองชีพ ตลอดจน
คุณภาพชีวติท่ีดี      
 3.  ความสําคญัต่อเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดส้ําคญัในรูปเงินตราต่างประเทศ
ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบัดุลการชาํระเงินของประเทศ กระตุน้การสร้างงานและรายไดแ้ก่ธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง ทั้ งโดยตรงและโดยออ้ม ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา และกระจายรายได้แก่
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งกระตุน้การผลิตและธุรกิจบริการต่าง ๆ                      
                       จากการศึกษาถึงความสําคญัของการท่องเท่ียวสามารถสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวนั้นมี
ความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ การจ้างงาน สร้างอาชีพ          
การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ินนั้ น ๆ ดังนั้ น          
การส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวถือเป็นความสําคญัและความจาํเป็นสําหรับการพฒันาประเทศ    
ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง                    
        2.1.3 วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว          
                      วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายเหตุผล ซ่ึงนกัวิชาการไดอ้ธิบาย
ถึงวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว ดงัน้ี                                                 
                      Holloway (1983 p. 6) กล่าววา่ การท่องเท่ียวของคนเรานั้นเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ 
คือ 
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      1. การท่องเท่ียวในวนัหยุดพกั เช่น การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ การเดินทางไปเยี่ยมญาติ
มิตร                                 
      2.  การท่องเท่ียวทางดา้นธุรกิจ เช่น การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา            
      3.  การเดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ การเล่นกีฬา การศาสนา 
ฯลฯ                               
                ในขณะท่ี สมบติั กาญจนกิจ (2544 น. 19-20) กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียว    
ไวด้งัน้ี         
 1.  การท่องเท่ียวเพื่อความสนุกสนานและความบนัเทิง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ 
เพื่อชมทิวทศัน์ วฒันธรรม ประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถ่ินต่าง ๆ หรือท่องเท่ียวไปตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อเปล่ียนสถานท่ีพกัอาศยั ฯลฯ ซ่ึงการท่องเท่ียว
แบบน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น รสนิยม ฐานทางเศรษฐกิจของนกัท่องเท่ียว และส่ิงดึงดูดใจ
ของสถานท่ีแต่ละแห่ง      
 2.  การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น เป็นการใชเ้วลาวา่งเพื่อการพกัผอ่นร่างกายและสมองอาจจะ
รวมถึงการพกัฟ้ืนหลงัการเจ็บป่วย โดยจะใชเ้วลาพกัผอ่นให้นานท่ีสุดเท่าท่ีสามารถทาํได ้สถานท่ี
ไปพกัจะเลือกท่ีสงบ สะดวกสบาย อากาศบริสุทธ์ิ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกลจากความ
อึกทึกครึกโครม      
 3. การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมกัจะมีจุดประสงค์ท่ีจะศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวดว้ย เป็นการศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งในแง่มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือการแสดงต่าง ๆ
 4.  การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา การท่องเท่ียวประเภทน้ีมีจุดประสงค ์2 ประการ คือ ประการแรก 
เป็นการไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนสนใจ ประการท่ีสองเป็นการท่องเท่ียวเพื่อไปเล่นกีฬาหรือออก
กาํลงักาย การท่องเท่ียวประเภทน้ีสถานท่ีอนัเป็นจุดหมายปลายทางเป็นส่ิงดึงดูดใจให้เกิดการ
ท่องเท่ียว เช่น ชายทะเล ภูเขา หรือการเดินป่าเพื่อดูนก ตกปลา หรือส่องสัตว ์เป็นตน้ 
 5.  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การประชุมและสัมมนา ซ่ึงผูท่ี้ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนามกัจะแบ่ง
เวลาส่วนหน่ึงไวส้ําหรับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบน้ีส่ิงท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดนักท่องเท่ียว คือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีสถานท่ีพกัอาศยัหรือโรงแรม และระบบคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ปัจจุบนัน้ีการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย    
 6.  การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา คือ การท่ีบุคคลไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน หรือวิจยัหรือ
การแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัศึกษา ระหวา่งมหาวิทยาลยัและจะอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน 
การท่องเท่ียวประเภทน้ีรวมถึงการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาภายในประเทศด้วยจัดได้ว่าเป็น

DPU



14 

นกัท่องเท่ียวท่ีทาํรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอีกอยา่งหน่ึง                       
                จะเห็นไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวของคนเรานั้นแตกต่างกนัไปตามโอกาสและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล ซ่ึงก็ มีอยู่ด้วยกันหลาย เหตุผลดัง ท่ีก ล่าวมาแล้วข้างต้น           
 2.1.4  ประเภทของการท่องเท่ียว                        
                       การท่องเท่ียวมีอยูห่ลายประเภทซ่ึงนกัวิชาการไดแ้บ่งประเภทของการท่องเท่ียวหรือ
แหล่งท่องเท่ียวไวแ้ตกต่างกนั กล่าวคือ                          
                 กวี วรกวิน (2546 น. 10-11) นกัวิชาการทางภูมิศาสตร์ ไดใ้ห้ความหมายของประเภท
แหล่งท่องเท่ียว คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณค่า หรือมีมูลค่าต่อการท่องเท่ียวท่ี
สามารถดึงดูดใจ หรือสร้างความสนใจ ประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่จะแสดงออกใน
รูปของสถานท่ีทั้งท่ีเป็นสถานท่ีทางธรรมชาติและสถานท่ีทางวฒันธรรม สถานท่ีใด ๆ ก็แลว้แต่จะ
เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวไดน้ั้นจะมีลกัษณะพิเศษ เช่น งดงาม แปลกตา โดดเด่น แตกต่างหรือเป็น
เอกลกัษณ์ เป็นตน้            
                 อุดม เชยกีวงศ ์และคณะ (2548 น. 48) ไดใ้ห้ความหมายของประเภทของการท่องเท่ียว
หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว และสามารถแบ่งประเภทการท่องเท่ียวออกเป็น 7 ประเภท 
ไดแ้ก่                                           
 1.  การท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเขา้ร่วมในการแข่งขนักีฬา 
เล่นกีฬา แช่นํ้าพุรักษาโรค การอาบแดดและการสมาคมกนัในส่ิงแวดลอ้มท่ีผอ่นคลายจิตใจสถานท่ี
ดงักล่าว เช่น ชายทะเล สนามกอลฟ์ สนามเทนนิส ฯลฯ   
 2.  การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็นรางวลั
แก่พนักงาน เป็นสวสัดิการของหน่วยงาน และบริษทัห้างร้านต่าง ๆ เพื่อดูงาน การสันทนาการ   
โดยหน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด    
 3. การท่องเท่ียวเพื่อชมประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเท่ียวพิพิธภณัฑสถาน
และโบสถ์เก่า ๆ ท่ีเนน้ความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร วงัต่าง ๆ ชม
การแสดงแสงสีเสียงเหตุการณ์เด่น ๆ ในอดีตกาล                         
        4.  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลกัษณะเด่น คือ การประชุมหรือการพบปะ
กนัหรือการสัมมนา เพื่อมกัจะมารวมการท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย  
 5.  การท่องเท่ียวเพื่อชมวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผสั และใน
บางคร้ังเขา้ร่วมวิถีชีวิตเก่า ๆ ท่ีหาไดย้าก ทอ้งถ่ินเก่า ๆ ท่ีมีความน่าสนใจเป็นท่ีดึงดูดความสนใจ 
เช่น เคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การเริงระบาํพื้นบา้น การแสดงศิลปะและหตัถกรรมโบราณ ฯลฯ
 6.  การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะ
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สังเกตเห็นการแสดงออกทางวฒันธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพนัธ์ุ        
ซ่ึงรวมทั้งการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีการรําฟ้อน และเขา้ร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ        
  7.  การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tourism) คลา้ยคลึงกบัการท่องเท่ียวเพื่อ
ชาติพนัธ์ุ แต่เน้นส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากกว่าท่ีเน้นชาติพนัธ์ุมนุษย ์    
การกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการช่ืนชมต่อความสัมพนัธ์ของผูค้นกับพื้นพิภพ ซ่ึงรวมทั้งการ
ถ่ายภาพ การเดินทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแคมป์        
                 กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางท่องเท่ียว หรือ ตอ้งการเดินทาง เพื่อพกัผอ่น
หย่อนใจ เพลิดเพลินใจ และเป็นการผ่อนคลายความเครียด การท่องเท่ียวนั้นมีความสําคญัต่อ
ประเทศเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได ้การจา้งงาน สร้างอาชีพ การส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ินนั้น ๆ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเท่ียวถือเป็นความสาํคญั และความจาํเป็นสาํหรับการพฒันาประเทศ    

 

2.2   แนวคิดเร่ืองการท่องเทีย่วเชิงเกษตร                   
2.2.1  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร     

 เป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้ทั้ งความเพลิดเพลินและความรู้นํากลับไป
ประยกุตใ์ชห้รือประกอบอาชีพไดเ้หนืออ่ืนใดน่ีคือการไดห้วนกลบัไปคน้หาเรียนรู้เขา้ใจภาคภูมิใจ
กบัอาชีพเกษตรกรรมไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์
และสัตวเ์ล้ียงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าต่าง ๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรท่ีทนัสมยั ฯลฯ เพื่อช่ืนชมความสวยงามความสําเร็จ
และเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะต่าง ๆได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ       
บนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีนั้นการคิดคน้
นาํเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศ จดักิจกรรม จดัรูปแบบทางการท่องเท่ียวเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเท่ียว เพื่อขยายเส้นทางการท่องเท่ียวและกระจาย
รายไดสู่้ทอ้งถ่ินผูป้ระกอบการนั้น (อติเทพ เลขยนั, 2552)                        
                     รําไพพรรณ แก้วสุริยะ (2544) ได้ระบุถึงความเป็นมาของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร    
เร่ิมจากแนวความคิดหรือการคิดคน้นาํเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศจดักิจกรรม 
จดัรูปแบบทางการท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเท่ียว เพื่อขยาย
เส้นทางการท่องเท่ียวและสร้างรายได้กระจายอยู่ทอ้งถ่ินสู่ผูป้ระกอบการนั้น การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยไดแ้ยกประเภททรัพยากรจดักิจกรรม 7 กิจกรรม ไดแ้ก่   
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1. การทาํนา (Rice Cultivation) การทาํนาปี การทาํนาปัง การทาํนาผ่านนํ้ าตม การทาํนา
ขั้นบนัได พิพิธภณัฑข์า้ว ความรู้เร่ืองขา้วสายพนัธ์ุต่าง ๆ ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว วฒันธรรม
การกินขา้วไทย เป็นตน้                           
       2. การทาํสวนไมต้ดัดอก (Cutting Flowers) การทาํสวนดอกไมเ้พื่อตดัดอกขายทุกชนิด เช่น 
สวนกุหลาบ ฟาร์มกล้วยไม ้สวนไมด้อกไมป้ระดบันานาชาติ ไมก้ระถางทุกประเภทรวมถึงไร่
ทานตะวนั                              
       3. การทาํสวนผลไม้ (Horticulture) การทาํสวนผลไมทุ้กประเภท รวมถึงการทาํวนเกษตร     
การทาํเกษตรแผนใหม่ การทาํสวนผสม รวมถึงการทาํสวนยางพารา สวนไผ ่สวนปาลม์นํ้ามนั                
       4.  การทาํสวนครัวสวนผกั (Vegetables) การปลูกพืชผกัสวนครัวทุกประเภท รวมถึงการทาํไร่
ผกั ไร่ถัว่ ไร่ขา้วโพดขา้วฟ่าง ไร่พริกไทย เป็นตน้                       
       5.  การทาํสวนสมุนไพร (Herbs) การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใชเ้ป็นอาหารเสริมพืชผกั
สวนครัวขา้งบา้น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองสาํอาง และเพื่อใชใ้นการแพทยแ์ผนไทย  
       6. การทาํฟาร์มปศุสัตว ์(Animal Farming) การเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจนานาชนิด 
อาทิ การเล้ียงไหม การทาํฟาร์มผึ้ง การทาํฟาร์มปลา ทั้งปลาสวยงาม ปลานํ้าจืด ปลานํ้ากร่อย การทาํ
ฟาร์มมุก การเล้ียงหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม หอยตะโกรม ฟาร์มจระเข ้บางแห่งเพาะ
ขยายพนัธ์ุสัตวป่์าหายาก เช่น ฟาร์มนกยงู ฟาร์มไก่ฟ้า ฟาร์มกวาง รวมถึงสวนงูของสภากาชาดไทย     
       7.  งานเทศกาลผลิตภณัฑต่์าง ๆ (festival) การจดังานเพื่อส่งเสริมการขายผลิตผลทางการเกษตร 
เม่ือถึงฤดูท่ีพืชผลเหล่านั้นออกชุก อาทิ มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั งานเทศกาลล้ินจ่ี งานเทศกาล
ลาํไย งานเทศกาลกินปลา เป็นตน้                                     
       2.2.2  ความเป็นมาของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                     

                      สํานักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2541) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร 
สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ล้ียงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าต่าง ๆ สถานท่ีราชการตลอดจน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรท่ีทนัสมยั  ฯลฯ เพื่อช่ืน
ชมความสวยงาม ความสาํเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลกัษณะต่าง ๆ ไดค้วามรู้ 
ไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผดิชอบ และมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีนั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรวา่
เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดท้ั้งความเพลิดเพลิน และความรู้นาํกลบัไปประยุกตใ์ชห้รือประกอบอาชีพได้
เหนืออ่ืนใดคือการไดห้วนกลบัไปคน้หาเรียนรู้เขา้ใจภาคภูมิใจกบัอาชีพเกษตรกรรมรากฐานของ
แผ่นดินไทยท่ีเป่ียมไปด้วยคุณค่าภายใต้แนวคิดปรัชญา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
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เกษตรกรไทยไดส้ัมผสักบัวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนบท  ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณี 
รูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทั้งวิถีดั้ งเดิมจนถึงการใช้
เทคโนโลยขีั้นสูงท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีบริหารจดัการโดยเกษตรกรหรือชุมชน
ได้รับความประทบัใจท่ีเกิดจากการได้ชม ชิม ซ้ือผลิตภณัฑ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ก่อให้เกิดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์แก่ผูม้าท่องเท่ียวทั้งยงัส่งผลให้เกิดรายไดแ้ก่ชุมชนจาก
การจาํหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภณัฑ์แปรรูป ค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว 
การคิดคน้นาํเอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศมาจดักิจกรรม จดัรูปแบบทางการ
ท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเท่ียวเพื่อขยายเส้นทางการท่องเท่ียว
และกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน                       
       2.2.3  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร                  
                   สถาพร วเิชียรดิษฐ ์(2547) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดงัน้ี                
       1.  แหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรเฉพาะราย  หมายถึง  พื้นท่ีนา  ไร่  สวนผลไม้  สวนดอกไม้ 
ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ แหล่งประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  การเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรายใด
รายหน่ึงโดยเฉพาะท่ีมีการดาํเนินการด้านการท่องเท่ียว เช่น ฟาร์มโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา     
ไร่องุ่นปภัสรา จังหวัดสระบุรี ฟาร์มผีเ ส้ือแม่สา จังหวัดเชียงใหม่  สวนกล้วยไม้ ตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้                          
       2.  หมู่บา้นเชิงเกษตรและชุมชนการเกษตร หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการดาํเนินการร่วมกนัของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน  มีการนําเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้ งในระยะสั้ นไม่เกิน 1 ว ัน          
และประเภทพกัคา้งคืนในหมู่บา้น โดยแต่ละแหล่งท่องเท่ียวมีจุดเฉพาะ เช่น ชุมชนเกาะมะพร้าว 
จงัหวดัภูเก็ต หมู่บา้นหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั
นครนายก เป็นตน้                          
       3.  ศูนยศึ์กษา สถานวิจยั และทดลองการเกษตร หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อทาํการศึกษา 
วิจยั ทดลองทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นการสาธิตและนาํความรู้มาเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป 
ได้แก่ ศูนย์พ ัฒนาโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาและวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ เช่น ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการห้วย
องคต อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวดักาญจนบุรี โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวดั
เชียงใหม่ เป็นตน้ 

        2.2.4  ความหมายของการเกษตร     

                      จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร มีสวนพืชดอก พืชผล และแหล่งปศุสัตว ์  
ทัว่ทุกภูมิภาค สถานท่ีเหล่าน้ีแทจ้ริงมีความน่าสนใจไม่แพแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีรับทราบและคุน้เคยกนั
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ดี จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีขยายเส้นทางใหก้วา้งข้ึนในอีกลกัษณะหน่ึง การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร แต่เดิมไดเ้ร่ิมจากการท่ีเราต่างเคยแวะเยี่ยมชมสวนเกษตรของเพื่อนสนิทในลกัษณะกลุ่ม
ใหญ่ ไดรั้บรู้ ไดเ้ห็นการเพาะปลูก การดูแลเอาใจใส่ การเก็บเก่ียว คร้ันเม่ือพิจารณาจะพบวา่เป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ จึงไดมี้การพฒันามาเป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

                      การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้วิถีเกษตร 
กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการดาํเนินกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้ดา้นการเกษตรและวถีิการดาํรงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่
ให้เกิดการเรียนรู้มาทาํให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชน และตวัเกษตรกร การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล 
กระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม  
                การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร   
วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เล้ียง เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จ         
และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ            
มีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น 

                     ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมท่ีจะใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวหลาย ๆ 
กิจกรรม แลว้แต่สภาพจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่ง ไดแ้ก่ 

      1)  ประเภทนกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมระยะสั้ น ไดแ้ก่ การเขา้ชมสวนเกษตร โดยนกัท่องเท่ียว
อาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บได ้ และทาํกิจกรรมพื้นบา้นระยะสั้ นร่วมกบั
ชาวบา้น เช่น ข่ีควาย นัง่เกวยีน และอ่ืน ๆ  
        2)  ประเภทใหน้กัท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บา้น การใหน้กัท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บา้นเพื่อศึกษา 
และสัมผสักบัชีวติของชาวชนบทเกษตรโดยนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บบริการท่ีอบอุ่น  ปลอดภยั  สะดวก
และสะอาด                             
      3)  ประเภทอบรมให้ความรู้เกษตรแผนใหม่และความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การทํา
การเกษตรแผนใหม่ เช่น การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจมีการ
ให้ใบประกาศนียบตัรดว้ย การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น เช่น การศึกษาแมลงท่ีมีประโยชน์ พืชผกั
พื้นเมืองท่ีกินได ้การทาํนํ้าตาลมะพร้าวและนํ้าตาลโตนด ฯลฯ                       
      4)  ประเภทจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์เกษตรสินคา้หัตถกรรมพื้นบา้นของเกษตรกร ของใช้
และของท่ีระลึกต่าง ๆ ผลไมส้ด ดอกไมส้ด เมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีน่าสนใจใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือไปปลูก       
      5)  ประเภทใหลู่้ทางธุรกิจ ช่วงท่ีธุรกิจอ่ืน ๆ ประสบปัญหาจากธุรกิจตกตํ่า  ให้นกัท่องเท่ียวส่วน
หน่ึงเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อหาลู่ทางในการทาํธุรกิจเก่ียวกับการเกษตร เพราะเป็นธุรกิจท่ีให้
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ผลตอบแทนเร็ว การท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีนอกจากจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแลว้ยงัเป็น
หนทางท่ีช่วยภาคเอกชนท่ีรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอีกดว้ย                        
      2.2.5  รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถแบ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี                         
      1.  แบบกิจกรรมรายบุคคล  ได้แก่ การนําเท่ียวชมสวนของเกษตรกรรายบุคคลท่ีประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เช่น สวนทุเรียน มงัคุด สวนไมด้อกไมป้ระดบั หรือแมแ้ต่ฟาร์ม
เล้ียงสัตว์ ทั้ งน้ีผูเ้ยี่ยมชมจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การจดัการ การตลาดแล้วยงั
สามารถซ้ือผลผลิตต่าง ๆ ท่ีทางสวนจดัข้ึนอีกดว้ย      
      2.  กิจกรรมการท่องเท่ียวตามฤดูกาลหรือเทศกาล เช่น การจดังานวนัทุเรียนโลก  งานวนัเงาะ
โรงเรียน ทุ่งทานตะวนับาน ทุ่งดอกปทุมมา ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบน้ีจะมีข้ึนเฉพาะในช่วงท่ีมีการจดั
นิทรรศการเก่ียวกบัการเกษตรเท่านั้น                                
      3.  กิจกรรมการท่องเท่ียวตามชุมชนหรือหมู่บา้นเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรในชุมชน ร่วมกนัจดัตั้ง 
บริหาร และจดัการท่องเท่ียว โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความร่วมมือสนบัสนุนในการจดัทาํ
โครงสร้างทางกายภาพ  การจัดภูมิทศัน์ การให้แนวความคิดในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและความสามารถของเกษตรกรในชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) 
จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี ของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั คือ เจา้ของสวน ผูจ้ดันาํ
เท่ียวรวมถึงมคัคุเทศก์ และนักท่องเท่ียว ท่ีต่างกลุ่มจะต้องรู้วิธีการจดัการอย่างมีระบบเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 
      1.  แนวทางบริหารจดัการของเจา้ของสวน 
           1.1  เตรียมสถานท่ีเท่ียวชม ควรเป็นเส้นทางวงรอบเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็น 
           1.2  หากมีมุมสาธิตได ้ควรจดัเจา้หนา้ท่ีเตรียมการสาธิตใหช้ม 
           1.3  มีมัคคุเทศก์นําชมสวน สามารถอธิบายได้ดี เท่ากับหรือมากกว่า เจ้าของสวน                  
(มีเกร็ดความรู้ มีการเปรียบเทียบ) 
           1.4  จดัมุมสถานท่ีพกัผ่อน จดัมุมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจาํหน่าย (โดยอาจขอให้เพื่อน
บ้านบริการแทน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน) มุมน้ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้าของท่ีระลึกด้วย        
ทั้งของในสวนและของเพื่อนบา้นใกลเ้คียง 
           1.5  จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีทิ้งขยะ แยกเปียกและแหง้ 
           1.6  มีบริการห้องสุขาท่ีสะอาด (อาจมีกล่องรับเงินบริการ เพื่อให้ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีดูแล ได้รับ
ผลประโยชน์)   
      2.  แนวทางบริหารจดัการของผูป้ระกอบการนาํเท่ียวหรือมคัคุเทศก ์
           2.1  ตอ้งรอบรู้สถานท่ี/สวนแห่งนั้นอย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลในการตดัสินใจและการ
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เตรียมตวัแก่นกัท่องเท่ียวได ้
           2.2  รู้ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้หา้มในการเท่ียวสวนเกษตร และถ่ายทอดให้นกัท่องเท่ียวมีความ
เขา้ใจก่อนเดินทาง 
           2.3  หลงัจากนาํเท่ียวชมแลว้ ควรหาเวลาให้นกัท่องเท่ียวมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
สัก 15 - 20 นาที ระหว่างการเดินทางกลบั หรือเป็นการประเมินผลการชมสวนนั้น ๆ เพื่อนาํไป
ปรับปรุงได ้
       3.  แนวทางการเตรียมตวัไปท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว 
           3.1  เป็นผูท่ี้สนใจการทาํสวนเกษตรแต่ละสาขาท่ีจะไปชม 
           3.2  มีการเตรียมตวัเดินทาง และเตรียมอุปกรณ์ของท่ีใชต้ามท่ีผูจ้ดัรายการนาํเท่ียวแนะนาํ      
           3.3  หากมีความชอบถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแล้ว ควรเตรียมกล้องและฟิล์มไปให้มากพอ    
เหลือใชดี้กวา่ไม่พอ      
           3.4  ปฏิบติัตามขอ้แนะนาํและขอ้หา้มของแต่ละสถานท่ี เพราะตน้พืชและธรรมชาติรอบดา้น
นั้นมีความอ่อนไหวและเปราะบาง มีโอกาสติดเช้ือโรคจากผูท่ี้ไปเยือนได ้ในทาํนองเดียวกนัหาก
นกัท่องเท่ียวบางคนเป็นภูมิแพต่้อยาฆ่าแมลงง่ายก็ควรตอ้งระมดัระวงัเช่นกนั ในช่วงท่ีเจา้ของสวน
ฉีดยาป้องกนัแมลงและเช้ือราท่ีสามารถทาํลายตน้พืชได ้
           3.5  มี จิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้สถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีไปเยือนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี สะอาด และสวยงาม 

