
 

71 

 

บทที ่7 

สรุปผลการศึกษา 

 
7.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี มี
วตัถุประสงค์หลัก 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประการแรก เพื่อประเมินมูลค่าด้านการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร (agro-tourism) ของศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี โดยแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต 
(ZTCM) ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทางดา้นผลกระทบภายนอกการ
วดัและการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ประการท่ีสอง               
เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ศูนย์วิจยัพืชสวนจันทบุรี โดยผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 
7.1.1. มูลค่าด้านการท่องเทีย่วเชิงเกษตร (agro-tourism) ของศูนย์วจัิยพชืสวนจันทบุรี  
1) การเดินทางและค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวมายงัศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี                  
2) ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี 3) ค่าเสียโอกาสในการท่องเท่ียวศูนยว์ิจยัพืช
สวนจนัทบุรี ทั้งหมดรวมกนัเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวน
จนัทบุรี และใชค้่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรีมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 2,796.88 บาท
และนอ้ยท่ีสุดเป็นค่าเสียโอกาสในการท่องเท่ียวศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี มีค่าเท่ากบั 1,066.63 บาท 
และเม่ือคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีแบ่งตามเขตการ
ท่องเท่ียว พบวา่ แปรผนัตามระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ 
ศูนย์วิจยัพืชสวนจนัทบุรีของนักท่องเท่ียวจากเขตท่ี 12 จะมีค่ามากท่ีสุด โดยเม่ือคิดต้นทุนค่าเสีย
โอกาสเต็มเวลาจากอัตราค่าจ้างเต็มมีค่าเท่ากับ 10,513.17 บาท ส่วนในด้านอตัราการเดินทางมา
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว (คร้ัง/1,000 คน/ปี) พบวา่ เขตท่ี 1 มีอตัราการเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด
มีค่าเท่ากบั 6.03 ส่วนเขตท่ีมีอตัราการเดินทางมาท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุดคือเขตท่ี 8 มีค่าเท่ากบั 0.15 
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2) สมการอุปสงคก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี โดยแบบจ าลองตน้ทุน
การท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต (ZTCM) 
 จากการค านวณแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต (ZTCM) พบวา่ รูปแบบสมการ
อุปสงค์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนย์วิจยัพืชสวนจนัทบุรี ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดอยู่ใน
รูปแบบสมการล็อคคู่ท่ีใชต้วัแปรอิสระเป็นตน้ทุนท่ีคิดคิดเฉพาะค่าเดินทาง (TC3H) เน่ืองจากสมการน้ี
ให้ ค่า R2 สูงท่ีสุด โดยพบวา่ ค่าเดินทาง (TC3H) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัจ านวนคร้ัง
การเขา้มาท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี (คร้ัง/1,000 คน) (VRh) นัน่คือ ถา้ตน้ทุนท่ี
คิดเฉพาะค่าเดินทางเพิ่มข้ึน จะมีผลท าให้จ  านวนคร้ังการเขา้ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวน
จนัทบุรี (คร้ัง/1,000 คน) ลดลง 

 
โดยสมการอุปสงคก์ารท่องเท่ียวแสดงไดด้งัน้ี 
  
   ln VRh = 13.18 – 1.6677 ln TCh 
 
   VRh = e13.18  x TCh

(-1.6677) 
 

3) การประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี โดยแบบจ าลอง
ตน้ทุนการท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต (ZTCM) 

จากการค านวณหามูลค่าดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีจากสมการ
อุปสงคก์ารท่องเท่ียวท่ีไดจ้ากแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวแบบแบ่งเขต (ZTCM) พบวา่ มูลค่าการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี เท่ากบั 125,280,058 บาทต่อปี และเม่ือน าส่วนเกิน
ของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีค านวณไดจ้ากหารดว้ยจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีมาเท่ียวศูนยว์ิจยัพืชสวน
จนัทบุรี ในปี พ.ศ. 2554 เท่ากบั 29,678 คนจะไดมู้ลค่าส่วนเกินของผูบ้ริโภคของนกัท่องเท่ียวต่อคน
ต่อคร้ังเท่ากบั 4,221.31 บาท      

