
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ปวริศร ชมภู่ทอง1  และประภัสสร วิเศษประภา2 

 

บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์1) สภาพทัว่ไปของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ประชากรคนไทยที่เคยไปเที่ยวที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 384 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ ใชก้ารทดสอบการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) 

ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดา้นการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรม
ชุมชน และดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามล าดบั มีอิทธิพลกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนดา้นการสัมผสัธรรมชาติของการเกษตร ไม่มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในส่วนของศกัยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) และดา้น

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ตามล าดบั มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

(Amenity) และดา้นที่พกั (Accommodation) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการตดัสินใจ; การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study and grouped the possibilities factors that affect to the 

decision-making behavior for visiting agro-tourism destinations in Prachuap Khiri Khan. The 
objectives for this research are 1) the general factors of ago-tourism activities, the destination 

potential or 5As of tourism and the decision-making behavior for visiting Agro-tourism 

destinations in Prachuap Khiri Khan 2) Agro-tourism activities and destination potential or 5As of 
tourism that influence to the decision-making behavior for visiting agro-tourism destinations in 

Prachuap Khiri Khan. The sample groups for this research will be used 384 people who travel to 
Prachuap Khiri Khan Province by using the questionnaire to collect the data and analyzed by 

using the Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation. The hypotheses were tested by 

using the multiple regression. 
 The results of this research showed that the factor of agro-tourism activities includes 

learning tradition community culture and participation in activities factors have directly affect to 

the decision-making behavior for visiting agro-tourism destinations in Prachuap Khiri Khan 
respectively on the other hand experiencing the nature of agriculture factor do not have affect to 

the decision-making behavior for visiting agro-tourism destinations in Prachuap Khiri Khan. 
Also, the destination potential or 5As of tourism are including activities, attraction, and 

accessibility respectively. These are directly influence to the decision-making behavior for 

visiting agro-tourism destinations in Prachuap Khiri Khan except amenity and accommodation 
factors. 

 

Keyword : Decision-Making Behavior; Agro-Tourism 

 

1. บทน า 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ดา้น

การสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว โดยปัจจุบนัทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนไดพ้ยายามหาแนวทางในการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศไทย 
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เน่ืองจากภาคการเกษตรของไทย ยงัพบปัญหาเกษตรกรจ านวนมาก มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ

ด ารงชีวิต ตอ้งยา้ยถิ่นฐานไปท างานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทางภาครัฐจึงพยายามส่งเสริม 
พฒันา และผลกัดนัภาคการเกษตรหลายดา้น อาทิ นโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าเกษตร

แบบเดิม ให้เป็นการเกษตรแบบใหม่ที่เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลคา่ (Add-Valued) และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่สามารถ

กระจายรายไดม้าสู่ชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่ทอ้งถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเกษตรกรผูเ้ป็น
เจา้ของสวนเอง สามารถพฒันาสวนเกษตรของตวัเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยงัสามารถ

สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ได ้โดยการท่องเที่ยงเชิงเกษตรในประเทศ

ไทย มีการพฒันาภาคการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเกษตร 
เนน้การปรับใช้เทคโนโลยีในการเกษตร เพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชนภาคการเกษตร ทั้งน้ี

จะก่อให้เกิดการผลิต การบริโภค และการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัที่นกัท่องเที่ยวหลากหลายเช้ือชาติ เดินทางมา

ท่องเที่ยว เช่น หัวหิน ปราณบุรี เป็นตน้ เน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เองก็มีมากมายหลายแห่ง อีกทั้งยงัมีความพร้อมทั้งในดา้น
ทรัพยากรการเกษตร แต่คนทัว่ไปเมื่อพูดถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ก็มกัจะนึกถึงทะเล จนมองขา้ม

ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์นั้นก็มีความน่าสนใจเช่นกนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึง

ตอ้งการที่จะทราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตอ้งการ
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบใด เพื่อที่ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระกอบการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถน ามาปรับหรือประยกุตใ์ชใ้นสถานที่ท่องเที่ยวไดข้อง
ตนเองได ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และ

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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สมมุติฐานงานวิจัย 

 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 2. ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรที่เป็นคนไทย ที่เคยท่องเที่ยวที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีจ านวน 5,940,000 

