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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. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุในจงัหวดั 
เชียงใหม่ ในบทแรกน้ีกล่าวถึงหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคญัซ่ึงน าไปสู่การวิจยั อนัประกอบไป
ดว้ย 1) ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 2) วตัถุประสงค์ของการวิจยั 3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  
4) ขอบเขตการวิจยั 5)นิยามค าศพัท ์และ 6) โครงสร้างของเอกสารงานวิจยั 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
      ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเป็นอนัดับหน่ึงและเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลกัดันให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน  ซ่ึงการ

ท่องเท่ียวกล่าวไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทของการใหบ้ริการอีกทั้งยงัมีความเก่ียวขอ้งท่ีท าให้เกิด

อุตสาหกรรมและการลงทุนประเภทต่างๆ  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจโรงแรม  ร้านขายของท่ีระลึก และ 

ฯลฯ นอกจากน้ีการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเท่ียวทั้งในและระหว่างประเทศยงัเป็นสาเหตุ

ส าคญัของการสร้างงาน โดยการท่องเท่ียวสามารถสร้างงานโดยตรงผ่านธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร 

ไนต์คลบั แท็กซ่ีการขายของท่ีระลึกรวมทั้งธุรกิจสินค้าและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว

นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถ่ินให้เจริญเติบโต โดยเป็นการสร้าง

รายไดแ้ละการจา้งงานภายในชุมชน และเป็นการสร้างความมัง่คัง่ให้กบัประชาชนและประเทศชาติ
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อยา่งมหาศาล ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน(สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  ม.ป.ป.） 

นอกจากน้ีรายไดจ้ากเงินตราต่างประเทศจากรายจ่ายในการท่องเท่ียว  และการน าเขา้และ

ส่งออกสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เจา้ภาพ และสามารถกระตุน้การลงทุนส่งผลใหเ้กิดการเติบโตทางการเงินในระบบเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึง

เป็นการส่งเสริมรายไดแ้ก่รัฐโดยรายไดข้องรัฐจากการท่องเท่ียวสามารถแบ่งเป็นรายไดท้างตรงและ

ทางออ้ม การสร้างรายไดท้างตรงเกิดจากภาษีเงินไดจ้ากผูป้ระกอบธุรกิจและพนักงานในส่วนการ

ท่องเท่ียว และภาษีท่ีเก็บจากนักท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ภาษีสนามบินในการเดินทางขาออก ส่วนการ

สร้างรายได้ทางออ้มเกิดจากภาษีท่ีเก็บจากสินค้าและบริการท่ีขายให้กับนักท่องเท่ียว(ภัคคริชญ ์ 

ประสิทธ์ิ,  ม.ป.ป.) 

 

ตำรำงที่ 1.1  แนวโนม้การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ปี 2552-25541 

รำยกำร ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย 97,998,957   122,522,114   133,177,728   
จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทย 54,698,887   68,463,373   75,698,416   
จ านวนนกัทศันาจรชาวไทย 43,300,070   54,058,741   57,479,312   
ระยะเวลาพ านกัเฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวชาวไทย (วนั) 2.35   2.59   2.73   
ค่าใชจ่้ายเฉลี่ย (บาท/คน/วนั) 4,045  4,125  4,526  
ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย 1,541   1,740   1,832   
นกัท่องเที่ยวชาวไทย 1,724   1,944   2,042   
นกัทศันาจรชาวไทย 997   1,073   1,076   
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย (ลา้นบาท) 264,781   402,574   483,225   
สถานประกอบการที่พกัแรม 1,265  1,856 1,950 
จ านวนหอ้ง 366,471   454,686   530,623   
อตัราการเขา้พกั (%) 36.77   39.52   43.84   
จ านวนผูเ้ขา้พกัแรมชาวไทย 33,388,571   41,555,467   52,108,757   

ที่มา:ส านกังานสถิติแห่งชาติ-การท่องเที่ยว(2554)  

 

 
                                                             
1ขอ้มูลล่าสุด ณ  ปัจจุบนั 
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ตำรำงที่ 1.2 สดัส่วนค่าใชจ่้ายต่อคนต่อวนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ปี 2553-2555 

