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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro-
tourism) ของศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรีและเพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี โดยท าการเก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 400 ตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (accidental sampling) น ำขอ้มูลมำวิเครำะห์มูลค่าการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยใช้วิธีประเมินต้นทุนกำรเดินทำงแบบแบ่งเขต (zonal travel cost method: 
ZTCM) และใช้แบบจ ำลองสมกำรถดถอยเชิงพหุ(multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์หา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว  
 ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดจ้ดัอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงอยู่ท่ี
ประมาณ 29,010 บาทต่อครัวเรือน โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมากบักลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพ 
หรือกลุ่มเพื่อน ดา้นพาหนะนิยมเดินทางโดยรถทวัร์ท่องเท่ียว  และนักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวท่ี
ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรีเป็นเวลา 1 วนั 
 การวิเคราะห์มูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีด้วยวิธีต้นทุน           
ค่าเดินทางระดับเขต ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีมูลค่า 125.3 ล้านบาทต่อปี และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีของนักท่องเท่ียว โดยปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวก 
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ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลเชิงลบไดแ้ก่ อาชีพและค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว  
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ABSTRACT 

 This study has two objectives, The first objective is to evaluate the valuation of agro-
tourism services at Chantaburi Horticultural Research Center and the second objective is to identify 
socio-economic factors influencing tourists’ decision making to visit the agro-tourism services at 
the Chantaburi Horticultural Research Center. The data were collected from 400 visitors in 2012 
using questionaires and accidental sampling. The data were used to analyse valuation of agro-
tourism services by using zonal travel cost method and to analyse factors influencing tourists’ 
decision making by using multiple regression. 
  The result was found that most of the sample tourists were females with the age between 
41-50 years old. Most of them hade education lower than the bachelor degrees and were farmers. 
Their incomes were at middle level which was about 29,010 baht per household. Most of the sample 
tourists preferred to visit the center with their friends or colleagues. Most of them travelled by bus 
in a group and enjoy to stay only one day. 
 The value of agro-tourism services at Chantaburi  Horticultural Research Center using 
zonal travel cost method (ZTCM) was estimated at  125.3 million baht per year. The factors positive 
influencing the toursists’ decision making was travellers’ education, incomes. The factors negative 
are occupation and travel cost.  