คน (แหล่งที่มา สถิติดา้นการท่องเที่ยวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี 2561 สืบคน้ ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 
2563) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั จ านวน 384 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษาในคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน เพื่อ

การศึกษา เพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการพฒันา
ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลการวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์กบั

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขัน ธ์ 

ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป  

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ผูป้ระกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที่มีต่อกิจกรรม

ต่าง ๆ และศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูป้ระกอบการการท่องเที่ยว ไดเ้กิด
ความเขา้ใจ และสามารถก าหนดกลยทุธ์ วางแผนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) เป็นการที่ไดมุ้่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้วิถี

เกษตรกรรม โดยจะให้นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ดา้นการเกษตร 
และวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยูม่าใชป้ระโยชน์เพื่อ

สร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ซ่ึงจะเป็น

เคร่ืองมือในการอนุรักษค์วบคู่กบัการท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ยืนตลอดไป (ธงชยั ศรีเบญจโชติ, 
2561) โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้นกัท่องเที่ยวที่สนใจ ไดเ้ดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนภาคการ

ท าเกษตรกรรม เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบา้น ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และ
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นในชนบท (อรุณศรี นามซุย, 2553) 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

หลกัการพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไดแ้บ่งหลกัพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 1) มีบางส่ิงให้นักท่องเที่ยวชม เช่น สัตวเ์ลี้ยง นก แปลงเพาะปลูก
พืชผกัสวนครัว อุปกรณ์ส าหรับการเกษตร โรงนา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สามารถเป็นส่ิง

เล็กนอ้ยที่น าเสนอให้แก่นกัท่องเที่ยว นอกจากน้ียงัจะตอ้งมีวฒันธรรมประเพณี รูปแบบการแต่ง

กาย หรือการละเล่นพ้ืนเมือง โดยสามารถน ามาแสดงแก่นกัท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจแก่

เหล่านกัท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวเย่ียมชมได ้2) มีบางอยา่งให้นกัท่องเที่ยวท า การมีส่วนร่วมใน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การเก็บผกัหรือผลไมต้ามฤดกูาล การตดัตอนก่ิงพนัธ์ุไม ้การขี่มา้ การขี่

ววัควาย การประกอบอาหาร การเล่นเกม และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่นกัท่องเที่ยว 3) มีบางส่ิงให้นกัท่องเที่ยวซ้ือ สินคา้ที่น ามาจ าหน่ายนั้น ทาง

ผูป้ระกอบการเกษตรสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อจ าหน่ายกบันกัท่องเที่ยวได้
โดยตรง เช่น น ้าด่ืมสมุนไพรต่าง ๆ หรือน ้าด่ืมเยน็ ๆ รวมไปถึงการจ าหน่ายอาหารและขนมต่าง ๆ  

ผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น สินคา้หน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล (OTOP) หรือสินคา้ที่ระลึก เพื่อให้นกัท่องเที่ยว

ไดม้ีเร่ืองราวที่น่าจดจ าประสบการณ์การท่องเที่ยวคร้ังน้ีตลอดไป (Pandurang Taware (2000, อา้ง
ถึงใน พุทธประภา ประชาโชติ, 2560) 

 สถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภณัฑส์ าหรับการท่องเที่ยว จะตอ้งประกอบดว้ย 5 

องคป์ระกอบหลกั 5A ไดแ้ก ่1) ส่ิงที่ดึงดูดใจ (Attraction) 2) ความสะดวกในการเดินทาง 
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(Accessibility) 3) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 4) การบริการที่พกั (Accommodation) และ 

5) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็นองคป์ระกอบที่มี
ความส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นส่ิงจูงใจให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ 

ส่วนประกอบอื่นกม็ีความส าคญัเช่นกนั เช่น การคมนาคม ความสะดวกในการเดินทาง (Access) 
เพราะถึงแมว่้าสถานที่ท่องเที่ยวจะมีความที่น่าสนใจเพียงใด แต่ส่ิงเหล่านั้นอาจจะไมม่ีประโยชน์ 

หากนกัท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานที่นั้นไดส้ะดวก (Dickman, 1996)  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว่้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ และเขา้ใจวิถีการท าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละสวนในแปลงเกษตรก็จะมี

