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บทที ่6 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว ณ ศูนย์วจิยัพชืสวนจนัทบุรี 
  
        ในการวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวน 
จนัทบุรี ใชก้ารวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติโดยใชแ้บบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ (multiple regression 
analysis) โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และผลการศึกษาท่ีได ้มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
6.1 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์  
 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ศูนยว์จิยัพืช
สวนจนัทบุรี มีดงัน้ี 

        Y = f(AGE,GEN,EDU,OCC,INC,NUM,PAY,BEN,PAY,BEN,SATIS)         โดย 

 ตวัแปรตาม (Y)  คือ จ านวนคร้ังท่ีมาเท่ียว ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี (คร้ัง) ซ่ึงแสดงถึง
ความตอ้งการมาท่องเท่ียว โดยจ านวนคร้ังมากแสดงวา่มีความตอ้งการมาท่องเท่ียวมาก 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีท าการศึกษา 9 ตวัแปร คือ 
   1) AGE (Age of tourist) หมายถึง อายขุองนกัท่องเท่ียว มีหน่วยเป็นรายปี  
  2) GEN (Gender of tourist) หมายถึง เพศของนกัท่องเท่ียว โดยตวัแปรน้ีเป็นตวัแปร
หุ่น (dummy variable) ก าหนดให ้GEN = 0 หมายถึง เพศชาย GEN = 1 หมายถึง เพศหญิง 
  3) EDU (Education of tourist) หมายถึง การศึกษาของนกัท่องเท่ียว โดยตวัแปรน้ี
เป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) ก าหนดให ้EDU = 0 หมายถึง ต ่ากวา่ปริญญาตรี EDU = 1 หมายถึง 
ปริญญาตรีข้ึนไป 
  4) OCC (Occupation of tourist) หมายถึง อาชีพของนกัท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)เกษตรกร  2)ไม่ใช่เกษตรกร โดยตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) ก าหนดให ้
OCC = 0 หมายถึง อาชีพท่ีไม่ใช่เกษตรกร OCC = 1 หมายถึง อาชีพเกษตรกร 
  5) INC (Income of tourist) หมายถึง รายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียว มีหน่วยเป็น
พนับาท 
  6) NUM (Household members) หมายถึง จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีหน่วยเป็นคน 
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  7) PAY (Travel expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีนกัท่องเท่ียวจ่ายในการท่องเท่ียว                     
ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรีใน 1 คร้ัง มีหน่วยเป็นร้อยบาท 
  8) BEN (Benefits from tourism) หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)พกัผอ่นคลายเครียดจากการท างาน  2)ความรู้ทางการเกษตร 3)ได้
รับประทานผลไมอ้ร่อย 4)อ่ืนๆ (เพิ่มความสัมพนัธ์ในชุมชน,สัมผสัอากาศหนาว) โดยใชต้วัแปรหุ่น 
(dummy variable)  3 ตวัแปร ดงัน้ี พกัผอ่นคลายเครียดจากการท างาน (BEN_1) ก าหนดให้ = 1 และ
กรณีตอบเป็นอยา่งอ่ืน = 0 ความรู้ทางการเกษตร (BEN_2) ก าหนดให้ = 1 และกรณีตอบเป็นอยา่งอ่ืน 
= 0 ไดรั้บประทานผลไมอ้ร่อย (BEN_3) ก าหนดให ้= 1 และกรณีตอบเป็นอยา่งอ่ืน = 0 
  9) SATIS (Satisfaction derived from tourism) หมายถึง ระดบัความพอใจท่ีไดรั้บ
จากการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)พอใจมาก  2)พอใจปานกลางถึงนอ้ย โดยใช ้              
ตวัแปรหุ่น (dummy variable)  1  ตวัแปร ก าหนดให ้SATIS = 0 หมายถึง ส่วนกรณีท่ีพอใจปานกลาง
ถึงนอ้ย  SATIS = 1 หมายถึง ส่วนกรณีท่ีพอใจมาก   
 
6.2 ผลการวเิคราะห์ 
 ในการวเิคราะห์สมการถดถอยไดมี้การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั
ก่อน ผลการวิเคราะห์แสดงไวใ้น 6.2.1 ส่วน 6.2.2 เป็นผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression)  
 6.2.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ  
 มีขอ้ก าหนดวา่ตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัจึงน าตวัแปรเชิงปริมาณทั้งหมดมาท า
การทดสอบหาความสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้
วเิคราะห์แต่ละคู่ พบวา่ไม่มีตวัแปรคู่ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงกวา่ 0.80 ท่ีจะก่อปัญหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดว้ยกนัเอง (Correlation) อนัเป็นการละเมิดขอ้สมมุติท่ีก ากบัเทคนิคการวเิคราะห์
ถดถอยพหุ (สุชาติ, 2540) รายละเอียดดงัไดแ้สดงในตารางท่ี 6.1 
 