2.2.6  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ผลจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนบัวา่เป็นการสร้างรายไดโ้ดยตรงให้กบัเกษตรกรผูเ้ป็น

เจา้ของหรือผูผ้ลิต นกัท่องเท่ียวเดินทางเยี่ยมชมแลว้ ยงัไดซ้ื้อผลิตผลต่าง ๆ ท่ีเกษตรกรไดจ้ดัทาํใน
อาชีพปกติ เช่น 
      1)  สามารถจาํหน่ายตน้อ่อนและเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อนกัท่องเท่ียวซ้ือกลบัไปทดลองปลูกหรือไม่บาง
คนอาจนาํไปขยายอาชีพเสริมต่อ เป็นเกษตรกรใหม่เพิ่มข้ึน เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ได ้
      2)  สามารถขายผลผลิตท่ีเก็บไดส่้งให้กบันกัท่องเท่ียวโดยตรง  ช่วยขยายตลาดขายปลีกและขาย
ส่งใหก้บัเกษตรกรได ้                 
      3)  ผลผลิตบางชนิดท่ีจาํหน่ายสดไม่ทนัสามารถแปรรูปเป็นผลผลิตอีกรูปแบบหน่ึง จดัทาํเป็น
ของแหง้ เป็นการถนอมอาหาร จาํหน่ายใหน้กัท่องเท่ียวเป็นรายไดท่ี้เพิ่มพนูจากเดิม                          
      4)  มีส่วนแนะนาํธุรกิจการเกษตรเพิ่มข้ึนนักท่องเท่ียวและเกษตรกรท่ีได้แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด  สามารถช่วยขยายผลจากการทาํการเกษตรต่อไปทางธุรกิจอ่ืน  ๆ  ไดอี้ก  นบัเป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพเพิ่มข้ึน อาทิ การทาํธุรกิจผลไมส้ดกบัเคร่ืองจกัสาน เคร่ืองบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้            
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      5)  การจดัการท่องเท่ียวแวะพกัชมสวนเกษตร ยงัทาํใหเ้พื่อนบา้นสามารถขายสินคา้ ทั้งจากสวน
เกษตร และสินคา้จาํพวกอาหาร เคร่ืองด่ืมไดเ้พิ่มข้ึน (การท่องเท่ียวเชิงเกษตร, 2557)            
                กล่าวโดยสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเท่ียวท่ีได้ทั้งความเพลิดเพลิน
และการทาํกิจกรรมทางการเกษตรในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งไดค้วามรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการ
ท่องเท่ียวในสวนเกษตร รวมทั้งไดรั้บความประทบัใจท่ีเกิดจากการไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
นั้น ๆ อีกทั้งยงัไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนบท ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณี 
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทั้งวิถีดั้งเดิมจนถึงการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการพฒันาบริหารจดัการโดยเกษตรกรหรือชุมชน อีกทั้งนกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ความประทบัใจท่ีเกิดจากการไดช้ม ชิม ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เป็นการส่งผลให้เกิดรายไดแ้ก่
ชุมชนทอ้งถ่ินจากการจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์แปรรูป และค่าตอบแทนท่ีไดจ้าก
การใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 

2.3  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการท่องเทีย่ว                          
       2.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว                    
                ธิติมานันท์ พูนจันทร์  (2554) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว (Tourist 
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกหรือการ
กระทาํทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระทาํนั้นนักท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามและ
บุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์
ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) จะเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวนั้ นมี
องคป์ระกอบสาํคญั 7 ประการ ดงัน้ี                                               
      1.  เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุก ๆ พฤติกรรมจะตอ้งมีเป้าหมายในการกระทาํ 
เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทางท่องเท่ียว
โดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดงัเดิม           
     2.  ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒิุภาวะและความสามารถในการทาํกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยันิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมีความพร้อมทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํกิจกรรมท่ีตนชอบได ้                       
      3.  สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยให้เลือกและทาํกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบไม่ควรทาํใน
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ขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง                                             
      4.  การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพอใจ
มากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกาเป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรเป็นเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั                                           
      5.  การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวได้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเพื่อ
พกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทางและจดัการดาํเนินการล่วงหนา้ในการกระทาํ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่กิจกรรมการกาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง 
กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง      
      6.  ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทาํหน่ึง ๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไวห้รืออาจตรงกนั
ขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้กาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่นวนัหยุด
ในประเทศไทยแต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบินและทาํให้สนามบินตอ้งปิดทาํการ
เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดไดมี้ผลลพัธ์ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไว้
ได ้                                                                                                                          
      7.  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตอ้งการ จึงตอ้งกลบัมาแปลความหมายไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ ๆ มาตอบสนองความ
ตอ้งการ หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไปเพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ                         
                เลวิทท์ (พิบูล ทีปะปาล, 2543) ได้กล่าวไวว้่า ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงออกมาจะมีมูลเหตุท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซ่ึงมูลเหตุดงักล่าวจะเป็นตวักระตุน้เร่ง
เร้าจิตใจทาํใหเ้กิดความตอ้งการ และจากความตอ้งการจะทาํให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมใน
ท่ีสุด ซ่ึงมีลักษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ เรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” 
(Process of Behavior) 3 ประการ ดงัน้ี                                             
      1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด (Behavior is caused) ซ่ึงหมายความว่า   
การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมานั้นจะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด และส่ิงท่ีเป็น
สาเหตุก็คือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัคนนัน่เอง                                           
      2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is motivated) คือ        
เม่ือคนเรามีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการนั้นจนกลายเป็นแรง
กระตุน้หรือแรงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน      
      3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) หมายถึง การท่ีคน
แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นมิได้กระทาํไปอย่างเล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้
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ทิศทาง ตรงขา้มกลบัมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จแห่งความตอ้งการของตน 
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่รูปแบบ
พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเขาเผชิญมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ีเกิดจาก
สาเหตุหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม สังคมและจิตวิทยา ซ่ึงทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาแตกต่างกนั                                                                        
                 เนาวรัตน์ พลายนอ้ย และคณะ (2538) ไดเ้สนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว
นั้นมกัจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีใช้
สําหรับการท่องเท่ียว เวลาสําหรับการท่องเท่ียว และความตั้งใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ง 3 
องคป์ระกอบน้ีเป็นตวักาํหนดท่ีสําคญัยิ่งต่อการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยาก
เห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่าน้ีจึงเป็นกรอบกาํหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวให้แตกต่างกนัออกไปตามขอ้จาํกดัท่ีแต่ละบุคคลมีอยู ่กล่าวคือ บุคคลท่ีมีรายไดต้ ํ่ามีเวลา
นอ้ย หรือไม่ตั้งใจท่ีท่องเท่ียวยอ่มสามารถท่องเท่ียวไดใ้กลแ้ละในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะท่ีคนท่ี
มีรายได้สูงมีเวลามากและมีความตั้ งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพ
เหนือกวา่ เป็นตน้                           
                สรชยั พิศาลบุตร และนฤมล สมิตินนัทน์ (2526) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษยอ์าจ
แตกต่างกนัไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละวนั ซ่ึงการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่าง
ประกอบกัน กล่าวคือ ส่วนหน่ึงมาจากความพอใจส่วนตวั และอีกส่วนหน่ึงเพื่อต้องการแสดง
สถานภาพของตนเพื่อให้สังคมยอมรับและยกยอ่งสําหรับคนบางคนการเดินทางท่องเท่ียวมีเหตุผล
มาจากความต้องการท่ีจะหลีกหนีภารกิจประจําวนัท่ีซํ้ าซาก นอกจากน้ีก็มีการเดินทางเพื่อ
ตอบสนองความอยากรู้ อยากมีประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ                      
       2.3.2  รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว                         
                 การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเ ท่ียวรูปแบบพื้ นฐานท่ีสุด คือ การแบ่ง
นกัท่องเท่ียวออกเป็น 2 กลุ่ม จากลกัษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง กล่าวคือ การแบ่งวา่บุคคล
นั้นเป็นนกัท่องเท่ียว (Tourists) หรือนกัเดินทาง (travelers) นกัท่องเท่ียวนั้นคือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการ
นาํเท่ียวเหมาจ่ายจากบริษทันาํเท่ียว ในขณะท่ีนกัเดินทางคือบุคคลซ่ึงจดัการเดินทางดว้ยตนเอง เช่น
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง จองท่ีพกัเอง กาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นตน้    
                 Cohen (1979) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ไวด้งัน้ี                                            
       1. นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวซ่ึงเน้น
ความสาํคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ หรือการพกัผอ่นทางร่างกาย 

DPU



24 

 2. นักท่องเท่ียวแบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) จะเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีพยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจาํเจในชีวติประจาํวนั  

 3.  นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
เพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและไดรั้บประสบการณ์ท่ี
แทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั ตวัอยา่งเช่น เม่ือเดินทางไปประเทศสเปนก็ตอ้งการสัมผสั
วถีิชีวติของผูค้นทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีแทจ้ริงเป็นของสเปน    

 4.  นกัท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดั คือ 
ชอบติดต่อพดูคุยกบัคนทอ้งถ่ิน เพื่อเรียนรู้และทาํความเขา้ใจในชีวติความเป็นอยู ่การปรับตวัให้เขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน    

 5.  นกัท่องเท่ียวท่ีใชชี้วิตแบบคนทอ้งถ่ิน (The Existential Tourists) นกัท่องเท่ียวประเภทน้ี
ตอ้งการฝังตวัเองหรือใชชี้วติภายใตว้ฒันธรรมและวถีิชีวติเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวประเภท
น้ีจะใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พทัยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้
ชีวติเช่นเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัตวั การรับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้    

2.3.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว    
         2.3.3.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor)    

 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรมาก ๆ การแสดงออกของ
นกัท่องเท่ียวโดยมากแลว้จะแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรนอ้ย ๆ 
เช่น นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงมีประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก คือกวา่ 1 พนัลา้นคน   
ผูท่ี้สามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีเพียงพอในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศไดย้อ่มเป็นกลุ่ม
ท่ีอยู่ในระดบักลางถึงระดับสูงในสังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมแตกต่างหรือ
ตรงกนัขา้มกบันกัท่องเท่ียวจากประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีประชากรอยูท่ี่ประมาณหกลา้นคน เป็นตน้  

         2.3.3.2 ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technology Factor)     
ปัจจยัทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ปัจจยัในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว

รวมถึงการให้การบริการด้านความสะดวกสบายต่อนักท่องเท่ียวด้วย เช่น เทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร ไดแ้ก่ ระบบการจองสํารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสารของสายการบินต่าง ๆ 
ซ่ึ ง ใ ช้ระ บ บ ค อม พิ ว เตอ ร์ ท่ี เ รี ย ก ว่า  CRS (Computer Reservation System)  ส่ ง ผ ล ถึ ง ค วา ม
สะดวกสบายรวดเร็ว นกัท่องเท่ียวยอ่มมีความมัน่ใจและแสดงถึงความมัน่คงของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

         2.3.3.3 ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor)     
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ปัจจยัทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อ
นกัท่องเท่ียว ด้วยเหตุท่ีนักท่องเท่ียวโดยมากเดินทางท่องเท่ียวด้วยเหตุผลหลกั คือ การพกัผ่อน
หย่อนใจ ดังนั้ น นักท่องเท่ียวย่อมไม่นิยมท่ีจะเดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดปัญหาทาง
การเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมาก อีกทั้งยงัมีศาสนสถานท่ีสําคญั
ทางศาสนาคริสต์ท่ีนกัแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยมชม แต่ก็เกิดปัญหาทางการเมืองอยูต่ลอดเวลา
ทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยั ความไม่สะดวกในการเดินทางไปท่องเท่ียวหรือไปแสวงบุญ ด้วย
เหตุผลท่ีว่านกัท่องเท่ียวไม่ทราบวา่จะเกิดปัญหาข้ึนเม่ือใด และมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาว
ปาเลสไตส์ตลอดเวลาทาํใหป้ริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ไปในอิสราเอลมีจาํนวนไม่มากนกั 
  2.3.3.4 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)    

           เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว และบ่งบอกพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละชาติได้ด้วยหากนักท่องเท่ียวกลุ่มใดท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจดี เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมกัถูกจดัอยู่ในอนัดบัตน้ ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเกือบทุก
ประเทศการแสดงออกดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายจะใช้ไปในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นท่ีพกั ดา้นอาหาร 
ดา้นนนัทนาการ ดา้นท่องเท่ียว ดา้นการซ้ือของท่ีระลึก จะเลือกใชบ้ริการอยูใ่นโรงแรมหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวระดบัสูง เป็นตน้ ตรงกนัขา้มหากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยดี การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวยอ่มถูกจาํกดัศกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียว
แต่ละคร้ังก็จะใชจ่้ายในระดบักลางถึงตํ่า   
                2.3.3.5 ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Factor)                      
                 ปัจจัยด้านน้ีนับว่ามีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว      
เพราะนกัท่องเท่ียวถูกปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมา
เป็นทัศนคติของกลุ่มคนเหล่านั้ น ทัศนคติและวฒันธรรมของท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึงจะเป็น
ตวักาํหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง การซ้ือสินคา้ การเดินทางท่องเท่ียวของคนกลุ่มนั้น ๆ 
ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะอยูใ่นระดบัใดและรูปแบบใด   

2.3.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค    
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 

บทบาทของนกัท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเท่ียว ซ่ึงกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว โดยเห็น
ไดว้า่ส่ิงกระตุน้ (Input) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ
สินคา้และบริการเหล่าน้ีมีการแข่งขนัสูงและเป็นแรงกระตุน้สําคญัท่ีผลกัดนัให้นักท่องเท่ียวเกิด
ความสนใจ แสวงหาข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ตลอดจนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกล้ชิด เช่น 
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ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ประกอบกับการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน          
การกลัน่กรองขอ้มูลซ่ึงอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจทาํให้เกิดการรับรู้ (Perception) และนาํไปสู่การ
พยายามหาทางตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของตน โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
และโรงแรมท่ีเลือกสรรแลว้ การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนบัว่าเป็นการตอบสนอง (Output) 
จากส่ิงกระตุน้และกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้ และถา้สินคา้และบริการสามารถตอบสนองความ
จาํเป็นและความตอ้งการไดน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพอใจจะเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากข้ึนและ
ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า (เดินทางมาเท่ียวและใชบ้ริการอีก) แต่ถา้ไม่พอใจก็กลายเป็นประสบการณ์ลบ
และไม่กลบัมาท่องเท่ียวอีกแมว้า่จะมีเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีดีกวา่ 

ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว จะช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียว ช่วยให้ผู ้เก่ียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไข
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในสังคมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ งสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถตอบสนองกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.3.5  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ผูบ้ริโภค (Consumer) คือผู ้ท่ีมีความต้องการซ้ือ (Needs) มีอํานาจซ้ือ (Purchasing 
power) ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using behavior) 
ดงัน้ี 

1.  ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Needs) การท่ีจะถือวา่ใครเป็นผูบ้ริโภคนั้นบุคคลนั้น
ตอ้งมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ หรือบริการ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีความตอ้งการก็จะไม่ใช่ผูบ้ริโภค
ความตอ้งการนั้นตอ้งเป็นนามธรรม เป็นความตอ้งการพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีไม่ใช่กล่าวถึงสินคา้แต่
กล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับตัวบุคคล สินค้า และบริการต่าง ๆ ก็สามารถนําออกมาขายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการขั้นปฐมภูมิได ้                         
      2.  ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอาํนาจซ้ือ (Purchasing power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพียงความตอ้งการอย่าง
เดียวไม่ไดแ้ต่ตอ้งมีอาํนาจซ้ือดว้ย ฉะนั้นการวิเคราะห์ของผูบ้ริโภคตอ้งวิเคราะห์ไปท่ีตวัเงินของ
ผูบ้ริโภคดว้ย                           
      3.  การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด ใครเป็นคน
ซ้ือ ใชม้าตรการอะไรในการตดัสินใจ ซ้ือมากนอ้ยแค่ไหน                          
      4.  พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร เช่น ซ้ือก่ีคร้ัง      
คร้ังละเท่าไหร่ ซ้ือกบัใคร เป็นตน้     
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคถูกกาํหนดด้วยลกัษณะทางกายภาพ (Physical) และลกัษณะ
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ทางกายภาพถูกกาํหนดดว้ยสภาพจิตวทิยา (Phychological) สภาพจิตวิทยาถูกกาํหนดดว้ยครอบครัว 
(Family) ครอบครัวถูกกาํหนดดว้ยสังคม (Social) รวมถึงสังคมถูกกาํหนดดว้ยวฒันธรรมของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน (Cultural) ซ่ึงทั้งหมดน้ีตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภค 
(เสรี วงษม์ณฑา, 2542 : 32)     
 ลาวดอน และเดลลา กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง
กระบวนการตดัสินใจ และกิจกรรมกายภาพท่ีบุคคลกระทาํ เม่ือเขาทาํการประเมิน (Evaluating) 
แสวงหาและครอบครอง (Acquiring) การใช้ (Using) หรือบริโภค (Consuming) สินคา้และบริการ 
(Goods and Services) (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 2546: 10; อา้งอิงจาก Loudon; & Della. 1993)
 ชิฟแมน และคานคั กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการ
ค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการ
ดาํเนินการ (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ โดยคาดหวงัวา่ส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตนได ้(ฉตัรยาพร เสมอใจ. 2546: 10; อา้งอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1997)
 เอ็นเกล แบล็คเคล และไมเนียด กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ
ตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการประเมิน (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) 
การใช้ (Using) และการดาํเนินการ (Disposing) เก่ียวกบัสินค้าและบริการ (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 
2546: 10; อา้งอิงจาก Engel Blackell; & Mininrd. 1993)  

2.3.6  พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการท่องเท่ียว     
การกาํหนดและประเมินทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีมีอยู่หลากหลายรวมไปถึงกรอบพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคหรือโมเดลต่าง ๆ เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีจะเกิดความเข้าใจเก่ียวกับอุปสงค์ทางการ
ท่องเท่ียว แต่การท่ีมีผลการศึกษาและวิจัยท่ีออกมาหลากหลายในขณะท่ีวงวิชาการทางด้าน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการท่องเท่ียวท่ีมีความกา้วหนา้มากข้ึน กบัทาํให้ความเขา้ใจในเร่ืองของอุป
สงคท์างการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ียากและซบัซ้อนมากข้ึน ประโยชน์ของทฤษฎีหรือโมเดลต่าง ๆ ท่ี
นกัวิชาการทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการท่องเท่ียวต่าง ๆ นาํเสนอออกมาทาํให้ไดเ้ห็นความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กันของบรรดาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทางการ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ีเรายงัจะตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะการตดัสินใจซ้ือการท่องเท่ียววา่มีความแตกต่าง
จากสินคา้อ่ืน ๆ เช่น สินคา้สะดวกซ้ือเพราะสินคา้ทางการท่องเท่ียวหรือการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรม
ทางดา้นการบริการ      
 การสร้างทฤษฎีหรือโมเดลต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่ออธิบายกระบวนการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว
เร่ิมตน้ข้ึนในทศวรรษท่ี 1960 จากหลักฐานคือตาํราเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเล่มแรกท่ีมีการ
ตีพิมพจ์าํหน่ายใน ค.ศ. 1968 โดย Engel, Kollat และ Blackwell (Cooper และคณะ, 2005) ติดตาม
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มาดว้ยตาํราของ Howard และ Sheth ใน ค.ศ. 1969 โมเดลท่ีอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของ Howard 
และ Sheth เ ป็นโมเดลท่ีมีนํ้ าหนักมากท่ีสุด เพราะได้จ ําแนกแจกแจงปัจจัยนํา เข้าต่าง ๆ                  
ในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โมเดลท่ีมีการนาํเสนอในระยะของการพฒันาให้เป็นทฤษฎี
ในทศวรรษท่ี 1960 น้ีนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งเพราะทาํให้มีการจดัระเบียบความรู้ท่ีมีอยูก่ระจดั
กระจายให้เป็นระบบระเบียบข้ึน นกัทฤษฎีต่าง ๆ ได้มีการสร้างทฤษฎีหลกั หรือ grand model 
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคข้ึน ซ่ึงในระยะต่อมาได้ถูกใช้เป็นหลกัฐานโดยนักทฤษฎีท่ีสนใจใน
เร่ืองของพฤติกรรมผูบ้ริโภคการท่องเท่ียวรุ่นหลงั ๆ ทฤษฎีหลกัท่ีมีการสร้างข้ึนมาโดยนกัทฤษฎี
หลายคนมีประเด็นท่ีเหมือนกนัในดา้นต่อไปน้ี (เลิศพร ภาระสกุล, 2556)  

1.  มีการแสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงถือวา่เป็นแกนกลาง
ของโมเดล      

2.  เป็นโมเดลเบด็เสร็จท่ีเนน้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล  
3.  ทุกคนมีความเช่ือไปในแนวทางเดียวกนัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลสามารถอธิบายได ้
4.  ทุกคนมองพฤติกรรมการซ้ือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย โดยมีผูบ้ริโภคเป็นผูแ้สวงหา

ขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีมีอยู่ภายในการรับรู้ของตวัผูบ้ริโภคเองและขอ้มูลจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก 
ดังนั้ น การค้นหาข้อมูลและการประเมินข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการการ
ตดัสินใจ     

5.  ทุกคนมีความเช่ือร่วมกนัว่า ผูบ้ริโภคมีการจาํกดัขอ้มูลท่ีรับเข้ามา และเร่ิมจากความคิด 
กวา้ง ๆ แลว้ค่อย ๆ จดัระเบียบความคิดให้แคบเขา้มาเร่ือย ๆ และจะมีความพอใจท่ีจะพิจารณา
ความชอบหรือความไม่ชอบต่าง ๆ หรือพิจารณาตวัเลือกนั้นเอง  

6.  ทฤษฎีหลกัจะมีแนวคิดเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือ feedback รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผลลพัธ์ภายหลงัจากการซ้ือจะส่งผลต่อการซ้ือใหม่ในอนาคต  

7.  ทฤษฎีหลกัจะมองพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นพฤติกรรมท่ีมีหลายระดบัโดยมีความคาดหวงั
ของบุคคลเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม ความคาดหวงัท่ีว่าน้ีคือความคาดหวงัว่าผลิตภณัฑ์จะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลได ้   

2.3.7  กระบวนการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว    
จากทฤษฎีหลกัต่าง ๆ นกัทฤษฎีทุกคนมีความเช่ือร่วมกนัว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย ผูบ้ริโภคทุกคนมีอิสระในการเลือกและมีอิสระในการตดัสินใจว่าจะเลือก
ท่องเท่ียวท่ีไหน       
 Ajzen and Fishbein (2000) กล่าวว่า “โดยทัว่ไปมนุษยทุ์กคนมีเหตุผลและมีการใช้
ขอ้มูลท่ีมีอย่างเป็นระบบ เราไม่ยอมรับในความคิดท่ีว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีถูก
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ควบคุมโดยแรงจูงใจท่ีไม่รู้สึกตวัหรือเกิดจากความอยากท่ีไม่จบส้ิน ตรงกนัขา้มกบัมนุษยเ์ราจะ
พิจารณาไตร่ตรองนยัต่าง ๆ ของการกระทาํก่อนการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของเขา” 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ       
และสําหรับพฤติกรรมการท่องเท่ียวก็ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกนั โดยเร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนแรกท่ีบุคคล (ผูบ้ริโภค) ตระหนกัถึงความตอ้งการจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน จนกระทัง่ผูน้ั้นไดรั้บการ
กระตุน้จนกระทัง่กลายเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพในท่ีสุด ขั้นตอนแต่ละขั้นของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดาํเนินเป็นขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.  เกิดการกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการ    
2.  การรับรู้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน    
3.  ระดบัของการใชเ้วลาในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว  
4.  ระดบัของการแยกแยะตวัเลือกแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ (ยี่ห้อหรือประเทศต่าง ๆ ท่ีปรากฏ

ข้ึนมาในใจของผูท่ี้กาํลงัตดัสินใจ เช่น รายช่ือประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยรู้จกั หรือท่ีเรียกวา่ evoked set ใน
ขั้นน้ีปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยในการพิจารณากลัน่กรอง ไดแ้ก่ บุคคล เช่น เพื่อนหรือญาติ พนกังานขาย
ของตวัแทนการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑห์รือแพก็เกจทวัร์ แผน่พบั ประกาศโฆษณา)  

5.  ขั้นการประเมินตวัเลือกต่าง ๆ ในขั้นน้ีผูซ้ื้อจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของ
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามเกณฑท่ี์แต่ละคนกาํหนดไว ้

6.  ขั้นการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว    
7.  ขั้นการซ้ือการท่องเท่ียว เป็นขั้นท่ีบุคคลทาํการเดินทางและท่องเท่ียว 
8.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือพฤติกรรมหลงัจากการท่องเท่ียว เป็นความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกิด

ข้ึนกบัตวันกัท่องเท่ียว การตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียวหรือซ้ือการท่องเท่ียวเป็นการตดัสินใจซ้ือท่ีตอ้ง
ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบเหมือนกับการตดัสินใจซ้ือบ้านหรือซ้ือรถผูซ้ื้อบางคนพอใจกับ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ แต่บางคนอาจคิดวา่เป็นการตดัสินใจท่ีผิดพลาดในขั้นน้ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ
ความมัน่ใจจากผูจ้ดัการท่องเท่ียวเก่ียวกบัการชดเชยในดา้นความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการท่องเท่ียว รวมไปถึงการจดัการให้มีสายด่วนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวขอความช่วยเหลือได้
ในขณะท่องเท่ียว  

2.3.8  โมเดลของ Schmoll      
ใน ค.ศ. 1977 Schmoll (อา้งใน Pizam และ Mansfeld, 2000) ไดเ้สนอโมเดลท่ีแสดงให้

เห็นถึงกระบวนการการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวและกล่าวว่า โมเดลของเขาไม่ใช่แค่
แบบฝึกหัดเก่ียวกบัการสร้างทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์ในการช่วยตดัสินใจในการท่องเท่ียว 
โมเดลท่ี Schmoll ได้นาํเสนอน้ีใช้โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Howard และ Sheth (1969)      

DPU



30 

และของ Nicosia (1966) เป็นฐานโมเดลท่ี Schmoll สร้างข้ึนอยูบ่นหลกัการท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจยัทางสังคมท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการเดินทางประกอบด้วยแรงจูงใจต่าง ๆ ความ
ปรารถนา ความตอ้งการจาํเป็น และความคาดหวงัต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 
เช่น ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ความมัน่ใจของตวันักท่องเท่ียวเอง ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวเคยมีมาก่อน และขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ โมเดลของ 
Schmoll ประกอบดว้ยมิติ 4 ดา้น ซ่ึงแต่ละดา้นจะส่งผลต่อการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย ดงัท่ีเขาไดก้ล่าวา่ 
“การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยซ่ึงไดแ้ก่ การตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีใด เดินทางเม่ือใด จะพกัท่ีไหน 
เดินทางอย่างไร และอ่ืน ๆ” เป็นผลมาจากกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงเกิดจากมิติทั้ ง 4       
ดา้น ดาํเนินไปอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มิติทั้ง 4 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ 

มิติท่ี 1 : ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ส่ิงเร้าภายนอกตวับุคคล ได้แก่          
การส่ือสารการตลาด ส่ือทางดา้นการท่องเท่ียวต่าง ๆ คาํแนะนาํจากปากต่อปาก หรือคาํแนะนาํจาก
ผูป้ระกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว     
 มิติท่ี 2 : ปัจจยัทางสังคมและปัจจยัส่วนบุคคล เป็นตวักาํหนดถึงเป้าหมายของลูกคา้ใน
ดา้นของรูปแบบการเดินทางท่ีตอ้งการ ความคาดหวงัต่าง ๆ จากการท่องเท่ียว จุดมุ่งหมายทางการ
ท่องเท่ียว ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว   
 มิติท่ี 3 : ตวัแปรภายนอก ได้แก่ ปัจจยัภายนอก เช่น ความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผู ้
ให้บริการ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ประสบการณ์ท่ีเคยไดเ้รียนรู้มาก่อน ขอ้จาํกดัทางดา้น
เวลาและค่าใชจ่้าย         

 มิติที                   4 : คุณลกัษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ คุณลกัษณะหรือองค์ประกอบ  
ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว หรือบริการต่าง ๆ ท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ขั้นสุดทา้ย       
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว คือ การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกมาทางด้านร่างกาย โดยต้องอาศัยพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมจากภายในของนกัเท่ียวมาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว 
 
2.4  ข้อมูลเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร จังหวดัระยอง    

2.4.1  ขอ้มูลท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง     
 ผลไมร้สลํ้ า อุตสาหกรรมก้าวหน้า นํ้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
จงัหวดัระยอง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทยอยูห่่างจากกรุงเทพ ฯ 179 
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กิโลเมตร มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 3,552 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบสลบักบัท่ีดอนและเนินเขาเป็นแหล่งอาหารทะเลมีสวนผลไมแ้ละพืชไร่นานาชนิด  

เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นท่ีตั้งของโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซ่ึง
มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีสําคญั แบ่ง
การปกครองออกเป็น 8 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองระยอง อาํเภอแกลง อาํเภอบา้นค่าย อาํเภอ
บา้นฉาง อาํเภอปลวกแดง อาํเภอวงัจนัทร์ อาํเภอเขาชะเมา และอาํเภอนิคมพฒันา  
 การเดินทาง      
 รถยนต ์สามารถใช้เส้นทางไดห้ลายเส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางแรก ทางหลวงหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพ ฯ ผ่านอาํเภอบางปู อาํเภอบางปะกง จงัหวดัชลบุรี บางแสน ศรีราชา 
พทัยา หาดจอมเทียน สัตหีบ อาํเภอบา้นฉาง ไปจนถึงอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง รวมระยะทาง
ประมาณ 220 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 2 ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) เร่ิมจากตรง
จุดส้ินสุดทางด่วนด่านเฉลิมนคร อําเภอบางนา ผ่านอําเภอบางพลี อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ และเช่ือมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 3 ท่ีกิโลเมตรท่ี 70 อาํเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา หลังจากนั้ นจะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางท่ี 1 รวมระยะทางประมาณ 220 
กิโลเมตร เส้นทางท่ี 3 ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้นทางเดียวกับ
เส้นทางท่ี 2 จนถึงกิโลเมตรท่ี 140 อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี แลว้เล้ียวซ้ายเขา้สู่เส้นทางหลวง
หมายเลข 36 จากนั้นให้เดินทางต่อไปยงัจงัหวดัระยอง ระยะทาง 70 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ประมาณ 210 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 4 ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบา้นบึง - แกลง) เร่ิมจาก
จงัหวดัชลบุรี ผา่นอาํเภอบา้นบึง หนองใหญ่ วงัจนัทร์ และส้ินสุดท่ีอาํเภอแกลง รวมระยะทาง 100 
กิโลเมตร (กรุงเทพ ฯ - ชลบุรี 80 กิโลเมตร) เส้นทางน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตอาํเภอแกลง หรือเดินทางไปยงัจงัหวดัจนัทบุรี หรือจงัหวดัตราด และหากตอ้งการท่ี
จะเดินทางเขา้สู่อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 โดยยอ้นกลบัมาอีก
ประมาณ 42 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 5 ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย)์ เร่ิมจากถนนพฒันาการ
เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ ไปส้ินสุดท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวง
หมายเลข 36 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร จนถึงอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง รวมระยะทางประมาณ 
175 กิโลเมตร (การท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง, 2558)   
 รถโดยสารประจาํทาง จากสถานีขนส่งสายตะวนัออก (เอกมยั) มีรถประจาํทางไป
จงัหวดัระยองและอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัหลายเส้นทาง ไดแ้ก่ สายกรุงเทพ ฯ - ระยอง, บา้นเพ,    
แกลง, แหลมแม่พิมพ,์ มาบตาพุด, ประแสร์ เป็นตน้    
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. 0 2391 2504, 0 2391 6846 
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 สถานีเดินรถโดยสารจงัหวดัระยอง โทร. 0 3861 1379 และมีบริษทัเดินรถเอกชนท่ีวิ่ง
บริการ เส้นทางสายมอเตอร์เวย ์ไดแ้ก่    
 บริษทั ระยอง ทวัร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2712 3662 สาขาระยอง โทร. 0 3886 1354-5
 บริษทั เชิดชยั ทวัร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2391 2237 สาขาระยอง โทร. 0 3867 4144
 บริษทั นครชยัแอร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2936 3355 สาขาระยอง โทร. 0 3861 6009
 จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกาํแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจาํทางทั้งรถธรรมดาและ
รถปรับอากาศชั้น 2 หมอชิต - ระยอง ออกทุก 1 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 04.30 - 16.30 น. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง      
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. 0 2936 2841   
 ส่วนรถปรับอากาศท่ีใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ ออกตั้งแต่เวลา 04.30 - 21.00 น.        
ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง       
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้    
 บริษทั รัตนมงคล ทวัร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2936 1216 สาขาระยอง โทร. 0 3886 1354-5
 บริษทั นครชยัแอร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2936 3355 สาขาระยอง โทร. 0 3861 6009 
 จากสนามบินสุวรรณภูมิมีรถโดยสารประจาํทางไปจงัหวดัระยองวนัละหลายเท่ียว 
ตั้งแต่เวลา 05.40 - 18.40 น.     
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้    
 บริษทั รัตนมงคล ทวัร์ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2936 1216 สาขาระยอง โทร. 0 3886 1354-5 
หรือสถานีขนส่งสนามบินสุวรรณภูมิ โทร. 0 2134 4099   
 การเดินทางไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ มีบริการรถประจาํทางออกจากสถานีขนส่งจงัหวดั
ระยองไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ได้แก่ จนัทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา เชียงใหม่ หนองคาย 
อุบลราชธานี เป็นตน้      
 สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ สถานีเดินรถโดยสาร จงัหวดัระยอง โทร . 0 3861 1379
 การเดินทางภายในจงัหวดัระยอง     
 การเดินทางภายในจงัหวดัส่วนใหญ่ใชร้ถสองแถวจากบริเวณสถานีขนส่งระยองไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ สายระยอง - มาบตาพุด - บา้นฉาง, ระยอง - บา้นค่าย, ระยอง - หาดแม่รําพึง - 
บา้นกน้อ่าว, ระยอง - ปากนํ้ าระยอง, ระยอง - บา้นเพ - สวนสน - แหลมแม่พิมพ,์ ระยอง - แกลง 
(สามยา่น) อตัราค่าโดยสารระหวา่ง 8 - 20 บาท     
 ระยะทางจากจงัหวดัระยองไปอาํเภอต่าง ๆ     
  บา้นค่าย 11 กิโลเมตร     
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  บา้นเพ 19 กิโลเมตร     
  บา้นฉาง 27 กิโลเมตร     
  แหลมแม่พิมพ ์45 กิโลเมตร    
  ปลวกแดง 46 กิโลเมตร     
  แกลง 47 กิโลเมตร     
  วงัจนัทร์ 70 กิโลเมตร     
  เขาชะเมา 74 กิโลเมตร     
 ระยะทางจากจงัหวดัระยองไปจงัหวดัใกลเ้คียง    
  สนามบินอู่ตะเภา 35 กิโลเมตร    
  พทัยา 60 กิโลเมตร     
  ชลบุรี 98 กิโลเมตร     
  จนัทบุรี 110 กิโลเมตร     
  ตราด 179 กิโลเมตร     
  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557)   

2.4.2  ขอ้มูลทัว่ไปสวนผลไม ้ระยอง     
การเท่ียวสวนผลไมจ้งัหวดัระยอง เป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้

เป็นอยา่งมากในทุก ๆ ปี พอยา่งเขา้ฤดูร้อนราว ๆ ปลายเดือนเมษายน ถึงตน้พฤษภาคมผลไมต้่าง ๆ 
จะไล่กนัออกมาจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน ผลไมน้านาชนิดในจงัหวดัระยองมีช่ือเสียงเล่ืองลือว่ามี
รสชาติอร่อย โดยเฉพาะทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง สละ และอีกหลายชนิดท่ีหลายคนตั้งหนา้ตั้งตา
รอการได้มาชมสวนผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนอย่างใกล้ชิด ได้เห็นวิถีชีวิต
ชาวสวนผลไม ้ไดเ้รียนรู้และสัมผสัธรรมชาติของผลไมท่ี้ข้ึนช่ือทางภาคตะวนัออก ท่ีสําคญัการได้
เขา้ไปเท่ียวในสวนผลไมย้งัได้ชิมผลไมม้ากมายหลายชนิดได้อย่างเต็มอ่ิมและสามารถเลือกซ้ือ
ผลไมส้ด ๆ ใหม่ ๆ ไดจ้ากมือชาวสวนติดไมติ้ดมือกลบับา้นอีกดว้ย  
 สวนผลไมใ้นจงัหวดัระยองมีอยู่หลายแห่งในหลายอาํเภอ เปิดบริการให้นกัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ชมและชิมผลไมไ้ดอ้ยา่งไม่อั้น บางแห่งจดัท่ีเก็บเป็นแบบโฮมสเตยใ์ห้นกัท่องเท่ียวไดค้า้งคืน
ในสวน ใกลชิ้ดธรรมชาติและไดเ้ห็นชีวิตชาวสวนผลไม ้เรียนรู้การใชชี้วิตแบบชาวสวน ชมผลไม้
ใหผ้ลสีสันสดสวยบนตน้และเลือกเด็ดกินผลไมจ้ากตน้ไดอ้ยา่งจุใจอีกดว้ย 
 ขอ้แนะนาํการเขา้ชมสวนผลไม ้     
 ผลไมแ้ต่ละชนิดในแต่ละปีอาจออกผลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ผลไมจ้ะแก่
จดัในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ก่อนเขา้เท่ียวชมควรโทรสอบถามกบัสวนผลไมท่ี้ตั้งใจไป
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ให้แน่นอนก่อนว่ามีผลไมใ้ห้ชมให้ชิมแลว้หรือยงั ซ่ึงแต่ละสวนก็อาจมีการให้ผลไม่พร้อมกนัจึง
ควรโทรเช็คไวห้ลาย ๆ ท่ีดว้ย      
 การเก็บค่าเข้าชมและบุฟเฟ่ต์ผลไม้ของแต่ละสถานท่ีอาจไม่เท่ากัน และมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคาผลไมใ้นปีนั้น ๆ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของเจา้ของสวน บุฟเฟ่ต์ผลไมน้ั้นจะให้
รับประทานผลไมไ้ดม้ากเท่าท่ีตอ้งการแต่ไม่อนุญาติใหน้าํออกไปรับประทานขา้งนอกสวน 
 การชิมผลไมแ้บบบุฟเฟ่ต์หรือการกินแบบไม่จาํกดัปริมาณอาจเกิดผลเสียกบัคนท่ีมี
ขอ้จาํกดัทางสุขภาพ เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เช่น การรับประทานทุเรียน ซ่ึงหาก
รับประทานมาก ๆ อาจมีผลใหน้ํ้าตาลในเลือดสูงหรือหนา้มืดเป็นลมได ้   
 ผลไมบ้างอยา่งมีฤทธ์ิร้อน เช่น ทุเรียน เม่ือรับประทานมาก ๆ ทาํให้เกิดอาการร้อนใน
หรือเกิดเป็นแผลในปาก วธีิแกต้ามวิถีชาวบา้นคือการรับประทานมงัคุดท่ีมีฤทธ์ิเยน็ตามไปดว้ยเพื่อ
ลา้งกนั หรืออาจจะรับประทานนํ้าผสมเกลือตามก็ได ้    
 ธรรมชาติของสวนผลไมอ้าจมีมด ยุง และแมลงต่าง ๆ จึงควรแต่งกายท่ีค่อนขา้งรัดกุม
เพื่อป้องกนัแมลงสัตวก์ดัต่อยได ้

       
2.5  ข้อมูลสวนเกษตร สวนสุภัทราแลนด์     
 สวนสุภทัราแลนด์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติมากมายตลอดทั้งปี เจา้ของสวนสุภทัราแลนดคื์อคุณสุวฒัน์ และคุณสุภทัรา เร่ิมเปิด
ใหเ้ขา้ชมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เดิมเปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะฤดูผลไม ้(พฤษภาคม - มิถุนายน) แต่ปัจจุบนัมี
ผลไมท่ี้ปลูกนอกฤดูและเปิดให้ชมให้ชิมได้ตลอดปีบนพื้นท่ีอนักวา้งใหญ่ 800 ไร่ มีการจดัแต่ง
พื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบสวยงาม มีพืชผกัผลไม้ปลูกไวห้ลากหลายชนิด แบ่งเป็นโซน ๆ มีต้น
ยางพารา ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นถึงการกรีดยางและไดล้องกรีดยางจากตน้ยาง มีโรงปลูกผกัไฮโดร
โปรนิกส์ (การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น) เพื่อใช้เป็นผกัสลดั มีแผนกเล้ียงผึ้งท่ีให้เห็นถึงกระบวนการ
เล้ียงผึ้ง การเก็บนํ้ าผึ้ง และการทดสอบนํ้ าผึ้งแท ้มีสวนองุ่น และผลไมต้ามฤดูกาลและนอกฤดูกาล
อีกมากมาย เช่น ทุเรียน มงัคุด เงาะ สละ กลว้ย สับปะรด มะพร้าว มะม่วง กระทอ้น ขนุน ลาํไย   
ส้มโอ ชมพู ่มะละกอ มะเฟือง แกว้มงักร เม่ือซ้ือบตัรเขา้สวนผลไมแ้ลว้ทางสวนจะมีรถนาํชมพร้อม
ไกดบ์รรยายตลอดเส้นทางทาํใหเ้ห็นบรรยากาศสองขา้งทางของสวนผลไมน้านาชนิดแลว้ก็จะพามา
แวะในจุดท่ีให้ไดชิ้มผลไม ้ซ่ึงจะมีเจา้หน้าท่ีตดัปอกไวใ้ห้ หรือจะปอกเองจากลูกสด ๆ ก็ได ้มีทั้ง
สับปะรด มะม่วง ส้มโอ ชมพู ่เป็นตน้ จุดน้ีเป็นจุดท่ีสามารถเลือกกินไดจ้นพุงกาง  
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โดยเฉพาะทุเรียนท่ีทางสวนเคยชนะการประกวดทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองจะมีเจา้หนา้ท่ี
คอยปอกให้ชิมได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ียงัมีบุฟเฟ่ต์ส้มตาํ และสลัดผกัไฮโดรโปรนิกส์สด ๆ      
จากสวนดว้ย  
 การเดินทางไปสวนสุภทัราแลนด์     
 จากทางหลวงหมายเลข 36 ก่อนเขา้ตวัเมืองระยอง ตรงแยกมาบข่าให้เล้ียวซ้ายไปทาง
เส้น 3191 ไปอาํเภอนิคมพฒันา (ทางไปปลวกแดง และมาบตาพุด) เม่ือถึงส่ีแยกอาํเภอนิคมพฒันา
ให้เล้ียวขวามาท่ีอาํเภอบา้นค่าย ตรงมาประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงสามแยกให้เล้ียวขวาประมาณ 1 
กิโลเมตร สวนอยูท่างซา้ยมือ      
 จากตวัเมืองระยอง เส้นสุขมุวทิ ใหว้ิง่ไปทางบา้นค่าย (เส้น 3138) วิ่งตรงเขา้อาํเภอบา้น
ค่ายผ่านโรงพยาบาลบา้นค่าย ให้เล้ียวซ้ายท่ีสามแยกถดัไป ไปทางอาํเภอนิคมพฒันา (เส้น 3143) 
สวนสุภทัราแลนดจ์ะอยูท่างขวามือ ภายในสวนสุภทัราแลนดมี์ใหบ้ริการบา้นพกัเป็นบา้นเด่ียวท่ีพกั
ไดห้ลงัละ 6 คน (ราคา 1,800 บาท/คืน)    
 เวลาเปิดใหเ้ขา้ชมสวน 8.00 - 17.00 น. ตลอดทั้งปี  
 ค่าเขา้ชมสวน คนไทย 300 บาท ชาวต่างชาติ 400 บาท  
 ท่ีอยู ่70 หมู่ 10 ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย  
 โทร  038-892-048-9     
 เวบ็ไซต ์http://www.suphattraland.com/ 
    
