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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหท้ราบถึงขอ้มลูทัว่ไปในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ และ

เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบและมีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ 

โดยประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งคนอายไุทย ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 60  ปีข้ึนไป ณ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 

คน ไดจ้ากการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  การวิเคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยการทดสอบค่าไควส์แควร์     และวิธีการถดถอยแบบ 

ควอนไทล์ ผลการวิจัยพบว่าพาหนะส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนบุคคล  การ

ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การแวะพกัหรือคา้งคืน วตัถุประสงค์หลกัในการท่องเท่ียว คือ 

เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ลักษณะของการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเฉพาะครอบครัว/ญาติ  ซ่ึง

แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว คือ การโฆษณา  จงัหวดัท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ จงัหวดัเชียงใหม่  และส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในท่องเท่ียวประมาณ 1,001 – 5,000 

บาท ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ   ไดแ้ก่  ภูมิล  าเนา การศึกษา 

รายได้ ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และอิทธิพลดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นความ

สะดวกในการเดินทาง  ด้านลกัษณะของการท่องเท่ียว  ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่วนด้าน

วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวมีอิทธิพลในระดบัปานกลาง 
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ABSTRACT 

The objectives  of  this  survey  research  were:  To understand general information about the cost of 
travel for the elderly; and  To understand  the behavior  of  the elderly regarding the  cost covering  
the tour of  the elderly.  The study population was 400 elderly persons, who are  60 years and  above 
from Chiang Mai The study was made by using the  simple  random sampling  method.  Statistics 
used  for the  data analysis  were frequency, percentage, mean, Chi-square test and Quntile test.  The 
results showed  that: Behavior  in tourism spending for the elderly found  that   most vehicles used 
to travel  were  personal  cars .   Each  tour  isn’t mostly a  stopover  or overnight stay.  The main 
purpose of each tour is to visit relatives / friends. The purpose of  tourism is , mainly due to a tour of 
the family / relatives.  Resource that  has  the greatest effect on the decision to travel is advertising. 
Most of the samples are from  Chiang Mai and   the  cost of traveling  amounts to around 1,001-
5,000 baht. Factors that affect or are  related to the cost of  travel of the elderly, include  homeland,  
education, income, residence, and duration  of  the tour. Other influences include, attractions, 
conveniences of travel, the characteristics of tourism, promotions of tourism.  Overall,  the 
influences that affect the cost of travel of the elderly were at a high level, except the tourism 
purposes which were found to be  at  moderate levels. 

 