รำยกำร 2553 2554 2555 

ค่าใชจ่้ายเฉลี่ยต่อคนต่อวนั(บาท) 4,079 4,187 4,393 
ที่พกั 1,226 1,256 1,312 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 756 784 821 
บริการท่องเที่ยว 152 158 171 
พาหนะในการเดินทาง 418 434 451 
ซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 990 1,002 1,049 
เพื่อการบนัเทิง 473 488 523 
เบด็เตลด็ 63 66 66 

ที่มา:ส านกังานสถิติแห่งชาติ-การท่องเที่ยว(2555) 

 

 

 
ภำพที่ 1.1 แสดงสดัส่วนค่าใชจ่้ายต่อคนต่อวนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ปี 2553-2555 
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ตำรำงที่ 1.3 พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย ปี 2558 

ภำคที่อยู่อำศัย ลักษณะกำรเดินทำง รวม 

ไม่พักค้ำงคนื พักค้ำงคนื ไม่พักค้ำงคนืและพักค้ำงคนื 

กรุงเทพมหำนคร 22.2 54.2 23.6 100.0 

ภำคกลำง 36.8 44.4 18.8 100.0 

ภำคตะวันออก  31.3 58.7 10.0 100.0 

ภำคเหนือ 39.0 46.3 14.7 100.0 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.4 48.5 14.1 100.0 

ภำคใต้ 40.0 46.9 13.1 100.0 
ที่มา:ส านกังานสถิติแห่งชาติ-การท่องเที่ยว(2558) 

 

ตำรำงที่ 1.4 อตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

ไตรมำส ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 กำรเติบโต
(%) 

ปี 55-56 
ไตรมาส 1 4.66 5.36 5.74 6.81 18.64 
ไตรมาส 2 2.90 4.35 4.88 5.80 18.85 
ไตรมาส 3 3.76 4.73 5.34 6.36 19.10 
ไตรมาส 4 4.62 4.40 6.33 7.11 12.32 
จ านวน/การขยายตวัทั้งปี 15.94 18.84 22.29 26.08 17.00 
รายได้นักท่องเที่ยวชาวไทย (ล้าน
ลา้นบาท) 

0.40 0.48 0.50 053 6.00 

ที่มา:สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( 2556 ) 

 



 

5 
 

 
ที่มา:สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(2555) 

ภำพที่ 1.2 แนวโนม้สถานการณ์การท่องเท่ียวไทยเปรียบเทียบ ปี 2553-2555 
 

 

 
ภำพที่ 1.3 แนวโนม้ของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในปี 2552-2557 
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แนวโนม้ของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในปี 2557 เป็นตน้ไปไดม้ีการคาดการณ์

ว่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศจ านวน 178.0 ลา้นคน โดยมีการเติบโต  

ร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหนา้และสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสะพดัประมาณ 7.25 แสนลา้นบาท ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ในกรณีปกติหากไม่มีปัจจยักระทบทางการเมือง 

คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศจ านวนประมาณ 185.0 ลา้นคนในปี 

2558 ซ่ึงเติบโตร้อยละ 12.1 จากปี 2557 และก่อให้เกิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวประมาณ 7.48 แสน

ลา้นบาท หรือขยายตวัร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้(ศนูยว์ิจยักสิกรไทยจ ากดั,  ม.ป.ป.) 

และเน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มโครงสร้างทางประชากรท่ีก  าลงัมุ่งสู่สังคม

ผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึนโดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีประชากรสูงอายุทัว่ประเทศประมาณ 

8.5 ลา้นคน เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยท่ีมีประมาณ 65.9 ลา้นคน 

โดยพบว่าขณะน้ีประเทศไทยมีผูสู้งอายุมากถึงร้อยละ 13 ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนของจ านวน

ผูสู้งอายจุะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ (วรเวศม ์สุวรรณระดา,  ม.ป.ป.) 