2.6  ข้อมูลสวนเกษตร สวนยายดา ป้าบุญช่ืน     
 ศูนยท์่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนยายดามีเจา้ของสวนช่ือ คุณบุญช่ืน โพธ์ิแกว้ หรือท่ีรู้จกั
กนัวา่ “ป้าช่ืน” มีเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ ท่ีเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ แต่เดิมสวนยายดาเป็น
สวนผลไม้แบบผสมผสานท่ีส่วนใหญ่มีแค่ทุเรียนและเงาะเป็นหลัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545       
สวนยายดาได้เข้าร่วมโครงการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรตาํบลตะพง และด้วยความร่วมมือจาก
สํานกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 4 สํานกังานระยองทาํให้มีส่ือมวลชนและ
รายการโทรทศัน์เขา้มาถ่ายทาํจนทาํให้สวนยายดาเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ผูเ้ขา้ชมสวนสามารถ
เดินชมวถีิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชิมบุฟเฟ่ตผ์ลไมน้านาชนิดท่ีสดอร่อยจากตน้ชิมกนัไดอ่ิ้มโดย
ไม่จาํกดัเวลา หรือจะลองอาหารพื้นบา้นก็มีให้สั่งได ้เช่น หมูชะมวง นํ้ าพริกผกัจ้ิม ใครตอ้งการซ้ือ
ของฝากก็มีผลิตภณัฑ์แปรรูปจาํหน่าย เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด กะปิระยองแท ้ๆ บริเวณสวน
ยายดามีใหบ้ริการสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการกางเต็นทน์อนในสวน ชมธรรมชาติ และมีห้องพกั
แบบโฮมสเตย ์       
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 การเดินทางไปยงัสวนยายดา     
 จากถนนสุขุมวิท วิ่งเลยจากตัวเมืองระยองไปทางแกลงเลยจากตลาดผลไม้ตะพง
ประมาณ 500 เมตร มีทางแยกเล้ียวซ้ายทางไปวดัยายดา จากแยกตรงไปตามป้ายบอกทาง ประมาณ 
5 กิโลเมตร จะเห็นสวนยายดาอยูท่างขวามือ     
 เวลาเปิดให้เข้าชมสวน 8.00 - 17.00 น . ตั้ งแต่ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
 ค่าบริการหอ้งพกั 400 บาท/คืน กางเตน็ท ์100 บาท  
 ค่าเขา้สวนผลไม ้150 บาท/คน (ราคาอาจเปล่ียนไปในแต่ละปี) 
 ท่ีอยู ่30 บา้นยายดา หมู่ 3 ตาํบลตะพง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 โทร 08-90991297, 08-90431330    
 เวบ็ไซต ์http://www.suanyaida.net/  

2.7  ข้อมูลสวนเกษตร สวนคุณไพบูลย์     
 เจา้ของสวนคือคุณไพบูลย ์อรัญนารถ หรือลุงบูลย ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษ มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ เร่ิมเปิดเป็นสวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร เม่ือปี พ.ศ. 2550 มีทุเรียนพนัธ์ุ
โบราณคือพนัธ์ุนกกระจิบท่ีหาทานไดย้ากและกาํลงัเป็นท่ีนิยม เป็นทุเรียนท่ีให้ผลลูกเล็ก นํ้ าหนกั
เบา ทาํให้ขายได้น้อยเน้ือทุเรียนมีรสชาติหวานมนั เน้ือเยอะ เม็ดลีบ เปลือกบาง นอกจากน้ียงัมี
ทุเรียนพันธ์ุหลงลับแลจากจังหวดัอุตรดิตถ์ หมอนทอง ชะนี ภายในสวน มีต้นมังคุดร้อยปี           
เงาะโรงเรียน และมะยงชิด ตั้งแต่เมษายนของทุกปีจะเปิดให้เข้าชมและชิมแบบบุฟเฟ่ต์ผลไม ้           
และสามารถเลือกสด ๆ จากตน้ได ้     
 การเดินทางไปสวนคุณไพบูลย ์    
 จากทางหลวงหมายเลข 36 เม่ือผา่นแยกบา้นดอนแยกถดัไปจะเป็นแยกบา้นแลงให้เล้ียว
ซ้ายเขา้บา้นแลง (เส้น 3139) เม่ือขา้มสะพานจะมีวดัจุฬามณีอยู่ขวามือ จากนั้นจะเจอสามแยกให้
เล้ียวซ้ายไปทางวดันาตาขวญั (ทางเดียวกับบรุคไซด์ วลัเล่ย์) วิ่งมาจนเลยวดันาตาขวญัไปสัก
กิโลเมตรกวา่ ๆ จะมีป้ายบอกทางเล้ียวขวาไปบา้นตะเกราทองให้เล้ียวขวาวิ่งไปจนเจอสามแยกให้
เล้ียวซา้ย (มีป้ายบอกทางไปสวนคุณไพบูลย)์ สวนอยูท่างขวามือ  
 เวลาเปิดให้เขา้ชมสวน 8.00 - 18.00 น. ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
 ค่าเขา้ชมสวนและบุฟเฟ่ตผ์ลไม ้170 บาท/คน (ราคาอาจเปล่ียนไปในแต่ละปี) 
 ท่ีอยู ่21 หมู่ 4 ตาํบลนาตาขวญั อาํเภอเมือง   
 โทร 08-1567-6368, 08-6149-1772, 08-2210-0188   
 เวบ็ไซต ์http://www.paiboonrayong.com/   
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 Facebook: http://www.facebook.com/suanpaiboon   
 กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัระยอง มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
หลายแหล่ง ผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งของสวนเกษตรท่ีนาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษา โดยเลือกสวนเกษตรท่ีมี
ความพร้อมต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3 สวน ไดแ้ก่ สวนสุภทัราแลนด์ สวนยายดา และสวนคุณ
ไพบูลย ์ซ่ึงสวนเกษตรทั้ง 3 สวน ไดมี้การจดัเตรียมระเบียบความสวยงามภายในสวน มีการปลูก
ผลไม้และพนัธ์ุพืชหลากหลายชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง กระท้อน ล้ินจ่ี มะปราง 
มะปริง ลางสาด สละ ระกาํ มะละกอ กลว้ยหอม ชมพูม่ะเหม่ียว มะไฟ ขนุน รวมถึงการส่งเสริมการ
ดาํเนินกิจกรรมภายในสวน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลินและประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร นอกจากน้ียงัไดมี้การร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยของสํานกังาน 
จงัหวดัระยอง ทาํให้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ี
น่าสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงสวนเกษตรทั้ง 3 สวนดงักล่าว ไดมี้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ใหมี้ความพร้อมในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง      
 พิมพพ์า หิรัญกิตติ และคณะ (2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จาํนวน 1,600 คนผลการวิจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยวา่ควรจดัตั้งศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นแหล่งซ้ือสินคา้เกษตร/ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริการการท่องเท่ียวแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการให้บริการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเฉล่ียนักท่องเท่ียวเคยท่องเท่ียวเชิงเกษตร
รวมคร้ังน้ีดว้ย จาํนวน 4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท โดยเดินทาง
แบบเชา้ไป - เยน็กลบั มากกวา่นกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรม โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวพกั
คา้งแรม จาํนวน 1 คืน ในการเดินทางแต่ละคร้ัง โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชอบการท่องเท่ียว
รูปแบบสวนผลไม ้รองลงมา คือ รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน และรูปแบบไมด้อกไมป้ระดบั 
ตามลาํดบั 

ปริศนา มัน่เภา (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คลองมหาสวสัด์ิ 
จงัหวดันครปฐม พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน เพื่อนมีส่วนในการตดัสินใจและเป็นผูร่้วมเดินทางมาเท่ียว โดยมี
เพื่อนร่วมเดินทางจาํนวน 3 - 5 คน ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นยานพาหนะ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคย

DPU

http://www.facebook.com/suanpaiboon


38 

มาเท่ียวคลองมหาสวสัด์ิ ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวเดือนตุลาคม - ธันวาคม นาบัวเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนิยมมากท่ีสุด มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวและซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกไม่เกิน 
500 บาท/คร้ัง ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเท่ียวอีกคร้ัง แนะนาํให้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกัมาเท่ียว          
ส่ือออนไลน์ท่ีมีบทบาท ความประทบัใจในความเป็นธรรมชาติของเกษตรกร  

สามารถ ปิติพัฒน์  และกฤษฎา ณ หนองคาย ( 2556)  ทําวิจัย เ ร่ือง “พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลบวัแดง อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี” การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวทะเลบวัแดง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว
ทะเลบัวแดง จํานวน 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ทําการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และสถิติการทดสอบไคส
แควร์ ผลจากการวิจยั พบว่า ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ของการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นการพกัผอ่นและเปล่ียนบรรยากาศ มีการจดัการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่จะไม่เลือกพกัคา้งแรม ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีผูร่้วม
ท่องเท่ียว คือ เพื่อนจาํนวน 2 - 3 คน ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 1 วนั มีการวางแผนล่วงหนา้และ
การจดัสรรเงินสําหรับการท่องเท่ียว มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียสําหรับการท่องเท่ียวไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน 
โดยค่าพาหนะเดินทางเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
มีการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทะเลบวัแดง จากอินเตอร์เน็ต และกาํหนดช่วงเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียว คือ วนัหยุดสุดสัปดาห์ จากการทดสอบไคสแควร์ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบั
ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เพศมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียว รูปแบบการ
ท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว รายได้เฉล่ียมีความสัมพนัธ์กับการพกัแรม สถานท่ีพกัแรม 
ยานพาหนะในการเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเท่ียว และระดบั
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว อายมีุความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 
รูปแบบการท่องเท่ียว ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว รายไดเ้ฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัการพกัแรม สถานท่ี
พกัแรม ยานพาหนะในการเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายสําหรับการท่องเท่ียว และ
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ฉตัรชยั อินทสังข,์ ดุษฎี เทียมเทศ บุญมา สูงทรง (2554) ไดศึ้กษาวิจยัถึงการรับรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสํานักงาน
นครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (2) เพื่อศึกษา
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัการ
รับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี 1) ระดบัการรับรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ของนกัท่องเท่ียว พบว่า รับรู้ข่าวสารจากส่ือบุคคลเป็น
อนัดบัแรก 2) พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ เลือกท่องเท่ียวในฤดูหนาวใชร้ะยะเวลา 1 - 3 วนั มา
โดยรถยนตส่์วนตวั พกัโรงแรม มีค่าใชจ่้าย 1,000 - 2,000 บาท เดินทางมากบัครอบครัว นิยมซ้ือ
อาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นของท่ีระลึก และเพื่อนมีผลต่อการตดัสินใจ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบั
การรับรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ในแต่ละดา้นจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดค้รอบครัวของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างกนั มีระดบั การรับรู้ ท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ดา้นเพศและการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัการรับรู้ ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 4) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ด้านอาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

เทพกร ณ สงขลา (2554) ทาํวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการใชเ้กษตรของชุมชน : กรณีศึกษาท่องเท่ียวเชิงเกษตรชา้งกลาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช” การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจาํแนกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรการใชท้รัพยากร
เกษตรของชุมชน เคร่ืองมือและวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสํารวจรวบรวมขอ้มูลการจดัการ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการใชท้รัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ทั้ง 9 แห่ง รวบรวมโดยการสัมภาษณ์ผูน้าํกลุ่ม การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแบบมี
โครงสร้างเป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรกับการใช้ทรัพยากรเกษตร ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั ได้แก่ ผูน้ ํากลุ่มแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สํานกังานเกษตรอาํเภอ และภาคประชาชนท่ีเป็นผูน้าํในการผลกัดนั
ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในอําเภอช้างกลาง และการสัมภาษณ์เกษตรกรทั่วไปแบบมี
โครงสร้าง จาํนวน 10 ตวัอยา่ง เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรและผลท่ีเกิดข้ึน
ต่อการเกษตรของชุมชน จากการศึกษาสามารถจาํแนกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ได้แก่ สาธิตขั้นตอนการผลิตให้ความรู้การเกษตร จําหน่ายสินค้าชุมชน และแนะนําธุรกิจ
การเกษตรและการสร้างมูลค่าทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การใช้ทรัพยากรเกษตรดงักล่าว นอกจาก
ส่งผลต่ออาชีพการเกษตรแลว้ ยงักลายเป็นส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียวท่ีอาจมีแนวโน้มว่ามีทรัพยากร
เกษตรถูกใชเ้พื่อการท่องเท่ียวมากกวา่ใชเ้พื่ออาชีพการเกษตรของชุมชน 
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อาํนวยพร ใหญ่ยิง่ และเกษราพร ทิราวงศ ์(2553) ทาํวิจยัเร่ือง “วิจยัและพฒันาศกัยภาพ
ทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในชุมชนมลาบรี อาํเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่” การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
สามารถรองรับการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได ้รวมถึงการศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการ
พฒันารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร บนฐานการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยา่งมี
ความรับผดิชอบ และเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของการส่ือความหมายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
ชาวมลาบรี โดยกาํหนดใชรู้ปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research, 
PAR) และเทคนิคการจดัประชุมแบบเทคนิค AIC ร่วมกนัวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรท่องเท่ียว
ท่ีเก่ียวเน่ืองการวิถีการการเกษตร เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมลาบรีมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นในเชิงวฒันธรรมชนเผา่และวิถีชีวิตในระดบัประเทศ ซ่ึงเป็น
ชนเผา่ท่ีหายากในเชิงมนุษยศ์าสตร์ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มาดูแลทุกดา้นเพื่อรักษาความเป็น
ชาติพนัธ์ุท่ีกาํลงัจะหายไป ทรัพยากรเชิงการท่องเท่ียวมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาให้เกิดการ
ท่องเท่ียวในชุมชนมลาบรี ได้แก่ วิถีวฒันธรรมมลาบรี อาชีพการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
ภาษามลาบรี งานหตัถกรรม และพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ซ่ึงสามารถนาํมาจดัทาํเป็นกิจกรรมและการส่ือ
ความหมายได ้และท่ีสําคญัคือ ประชาชนมลาบรีรุ่นใหม่ตอ้งการการเรียนรู้ การพฒันาทุกดา้นและ
การไดรั้บสิทธิประโยชน์เหมือนกบัคนไทย จากการจดัประชุมและการพฒันาร่วมกนัของนกัวิจยั
และประชาชนมลาบรีสามารถจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียววฒันธรรมมลาบรี และมีโครงสร้างการ
บริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว ทั้งน้ีไดมี้การฝึกทกัษะกระบวนการทาํงานและให้บริการ ซ่ึงผลท่ี
ได้พบว่ามลาบรีมีความสามารถทําได้ในระดับท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของพวกเขาโดยมี           
คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี นอกจากน้ียงัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพฒันามลาบรี เพื่อใหพ้วกเขาไดรั้บโอกาสการพฒันาเหมือนกบัคนไทย
ในประเทศไทย  

กาญจนา กนัภยั และคณะ (2552) ศึกษาถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดนํ้ า
อมัพวา ผลการวจิยั พบวา่ ขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวท่ีตลาด
นํ้าอมัพวา เพื่อซ้ือสินคา้ อาหารอร่อย ตามเพื่อน ชอบมาก เป็นเมืองเล็ก ๆ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้
ท่ีพกั การจดัแต่งร้านยอ้นยคุและตอ้งการมาดูและชมลกัษณะกิจกรรมในการรวมตวัมาเป็นตลาดนํ้ า 
ร้อยละ 25.88 เคยมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าอมัพวา 1 - 5 คร้ัง/ปี ร้อยละ 15.5 มาโดยรถยนตส่์วนตวั 
ร้อยละ 73.5 มาท่องเท่ียวเพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น ร้อยละ 74.21 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวใน
วนัอาทิตย์ ร้อยละ 40.8 นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าอมัพวาจะไม่คา้งคืน ร้อยละ 72.75 
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ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 2,500 บาทข้ึนไป ร้อยละ 25.5 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทาํเม่ือมา
ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าอมัพวา คือ รับประทานอาหาร ร้อยละ 30.64 อาหารท่ีนกัท่องเท่ียวทานมากท่ีสุด 
คือ ผดัไทกุง้สด ขนมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบทานมากท่ีสุด คือ ทองหยิบ/ทองหยอด นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะไม่เคยนัง่เรือชมห่ิงห้อย สินคา้ท่ีซ้ือไปเป็นของฝาก คือ เส้ือท่ีมีโลโก้ของอมัพวา ร้อยละ 
28.71 เป็นประโยคคําว่าอัมพวา ร้อยละ 26.72 สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัสมุทรสงครามท่ี
นกัท่องเท่ียวเคยไป คือ ตลาดแม่กลอง ร้อยละ 25 ผลการศึกษาขอ้มูลทางการตลาด พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินคา้และใช้บริการท่ีตลาดนํ้ าอมัพวา ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การท่ีนกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศดั้ งเดิมภายในร้านค้าต่าง ๆ ด้านราคา คือ อาหารและเคร่ืองด่ืมมีราคาเหมาะสม           
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย คือ ตลาดนํ้ าอัมพวามีช่ือเสียงและเป็นอันดับหน่ึงของตลาดนํ้ า        
และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การใหบ้ริการใส่บาตรตอนเชา้จากโครงการท่ีตลาดนํ้ าอมัพวาได้
จดัทาํข้ึน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้
และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และใช้บริการไม่แตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และการใช้
บริการของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าอมัพวา 

ชลระดา หนนัต๊ิ (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
แหล่งท่องเท่ียวในอาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” โดยการใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ
และออกแบบสอบถามจาํนวน 204 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน
ระดบัรายไดต่้อเดือนมีรายได ้10,000 - 20,000 บาท และมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วน
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาคร้ังแรกมีวตัถุประสงค์เดินทางมาพกัผ่อน ส่วนใหญ่
เดินทางมากับเพื่อน ยานพาหนะท่ีใช้เ ดินทางเป็นรถยนต์ส่วนตัว ลักษณะท่ีพักส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวพกัในโรงแรมเพราะมีความสะดวกและมีความปลอดภยัสูง ระยะเวลาในการพาํนกัใน
การท่องเท่ียว คือ 4 วนั ซ่ึงจากผลการศึกษานกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูลในการท่องเท่ียวผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตและโดยอนาคตจะกลับมาท่องเท่ียวอีก ส่วนในเร่ืองของปัจจัยท่ีมีผลทาํให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวนั้น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ และช่ืนชอบในธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

วฒันา มโนรัตน์ (2552) ได้วิจยัเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านผีมด อาํเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการ

DPU



42 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดาํเนินการโดยคณะกรรมการศูนยก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีกิจกรรมท่ีจดัให้
นักท่องเท่ียว ได้แก่ ชมสวนผลไม้ การเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกพืช สมุนไพร การแปรรูป
ผลผลิต การเท่ียววดั กิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนาและสังคมโดยมีการประสานงานกบัเทศบาล
ตาํบลบางบาล สาํนกังานเกษตรอาํเภอและเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีให้การสนบัสนุนและ
ความร่วมมือดา้นขอ้มูลของนกัท่องเท่ียว เครือข่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตรในภาคกลางเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาและส่งต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มบุคคลในชุมชน เจา้ของบา้นพกัและ
วิทยากรให้บริการท่ีพกั (โฮมสเตย)์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก สถานท่ีท่องเท่ียว วิทยากรบรรยายการ
สาธิต ป้ายสถานท่ี อาหารตาํรับพื้นบา้น ของท่ีระลึก งบประมาณการจดัการท่องเท่ียวได้รับการ
สนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และรายรับของนกัท่องเท่ียว 

ปัญหาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนบา้นผมีด ไดแ้ก่ 
      1.  คณะกรรมการศูนยก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความแตกต่างในดา้นอายุ อาชีพ และการศึกษา 
มีลกัษณะของความเป็นเครือญาติ                              
      2.  ปัญหาการจดักิจกรรมพบว่า นกัท่องเท่ียวมีจาํนวนไม่แน่นอน ทาํให้ศูนยก์ารท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและชาวบา้นมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริมเท่านั้น                       
      3.  ปัญหาการประสานงาน ขาดเครือข่ายท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั                       
      4.  ปัญหาการบริการดา้นท่ีพกัมีจาํนวนนอ้ยและมีขอ้จาํกดัดา้นกิจกรรมเน่ืองจากพื้นท่ีประสบ
ปัญหาอุทกภยัไม่สามารถมาท่องเท่ียวไดต้ลอดปี                         
      5.  ปัญหาขาดงบประมาณสนับสนุนและพฒันาแหล่งการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทั้งจากหน่วยงานทอ้งถ่ินและส่วนกลาง   
 วนัทนา ฉิมบา้นดอน (2552) ได้วิจยัเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในตาํบลบางใบไม ้
อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ ตาํบลบางใบไมมี้พฒันาการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
เร่ิมมาตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการส่งเสริมการท่องเท่ียว เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ียากต่อการเขา้ถึง มี
เพียงการสัญจรทางนํ้ า ต่อมาเม่ือมีการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างสะพานตดัถนนเขา้
ไป การเดินทางสะดวกสบาย จึงไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ึน โดยการเปิดตวัตาํบลบางใบไม้
ออกสู่สายตาคนภายนอก ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานภาคใต ้เขต 5 ไดจ้ดัตลาดนํ้ า
ข้ึนท่ีบริเวณวดับางใบไม ้ทาํใหต้าํบลบางใบไมเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 
มีการจดัตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวคลองร้อยสาย (ในบางแม่นํ้ าตาปี) ข้ึนโดยการรวมตวักนัของ
ชาวชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อจดัการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียว ต่อมาในปี 2550 เร่ิมมีการจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บาง
ใบไม ้โดยการสนบัสนุนจากภาครัฐใหป้ระชาชนในตาํบลบางใบไมมี้ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวมาก
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ท่ีสุด โดยการให้แต่ละหมู่บา้นสร้างทรัพยากรการท่องเท่ียวข้ึนมา ไม่วา่จะเป็นวิถีการดาํเนินชีวิต 
วถีิการทาํเกษตรกรรม เนน้การอนุรักษว์ถีิชีวติ ประเพณี วฒันธรรมดั้งเดิมเอาไว ้เพื่อเป็นจุดขายดา้น
การท่องเท่ียวให้หลากหลายและแพร่หลายมากข้ึน ปัจจยัส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ข้ึนมาในตาํบลบางใบไม ้คือ การเป็นพื้นท่ีท่ีมีการทาํเกษตรกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเป็นแหล่ง
ผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศ การทาํสวนสมรม การทาํสวนตน้จากการประมง และการแปร
รูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้และเพื่อประโยชน์ในกิจกรรม
การท่องเท่ียว เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วตาํบลบางใบไม้ยงัมีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีลาํคลองเป็น
จาํนวนมากสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับสายนํ้ าและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึน การ
เดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีสะดวก ทาํให้นักท่องเท่ียวท่ีมีเวลาน้อยสามารถเขา้ไปท่องเท่ียวได้ รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเกิดข้ึนมีทั้งกิจกรรมทางนํ้ า กิจกรรมบา้นพกัโฮมสเตย ์กิจกรรม
ด้านการแสดงวิถีชีวิต ด้านการเกษตร และวฒันธรรม มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพียง 2 
ประเภท คือ 1) แหล่งท่องเท่ียวเกษตรประเภทชุมชน หรือหมู่บา้นท่องเท่ียวเกษตร ดาํเนินการใน
ลกัษณะเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในหมู่บา้น และ 2) แหล่งท่องเท่ียว
เกษตรประเภทเฉพาะรายบุคคล หรือรายกิจกรรม เป็นจุดท่องเท่ียวเกษตรท่ีเป็นสวน หรือไร่ของ
เกษตรกรรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในตาํบลบาง
ใบไมอ้อกเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีต่างร่วมมือกนัจดัการท่องเท่ียวให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวในบาง (คลองร้อยสาย) การมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ชุมชนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมใน
ดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในดา้นท่ีตนเอง
ถนดัและไม่มีขอ้จาํกดัในเง่ือนไขอ่ืน ๆ เช่น สถานท่ีหรือแหล่งเงินทุน ศกัยภาพของตาํบลบางใบไม้
ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน โดยการใชแ้บบประเมินศกัยภาพของชุมชน 
พบว่า ตาํบลบางใบไมมี้ศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดบัมาก ผล
การศึกษาโดยรวมนอกจากจะทาํให้ทราบและเขา้ใจพฒันาการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแล้ว
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ีตาํบลบางใบไมไ้ดต่้อไป 