รูปแบบที่แตกต่างกนัไป ตามแต่ละทอ้งที่ หรือสภาพแวดลอ้ม โดยขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ ว่าจะ

สามารถเอื้ออ านวยในการปลูกพืชผกั หรือกิจกรรมการท าเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงปลา 
ฟาร์มเกษตรสวนผสม ฟาร์มไมด้อก เป็นตน้ ทั้งน้ียงัเป็นการสนบัสนุนการท่องเที่ยวชนบท ให้เป็น

กิจกรรมการท่องเที่ยว ส าหรับพกัผ่อนหยอ่นใจไดด้ว้ย 

 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมกีารวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยวิธีทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการสรุปผล 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 คน โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรการค านวณหาขนาด

ตวัอยา่งของ คอแครน (Cochran, 1953) 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยการใชค้ าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการ
เลือกตอบแบบประเมินคา่ (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปร ดา้น

ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
1.2 ใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห์ตวัแปรกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตวัแปรศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และตวัแปร

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ใชส้ถิติการถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) ในการวิเคราะห์ดา้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และวิเคราะห์ดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศ

ชาย อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหว่างอาย ุ20-30 ปี ถดัมา คือ อาย ุ31-40 ปี ถดัมา คือ อาย ุ41-50 ปี และ

ล าดบัสุดทา้ย คือ อาย ุ51 ปี ขึ้นไป ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ถดัมา คือ ต ่า
กว่าปริญญาตรี และล าดบัสุดทา้ย คือ สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

ลูกจา้ง ถดัมา คอื ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ถดัมา คือ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ถดัมา คือ รับจา้ง/

อาชีพอิสระ ถดัมา คอื นิสิต/นกัศึกษา และล าดบัสุดทา้ย คือ อาชีพอื่น ๆ ในส่วนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 15,0001-30,000 บาท ถดัมา คือ 30,001-45,000 บาท ถดัมา คือ ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 15,000 บาท และล าดบัสุดทา้ย คือ มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป  

 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีอิทธิพลกบัพฤติกรรม

การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยว 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า มีตวัแปรอิสระ

จ านวน 2 ดา้น ที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ โดยเรียงตามล าดบัที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ การเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมชุมชน 

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามล าดบั ส่วนการสัมผสัธรรมชาติของการเกษตร ไม่มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุ (R) เท่ากบั 0.729 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 53.20 
สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวเก่ียวกบั ศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยว ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า 

มีตวัแปรอิสระจ านวน 3 ดา้น ที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยเรียงตามล าดบัที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กิจกรรม (Activities) ส่ิงดึงดูดใจ 

(Attraction) และความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ตามล าดบั ส่วน ตวัแปร

อิสระอีก 2 ดา้น คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) และที่พกั (Accommodation) ไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุ (R) เท่ากบั 0.740 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 54.80 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถ

สรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดา้นการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรม

ชุมชน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวไดใ้ห้ความส าคญักบัการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมของชุมชนของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ไดไ้ปในแต่ละทอ้งถิ่นนั้น ๆ เช่น การที่มีกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการไดรั้บประทานอาหารประจ าทอ้งถิ่น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรของนกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยพบว่า นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคญัอยา่งย่ิง กบัเร่ืองที่ว่า

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะช่วยให้ประชากรในชุมชนมีงานท า มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรจะช่วยให้เกิดการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิ่นให้คงเดิม และเห็นคุณค่าทาง
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ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น และภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ควรมีส่ิงปลูกสร้างมากเกินไป ควรมีความ

เป็นธรรมชาติที่สุด เพราะตอ้งการพกัผ่อนหยอ่นใจ คลายความเครียด ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษวิ์ถีสังคมของเกษตรกรไทย และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตของ

ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเป็นส าคญั 

1.2 ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากการที่

นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วนร่วมลงมือท า และไดร่้วมสมัผสัวิถีการท าเกษตรแบบใกลชิ้ดกบัชาวบา้น 

ตามที่ทางสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรไดจ้ดัไวเ้ตรียมไวใ้ห้นกัท่องเที่ยวสามารถน าความรู้เหล่าน้ีไป

ปรับใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง จึงท าให้กิจการต่าง ๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวจดัเตรียมไวใ้ห้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ กาญจนา กาแกว้ (2558) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยพบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดม้ีการเขา้ร่วม

กิจกรรมชิมผลไมท้ี่หลากหลายชนิด โดยทางสวนเกษตรไดม้ีการจดัเตรียมผลไมจ้ากหลายแหล่งที่

ไดม้า นอกเหนือจากผลผลิตของทางสวนเกษตรเอง เพ่ือเตรียมไวใ้ห้แก่นกัท่องเที่ยว ให้มีความ

น่าสนใจมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัพบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไดม้ีส่วนร่วมกบัแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ในดา้นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร  

1.3 ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดา้นการสัมผสัธรรมชาติของการเกษตร  

ไม่มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจาก

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบดีอยูแ่ลว้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเนน้การท าการเกษตร

แบบธรรมชาติ ตามวิถีชาวบา้น ซ่ึงโดยรวมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของการท าเกษตร จะไม่ได้

มีความแตกต่างกนัออกไปมากนกั จึงไม่ไดส่้งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึง

แตกต่างจากงานวิจยัของ ประติมากร วงษดี์ (2563) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนกัท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บา้นของพ่อ ต าบลภูเขาทอง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยพบว่า ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มนั้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมายงัแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นของพ่อ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ไดแ้ก่ การตอ้งการพกัผ่อนหยอ่นใจ คลายความเครียด ความสวยงามของสภาพแวดลอ้ม 
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และบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมถึงงานวิจยัของ จรรยาลกัษณ์ อินตุย้ (2561) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจและความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจงัหวดัพิษณุโลก โดยพบว่า ดา้นสภาพบรรยากาศ ดา้นความเป็นธรรมชาติ ไดแ้ก่ การ

คงความเป็นธรรมชาติจะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีความเรียบง่าย ซ่ึงเป็นระดบัความคาดหวงัของ

นกัท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. ผลการศึกษาด้านศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว ที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Dickman 

(1996) ที่ไดก้ล่าวไวว่้า สถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภณัฑส์ าหรับการท่องเที่ยวนั้น จะตอ้ง

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั 5As ไดแ้ก่ 1) ส่ิงที่ดึงดูดใจ (Attraction) 2) ความสะดวกในการ

เดินทาง (Accessibility) 3) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 4) การบริการที่พกั

(Accommodation) และ 5) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็น

องคป์ระกอบทีม่ีความส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นส่ิงจูงใจให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ 

สถานที่นั้น ๆ แต่ก็จะมอียู ่2 ปัจจยั ที่นกัท่องเที่ยวอาจจะไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมาก ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก และที่พกั ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นกิจกรรม (Activities)  มีอิทธิพลตอ่

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวไดใ้ห้

ความส าคญักบัการที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นกัท่องเที่ยวไดม้ีส่วน

ร่วม เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบระยะส้ัน เช่น การปลูกผกั เก็บ

ไข่ไก่ หรือแมแ้ต่สาธิตการท าสวน การท าเกษตรอินทรียแ์บบเทคโนโลยีชาวบา้น ส่ิงเหล่าน้ีลว้น

ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ จรรยาลกัษณ์ อินตุย้ (2561) โดยพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ปัจจยัเร่ือง

กิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หากเนน้กิจกรรมการให้หรือใชค้วามรู้ในดา้นทางการเกษตร จะ

ส่งผลท าให้มีโอกาสที่นกัท่องเที่ยวจะตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยดา้นกิจกรรมภายใน

สวน ฟาร์ม ไร่ ไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนที่ ความหลากหลายของกิจกรรม และรูปแบบทางการเกษตร ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นประเด็นส าคญัที่นกัท่องเที่ยวใชต้ดัสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฎีของ เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2553) ไดก้ล่าวไวว่้า กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 
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(Activity) นกัทอ่งเที่ยวตอ้งการท ากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม น าชมท่องเที่ยวธรรมชาติบริเวณแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการสันทนาการหรือร่ืนเริง 

เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยว เพื่อการพกัผ่อน สัมผสับรรยากาศที่ดีในแหล่ง