ตารางที ่6.1 ทดสอบความเป็นอสิระต่อกนัของแต่ละตัวแปรโดยใช้  Pearson correlation   
ตวัแปร AGE INC NUM PAY 

AGE 1 .056 .041 -.038 
INC  1 -.019 -.075 
NUM   1 .044 
PAY    1 
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6.2.2 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการท่องเทีย่ว ณ ศูนย์วจัิยพชืสวนจันทบุรี 
 จากการวเิคราะห์โดยอาศยัแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยใช้
โปรแกรม SPSS จากการวเิคราะห์ปรากฏวา่มีตวัแปรอิสระ จ านวน 4 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 6.2) และตวัแปรท่ีน ามาวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการตาม
แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ ดงัน้ี   

 Y = 1.149 - 0.005AGE +0.03GEN + 0.366EDU - 0.199OCC + 0.016INC + 0.013NUM -
0.002PAY + 0.093BEN_1 - 0.074 BEN_2 -0.119 BEN_3 -0.092SATIS                                                   
 ผลจากการกะประมาณท่ีไดมี้ค่าสรุปทางสถิติของการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองสมการถดถอย
เชิงพหุ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.2 
ผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 6.2 ท าใหท้ราบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว ณ ศูนยว์จิยัพืชสวน
จนัทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถอธิบายผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ระดบัการศึกษา (EDU) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.366 ซ่ึงหมายความวา่ ผูท่ี้มี
การศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะมีจ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีข้ึนไป 0.366 คร้ัง  
 2. อาชีพเกษตรกร (OCC) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั -0.199 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพท่ี
เกษตรกรจะมีจ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวนอ้ยกวา่อาชีพอ่ืนๆ 0.199 คร้ัง ซ่ึงเม่ือดูจากค่าเฉล่ียพบวา่
เกษตรกรมาเท่ียว 1.14 คร้ังขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆอยูท่ี่ 1.73 คร้ัง ผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ศูนยว์จิยัพืชสวน
จนัทบุรีควรพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมหรือวธีิดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเกษตรกรเขา้มาท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึนเพราะเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ (ร้อยละ 55.3 ของนกัท่องเท่ียวตวัอยา่ง)     
 3. รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียวต่อเดือน (INC) พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.016 
ซ่ึงหมายความวา่ เม่ือนกัท่องเท่ียวมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 1,000 บาทจะท าใหม้าท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึน 0.016
คร้ังสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงคต่์อรายได ้ 
 4. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (PAY) พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั -0.02 ซ่ึง
หมายความวา่ เม่ือนกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 100 บาทจะท าใหม้าท่องเท่ียวจะลดลง 0.02 คร้ัง 
คร้ังสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงคต่์อราคา 
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ตารางที ่6.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุโดยใช้ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
ท่องเทีย่ว ณ ศูนย์วจัิยพชืสวนจันทบุรี 

ตัวแปรอสิระ 
(Variables) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
(Coefficient) 

ค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ        
(t-ratio) 

P - value 

ค่าคงท่ี (b0)  1.149 4.160 0.000 

อาย ุ(AGE)          -0.005** -1.994 0.047 
เพศ (GEN) 0.003 0.048 0.961 
ระดบัการศึกษา (EDU)           0.366*** 4.186 0.000 
อาชีพเกษตรกร (OCC)          -0.199** -2.274 0.024 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (INC)              0.016*** 7.081 0.000 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (NUM)           -0.013 -0.422 0.673 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (PAY)            -0.002** -2.293 0.022 
ประโยชน์ดา้นพกัผอ่น (BEN_1)            0.093 0.478 0.633 
ประโยชน์ดา้นความรู้ทางการเกษตร (BEN_2)           -0.074 -0.360 0.719 
ประโยชน์จากการไดท้านผลไม ้(BEN_3) -0.119 -0.578 0.564 
ระดบัความพอใจมาก (SATIS) 0.092 1.105 0.270 
R2 = 0.365                     AdjR2  =0.347                   Std. = 0.541             Durbin_Watson =  1.446 
ท่ีมา: จากการค านวณ โดยใช ้SPSS 
หมายเหตุ: *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
       ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
 