เฟ่ืองฟ้า ฉาดฉาน (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเลือกซ้ือสินคา้ในกิจกรรมถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ถนนราชดาํเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จาํนวน 100 คน จากผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาจาก
ภาคเหนือ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นลูกจา้ง/พนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 
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15,000 บาท การท่องเท่ียวในกิจกรรมถนนคนเดินส่วนใหญ่เป็นการมาเท่ียวคร้ังท่ี 2 - 4 โดยมี
ลกัษณะมาเท่ียวกับครอบครัวเป็นการเท่ียวชมกิจกรรมโครงการถนนคนเดินของนักท่องเท่ียว 
ส่วนมากมีจุดประสงคเ์พื่อซ้ือสินคา้ สินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือและมีมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสูงสุด 
คือ อาหาร/เคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีมูลค่าสูงสุดถึง 19,760 บาท อาจเป็นเพราะอาหาร/เคร่ืองด่ืม มีราคา
ค่อนขา้งถูกหาซ้ือไดง่้ายในบริเวณกิจกรรมถนนคนเดิน นอกจากน้ีกิจกรรมถนนคนเดินจดัในเวลา
เยน็ ซ่ึงตรงกบัเวลาในการรับประทานอาหารของคนส่วนใหญ่ ดงันั้นผูค้นจึงนิยมซ้ืออาหารและ
เคร่ืองด่ืมมากเป็นพิเศษ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงมีความเห็นวา่ราคาของสินคา้และบริการท่ีนาํมา
จาํหน่ายในบริเวณกิจกรรมถนนคนเดินมีราคาท่ีสมเหตุสมผล ระยะเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมถนนคน
เดินประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง โดยไดรั้บขอ้มูลของถนนคนเดินท่ีสําคญัคือ แหล่งขอ้มูลจากเพื่อน/ญาติ/
คนรู้จกั ประโยชน์จากกิจกรรมถนนคนเดินท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ เป็นการ
ขายสินคา้และบริการ และนกัท่องเท่ียวทั้งหมดมีความตอ้งการท่ีจะให้มีการจดักิจกรรมถนนคนเดิน
ต่อไปด้วย เหตุผลหลกัคือ เป็นการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวยงัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในกิจกรรมถนนคนเดินเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ขาดแคลนห้องนํ้ า ท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอ ปัญหาการจราจรติดขดั การจดัระเบียบสินคา้ ขอทานมาก และสินคา้ไม่มีคุณภาพ    
                 กมลวณัย ์โมราศิลป์ และคณะ (2551) วิจยัยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขุน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ จุดแข็งดา้นทรัพยากร
การท่องเท่ียว คือ สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การเกษตร ปลูกผลไมไ้ดห้ลากหลายประเภทผลผลิตท่ีมี
คุณภาพและมีจาํหน่ายตลอดปี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัใกล้เคียง เช่น เข่ือนรัชประภา อุทยาน
แห่งชาติเขาสก จุดอ่อน คือ ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียว เช่น การบริการ 
การตอ้นรับ เกษตรกรไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม และยงัไม่มีกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี โอกาส 
คือ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามนโยบายกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา การให้ความสําคญัเร่ืองการท่องเท่ียวของทุกภาคส่วน อุปสรรค คือ ขาดการ
สนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน เช่น เร่ืองความรู้ดา้นการเกษตร สาธารณูปโภคพื้นฐาน และชุมชน
ขาดความเขม้แข็ง ชุมชนร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้การเกษตร ผูน้ําแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน ยกระดับสินค้าการเกษตรสู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP 2) การ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืน 3) การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการท่องเท่ียว 
4) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
                 กิติพจน์ แสนสิงห์ (2551) วจิยัรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนบา้นบวัเทิง ตาํบลท่าช้าง อาํเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวดั
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อุบลราชธานี ไดรู้ปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 6 ฐานการเรียนรู้ คือ การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ี
ศาลากลางบา้นด้วยการมอบดอกไม้ให้นักท่องเท่ียว การบริการนํ้ าด่ืมสมุนไพร และผลไมต้าม
ฤดูกาล การแสดงฟ้อนรําตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มผูสู้งอายแุละนกัเรียน  
                 ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 - 6 ไดแ้ก่ ฐานการสักการบูชา ฐานเยี่ยมชมศูนยส์าธิตการตลาด ฐาน
สวนเกษตรผสมผสาน 3 แห่ง ฐานสวนแกว้มงักร ฐานไหวปู้่ เจา้ดอนตา ฐานวถีิชีวิตคนริมมูล ชุมชน
ใช้กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี 
วถีิชีวติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม        
                วชัรี พืชผล และเนาวรัตน์ คงวิเชียรวฒัน์ (2551) ศึกษารูปแบบการส่ือความหมาย การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษา สวนสมุนไพร ตาํบลคลองปราบ อาํเภอนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไดรู้ปแบบเส้นทางภายในสวนสมุนไพรหน่ึงเส้นทางโดยมีจุดแวะชมภายในสวนสมุนไพรโดยมี
กิจกรรมและการส่ือความหมายจากเอกสารคู่มือ แผน่พบัรวมถึงป้ายส่ือความหมายต่าง ๆ นอกจาก
รูปแบบเส้นทางภายในสวนแล้วยงัมีเส้นทางเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสวนสมุนไพรกับแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงกบัสวนสมุนไพร ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และโรงนวด ซ่ึงเป็น
การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่เป็นลกัษณะของเชิงเกษตรสุขภาพ เน่ืองจากลกัษณะเด่น
ของสวนสมุนไพรเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีดีต่อสุขภาพ         
                นฐัพงศ ์คุมา (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอาํเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการมา
ท่องเท่ียวอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ศึกษาความเห็นของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เดินทางมาท่องเท่ียว อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีการเก็บขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลน้ีใช้ขอ้มูลปฐม
ภูมิโดยการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์ 389 ชุด จากนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอาํเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการใชส้ถิติเชิงพรรณนาและ
การทดสอบความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวโดยสถิติ
ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาเท่ียวคร้ังแรก มีระยะเวลาใน
การพาํนกัเฉล่ียประมาณ 2 - 3 วนั โดยความคิดเห็นจากนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลให้เลือกมา
ท่องเท่ียวในอาํเภอปายนั้นอนัดบัแรก คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมา คือ เร่ือง
ความสวยงามความช่ืนชอบในธรรมชาติ                                                           
                ปริญญ์ อภิวงศ์วาร (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียววฒันธรรมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ใช้กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
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บงัเอิญ จาํนวน 109 ตวัอยา่ง สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นไดใ้ช ้วิธีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการออกแบบสอบถามพบวา่ลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบวา่มีเพศชายและ
เพศหญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยนกัท่องเท่ียวมีอายุเฉล่ีย 29.83 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ สาํหรับระดบัการศึกษาพบวา่มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวคือ 20,205.12 บาท สําหรับแหล่งขอ้มูลท่ี
สาํคญัท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวคือ เพื่อน ญาติ และคนรู้จกั พฤติกรรม
การท่องเท่ียววฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้น พบว่านกัท่องเท่ียวชาว
ไทยให้ความสนใจกบัปัจจยัทางดา้น บรรยากาศ สภาพภูมิอากาศ การมาท่องเท่ียววฒันธรรมและ
การมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติตามลาํดบั           
                 ทิพย์สุดา ดาํรงหัด (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การท่องเท่ียว และความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของคนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าในด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15 - 25 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจา้งบริษทัและร้านคา้ รายได้ต่อเดือน 10,000 บาทหรือตํ่ากว่า โดยมี
วตัถุประสงค์คือท่องเท่ียว พกัผ่อน ผูท่ี้ร่วมเดินทางเป็นครอบครัวและญาติ เดินทางเองโดยใช้
พาหนะส่วนตวั สนใจแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ผูท่ี้ตดัสินใจในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ี
จะไปคือครอบครัวและญาติ ไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวจากการบอกเล่าปากต่อปาก กิจกรรมท่ีมกัทาํ
คือการชมทิวทศัน์ นัง่เล่น ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการเดินทางคือเร่ืองเส้นทาง     
                 ทศัน์วรรณ วิพุธกษมานนท์ (2545) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวชายหาดบางแสนของผูเ้ยี่ยมเยียน จากการศึกษาพบว่า ผูม้าเท่ียว
ส่วนมากเป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 29 ปี เป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานหรือ
ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 - 9,999 บาทต่อเดือน เพื่อนเป็นผูแ้นะนาํมาเท่ียว ทราบ
ขอ้มูลชายหาดบางแสนจากหนงัสือหรือนิตยสาร เดินทางมาท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวั ค่าใชจ่้าย
คร้ังละ 500 - 900 โดยเสียค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท่องเท่ียว พบวา่ปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางมีความสาํคญัมากท่ีสุด    
                 คัคณางค์ วรักษ์จุนเกียรติ (2543)  ศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมและความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวบนเกาะเกร็ด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียว และเพื่อทราบความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวบนเกาะเกร็ด      
จากการศึกษาพบว่า  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวบนเกาะเกร็ดคร้ังน้ี เป็นคร้ังแรก                     
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โดยวตัถุประสงค์ คือ เพื่อท่องเท่ียวและพกัผ่อนส่วนตวั ส่วนใหญ่มากบักลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว
และญาติ กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวมกักระทาํขณะอยูบ่นเกาะเกร็ด 3 อนัดบัแรก คือ เดินเท่ียว ซ้ือของ
ฝากกลบับา้น และรับประทานอาหาร นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมาเกาะเกร็ดซํ้ าอีก   
                 เพญ็วภิา ทรงบณัฑิต (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน
ไร่องุ่น ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 30 - 49 ปี การศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี ใน 1 ปี ท่ีผ่านมาไดม้าท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นเพียง 1 คร้ัง     
มีเพื่อนและญาติเป็นผูใ้ห้ข้อมูลในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว โดยเลือกใช้รถยนต์ส่วนตวัในการ
เดินทาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ความดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวสวนเกษตร และร่วมเดินทางมากบัครอบครัวมาในวนัหยดุสุดสัปดาห์        
                 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ
เอกสารวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย 

แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียว แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง ขอ้มูลสวนเกษตร สวนสุภทัรา
แลนด์ ขอ้มูลสวนเกษตร สวนยายดา ป้าบุญช่ืน ขอ้มูลสวนเกษตร สวนคุณไพบูลย ์และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง และได้นํามาสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม โดยระบุตัวแปรท่ีอยู่ในกรอบความคิด      

ให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย     

และนิยามศพัท์ ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเพื่อทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการศึกษาถึง “พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง”   

 

2.9  กรอบแนวคิดในการวจัิย     
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวความคิดใน
การศึกษา ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน และด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ความสนใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือ
ของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ี
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สวนเกษตร จงัหวดัระยอง การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง รูปแบบการ
เท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 
ปีข้างหน้าท่ีสวนเกษตร จังหวัดระยอง ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดงัแสดงในภาพน้ี   
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2.9.1 กรอบแนวความคิด                   
                       ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม  
 (Independent Variables)                                             (Dependent Variables)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ                                       
2. อาย ุ                                      
3. ระดบัการศึกษา                    
4. อาชีพ                                     
5. รายไดต่้อเดือน 

 

 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง 
 

1. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง                             
2. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
3. ผู ้ท่ี เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง 
4. ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง 
5. เคยเดินทางมาท่องเ ท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง                                               
6. ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง  
8. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง  
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                            ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม  
 (Independent Variables)                                             (Dependent Variables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ                                       
2. อาย ุ                                      
3. ระดบัการศึกษา                    
4. อาชีพ                                     
5. รายไดต่้อเดือน 

 

 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง 

 
9. ความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
การมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  
10. ค่าใชจ่้ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของ
ท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง                            
11. การเข้าร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
12. การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
13. ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง  
14. รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง                              
15. ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง วิธีการด าเนินการ
วจิยัในคร้ังน้ี มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี    
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั    
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล    
 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว

เชิงเกษตรท่ีสวนเกษตรจงัหวดัระยอง ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีไดจ้ากสวนเกษตร ซ่ึงมีทั้งส้ิน 21 สวน
เกษตร ไดแ้ก่ 1) ชุมชนเกษตรบา้นชากมะกรูด 2) ท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นคลองบางบ่อ 3) ท่องเท่ียว
เชิงเกษตรบา้นสมุนไพรไทย 4) บา้นสวนคลองปลากา้ง 5) สวน ที เอ็น 6) สวนบี เจ การ์เดน้ วิลล ์
แอนด ์รีสอร์ท 7) สวนอรัญ 8) สวนเจริญพีระวฒัน์ 9) สวนคุณนอ้ย 10) สวนล าดวน 11) สวนลุงพา 
12) สวนลุงทองใบ 13) สวนมงัคุดไทย (สวนคุณปัญญา) 14) สวนปาหนัน 15) สวนคุณไพบูลย ์  
16) สวนผู ้ใหญ่เสวต 17) สวนผูใ้หญ่สมควร 18) สวนประสมทรัพย์ 19) สวนสุภัทราแลนด ์         
20) สวนอุดมโภชน์ และ 21) สวนยายดา ป้าบุญช่ืน แต่ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษา    
3 สวนเกษตร โดยก าหนดเกณฑ์โดยพิจารณาจากปี พ.ศ. ท่ีเปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ 
1) สวนสุภทัราแลนด์ เปิด ปี พ.ศ. 2540 ด าเนินการมา 18 ปี 2) สวนยายดา ป้าบุญช่ืน เปิด ปี พ.ศ. 
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2545 ด าเนินการมา 13 ปี และ 3) สวนคุณไพบูลย ์เปิด ปี พ.ศ. 2550 ด าเนินการมา 8 ปี ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2557 พบวา่ มีนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 39,197 คน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 3 สวนดงักล่าว ไดแ้ก่       
1) สวนสุภทัราแลนด ์2) สวนยายดา ป้าบุญช่ืน และ 3) สวนคุณไพบูลย ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 396 
คน ช่วงเวลาท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลระหวา่งเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 การค านวณขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความ
เช่ือมัน่ท่ี 59% ความผดิพลาดไม่เกิน 9% ดงัสูตรของ Yamane (1967) ดงัน้ี 

 

n = 
 

       
 

เม่ือ   n          = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  N          = จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e           =   ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 
 แทนค่าจากสูตร  

N = 39,197   
  e = 0.05 

ค่าท่ีค  านวณไดคื้อ 

n = 
      

               
 

n = 396 
 

ท าการสุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
โดยการแบ่งตามสัดส่วนของแต่ละสวนจากจ านวนของนักท่องเท่ียวท่ีผ่านมาในแต่ละสวน          
ทั้ง 3 สวน ไดแ้ก่ สวนสุภทัราแลนด ์26,763 คน (68.27%) จ านวนแบบสอบถาม 270 ชุด สวนยายดา 
ป้าบุญช่ืน 10,944 คน (27.92%) จ านวนแบบสอบถาม 110 ชุด และสวนคุณไพบูลย  ์ 1,490 คน 
(3.80%) จ านวนแบบสอบถาม 16 ชุด โดยใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 396 กลุ่มตวัอยา่ง 
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สวน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. สวนสุภทัราแลนด ์ 26,763 270 
2. สวนยายดา ป้าบุญช่ืน 10,944 110 
3. สวนคุณไพบูลย ์ 1,490 16 

รวม 39,197 396 
 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง สร้างค าถามดว้ยค าถามปลายปิด (Closed-end) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                   ส่วนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ยานพาหนะใน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ข้อมูลเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง การเข้าร่วม
กิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง การมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จังหวดัระยอง รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง     
ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้งหนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล      
 ผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นท่ีโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีสวนเกษตรทั้ง 3 สวน 
ไดแ้ก่ สวนสุภทัราแลนด ์สวนยายดา ป้าบุญช่ืน และสวนคุณไพบูลย ์จ  านวน 396 คน  
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล       
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 5 ขอ้ค าถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอโดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency)     
และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว 

3.4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ย ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้น
ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ดา้นความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ดา้นระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ด้านรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้งหน้าท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอโดยวิธีการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายดว้ยการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว 

3.4.3 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ตวัแปรตาม คือ วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ผูท่ี้เดินทาง
มาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ข้อมูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ
เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ค่าใชจ่้ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของ
ท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง การเข้าร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร       
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จงัหวดัระยอง การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง รูปแบบการเท่ียวชมการ
ท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง และความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้ง
หนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square) DPU



 
 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง” ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหวา่งวนัท่ี 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 396 คน โดยจะขอน าเสนอ
การวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี    

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ของ
ผูต้อบค าถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์    

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง       

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง   
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 396 คน จ าแนกจ านวน (ความถ่ี) 

และค่าร้อยละ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง พบวา่      
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง ของ

ผู้ตอบค าถาม จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยัดา้น  
                    ประชากรศาสตร์ 
         
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ   
ชาย 142 35.9 
หญิง 254 64.1 
รวม 396 100.0 

                  อายุ (ปี) 
20 ปี หรือต ่ากวา่ 35 8.8 

21 - 30 ปี 182 46.0 
31 - 40 ปี 121 30.6 
41 - 50 ปี 48 12.1 

มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 10 2.5 
รวม 396 100.0 

            ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 183 46.2 

ปริญญาตรี 179 45.2 
ตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป 34 8.6 

รวม 396 100.0 

                   อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 51 12.9 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
รับราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 
53 13.4 

พนกังานบริษทัเอกชน 236 59.6 
ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 49 12.4 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/

เกษียณอาย ุ
7 1.8 

รวม 396 100.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท 62 15.7 

10,001 - 25,000 บาท 215 54.3 
25,001 - 40,000 บาท 81 20.5 
40,001 - 60,000 บาท 24 6.1 

60,001 บาทข้ึนไป 14 3.5 
รวม 396 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 396 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 และเพศชาย มีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9       
มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 182 คน (ร้อยละ 46.0) รองลงมา คือ 31 - 40 ปี จ  านวน 121 คน   
(ร้อยละ 30.6) และ 41 - 50 ปี จ  านวน 48 คน (ร้อยละ 12.1) ตามล าดบั มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีจ านวน 183 คน (ร้อยละ 46.2) ปริญญาตรี มีจ านวน 179 คน (ร้อยละ 45.2) และตั้งแต่
ปริญญาโทข้ึนไป มีจ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.6) ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา คือ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.4 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ จ านวน 7 คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 25,000 บาท จ านวน 215 คน             
คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ 25,001 - 40,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 รายได้
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ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และรายไดต่้อเดือน 40,001 - 
60,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง 

                    
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว  
                    ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 
วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร 316 79.8 
เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร 40 10.1 
เพื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร        22 5.6 
เพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร 18 4.5 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร จ านวน 316 คน (ร้อยละ 79.8) รองลงมา 
คือ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร จ านวน 40 คน (ร้อยละ 10.1) เพื่อซ้ือสินคา้ทางการ
เกษตร จ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.6) และต ่าสุดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร จ านวน 18 คน 
(ร้อยละ 4.5)   

   
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่อง 

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ตนเอง 68 17.2 
ครอบครัว 149 37.6 
เพื่อน ๆ 149 37.6 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ท่ีท างาน 30 7.6 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง มากบัครอบครัว จ านวน 149 คน (ร้อยละ 37.6) และมากบัเพื่อน ๆ จ านวน 149 คน        
(ร้อยละ 37.6) เท่ากนั รองลงมา คือ มาดว้ยตนเอง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 17.2) และต ่าสุดมากบัท่ี
ท างาน จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.6)  

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ี 

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
คนเดียว 6 1.5 
กบัครอบครัว 161 40.7 
กบัเพื่อน ๆ                                       181 45.7 
กบัท่ีท างาน 48 12.1 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มา

กบัเพื่อน ๆ จ านวน 181 คน (ร้อยละ 45.7) รองลงมา คือ มากับครอบครัว จ านวน 161 คน         
(ร้อยละ 40.7) และมากบัท่ีท างาน จ านวน 48 คน (ร้อยละ 12.1) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

 
ยานพาหนะในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รถยนตส่์วนตวั 309 78.0 
รถโดยสารประจ าทาง   15 3.8 
บริษทัน าเท่ียว                24 6.1 
รถเช่า 48 12.1 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง โดยรถยนตส่์วนตวั จ านวน 309 คน (ร้อยละ 78.0) รองลงมา คือ มาโดยรถเช่า จ  านวน 48 
คน (ร้อยละ 12.1) และมากบับริษทัน าเท่ียว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.1) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร  

จงัหวดัระยอง 
 

จ านวนคร้ัง   จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 คร้ัง                265 66.9 
2 คร้ัง 91 23.0 
3 คร้ัง 18 4.5 
4 คร้ังข้ึนไป 22 5.6 

รวม 396 100.0 
  
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 

จงัหวดัระยอง 1 คร้ัง จ านวน 265 คน (ร้อยละ 66.9) รองลงมา คือ 2 คร้ัง จ านวน 91 คน             
(ร้อยละ 23.0) และ 4 คร้ังข้ึนไป จ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.6) ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมา 
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

 
ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ 277 69.9 
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 42 10.6 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- วนัหยดุเทศกาล 77 19.4 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง มาท่องเท่ียววนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์จ านวน 277 คน (ร้อยละ 69.9) 
รองลงมา คือ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ - วนัหยุดเทศกาล จ านวน 77 คน (ร้อยละ 19.4) และต ่าสุด         
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ จ านวน 42 คน (ร้อยละ 10.6) 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวน 

 เกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Facebook ของทางสวนเกษตร 83 21.0 
เวบ็ไซตข์องทางสวนเกษตร 75 18.9 
ส่ือส่ิงพิมพ/์หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 16 4.0 
ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ 25 6.3 
เพื่อน ๆ แนะน า 171 43.2 
ข้อมูลจาก/ททท ./องค์กรด้านการ
ท่องเท่ียว 

26 6.6 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อน ๆ แนะน า จ านวน 171 คน (ร้อยละ 43.2) รองลงมา คือ Facebook    
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ของทางสวนเกษตร จ านวน 83 คน (ร้อยละ 21.0) และเวบ็ไซตข์องทางสวนเกษตร จ านวน 75 คน   
(ร้อยละ 18.9) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ 500 บาท                                68 17.2 
500 - 1,000 บาท 148 37.4 
1,001 - 1,500 บาท 81 20.5 
มากกวา่ 1,500 บาท 97 24.5 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท จ านวน 148 คน (ร้อยละ 37.4) รองลงมา คือ มากกวา่ 
1,500 บาท จ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.5) และ 1,001 - 1,500 บาท จ านวน 81 คน (ร้อยละ 20.5) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการ 

  เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ผลไมส้ด 319 80.6 
ผลไมแ้ปรรูป 43 10.9 
พืชพนัธ์ุเพาะปลูก 34 8.6 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ

เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ้ือผลไมส้ด จ านวน 319 คน (ร้อยละ 80.6) 
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รองลงมา คือ ซ้ือผลไมแ้ปรรูป จ านวน 43 คน (ร้อยละ 10.9) และต ่าสุดซ้ือพืชพนัธ์ุเพาะปลูก 
จ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.6)  