ท่องเที่ยว และไดค้วามรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไปพร้อมกนั 

2.2 ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากหากสถาที่

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีส่ิงที่สามารถดึงดูดความสนใจได ้จะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นน่าสนใจมาก

ย่ิงขึ้น โดยอาจจะโดดเด่นในดา้นเทคโนโลยีการเกษตร ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น หรือดา้นความ

หลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ประติมากร วงษดี์ (2563) โดยพบว่า ความพึงพอใจใน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรดา้นส่ิงดึงดูดใจ คือ การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ความเป็นธรรมชาติของ

แหล่งท่องเที่ยว ความสวยงาม ความเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ในแหล่งท่องเที่ยว ส่ิงแวดลอ้ม อกี

ทั้ง งานวิจยัของ ทศันีย ์นาคเสนีย ์และเกศรา สุกเพชร (2559) โดยพบว่าระดบัความคิดเห็นของผูม้า

ท่องเที่ยวที่ไดม้ีต่อศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคกลางตอนล่าง ดา้นความดึงดูดใจ ของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความดึงดูดในดา้นของความ

เป็นสภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

ความโดดเด่นดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีที่น่าสนใจ มีความเช่ือมโยง

กบัแหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลายประเภท และความโดดเด่นขององคค์วามรู้ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

แหล่ง   

2.3 ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว (Accessibility) มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการเดินทางไปยงัแหล่ง

ท่องเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หน่ึง เช่น การเดินทางสะดวก และมีป้ายบอกเส้นทางที่ชดัเจน เพื่อง่าย

ต่อการเขา้ถึงสถานที่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จรรยาลกัษณ์ อินตุย้ (2561) โดยพบว่า 

นกัท่องเที่ยวมีความคาดหวงัต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยดา้นสถานที่และการคมนาคม ไดแ้ก่ 

การมีป้ายบอกทางชดัเจน และการเดินทางที่สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวไดง้่าย เป็นประเด็นที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) ไดก้ล่าวว่า 

การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได ้คือจะตอ้งมีการคมนาคมการขนส่งนกัทอ่งเที่ยว ไปยงัแหล่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นไดอ้ยา่งสะดวก และใบเฟิร์น วงษบ์วังาม (2556) ไดก้ล่าวว่า ความพร้อม

ของแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจของบรรดานกัท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมายงั

แหล่งท่องเที่ยว ยอ่มมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกออกเดินทาง  

2.4 ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) ไม่

มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจาก

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ าเป็นตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ครบ

ครัน เพราะการท่องเที่ยวประเภทน้ี เป็นการท่องเที่ยวที่มกัมีการลงมอืปฏิบติั เช่น การเพาะปลูกพืช 

ผกั การเก็บเก่ียว ซ่ึงตอ้งอาศยัความชอบในการลงมือ เนน้เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย ไม่ยุง่ยาก 

สบาย ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิรินนัทน์ พงษนิ์รันดร (2559, อา้งถึงใน สิมมา จนัทร์ทอง, 

2563) ไดก้ล่าวว่าส่ิงอ านวยความสะดวก ต าบลวงัน ้าเขียว มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบทั้ง 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ที่พกัแรม ร้านอาหาร และธุรกิจน าเที่ยว ส่วนต าบลไทยสามคัคี ขาดส่ิงอ านวยความ

สะดวกประเภทธุรกิจน าเที่ยว ส่วนรถโดยสาร/รับจา้ง มีการให้บริการแต่ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงไม่มีผล

ต่อการท่องเที่ยว เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวไดใ้ช้รถยนตส่์วนตวั ซ่ึงแตกต่างกบัผลงานวิจยัของ  

พรทิพย ์บุญเที่ยงธรรม (2555) โดยพบว่า ในภาพรวมนั้นมีระดบัการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นที่นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้าในเขต

ตลิ่งชนัมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นปัจจยัที่มีระดบัความส าคญัอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด  

2.5 ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นที่พกั (Accommodation) ไม่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวไม่ได้

ให้ความส าคญัหรือคาดหวงัในดา้นของสถานที่พกั เน่ืองจากดว้ยความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายแบบ

ชาวบา้น และดว้ยเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่นที่จะอยูอ่าศยัแบบเรียบง่าย ตามวิถีชีวิตของชนบท หรือ