จากผลการศึกษาท่ีพบวา่มูลค่าดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีมีค่า
เท่ากับ 125,280,058 บาทต่อปี ศูนย์วิจยัพืชสวนจนัทบุรีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัสรร
งบประมาณเพิ่มในการจดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรีควบคู่
กบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติใหค้งความสวยงามและมีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลอดปี 
และผูว้ิจยัท่ีสนใจในเร่ืองแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยัช้ิน
ต่อไปได้ โดยมูลค่าน้ีเป็นเพียงมูลค่าส่วนหน่ึงจากการใช้ประโยชน์โดยตรงด้านการท่องเท่ียวเชิง
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เกษตรท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่ไดเ้กิดจากมูลค่าการใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆของศูนยว์ิจยั
พืชสวนจนัทบุรี  

  
7.1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ว ณ ศูนย์วจัิยพชืสวนจันทบุรี  

 จากการค านวณพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติมี 4 ประการ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉล่ียต่อเดือนกับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถอธิบายผลดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัการศึกษา (EDU) พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.366 ซ่ึงหมายความวา่ ผูท่ี้มี
การศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะมีจ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีข้ึนไป 0.366 คร้ัง ง ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01    

2. อาชีพเกษตรกร (OCC) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้มีค่าเท่ากับ -0.448 ซ่ึงหมายความว่า 
อาชีพท่ีเกษตรกรจะมีจ านวนคร้ังในการท่องเท่ียวน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ 0.199 คร้ัง ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01   

3. รายไดเ้ฉล่ียของนกัท่องเท่ียวต่อเดือน (INC) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.016 
ซ่ึงหมายความว่า เม่ือนักท่องเท่ียวมีรายได้เพิ่มข้ึน 1,000 บาทจะท าให้มาท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึน 0.016 
คร้ังสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมนตรีรัช เกิดยนิ (2549) พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้งจะสามารถ
ท่องเท่ียวไดม้ากกวา่นกัท่องเท่ียวมีรายไดต้  ่า ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  

4. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว (PAY) พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั -0.02 ซ่ึง
หมายความว่า เม่ือนักท่องเท่ียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 100 บาทจะท าให้มาท่องเท่ียวจะลดลง 0.02 คร้ัง 
คร้ังสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงคต่์อราคา ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05     
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว ณ ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี เหล่าน้ีบางปัจจยัสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดแผนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี เช่น  จากผลการศึกษาจะ
เห็นวา่ผูท่ี้มีอาชีพท่ีเกษตรกรจะมาเท่ียวนอ้ยกวา่อาชีพอ่ืนๆ จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมาเท่ียว
มากข้ึนเพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  
7.2 ข้อจ ากดัการศึกษา 
 
 1) การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเท่านั้น ยงัไม่ไดร้วมมูลค่า
จากการใชป้ระโยชน์โดยทางออ้ม ไดแ้ก่ มูลค่าจากการมิไดใ้ชแ้ละมูลค่าเผือ่ใช ้จึงมีผลท าใหมู้ลค่าการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีประเมินอาจมีค่าต ่ากวา่ความเป็นจริง ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
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โดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวหลายท่ีพร้อมๆ กนั (Multiple visit) ตอ้งหาวธีิการเป็นท่ีเหมาะสม
เพราะอาจเกิดปัญหากบัผูว้จิยัไดเ้พราะขอ้มูลจะคลาดเคล่ือน 
 2) การประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยวธีิตน้ทุนการท่องเท่ียวเป็นวธีิท่ีค่อนขา้งใช้
เวลานาน (6-12 เดือน) และใชง้บประมาณในการศึกษาค่อนขา้งสูงพอสมควร ท าใหก้ารศึกษาในคร้ัง
น้ีท าไดใ้นขอบเขตจ ากดั 
 
7.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยวิธีตน้ทุนการ
ท่องเท่ียว ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรน าวิธีการศึกษาหรือวิธีการประเมินมูลค่าทางนนัทนาการ
ในรูปแบบอ่ืนๆ มาใชใ้นการศึกษารวมถึงวธีิการท่ีจะสามารถประเมินมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์โดย
ทางออ้มของศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี อาทิเช่น วธีิ Contigent Valuation Method (CVM) 
 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 มูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี ทางผูบ้ริหารศูนยว์ิจยัพืชสวน
จนัทบุรีสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการก าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณโดยใน     
ปี พ.ศ. 2554 ได้งบประมาณศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี 42,526,923 บาท ซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบ
มูลค่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน เพื่อพฒันาศูนยว์จิยัพืชสวน
จนัทบุรีควบคู่กบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้คงความสวยงามและมีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตลอดปี 
       
 
 

 

 

                

 