 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามค่าใชจ่้ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมือง 

  และของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพือ่ซ้ือของ
พืน้เมืองและของที่ระลกึ 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

0 บาท (ไม่มีค่าใชจ่้าย) 38 9.6 
ไม่เกิน 500 บาท 138 34.8 
500 - 1,000 บาท 151 38.1 
1,001 - 1,500 บาท 40 10.1 
มากกวา่ 1,500 บาทข้ึนไป 29 7.3 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมือง

และของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท จ านวน 151 คน (ร้อยละ 38.1) 
รองลงมา คือ ไม่เกิน 500 บาท จ านวน 138 คน (ร้อยละ 34.8) และ 1,001 - 1,500 บาท จ านวน 40 
คน (ร้อยละ 10.1) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามการเขา้ร่วมกิจกรรมในการมา 

  ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมา
ท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

นัง่รถเท่ียวชมสวนเกษตร 97 24.5 
เพาะปลูกพืชพนัธ์ุทางการเกษตร 16 4.0 
ถ่ายรูป/ชมววิในสวนเกษตร 96 24.2 
เยีย่มชมการสาธิตในสวนเกษตร 37 9.3 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมา
ท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชิมผลไมน้านาชนิด 150 37.9 
รวม 396 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

ร่วมกิจกรรมชิมผลไมน้านาชนิด จ านวน 150 คน (ร้อยละ 37.9) รองลงมา คือ นัง่รถเท่ียวชมสวน
เกษตร จ านวน 97 คน (ร้อยละ 24.5) และถ่ายรูป/ชมวิวในสวนเกษตร จ านวน 96 คน (ร้อยละ 24.2) 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว 

  เชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

การมีส่วนร่วมกบัแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เสริมสร้างรายได้ให้แก่สวน
เกษตร 

222 56.1 

มี ส่วนร่วมกิจกรรมในสวน
เกษตร 

85 21.5 

มีการแลกเปล่ียนความรู้ด้าน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

87 22.0 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ในด้านเสริมสร้างรายได้ให้แก่สวนเกษตร จ านวน 222 คน (ร้อยละ 56.1) รองลงมา คือ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 87 คน (ร้อยละ 22.0) และต ่าสุดมีส่วนร่วม
กิจกรรมในสวนเกษตร จ านวน 85 คน (ร้อยละ 21.5) 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ี 
  สวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ระยะเวลาทีม่าใช้ในการ
ท่องเทีย่ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไปเชา้ - เยน็กลบั 311 78.5 
คา้งคืน 70 17.7 
คา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 15 3.8 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไปเชา้ - เยน็กลบั จ านวน 311 คน (ร้อยละ 78.5) รองลงมา คือ คา้งคืน 
จ านวน 70 คน (ร้อยละ 17.7) และต ่าสุดคา้งคืนมากกวา่ 1 คืน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.8) 

 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี 

  สนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

รูปแบบการเที่ยวชมทีส่นใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้ 216 54.5 
รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้ 19 4.8 
รูปแบบชุมชนการเกษตร 14 3.5 
รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ ์ 30 7.6 
รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน 117 29.5 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี

สนใจ รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้จ านวน 216 คน (ร้อยละ 54.5) รองลงมา คือ รูปแบบเกษตรแบบ
ผสมผสาน จ านวน 117 คน (ร้อยละ 29.5) รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ ์จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.6) 
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รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้จ านวน 19 คน (ร้อยละ 4.8) และต ่าสุดรูปแบบชุมชนการเกษตร จ านวน 
14 คน (ร้อยละ 3.5) 

 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียว 

  ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
 

ความตั้งใจทีจ่ะกลบัมา
ท่องเทีย่วภายใน 1 ปีข้างหน้า 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 คร้ัง 127 32.1 
2 คร้ัง 52 13.1 
ไม่แน่ใจ 217 54.8 

รวม 396 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง ไม่แน่ใจ จ านวน 217 คน (ร้อยละ 54.8) รองลงมา คือ 1 คร้ัง จ านวน 127 คน 
(ร้อยละ 32.1) และต ่าสุด 2 คร้ัง จ านวน 52 คน (ร้อยละ 13.1) 

 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง  

 

3.1  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ   

3.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาย ุ  

3.3  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 3.4   การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จังหวัดระยอง จ าแนกตามอาชีพ
 3.5  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
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3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 

 
ตารางที ่4.17 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 

วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

เพื่อพกัผอ่น
เท่ียวชมสวน

เกษตร 

เพื่อหา
ประสบการณ์
ใหม่ในสวน
เกษตร 

เพื่อซ้ือสินคา้
ทางการ
เกษตร 

เพื่อศึกษาหา
ความรู้ทาง
การเกษตร 

ชาย 76.8 12.0 5.6 5.6 
1.602 0.659 

หญิง 81.5 9.1 5.5 3.9 
 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์ในการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.18  ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว 

2 Sig. คนเดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ กบัท่ีท างาน 

ชาย 3.5 45.1 42.3 9.2 
9.125 .028* 

หญิง .4 38.2 47.6 13.8 
 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศหญิงเดินทางมากบั
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เพื่อน ๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ เพศชายเดินทางมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
45.1 อนัดบั 3 เพศชายมากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 42.3 

             
ตารางที ่4.19 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
  

เพศ 

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. รถยนต์
ส่วนตวั 

รถโดยสาร
ประจ าทาง 

บริษทัน าเท่ียว รถเช่า 

ชาย 85.9 4.9 4.2 4.9 
13.202 .004* 

หญิง 73.6 3.1 7.1 16.1 
 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศชายเดินทางมา
ท่องเท่ียวโดยรถยนต์ส่วนตวั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.9 รองลงมา คือ เพศหญิงเดินทางมา
ท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 73.6 อนัดบั 3 เพศหญิงเดินทางมาท่องเท่ียวโดยรถเช่า 
คิดเป็นร้อยละ 16.1  
                     
ตารางที ่4.20 ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. วนัเสาร์ - 
วนัอาทิตย ์

วนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- 
วนัหยดุเทศกาล 

ชาย 67.6 14.8 17.6 
4.211 .122 

หญิง 71.3 8.3 20.5 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมา

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.21 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

 

เพศ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยวทีส่วนเกษตร  

2 Sig. 

Facebook 
ของทาง
สวน
เกษตร 

เวบ็ไซต์
ของทาง
สวน
เกษตร 

ส่ือส่ิงพิมพ/์
หนงัสือพิมพ/์ 
นิตยสาร 

ส่ือวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

เพื่อน ๆ 
แนะน า 

ขอ้มูล
จาก/
ททท./
องคก์ร
ดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ชาย 19.7 18.3 5.6 7.7 42.3 6.3 
2.382 .794 

หญิง 21.7 19.3 3.1 5.5 43.7 6.7 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.22 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

  

เพศ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. ต ่ากวา่ 500 
บาท 

500 - 1,000 
บาท 

1,001 - 
1,500 บาท 

มากกวา่ 
1,500 บาท 

ชาย 17.6 33.1 21.8 27.5 
3.227 .665 

หญิง 16.9 39.8 19.7 22.8 
 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว

ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.23 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
  ระยอง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการมา

ท่องเทีย่ว 2 Sig. 
ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป พืชพนัธ์ุเพาะปลูก 

ชาย 75.4 11.3 13.4 
6.705 .035* 

หญิง 83.5 10.6 5.9 
 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศ
หญิงสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมา 
คือ เพศชายสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกับผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 75.4 อนัดบั 3       
เพศชายสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรเก่ียวกบัพืชพนัธ์ุเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 13.4 
 
ตารางที ่4.24 การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
นัง่รถ
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพาะปลูก
พืช

พนัธ์ุทาง
การเกษตร 

ถ่ายรูป/
ชมววิใน
สวน
เกษตร 

เยีย่มชม
การสาธิต
ในสวน
เกษตร 

ชิมผลไม้
นานา
ชนิด 

ชาย 23.2 6.3 22.5 13.4 34.5 
7.827 .098 

หญิง 25.2 2.8 25.2 7.1 39.8 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียว

ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.25 การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
  ระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 

การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

2 Sig. 
เสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่
สวนเกษตร 

มีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สวนเกษตร 

มีการแลกเปล่ียนความรู้
ดา้นการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร 
ชาย 54.2 23.9 21.8 

1.887 .596 
หญิง 57.1 20.1 22.0 

  
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.26 ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว 

2 Sig. ไปเชา้ - เยน็
กลบั 

คา้งคืน คา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 

ชาย 73.2 23.2 3.5 
4.708 .095 

หญิง 81.5 14.6 3.9 
 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.27 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 

รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเทีย่วทีส่นใจ 

2 Sig. 
รูปแบบ
สวน
เกษตร
ผลไม ้

รูปแบบ
สวน
เกษตร
ดอกไม ้

รูปแบบ
ชุมชน

การเกษตร 

รูปแบบ
เกษตร
เชิง

อนุรักษ ์

รูปแบบ
เกษตร
แบบ

ผสมผสาน 
ชาย 52.1 4.9 5.6 12.0 25.4 

9.971 .041* 
หญิง 55.9 4.7 2.4 5.1 31.9 
 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี

สนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศหญิง
สนใจรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 55.9 
รองลงมา คือ เพศชายสนใจรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร รูปแบบสวนเกษตร
ผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 52.1 อนัดบั 3 เพศหญิงสนใจรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
 

3.2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตามอายุ 
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ตารางที ่4.28 แสดงความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
  ช่วงอาย ุ
 

อาย ุ

วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
เพื่อพกัผอ่น
เท่ียวชม

สวนเกษตร 

เพื่อหา
ประสบการณ์
ใหม่ในสวน
เกษตร 

เพื่อซ้ือ
สินคา้
ทางการ
เกษตร 

เพื่อศึกษาหา
ความรู้ทาง
การเกษตร 

20 ปี หรือต ่ากวา่ 65.7 14.3 .0 20.0 

45.029 0.00* 

21 - 30 ปี 85.2 6.6 5.5 2.7 
31 - 40 ปี 81.8 9.9 8.3 .0 
41 - 50 ปี 64.6 20.8 4.2 10.4 
มากกวา่ 51 ปีข้ึน
ไป 

80.0 10.0 .0 10.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ 21 - 30 ปี      
มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 85.2 
รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 81.8 อนัดบั 3 อายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป มีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 80.0 
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ตารางที ่4.29 ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

  

อาย ุ
ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว 

2 Sig. 
คนเดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ กบัท่ีท างาน 

20 ปี หรือ
ต ่ากวา่ 

.0 62.9 31.4 5.7 

21.868 .039* 
21 - 30 ปี .5 35.7 48.9 14.8 
31 - 40 ปี 3.3 39.7 45.5 11.6 
41 - 50 ปี 2.1 37.5 52.1 8.3 
มากกวา่ 51 
ปีข้ึนไป 

.0 80.0 10.0 10.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จังหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุมากกว่า 51           
ปีข้ึนไป เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ อายุ 20 ปี 
หรือต ่ากวา่ เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 62.9 อนัดบั 3 อายุ 41 - 50 
ปี เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 52.1 
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ตารางที ่4.30 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ
ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. รถยนต์
ส่วนตวั 

รถโดยสาร
ประจ าทาง 

บริษทัน า
เท่ียว 

รถเช่า 

20 ปี หรือต ่า
กวา่ 

71.4 20.0 8.6 .0 

46.654 .000* 
21 - 30 ปี 78.0 2.7 2.7 16.5 
31 - 40 ปี 76.9 2.5 8.3 12.4 
41 - 50 ปี 81.3 .0 12.5 6.3 
มากกวา่ 51 ปี
ข้ึนไป 

100.0 .0 .0 .0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 51 ปี
ข้ึนไป เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ 
อายุ 41 - 50 ปี เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 81.3 อนัดบั 
3 อาย ุ21 - 30 ปี เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



77 

ตารางที ่4.31 ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วง 
   อาย ุ
 

อาย ุ
ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. วนัเสาร์ - วนั
อาทิตย ์

วนัจนัทร์ - วนั
ศุกร์ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- 
วนัหยดุเทศกาล 

20 ปี หรือต ่ากวา่ 88.6 5.7 5.7 

35.297 .000* 

21 - 30 ปี 72.5 8.2 19.2 
31 - 40 ปี 60.3 9.1 30.6 
41 - 50 ปี 68.8 27.1 4.2 
มากกวา่ 51 ปีข้ึน
ไป 

80.0 10.0 10.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ 20 ปี หรือต ่า
กวา่ มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว มาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมา 
คือ อายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว มาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว มาวนัเสาร์ -             
วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 72.5 
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ตารางที ่4.32 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยวทีส่วนเกษตร 

2 Sig. 

Facebook 
ของทาง
สวน
เกษตร 

เวบ็ไซต์
ของทาง
สวน
เกษตร 

ส่ือ
ส่ิงพิมพ/์
หนงัสือ
พิมพ/์
นิตยสาร 

ส่ือวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

เพื่อน ๆ 
แนะน า 

ขอ้มูลจาก/
ททท./
องคก์ร
ดา้นการ
ท่องเท่ียว 

20 ปี หรือ
ต ่ากวา่ 

40.0 22.9 5.7 2.9 25.7 2.9 

31.925 .044* 

21 - 30 ปี 22.5 17.6 4.4 5.5 45.6 4.4 
31 - 40 ปี 19.0 21.5 5.0 7.4 38.0 9.1 
41 - 50 ปี 10.4 12.5 .0 10.4 58.3 8.3 
มากกวา่ 
51 ปีข้ึน
ไป 

.0 30.0 .0 .0 50.0 20.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปี มีขอ้มูล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดยเพื่อน ๆ แนะน า คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ อายุ
มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดยเพื่อน ๆ แนะน า คิดเป็นร้อยละ 
50.0 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี มีขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดยเพื่อน ๆ แนะน า       
คิดเป็นร้อยละ 45.6 
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ตารางที ่4.33 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วงอายุ 
 
 

อาย ุ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. ต ่ากวา่ 500 
บาท 

500 - 1,000 
บาท 

1,001 - 
1,500 บาท 

มากกวา่ 
1,500 บาท 

20 ปี หรือ
ต ่ากวา่ 

28.6 42.9 14.3 11.4 

32.828 .035* 

21 - 30 ปี 18.7 37.4 23.1 20.3 
31 - 40 ปี 10.7 40.5 19.0 29.8 
41 - 50 ปี 20.8 29.2 20.8 29.2 
มากกวา่ 
51 ปีข้ึน
ไป 

10.0 20.0 10.0 60.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ 20 ปี หรือต ่า
กวา่ มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา คือ อาย ุ
31 - 40 ปี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 อนัดบั 3 อาย ุ
21 - 30 ปี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 
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ตารางที ่4.34 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั    
                      ระยอง จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการมา
ท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป พืชพนัธ์ุ

เพาะปลูก 
20 ปี หรือต ่ากวา่ 62.9 20.0 17.1 

17.088 .029* 

21 - 30 ปี 82.4 10.4 7.1 
31 - 40 ปี 86.8 8.3 5.0 
41 - 50 ปี 68.8 14.6 16.7 
มากกวา่ 51 ปีข้ึน
ไป 

90.0 .0 10.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 51 ปีข้ึนไป สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 90.0 
รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 
86.8 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 
82.4 
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ตารางที ่4.35 การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วง 
                      อาย ุ
 

อาย ุ

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
นัง่รถ
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพาะปลูก
พืช

พนัธ์ุทาง
การเกษตร 

ถ่ายรูป/
ชมววิใน
สวน
เกษตร 

เยีย่มชม
การสาธิต
ในสวน
เกษตร 

ชิมผลไม้
นานา
ชนิด 

20 ปี 
หรือต ่า
กวา่ 

31.4 14.3 14.3 17.1 22.9 

37.657 .002* 
21 - 30 ปี 23.1 2.7 27.5 6.0 40.7 
31 - 40 ปี 20.7 2.5 28.1 7.4 41.3 
41 - 50 ปี 33.3 6.3 12.5 20.8 27.1 
มากกวา่ 
51 ปีข้ึน
ไป 

30.0 .0 10.0 10.0 50.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียว

ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 51 
ปีข้ึนไป สนใจร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวโดยการชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 50.0   
รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี สนใจร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวโดยการชิมผลไมน้านาชนิด    
คิดเป็นร้อยละ 41.3 อนัดบั 3 อาย ุ21 - 30 ปี สนใจร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวโดยการชิมผลไม้
นานาชนิด คิดเป็นร้อยละ 40.7 
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ตารางที ่4.36 การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อาย ุ

การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

2 Sig. 
เสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่
สวนเกษตร 

มีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สวนเกษตร 

มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
20 ปี หรือต ่ากวา่ 48.6 28.6 22.9 

28.409 .005* 

21 - 30 ปี 56.6 19.2 24.2 
31 - 40 ปี 63.6 20.7 15.7 
41 - 50 ปี 37.5 31.3 27.1 
มากกวา่ 51 ปีข้ึน
ไป 

70.0 .0 30.0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุมากกว่า 51           
ปี ข้ึนไป มีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเ ท่ียวเชิงเกษตรด้านเสริมสร้างรายได้ให้แก่สวนเกษตร               
คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้น
เสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 63.6 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี มีส่วนร่วมกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.6 
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ตารางที ่4.37 ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ
ระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว 

2 Sig. ไปเชา้ - เยน็
กลบั 

คา้งคืน คา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 

20 ปี หรือต ่ากวา่ 80.0 17.1 2.9 

8.386 .397 

21 - 30 ปี 79.1 17.0 3.8 
31 - 40 ปี 75.2 19.0 5.8 
41 - 50 ปี 87.5 12.5 .0 
มากกวา่ 51 ปีข้ึน
ไป 

60.0 40.0 .0 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.38 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามช่วง 
                      อาย ุ
 

 

อาย ุ

รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเทีย่วทีส่นใจ 

2 Sig. 
รูปแบบ
สวน
เกษตร
ผลไม ้

รูปแบบ
สวน
เกษตร
ดอกไม ้

รูปแบบ
ชุมชน

การเกษตร 

รูปแบบ
เกษตร
เชิง

อนุรักษ ์

รูปแบบ
เกษตร
แบบ

ผสมผสาน 
20 ปี 
หรือต ่า
กวา่ 

60.0 8.6 5.7 11.4 14.3 

17.469 .356 
21 - 30 ปี 53.8 2.7 3.3 8.2 31.9 
31 - 40 ปี 55.4 5.8 5.0 5.8 28.1 
41 - 50 ปี 54.2 4.2 .0 8.3 33.3 
มากกวา่ 
51 ปีข้ึน
ไป 

40.0 20.0 .0 .0 40.0 

 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี
สนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
                      3.3  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตารางที ่4.39 แสดงความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                     ระดบัการศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
เพื่อ

พกัผอ่น
เท่ียวชม

สวนเกษตร 

เพื่อหา
ประสบการณ์
ใหม่ในสวน
เกษตร 

เพื่อซ้ือ
สินคา้
ทางการ
เกษตร 

เพื่อศึกษา
หาความรู้

ทาง
การเกษตร 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

80.9 10.4 5.5 3.3 

1.987 .921 
ปริญญาตรี 78.2 10.6 5.6 5.6 
ตั้งแต่
ปริญญาโท
ข้ึนไป 

82.4 5.9 5.9 5.9 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการ

เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.40 ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว 
2 Sig. คนเดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ กบัท่ี

ท างาน 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

2.2 41.5 44.8 11.5 

2.414 .878 
ปริญญาตรี .6 39.7 46.9 12.8 
ตั้งแต่
ปริญญาโท
ข้ึนไป 

2.9 41.2 44.1 11.8 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.41 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว 
2 Sig. รถยนต์

ส่วนตวั 
รถโดยสาร
ประจ าทาง 

บริษทัน า
เท่ียว 

รถเช่า 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

77.0 3.8 6.0 13.1 

.820 .992 
ปริญญาตรี 79.3 3.9 6.1 10.6 
ตั้งแต่
ปริญญาโท
ข้ึนไป 

76.5 2.9 5.9 14.7 
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จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.42 ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว 
2 Sig. วนัเสาร์ - วนั

อาทิตย ์
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- 

วนัหยดุเทศกาล 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

73.8 12.0 14.2 

7.345 .119 ปริญญาตรี 68.2 8.9 22.9 
ตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป 

58.8 11.8 29.4 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.43 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยวทีส่วนเกษตร 

2 Sig. 

Facebook 
ของทาง
สวน
เกษตร 

เวบ็ไซต์
ของทาง
สวน
เกษตร 

ส่ือ
ส่ิงพิมพ/์
หนงัสือ
พิมพ/์
นิตยสาร 

ส่ือวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

เพื่อน ๆ 
แนะน า 

ขอ้มูลจาก/
ททท./
องคก์ร
ดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

23.0 15.3 3.8 6.6 45.9 5.5 

5.100 .884 
ปริญญาตรี 18.4 21.8 4.5 6.1 41.3 7.8 
ตั้งแต่
ปริญญา
โทข้ึนไป 

23.5 23.5 2.9 5.9 38.2 5.9 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับข้อมูลเก่ียวกับการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.44 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 
2 Sig. ต ่ากวา่ 500 

บาท 
500 - 1,000 

บาท 
1,001 - 

1,500 บาท 
มากกวา่ 

1,500 บาท 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

18.6 39.3 23.0 18.6 

25.929 .004* 
ปริญญาตรี 15.1 38.5 15.6 30.7 
ตั้งแต่
ปริญญาโท
ข้ึนไป 

20.6 20.6 32.4 23.5 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
39.3 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มาท่องเท่ียว 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.4 
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ตารางที ่4.45 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการ
มาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป พืชพนัธ์ุ

เพาะปลูก 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

80.3 12.0 7.7 

1.266 .867 ปริญญาตรี 81.6 9.5 8.9 
ตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป 

76.5 11.8 11.8 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ

เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.46 การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
นัง่รถ
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพาะปลูก
พืช

พนัธ์ุทาง
การเกษตร 

ถ่ายรูป/
ชมววิใน
สวน
เกษตร 

เยีย่มชม
การสาธิต
ในสวน
เกษตร 

ชิมผลไม้
นานา
ชนิด 

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

24.6 4.4 28.4 9.3 33.3 

9.945 .269 
ปริญญา
ตรี 

21.8 4.5 20.7 10.1 43.0 

ตั้งแต่
ปริญญา
โทข้ึนไป 

38.2 .0 20.6 5.9 35.3 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการร่วมกิจกรรมในการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.47 การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

2 Sig. 

เสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่
สวนเกษตร 

มีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สวนเกษตร 

มีการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ดา้น
การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

53.0 21.3 24.6 

7.189 .304 ปริญญาตรี 56.4 21.8 21.8 
ตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป 

70.6 20.6 8.8 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.48 ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามระดบั 
                      การศึกษา 
 

ระดบั
การศึกษา 

ระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว 
2 Sig. ไปเชา้ - เยน็

กลบั 
คา้งคืน คา้งคืน

มากกวา่ 1 คืน 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

83.6 15.3 1.1 

9.598 .048* ปริญญาตรี 74.9 19.6 5.6 
ตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป 