ต่างจงัหวดั ที่อยูท่่ามกลางธรรมชาติ  จึงไม่ไดม้ีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว ซ่ึงแตกต่างกบั

ผลงานวิจยัของ ทศันีย ์นาคเสนีย ์และเกศรา สุกเพชร (2559 โดยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

ภาคกลางตอนล่างของไทยมีความโดดเด่น คือ ลกัษณะการจดัสถานที่ เนน้เร่ืองภูมิทศัน์ที่สะอาด  
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ร่มร่ืน สวยงามดว้ยผกัพ้ืนบา้น ผกัพนัธ์ุหายาก และการใชพ้ื้นที่อยา่งคุม้ค่า  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมชุมชน จากการวิจยั ผูป้ระกอบการการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ควรตระหนกัถึงความส าคญัในการไมจ่ดักิจกรรมที่เป็นการท าลายสภาพแวดลอ้มของ
ธรรมชาติ เช่น มีการแต่งกายตามทอ้งถิ่น การมีเมนูอาหารประจ าทอ้งถิ่น เป็นตน้  

1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จากการวิจยั ผูป้ระกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ควรให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรม เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การเพาะตน้ไมจ้ากเมล็ด หรือการมีการ

จดักิจกรรมการปลูกตน้ไม ้เพ่ือที่เป็นกิจกรรมสร้างความใจเยน็ อีกทั้งยงัสามารถท าให้นกัท่องเที่ยว

ไดย้อ้นกลบัมาดูวนัที่ตน้ไมต้น้ตนเองไดเ้ติบโต ดา้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็จะไดลู้กคา้เก่า
กลบัมา  

1.3 ดา้นการสัมผสัธรรมชาติของการเกษตร จากผลการวิจยั ผูป้ระกอบการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอ้งลดการใชส้ารเคมีที่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งมีความร่มร่ืนของ
ตน้ไมน้านาชนิด ที่สามารถให้ร่มเงา ความสบายตาแก่บรรดานกัท่องเที่ยวได ้เพราะนกัท่องเที่ยว

ตอ้งการสัมผสัและใกลชิ้ดกบัอากาศที่บริสุทธ์  
2. ปัจจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงัน้ี 

2.1 ดา้นกิจกรรม (Activities) จากการวิจยั ผูป้ระกอบการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ควร
มีกิจกรรมในนกัท่องเที่ยวไดท้ า เช่น การเก็บไข่ไก่ ด านาเก่ียวขา้ว (ตามฤดูกาล) ป่ันจกัรยาน เป็นตน้ 

2.2 ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) จากการวิจยั ผูป้ระกอบการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเที่ยวกลุ่มน้ี เช่น การจดัสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม โดยใช้วสัดุที่มาจากธรรมชาติ  

2.3 ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) จากการวิจยั 
ผูบ้ริหาร และผูป้ระกอบการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตอ้งมีการเพ่ิมป้าย หรือ

ช่องทางประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่น Facebook page หรือขอ้มูลทางเวป็ไซด ์เก่ียวกบัวิธีการเดินทาง  
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เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึง ซ่ึงการอ านวยความสะดวกส าหรับผูใ้ชร้ถส่วนตวัในการเดินทาง จะท าให้

นกัท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจ และไม่หงุดหงิดหัวเสียในกรณีหลงทาง  
2.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในดา้นน้ี ไม่ได้

มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจ เพราะถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน แต่หากผูป้ระกอบการเพ่ิมความใส่
ใจในรายละเอียด เช่น มีห้องน ้าที่สะอาด และมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก เน่ืองจากเป็นส่วนที่มี

ความสัมพนัธ์กนั ที่จะสร้างความน่าสนใจให้กบันกัท่องเที่ยว 

2.5 ดา้นที่พกั (Accommodation) จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในดา้นน้ี ไม่ไดม้อีิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงนกัท่องเที่ยวไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพกัแรม 

แต่หากผูบ้ริหาร และผูป้ระกอบการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร มีความประสงคท์ี่จะให้สถานที่ของ

ตนเองมีที่พกัแรม อาจท าในรูปแบบที่เรียบง่าย และกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 
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