70.6 20.6 8.8 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีมาใช้ในการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวไปเช้า - เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 
83.6 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวไปเชา้ - เยน็กลบั 
คิดเป็นร้อยละ 74.9 อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป มีระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการ
ท่องเท่ียวไปเชา้ - เยน็กลบั  คิดเป็นร้อยละ 70.6 
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ตารางที ่4.49 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                      ระดบัการศึกษา 
 
 

ระดบั
การศึกษา 

รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเทีย่วทีส่นใจ 

2 Sig. 
รูปแบบ
สวน
เกษตร
ผลไม ้

รูปแบบ
สวน
เกษตร
ดอกไม ้

รูปแบบ
ชุมชน

การเกษตร 

รูปแบบ
เกษตร
เชิง

อนุรักษ ์

รูปแบบ
เกษตร
แบบ

ผสมผสาน 
ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

51.9 3.3 3.8 6.6 34.4 

15.502 .050* 
ปริญญา
ตรี 

56.4 4.5 3.4 10.1 25.7 

ตั้งแต่
ปริญญา
โทข้ึนไป 

58.8 14.7 2.9 .0 23.5 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการ

ท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบ
สวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรูปแบบการเท่ียว
ชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 56.4 อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม  ้คิดเป็นร้อยละ 
51.9 
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3.4  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 

 
ตารางที ่4.50 แสดงความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                     อาชีพ 
 

อาชีพ 

วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

เพื่อ
พกัผอ่น
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพื่อหา
ประสบการณ์
ใหม่ในสวน
เกษตร 

เพื่อซ้ือ
สินคา้
ทางการ
เกษตร 

เพื่อศึกษา
หาความรู้

ทาง
การเกษตร 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

66.7 9.8 5.9 17.6 

28.052 .005* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

79.2 9.4 5.7 5.7 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

83.1 9.7 5.1 2.1 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

75.5 14.3 8.2 2.0 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

100.0 .0 .0 .0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว
ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพไม่ได้
ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 83.1 อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิด
เป็นร้อยละ 79.2 
 
 

ตารางที ่4.51 ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว 

2 Sig. คนเดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ กบัท่ี
ท างาน 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

.0 58.8 37.3 3.9 

27.808 .006* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

1.9 28.3 56.6 13.2 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

.8 38.1 45.8 15.3 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

6.1 42.9 46.9 4.1 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

.0 71.4 14.3 14.3 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ/เกษียณอายุ มีผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา 
คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 58.8 
อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัเพื่อน ๆ   
คิดเป็นร้อยละ 56.6 
 
ตารางที ่4.52 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. รถยนต์
ส่วนตวั 

รถโดยสาร
ประจ าทาง 

บริษทัน า
เท่ียว 

รถเช่า 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

66.7 15.7 9.8 7.8 

39.768 .000* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

79.2 3.8 9.4 7.5 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

77.1 2.1 4.2 16.5 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

89.8 .0 8.2 2.0 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

100.0 .0 .0 .0 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพไม่ได้
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ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
100.0 รองลงมา คือ อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนต์
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 89.8 อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 79.2 
 
ตารางที ่4.53 ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

วนัเสาร์ - วนั
อาทิตย ์

วนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ 

วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์- 
วนัหยดุ
เทศกาล 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

84.3 7.8 7.8 

15.864 .044* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

56.6 13.2 30.2 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

68.6 9.7 21.6 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

73.5 16.3 10.2 

ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ/
เกษียณอายุ 

85.7 .0 14.3 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว

ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพไม่ได้
ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวมาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็น
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ร้อยละ 85.7 รองลงมา คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวมาวนั
เสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 84.3 อนัดบั 3 อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั มีช่วงวนัท่ีเหมาะสม
ต่อการมาท่องเท่ียวมาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อย 73.5 
 
ตารางที ่4.54 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยวทีส่วนเกษตร 

2 Sig. 

Facebook 
ของทาง
สวน
เกษตร 

เวบ็ไซต์
ของทาง
สวน
เกษตร 

ส่ือส่ิงพิมพ/์
หนงัสือพิมพ/์
นิตยสาร 

ส่ือวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

เพื่อน ๆ 
แนะน า 

ขอ้มูลจาก/
ททท./
องคก์ร
ดา้นการ
ท่องเท่ียว 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

23.5 27.5 3.9 3.9 39.2 2.0 

28.553 .097 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

13.2 22.6 5.7 5.7 43.4 9.4 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

23.7 17.8 2.5 5.1 43.2 7.6 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

14.3 10.2 10.2 16.3 44.9 4.1 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

14.3 28.6 .0 .0 57.1 .0 

 
จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.55 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. ต ่ากวา่ 500 
บาท 

500 - 1,000 
บาท 

1,001 - 
1,500 บาท 

มากกวา่ 
1,500 บาท 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

21.6 41.2 19.6 17.6 

24.745 .211 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

15.1 41.5 20.8 22.6 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

17.4 38.6 22.0 21.2 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

12.2 28.6 16.3 42.9 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

28.6 .0 .0 71.4 

 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.56 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
  

อาชีพ 

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการ
มาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป พืชพนัธ์ุ
เพาะปลูก 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

72.5 11.8 15.7 

7.421 .492 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

83.0 9.4 7.5 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

81.8 11.9 6.4 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

79.6 8.2 12.2 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอายุ 

85.7 .0 14.3 

 
จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมา

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.57 การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

นัง่รถ
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพาะปลูก
พืช

พนัธ์ุทาง
การเกษตร 

ถ่ายรูป/
ชมววิใน
สวน
เกษตร 

เยีย่มชม
การ

สาธิตใน
สวน
เกษตร 

ชิมผลไม้
นานา
ชนิด 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

21.6 11.8 11.8 17.6 37.3 

23.524 .100 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

24.5 1.9 20.8 9.4 43.4 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

23.7 3.0 28.0 7.2 38.1 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

32.7 4.1 24.5 10.2 28.6 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

14.3 .0 14.3 14.3 57.1 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวน

เกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.58 การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

2 Sig. 

เสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่
สวนเกษตร 

มีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สวนเกษตร 

มีการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ดา้น
การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

49.0 23.5 27.5 

22.110 .036* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

69.8 18.9 11.3 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

56.4 20.3 23.3 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

46.9 26.5 22.4 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอายุ 

57.1 28.6 14.3 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร ในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี
ส่วนใหญ่อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการ
เสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ  69.8 รองลงมา คือ อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/
เกษียณอายุ มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สวนเกษตร     
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คิดเป็นร้อยละ 57.1 อนัดบั 3 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
โดยการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.4 
 
 

ตารางที ่4.59 ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

ระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว 

2 Sig. ไปเชา้ - เยน็
กลบั 

คา้งคืน คา้งคืน
มากกวา่ 1 คืน 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

76.5 19.6 3.9 

9.713 .286 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

71.7 20.8 7.5 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

81.4 14.8 3.8 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

77.6 22.4 .0 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอายุ 

57.1 42.9 .0 

 
จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                   
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ตารางที ่4.60 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                      อาชีพ 
 

อาชีพ 

รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเทีย่วทีส่นใจ 

2 Sig. 
รูปแบบ
สวน
เกษตร
ผลไม ้

รูปแบบ
สวน
เกษตร
ดอกไม ้

รูปแบบ
ชุมชน

การเกษตร 

รูปแบบ
เกษตร
เชิง

อนุรักษ ์

รูปแบบ
เกษตร
แบบ

ผสมผสาน 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

62.7 3.9 3.9 13.7 15.7 

26.208 .051* 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

62.3 
 

11.3 3.8 1.9 20.8 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

50.4 4.2 4.2 8.5 32.6 

ผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

57.1 .0 .0 4.1 38.8 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณอาย ุ

57.1 14.3 .0 .0 28.6 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี

สนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มี รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้               
คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรูปแบบการเท่ียวชมการ
ท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม  ้ คิดเป็นร้อยละ 62.3 อนัดบั 3 อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตวั มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม  ้ คิดเป็นร้อยละ 57.1 
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อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวน
เกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 57.1 
 
 

 3.5  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางที ่4.61 แสดงความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                     รายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
เพื่อ

พกัผอ่น
เท่ียวชม

สวนเกษตร 

เพื่อหา
ประสบการณ์
ใหม่ในสวน
เกษตร 

เพื่อซ้ือ
สินคา้
ทางการ
เกษตร 

เพื่อศึกษา
หาความรู้

ทาง
การเกษตร 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

74.2 8.1 1.6 16.1 

28.048 .005* 

10,001 - 
25,000 บาท 

82.3 8.8 6.0 2.8 

25,001 - 
40,000 บาท 

77.8 13.6 7.4 1.2 

40,001 - 
60,000 บาท 

83.3 12.5 4.2 .0 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

71.4 14.3 7.1 7.1 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่รายได้
ต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวน
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เกษตร คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 10,001 - 25,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 82.3 อนัดบั 3 รายไดต่้อ
เดือน 25,001 - 40,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 77.8 
 
ตารางที ่4.62 ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อ 
                      เดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

ผู้ทีเ่ดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว 
2 Sig. คนเดียว กบัครอบครัว กบัเพื่อน ๆ กบัท่ี

ท างาน 
ไม่เกิน 
10,000 บาท 

.0 53.2 38.7 8.1 

19.772 .072 

10,001 - 
25,000 บาท 

1.9 36.7 47.0 14.4 

25,001 - 
40,000 บาท 

1.2 35.8 55.6 7.4 

40,001 - 
60,000 บาท 

.0 45.8 37.5 16.7 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

7.1 64.3 14.3 14.3 

 
จากตารางท่ี 4.62 พบว่า รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

 
 
 
 

DPU



108 

ตารางที ่4.63 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายได ้
                      ต่อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว 
2 Sig. รถยนต์

ส่วนตวั 
รถโดยสาร
ประจ าทาง 

บริษทัน า
เท่ียว 

รถเช่า 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

64.5 12.9 16.1 6.5 

56.335 .000* 

10,001 - 
25,000 บาท 

76.3 1.4 4.2 18.1 

25,001 - 
40,000 บาท 

91.4 1.2 2.5 4.9 

40,001 - 
60,000 บาท 

83.3 4.2 12.5 .0 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

78.6 14.3 .0 7.1 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.63 พบว่า รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่รายได้
ต่อเดือน 25,001 - 40,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
91.4 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 40,001 - 60,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดย
รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 83.3 อนัดบั 3 รายไดต่้อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป เดินทางท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.6 
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ตารางที ่4.64 ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายได ้
                      ต่อเดือน 
 

รายไดต่้อเดือน 

ช่วงวนัทีเ่หมาะสมต่อการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. วนัเสาร์ - 
วนัอาทิตย ์

วนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- 
วนัหยดุเทศกาล 

ไม่เกิน 10,000 
บาท 

83.9 8.1 8.1 

12.903 .115 

10,001 - 25,000 
บาท 

67.4 10.2 22.3 

25,001 - 40,000 
บาท 

66.7 11.1 22.2 

40,001 - 60,000 
บาท 

58.3 16.7 25.0 

60,001 บาทข้ึน
ไป 

85.7 14.3 .0 

 
จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.65 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเที่ยวทีส่วนเกษตร 

2 Sig. 

Facebook 
ของทาง
สวน
เกษตร 

เวบ็ไซต์
ของทาง
สวน
เกษตร 

ส่ือส่ิงพิมพ/์
หนงัสือพิมพ/์
นิตยสาร 

ส่ือวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

เพื่อน ๆ 
แนะน า 

ขอ้มูลจาก/
ททท./
องคก์ร
ดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

22.6 24.2 1.6 4.8 41.9 4.8 

17.796 .601 

10,001 - 
25,000 บาท 

21.9 17.2 4.2 6.0 44.2 6.5 

25,001 - 
40,000 บาท 

16.0 21.0 3.7 8.6 43.2 7.4 

40,001 - 
60,000 บาท 

29.2 8.3 12.5 8.3 29.2 12.5 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

14.3 28.6 .0 .0 57.1 .0 

 
จากตารางท่ี 4.65 พบว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กับข้อมูลเก่ียวกับการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.66 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อ 
                      เดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
2 Sig. ต ่ากวา่ 500 

บาท 
500 - 1,000 

บาท 
1,001 - 

1,500 บาท 
มากกวา่ 

1,500 บาท 
ไม่เกิน 
10,000 บาท 

25.8 38.7 17.7 16.1 

26.969 .136 

10,001 - 
25,000 บาท 

16.3 39.5 23.7 20.0 

25,001 - 
40,000 บาท 

12.3 32.1 19.8 35.8 

40,001 - 
60,000 บาท 

16.7 33.3 8.3 41.7 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

21.4 35.7 7.1 35.7 

 
จากตารางท่ี 4.66 พบว่า รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.67 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
   

รายไดต่้อ
เดือน 

ความสนใจซ้ือผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในการ
มาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 

ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป พืชพนัธ์ุ
เพาะปลูก 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

66.1 16.1 17.7 

13.597 .093 

10,001 - 
25,000 บาท 

81.4 10.7 7.9 

25,001 - 
40,000 บาท 

87.7 7.4 4.9 

40,001 - 
60,000 บาท 

83.3 8.3 8.3 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

85.7 14.3 .0 

 
จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ

เกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.68 การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายได ้
                      ต่อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

การเข้าร่วมกจิกรรมในการมาท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
นัง่รถ
เท่ียวชม
สวน
เกษตร 

เพาะปลูก
พืช

พนัธ์ุทาง
การเกษตร 

ถ่ายรูป/
ชมววิใน
สวน
เกษตร 

เยีย่มชม
การสาธิต
ในสวน
เกษตร 

ชิมผลไม้
นานา
ชนิด 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

25.8 8.1 19.4 14.5 32.3 

25.670 .059 

10,001 - 
25,000 บาท 

21.4 2.3 31.2 7.9 37.2 

25,001 - 
40,000 บาท 

24.7 3.7 16.0 11.1 44.4 

40,001 - 
60,000 บาท 

37.5 8.3 12.5 8.3 33.3 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

42.9 7.1 7.1 .0 42.9 

 
จากตารางท่ี 4.68 พบว่า รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการร่วมกิจกรรมในการ

มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.69 การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั 
                      ระยอง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

2 Sig. 

เสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่
สวนเกษตร 

มีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สวนเกษตร 

มีการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ดา้น
การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

ไม่เกิน 
10,000 บาท 

43.5 24.2 32.3 

16.947 .152 

10,001 - 
25,000 บาท 

55.8 18.6 24.7 

25,001 - 
40,000 บาท 

61.7 25.9 12.3 

40,001 - 
60,000 บาท 

62.5 29.2 8.3 

60,001 บาท
ข้ึนไป 

71.4 14.3 14.3 

 
จากตารางท่ี 4.69 พบว่า รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.70 ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามรายได ้          
                      ต่อเดือน 
 

รายไดต่้อเดือน 

ระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว 

2 Sig. ไปเชา้ - เยน็
กลบั 

คา้งคืน คา้งคืนมากกวา่ 
1 คืน 

ไม่เกิน 10,000 
บาท 

69.4 29.0 1.6 

15.247 .055 

10,001 - 25,000 
บาท 

82.3 12.6 5.1 

25,001 - 40,000 
บาท 

79.0 19.8 1.2 

40,001 - 60,000 
บาท 

66.7 25.0 8.3 

60,001 บาทข้ึน
ไป 

78.6 21.4 .0 

 
จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีมาใช้ในการ

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.71 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม 
                      รายไดต่้อเดือน 
 

รายไดต่้อ
เดือน 

รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเทีย่วทีส่นใจ 

2 Sig. 
รูปแบบ
สวน
เกษตร
ผลไม ้

รูปแบบ
สวน
เกษตร
ดอกไม ้

รูปแบบ
ชุมชน

การเกษตร 

รูปแบบ
เกษตร
เชิง

อนุรักษ ์

รูปแบบ
เกษตร
แบบ

ผสมผสาน 
ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

53.2 4.8 3.2 12.9 25.8 

11.192 .797 

10,001 - 
25,000 
บาท 

56.3 3.3 3.7 6.0 30.7 

25,001 - 
40,000 
บาท 

49.4 8.6 3.7 7.4 30.9 

40,001 - 
60,000 
บาท 

58.3 4.2 .0 12.5 25.0 

60,001 
บาทข้ึนไป 

57.1 7.1 7.1 .0 28.6 

 
จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ รายไดต่้อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการ

ท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัเพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวสวนเกษตร จังหวดัระยอง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ซ่ึงในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 396 คน ได้แก่          
สวนสุภทัราแลนด์ จ  านวน 270 คน สวนยายดา ป้าบุญช่ืน จ านวน 110 คน และสวนคุณไพบูลย ์
จ  านวน 16 คน ซ่ึงจะใชก้ารเก็บขอ้มูลวจิยัตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ปี 2558 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 5 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ านวน 15 ด้าน ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ผูท่ี้
เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ช่วงวนัท่ีเหมาะสม
ต่อการมาท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร ค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือ
ของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร การเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
การมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร ระยะเวลาท่ีมาใช้ใน
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การท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร 
ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีขา้งหน้าท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มีจ านวน 15       
ขอ้ค าถาม  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอโดยวีธีการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ          
และรายไดต่้อเดือน โดยการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square) 

5.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จ านวน 396 คน แจกแจง
ความถ่ี และค่าร้อยละ ดงัต่อไปน้ี 

จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเ ท่ียว จ านวน 396 คน พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.1 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 35.9 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ 31 - 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.6 และ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.2 และตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.6 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.4 นักเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.9 ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.4 และอาชีพไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ/เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 1.8 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 25,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 
รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 และรายไดต่้อเดือน 40,001 - 60,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 

5.1.2  ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง  

จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้ง 15 ดา้น
ดงัน้ี                              
            1)  ดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า เพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร
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มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา คือ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
10.1 เพื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5.6 และเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรนอ้ยสุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั                                       
                  2)  ด้านผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว พบว่า ส่วนมากนักท่องเท่ียวมากับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37.6 และมากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 37.6 เท่ากนั นอกจากนั้นมาดว้ย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 และนอ้ยสุดมากบัท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดบั 

          3)  ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่มากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
45.7 รองลงมา คือ มากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40.7 และมากบัท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 12.1 
ตามล าดบั 
                 4)  ดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา คือ มาโดยรถเช่า คิดเป็นร้อยละ 12.1 และมากับ
บริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดบั                          
                 5)  ดา้นเคยเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเคยเดินทางมาท่องเท่ียว
จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา คือ จ านวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.0 และจ านวน 4 
คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดบั                                               
                 6)  ดา้นช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียววนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมา คือ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ - วนัหยุด
เทศกาล คิดเป็นร้อยละ 19.4 และวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 
                 7)  ด้านขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบว่า มีเพื่อน ๆ แนะน ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
43.2 รองลงมา คือ Facebook ของทางสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.0 และเวบ็ไซต์ของทางสวน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 18.9 ตามล าดบั เป็นไปตามท่ีเลิศพร ภาระสกุล (2556) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคทางการท่องเท่ียวทุกคนมองพฤติกรรมการซ้ือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย โดยมี
ผูบ้ริโภคเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีมีอยู่ภายในการรับรู้ของตวัผูบ้ริโภคเองและขอ้มูลจาก
สภาวะแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น การคน้หาขอ้มูลและการประเมินขอ้มูลจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัใน
กระบวนการการตดัสินใจ  
                 8)  ดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
แต่ละคร้ังมากท่ีสุด 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคร้ังละ มากกวา่ 1,500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 24.5 และ 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามล าดบั                       
                 9)  ด้านความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวซ้ือผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมา คือ ซ้ือผลไมแ้ปรรูป คิดเป็นร้อยละ 10.9 
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และซ้ือพืชพนัธ์ุเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดบั                       
                 10)  ด้านค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึก  พบว่า ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวจ่ายเงินซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึก 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 
รองลงมา คือ ไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 
ตามล าดบั                    
                 11)  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วม
กิจกรรมชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา คือ นัง่รถเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 และ ถ่ายรูป/ชมววิในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดบั                     
                 12)  ดา้นการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
ดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ มีการแลกเปล่ียนความรู้
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.0 และมีส่วนร่วมกิจกรรมในสวนเกษตร คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 
                 13)  ดา้นระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวไปเช้า - เยน็
กลบั คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา คือ คา้งคืน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และคา้งคืน
มากกวา่ 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 3.8                         
                 14)  ดา้นรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวสนใจ
รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวรูปแบบสวนเกษตรผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ 
รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 
รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้คิดเป็นร้อยละ 4.8 และรูปแบบชุมชนการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.5
ตามล าดบั  
                15)  ด้านความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวภายใน 1 ปีข้างหน้า  พบว่า ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.1 และ 2 คร้ัง      
คิดเป็นร้อยละ 13.1 

5.1.3  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
               เพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

1)  ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศ
หญิงเดินทางมากับเพื่อน ๆ มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.6 ส่วนเพศชายเดินทางมากับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 45.1                           
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        2)  ดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่เพศชายเดินทางมาท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวัมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.9 ส่วนเพศ
หญิงเดินทางมาท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 73.6                         
        3)  ดา้นความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียว พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์
กบัการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่เพศหญิงสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด
มากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.5 ส่วนเพศชายสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไม้
สด คิดเป็นร้อยละ 75.4  
       4)  ด้านรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
เท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
โดยท่ีส่วนใหญ่เพศหญิงสนใจรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร รูปแบบสวนเกษตร
ผลไมม้ากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.9 ส่วนเพศชายสนใจรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 52.1     
      ช่วงอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

1)  ดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ใน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อายุ 21 - 30 ปี มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตรมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมา
เพื่อพักผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 81.8 อันดับ 3 อายุมากกว่า 51 ปี ข้ึนไป                    
มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 80.0 

2) ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 51 ปีข้ึนไป เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 
รองลงมา คือ อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
62.9 อนัดบั 3 อาย ุ41 - 50 ปี เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 52.1            
       3) ดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดยรถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปี เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดยรถยนต์
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ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 81.3 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร มาโดย
รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0                            
       4)  ดา้นช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีเหมาะสม
ต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อาย ุ20 ปี หรือต ่ากวา่ มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว มาวนัเสาร์ - วนัอาทิตยม์ากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมา คือ อายุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว 
มาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 80.0 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมา
ท่องเท่ียว มาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 72.5                       
       5)  ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปี มี
ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดยเพื่อน ๆ แนะน ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 
รองลงมา คือ อายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป มีขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดยเพื่อน ๆ 
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 50.0 อนัดบั 3 อาย ุ21 - 30 ปี มีขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร โดย
เพื่อน ๆ แนะน า คิดเป็นร้อยละ 45.6 
       6) ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อายุ 20 ปี หรือต ่ากวา่ มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 อนัดบั 3 อาย ุ21 - 30 ปี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4  
       7)  ดา้นความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียว พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์
กบัการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
เก่ียวกบัผลไมส้ดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 86.8 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 82.4  
       8) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับการเข้าร่วม
กิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ท่ีส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป สนใจร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวโดยการชิมผลไมน้านา
ชนิดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี สนใจร่วมกิจกรรมในการมา

DPU



123 

ท่องเท่ียวโดยการชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 41.3 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี สนใจร่วม
กิจกรรมในการมาท่องเท่ียวโดยการชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 40.7 
        9) ดา้นการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อายุ
มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 63.6 อนัดบั 3 อายุ 21 - 30 ปี มีส่วนร่วมกบั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.6   
               ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

1)  ดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ท่ีส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 
บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียว 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
โทข้ึนไป มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.4 

2)  ดา้นระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียว พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา
ท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวไปเช้า - เยน็กลบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีมาใช้ในการ
ท่องเท่ียวไปเชา้ - เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 74.9 อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป มี
ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวไปเชา้ - เยน็กลบั  คิดเป็นร้อยละ 70.6 

3)  ดา้นรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป มีรูปแบบการเท่ียวชมการ
ท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไมม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็น
ร้อยละ 56.4  อนัดบั 3 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ
รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 51.9 
              อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
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1)  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่น
เท่ียวชมสวนเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน        
มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 83.1 
อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อ
พกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 79.2 

2)  ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากับครอบครัวมากท่ีสุด        
คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวมากบั
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 58.8 อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีผูท่ี้เดินทางมาร่วม
การท่องเท่ียวมากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 56.6 

3)  ดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วน
ใหญ่อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนต์
ส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั เดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 89.8 อนัดบั 3 อาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 79.2 

4)  ด้านช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กับช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวมา
วนัเสาร์ - วนัอาทิตยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 85.7 รองลงมา คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวมาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 84.3 อนัดบั 3 อาชีพผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวมาวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อย 73.5 

5)  ด้านการมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมกบั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตรโดยการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมา คือ 
อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการเสริมสร้าง

DPU



125 

รายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.1 อนัดบั 3 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีส่วนร่วมกบั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.4  

6)  ดา้นรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
เท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยท่ีส่วนใหญ่อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวน
เกษตรผลไมม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ      
มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม  ้ คิดเป็นร้อยละ 62.3 อนัดบั 3 
อาชีพผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้
คิดเป็นร้อยละ 57.1 อาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ มีรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ี
สนใจรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 57.1 
              รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

1)  ด้านวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับ
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน 40,001 - 60,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว
มาเพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 
10,001 - 25,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร  
คิดเป็นร้อยละ 82.3 อนัดบั 3 รายไดต่้อเดือน 25,001 - 40,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง
ท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 77.8 

2)  ด้านยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับ
ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยท่ีส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน 25,001 - 40,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดย
รถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.4 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 40,001 - 60,000 บาท 
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 83.3 อนัดบั 3 รายไดต่้อเดือน 
60,001 บาทข้ึนไป เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรมาโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.6 
 
5.2  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัไว ้ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

5.2.1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง พบวา่  

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 

จังหวัดระยอง เพื่อพักผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ  79.8 รองลงมา คือ เพื่อหา
ประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 10.1 เพื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
5.6 และต ่าสุดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.5 สืบเน่ืองจากสวนเกษตรท่ี
จงัหวดัระยองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายของพืชพนัธ์ุผลไมท้างการเกษตรท่ีสามารถ
สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการพกัผอ่นในการเยี่ยมชมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ า
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวจิยัท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเดินทาง
มาพกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 62.80 และสอดคล้องกบัทฤษฎีรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวของ 
Cohen (1979) นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง นักท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั  

ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 

จงัหวดัระยอง มากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37.6 และมากบัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 37.6 เท่ากนั 
รองลงมา คือ มาด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 และมากับท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 7.6                  
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะมีความรู้สึกมัน่ใจและมีความอบอุ่นท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตรร่วมกบั
ครอบครัวและเพื่อน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริศนา มัน่เภา (2557) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร คลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัท่ีพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวสวนเกษตรเน่ืองจากเพื่อนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวคลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดั
นครปฐม คิดเป็นร้อยละ 36.86 

ดา้นผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง มากับเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ มากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40.7      
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และมากบัท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั สืบเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกวา่มีความ
เป็นส่วนตวัและไดร่้วมท่องเท่ียวอยา่งสนุกสนานกบัเพื่อน ๆ  

ดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดย

รถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา คือ มาโดยรถเช่า คิดเป็นร้อยละ 12.1 และมากับ
บริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดบั ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความรู้สึกสะดวกสบายในการ
เดินทางไม่ต้องกังวลเร่ืองเวลาในการเดินทางไป - กลับ ซ่ึงสอดคล้องกับเพ็ญวิภา ทรงบณัฑิต 
(2554) คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรในไร่องุ่น คิดเป็นร้อยละ 77.1   

ดา้นเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง  
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา คือ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ 4 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
5.6 ตามล าดบั โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตรเป็นคร้ังแรก จากการท่ี
ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน ๆ และการชักจูงจากครอบครัว และทางบริษทัท่ีท างานไดจ้ดัให้มีการ
จดัการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ่ึงสอดคล้องกับเพ็ญวิภา ทรงบณัฑิต (2553) 
คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทาง
มาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 70.7    

ดา้นช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 

จงัหวดัระยอง มาท่องเท่ียววนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมา คือ วนัหยุดนกัขตั
ฤกษ ์- วนัหยุดเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 19.4 และวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 10.6 เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะเดินทางมาเท่ียวเยี่ยมชมสวนเกษตรในช่วงวนัเสาร์ - วนั
อาทิตย ์เพราะเป็นวนัหยดุประจ าสัปดาห์เป็นส่วนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพญ็วิภา ทรงบณัฑิต (2553) 
คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวสวนเกษตรในไร่องุ่นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 64.5 

ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง เพื่อน ๆ แนะน า คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ Facebook ของทางสวนเกษตร              
คิดเป็นร้อยละ 21.0 และเวบ็ไซตข์องทางสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 18.9 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียว
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ส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเพื่อน ๆ ท่ี
เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมาก่อน   

ดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 

จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมา คือ มากกวา่ 1,500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 และ 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามล าดบั อาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมากับรถยนต์ส่วนตัว ซ่ึงมีการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.33 

ดา้นสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ี

สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ้ือผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมา คือ ซ้ือผลไมแ้ปรรูป คิดเป็น
ร้อยละ 10.9 และซ้ือพืชพนัธ์ุเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 8.6 เน่ืองจากสวนเกษตร จงัหวดัระยอง     
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทั้งในดา้นให้ความเพลิดเพลินแก่นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยี่ยมชม    
อีกทั้งนกัท่องเท่ียวยงัไดเ้ลือกซ้ือผลไมท่ี้หลากหลายชนิดจากผลผลิตตามฤดูกาล นกัท่องเท่ียวยงัให้
ความสนใจในการซ้ือผลไมส้ดท่ีจะซ้ือกลบัไปรับประทานท่ีบา้น  
 ดา้นจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ ไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ  
34.8 และ 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมาเท่ียว
เพื่อพกัผ่อนท่ีสวนเกษตรจึงไม่ค่อยนิยมซ้ือของท่ีระลึกจากทางสวนเกษตรมากนักหรืออาจเป็น
เพราะสินคา้ท่ีระลึกยงัไม่มีความน่าสนใจเพียงพอ 

ดา้นร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ร่วมกิจกรรมชิม

ผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา คือ นัง่รถเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.5 
และถ่ายรูป/ชมวิวในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดับ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้ร่วม
กิจกรรมชิมผลไมน้านาชนิด เน่ืองจากทางสวนเกษตรไดมี้การจดัเตรียมผลไมห้ลากหลายท่ีมาจาก
ผลผลิตของทางสวนเกษตรเองมีไวใ้หก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมสวนเกษตรมีความน่าสนใจ 
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ดา้นมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง 

พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในด้าน
เสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ มีการแลกเปล่ียนความรู้ดา้น
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.0 และมีส่วนร่วมกิจกรรมในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
21.5 โดยนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกได้มีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างรายได้ให้แก่สวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง  

ดา้นระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดั

ระยอง ไปเชา้ - เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา คือ คา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ คา้งคืน
มากกว่า 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 3.8 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมาท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง เพื่อท่ีจะสัมผสักบับรรยากาศและพกัผอ่นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ โดยการเดินทางไปเชา้ - เยน็
กลบั เป็นส่วนใหญ่ 

ดา้นรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองในคร้ังน้ี 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ช่ืนชอบรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ 

รูปแบบสวนเกษตรผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน           
คิดเป็นร้อยละ 29.5 รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้คิด
เป็นร้อยละ 4.8 และรูปแบบชุมชนการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสนใจ
รูปแบบท่องเท่ียวในสวนเกษตรผลไม ้เน่ืองจากในสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มีความหลากหลาย
ของผลไมต่้าง ๆ หลายชนิดท่ีสร้างความเพลิดเพลินและไดส้ัมผสักบัรสชาติของผลไม ้

ดา้นภายใน 1 ปีขา้งหนา้ จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองอีกก่ี
คร้ัง 

พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.1 และ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
13.1 ซ่ึงสาเหตุท่ีนักท่องเท่ียวไม่แน่ใจท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่มีเวลาและโอกาสท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวไดบ้่อยคร้ัง และอาจ
เป็นเพราะไม่ประทบัใจต่อแหล่งท่องเท่ียวสวนเกษตร 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน                           
       1)  เพศ 

ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) 
ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเล
ววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย 
(2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว
ทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับยานพาหนะในการ
เดินทาง       
 รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียวชมการ
ท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการท่องเท่ียว                         
       2)  ช่วงอายุ    

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม พบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว     
 ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สามารถ ปิติพัฒน์  และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ือง พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดั
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อุดรธานี พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับวรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์
กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว            
                 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางมาท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05       
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ 
หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี 
จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
 ความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียว พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์
กบัการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาญจนา กนัภยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา ผลการวิจยัพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัความ
สนใจเลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                       
       3)  ระดับการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
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กรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

4)  อาชีพ 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียว  

ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกท่ี
ร่วมเดินทางมาท่องเท่ียว      
 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะใน
การเดินทางท่องเท่ียว       

5)  รายได้ต่อเดือน 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สามารถ ปิติพัฒน์  และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ือง พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
กาญจนา กนัภยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาด
น ้าอมัพวา ผลการวจิยัพบวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะต่อการน าผลการวจิยัไปใช ้

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัหวงัวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูป้ระกอบการสวนเกษตรทั้ง 3 สวน 
รวมทั้งผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีก าลงัด าเนินการในรูปแบบการท่องเท่ียวสวนเกษตรและผูท่ี้ก  าลงัจะ
ด าเนินการในการท่องเท่ียวสวนเกษตรในแหล่งต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนผูซ่ึ้งมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดน้ าเอางานวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และการพฒันาในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนตลอดไป 

 จากผลการการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง สามารถน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี                      
      1)  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตรส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 79.8 และต ่าสุด คือ การเดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซ่ึง
จะเห็นได้ว่านกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเท่ียวเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรมีส่วนน้อยมาก 
ดงันั้นทางผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรควรท่ีจะหาแนวทางในการพฒันา
ให้สวนเกษตร จงัหวดัระยอง มีความน่าสนใจในการศึกษาดา้นการเกษตรให้มากข้ึน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจไดรั้บความรู้จากสวนเกษตรเพิ่มมากข้ึน                      
       2) ด้านผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองเพราะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37.6 และตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวโดยท่ีท างานแนะน านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.6 ซ่ึงจะเห็นไดว้่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพราะครอบครัวแนะน าหรือชกัชวนมาท่องเท่ียว 
ดงันั้นผูป้ระการท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต้องมีการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวให้ทัว่ถึง
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีก าลงัท างานหรือนกัท่องเท่ียวท่ีท างานในโรงงานกลุ่มใหญ่ ๆ ให้
ไดมี้โอกาสไดท้่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองเพิ่มมากข้ึน  
 3) ด้านผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัท่ี
ท างานนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.1 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรท่ีจะมุ่ง
เป้าหมายไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัท างานท่ีมีความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยองซ่ึงอาจไม่มีผูร่้วมเดินทางมาด้วย เช่น การจดัให้มีรถไปรับ – ส่ง เพื่อส่งเสริมหรือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางและรู้สึกเสมือนไดมี้เพื่อนร่วมเดินทางมาดว้ย 
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 4) ด้านยานพาหนะในการเดินทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง โดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 ส่วนดา้นยานพาหนะในการเดินทาง
ท่ีมากบับริษทัน าเท่ียวนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.1 ดงันั้นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวสวนเกษตร
ตอ้งมีการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น มีรถรับ - ส่ง จากสถานีขนส่งตามท่ีต่าง ๆ 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ทางเลือกใหม่ในการเดินทาง   
 5) ดา้นเคยเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 และเคยเดินทางมาท่องเท่ียว 4 คร้ังข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 จะเห็นไดว้า่มีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจ านวน 4 คร้ังข้ึนไปมีส่วนนอ้ย
มาก ดงันั้นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวสวนเกษตรตอ้งมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยให้มาก ๆ เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีจะสามารถท าให้
นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองบ่อยคร้ังมากกวา่น้ี  
 6) ด้านช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองในวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 
69.9  และในช่วงวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวน้อยกว่าช่วงวนัอ่ืน          
คิดเป็นร้อยละ 10.6 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวใน วนัเสาร์ - 
วนัอาทิตย ์แต่จะนอ้ยในช่วงวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ดงันั้นจึงควรท่ีจะตอ้งหาวิธีท่ีจะท าให้ในช่วงวนั
จนัทร์ - วนัศุกร์ มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเพื่อท าให้เกิดความเหมาะสมกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวใน
แต่ละวนั                             
       7) ด้านขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว พบว่า ในด้านเวบ็ไซต์ของทางสวนเกษตร นักท่องเท่ียว
ส่วนนอ้ยมากท่ีไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวจากดา้นน้ี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการ
ท่องเท่ียวสวนเกษตรตอ้งมีการศึกษาและปรับปรุงดา้นขอ้มูลการเดินทางในดา้นเวบ็ไซต์ของทาง
สวนเกษตรให้มีความเหมาะสมเพียงพอเขา้ถึงง่าย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้มีช่องทางในการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลไดม้ากกวา่น้ี                         
       8) ดา้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 และมี
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีต ่าสุดในแต่ละคร้ัง 1,001 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 จะเห็นไดว้า่
นักท่องเท่ียวส่วนมากจะมีค่าใช้ในแต่ละคร้ังไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้ นจึงพอสรุปได้ว่ากลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก จึงควรท่ีจะส่งเสริม
โฆษณาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี จงัหวดัระยองวา่ดว้ยการท่องเท่ียวท่ีลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
 9) ดา้นสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจซ้ือ
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ผลผลิตพืชพนัธ์ุเพาะปลูกทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมีนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 8.6 ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรท่ีจะหาผลิตภณัฑ์พืชพนัธ์ุเพาะปลูกทางการเกษตรท่ี
น่าสนใจให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกสนใจในการเลือกซ้ือผลผลิตพืช
พนัธ์ุเพาะปลูกทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน                      
      10)  ดา้นจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
จ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 - 1,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.1 และ 1,001 - 1,500 บาทนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.1 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะใช้จ่ายซ้ือของท่ีระลึกในจ านวนท่ีค่อนขา้งต ่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวยงัไม่พอใจใน
ผลิตภณัฑ์สินคา้ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์สินคา้ของท่ีระลึกท่ีไม่มีความหลากหลาย มีราคาท่ีไม่
คุม้ค่าต่อการใชจ่้ายในการซ้ือ เป็นตน้                       
      11) ด้านร่วมกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยมีการร่วมกิจกรรมการชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 
37.9 และนกัท่องเท่ียวมีการร่วมกิจกรรม ถ่ายรูป/ชมววิในสวนเกษตรในระหวา่งท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 24.2 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรท่ีจะจดัหากิจกรรมภายใน
สวนเกษตรใหมี้ความหลากหลายและแตกต่างจากการท่องเท่ียวทัว่ไป เพื่อให้มีความเป็นเอกลกัษณ์
ของทางสวนเกษตรนั้นเอง                          
      12) ดา้นมีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกบั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 และมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.5 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในสวนเกษตรน้อยกว่าดา้นอ่ืน จึงควรท่ีจะตอ้งส่งเสริมในดา้นกิจกรรมในดา้นการมีส่วนร่วมใน
การท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวมากกวา่น้ี                      
       13) ดา้นระยะเวลาท่ีมาใช้ในการท่องเท่ียว พบว่า มีนักท่องเท่ียวมาพกัคา้งคืนมากกว่า 1 คืน
น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.8 ดงันั้นผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนร่วมในภาคต่าง ๆ ควรท่ีจะตอ้ง
ร่วมมือกนัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวได้ใช้เวลาในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยองมากกวา่การไป เชา้ - เยน็กลบั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่การท่องเท่ียว
ในดา้นอ่ืน ๆ ของจงัหวดัระยองอีกดว้ย     
 14)  ดา้นรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ ท่ีสวนเกษตร พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ช่ืนชอบรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวในรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ
รูปแบบชุมชนการเกษตรน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซ่ึงทางผูป้ระกอบการควรท่ีจะส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบชุมชนใหม้ากข้ึนกวา่น้ี เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสไดส้ัมผสักบัรูปแบบการ
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ท่องเท่ียวสวนเกษตรท่ีมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน                       
       15) ด้านภายใน 1 ปีขา้งหน้า จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่แน่ใจท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง คิดเป็น
ร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.1 และ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.1 จะเห็นไดว้า่
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีความมัน่ใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมากท่ีสุด ดงันั้น
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในด้านต่าง ๆ ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจและพฒันา    
ทุก ๆ ดา้นเพื่อเป็นการเช้ือเชิญใหน้กัท่องเท่ียวไดก้ลบัมาท่องเท่ียวเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง
ต่อ ๆ ไปและเพิ่มมากข้ึน ตามท่ีไดเ้สนอแนะมาในแต่ละดา้นจากขา้งบน   

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป    
           5.3.2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวสวน

เกษตรในจงัหวดัระยอง       
           5.3.2.2  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวสวนเกษตรในจงัหวดัระยอง     
           5.3.2.3  ควรศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวสวนเกษตรในจงัหวดัระยอง 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง เป็นการสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลไปประกอบการศึกษา วจิยัอิสระของ  

นางสาว กาญจนา กาแก้ว นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจดัการการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    
 ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้ง   
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                       
1. เพศ 
 (   )  1) ชาย   (   )  2) หญิง                       
2. อาย ุ
 (   )  1) 20 ปี หรือต ่ากวา่        (   )  2) 21 - 30 ปี   
 (   )  3) 31 - 40 ปี  (   )  4) 41 - 50 ปี   

      (   )  5) มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 

     (   )  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  2) ปริญญาตรี  
     (   )  3) ตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป                          

4. อาชีพ 
(   )  1) นกัเรียน/นกัศึกษา (   )  2) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

                   (   )  3) พนกังานบริษทัเอกชน (   )  4) ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 
 (   )  5) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอาย ุ 
5. รายไดต่้อเดือน 

(   )  1) ไม่เกิน 10,000 บาท (   )  2) 10,001 - 25,000 บาท 
(   )  3) 25,001 - 40,000 บาท (   )  4) 40,001 - 60,000 บาท 

 (   )  5) 60,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ค ำช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้ง

ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
1. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

(   )  1) เพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตร (   )  2) เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร 
(   )  3) เพื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร       (   )  4) เพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร                                                                        

2. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
(   )  1) ตนเอง                                         (   )  2) ครอบครัว          
(   )  3) เพื่อน ๆ                                       (   )  4) ท่ีท างาน 

3. ผูท่ี้ท่านเดินทางมาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
(   )  1) คนเดียว            (   )  2) กบัครอบครัว 
(   )  3) กบัเพื่อน ๆ                                  (   )  4) กบัท่ีท างาน 

4. การเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ในคร้ังน้ี โดยยานพาหนะใด 
(   )  1) รถยนตส่์วนตวั            (   )  2) รถโดยสารประจ าทาง                               
(   )  3) บริษทัน าเท่ียว                              (   )  4) รถเช่า 

5. ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ก่ีคร้ัง   
 (   )  1) 1 คร้ัง                                          (   )  2) 2 คร้ัง                 

(   )  3) 3 คร้ัง       (   )  4) 4 คร้ังข้ึนไป 
6. ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 

(   )  1) วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์        (   )  2) วนัจนัทร์ - วนัศุกร์     
(   )  3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์- วนัหยดุเทศกาล 

7. ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จากแหล่งใด                     
(   )  1) Facebook ของทางสวนเกษตร        
(   )  2) เวบ็ไซตข์องทางสวนเกษตร 
(   )  3) ส่ือส่ิงพิมพ/์หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
(   )  4) ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์  
(   )  5) เพื่อน ๆ แนะน า 
(   )  6) ขอ้มูลจาก/ททท./องคก์รดา้นการท่องเท่ียว             
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ค ำช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้ง
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
8. ท่านมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง คนละประมาณเท่าไร ต่อ
คร้ัง 
 (   )  1) ต ่ากวา่ 500 บาท                               (   )  2) 500 - 1,000 บาท 
 (   )  3) 1,001 - 1,500 บาท                           (   )  4) มากกวา่ 1,500 บาท 
9. ท่านสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ในคร้ังน้ี 
 (   )  1) ผลไมส้ด                                          (   )  2) ผลไมแ้ปรรูป 
 (   )  3) พืชพนัธ์ุเพาะปลูก 
10. ท่านจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยรวมประมาณ
คร้ังละเท่าไร 
 (   ) 1) 0 บาท (ไม่มีค่าใชจ่้าย)                         (   )  2) ไม่เกิน 500 บาท 
 (   ) 3) 500 - 1,000 บาท                                  (   )  4) 1,001 - 1,500 บาท 
 (   ) 5) มากกวา่ 1,500 บาทข้ึนไป  
11. การมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ท่านไดร่้วมกิจกรรมอะไรในสวนเกษตรมากท่ีสุด 
 (   )  1) นัง่รถเท่ียวชมสวนเกษตร                    (   )  2) เพาะปลูกพืชพนัธ์ุทางการเกษตร 
 (   )  3) ถ่ายรูป/ชมววิในสวนเกษตร                (   )  4) เยีย่มชมการสาธิตในสวนเกษตร 

(   )  5) ชิมผลไมน้านาชนิด 
12. การมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองในคร้ังน้ี ท่านไดมี้ส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ดา้นใดมากท่ีสุด 

(   )  1) เสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร     (   )  2) มีส่วนร่วมกิจกรรมในสวนเกษตร 
(   )  3) มีการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

13. ระยะเวลาท่ีมาใชใ้นการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ในคร้ังน้ี 
(   )  1) ไปเชา้ - เยน็กลบั                                  (   )  2) คา้งคืน 
(   )  3) คา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 

 
 
 
 

 

DPU



148 

ค ำช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้ง
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
14. รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองในคร้ังน้ี ท่านสนใจรูปแบบการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบใด (เลือกตอบได ้1 ขอ้) 
 (   )  1) รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้                  (   )  2) รูปแบบสวนเกษตรดอกไม ้
 (   )  3) รูปแบบชุมชนการเกษตร                    (   )  4) รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
 (   )  5) รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน 
15. ท่านคิดวา่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อีกก่ีคร้ัง ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
 (   )  1) 1 คร้ัง               (   )  2) 2 คร้ัง 
 (   )  3) ไม่แน่ใจ 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล กาญจนา กาแกว้   
ประวติัการศึกษา ปี 2555 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 สาขา การท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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