 
 

 
ที่มา:ฐานขอ้มูลประชากรฝ่ายวิจยัและศูนยส์ารสนเทศฯ(2551) 

ภำพที่ 1.4 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายเุปรียบเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมดในปี 2533 
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ที่มา:ฐานขอ้มูลประชากรฝ่ายวิจยัและศูนยส์ารสนเทศฯ(2551) 

ภำพที่ 1.5 ปิรามิดประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2568 

 

ดงันั้นกลุ่มผูสู้งอายุจึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เน่ืองจากการพฒันาดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีดีข้ึนท าใหป้ระชากรมีอตัราการเสียชีวิตต ่าลง ท าใหผู้สู้งอายมีุแนวโน้มจะ
มีอายยุนืยาวข้ึนกว่าในอดีต ซ่ึงผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะใชชี้วิตหลงัเกษียณอายงุานประกอบกิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสนัทนาการและการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน หรือ
เท่ียวชมศิลปวฒันธรรมวฒันธรรมและธรรมชาติเน่ืองจากมีเวลามากกว่านักท่องเท่ียววยัอ่ืนๆ และมี
ความพร้อมทางดา้นการเงิน  ดงันั้นการท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเท่ียวตลาด
ใหม่เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพและมีก  าลงัซ้ือในการท่องเท่ียวสูงกว่าตลาดทัว่ไป(จิราวดี รัตน
ไพฑูรยช์ยั,  ม.ป.ป.) 

นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนักท่องเท่ียว

ทั่วไป คือ  เน้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุ ้มค่า เน้นการซ้ือด้วยเหตุและผล ให้

ความส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั พกันานใชจ่้ายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง 

เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้ งชีวิต ดังนั้ นจึงมีศักยภาพสูงในการบริโภคและ

ขณะเดียวกันค านึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี 

เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยัและสุขภาพ อีกทั้งนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการใชชี้วิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้

และบริการต่างๆ มากยิง่ข้ึน(จิราวดี รัตนไพฑูรยช์ยั,  ม.ป.ป.) 



 

8 
 

จากการท่ีผูสู้งอายุในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากอตัราการเกิดท่ีนอ้ยกวา่อตัราการตายจะส่งผลต่อเน่ืองใหจ้  านวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงปัจจุบนัสาธารณสุข  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหรือส่ิงอ  านวยความสะดวกรวมถึงบริการ

ต่างๆ มีความพร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวแก่กลุ่มผูสู้งอาย ุจึงเป็นการดึงดูด

หรือกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวในกลุ่มของผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน จ  านวนผูสู้งอายุท่ีชอบท่องเท่ียวมี

แนวโนม้สูงข้ึนเพราะนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีก  าลงัซ้ือสูงเน่ืองจากมีเงินเก็บจากระยะเวลาการท างานท่ี

ยาวนานการใช้จ่ายในดา้นการท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอายุจึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากใน

อนาคต  ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายซ่ึุงอาจจะเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและองคก์รอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

1.2.1 เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มลูทัว่ไปในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ

1.2.2 เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

1.2.3  เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

 

1.3ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาน้ีไปปรับปรุง
สถานประกอบการของตนเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึน 

1.3.2 เพ่ือให้รัฐสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาน้ีมาปรับเป็นนโยบายเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
และอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวแก่กลุ่มผูสู้งอายุ 
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1.4 นิยำมค ำศัพท์ 

      ผูสู้งอายุ หมายถึง ประชากรภายในประเทศท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้ งประชากรชายและ
ประชากรหญิง (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2549) 

         การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่
มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมคัรใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้(พิทยะ  ศรีวฒันสาร, 2553) 

 

1.5 ขอบเขตกำรวจิยั 
     งานวิจยัช้ินน้ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุใน

จงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยการใชแ้บบสอบถามการ ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย  Quantile  Regression และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติการทดสอบ Cross Tap ทั้งน้ี ในการศึกษามุ่งพิจารณาขอ้มูลจากผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่

จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 

1.6 โครงสร้ำงของเอกสำรงำนวจิยั 

      การศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
โครงสร้างงานวิจยัแบ่งออกเป็น 5 บท ดงัน้ี 

บทที่ 1 บทน ำ 

บทน าจะกล่าวถึงภาพรวมของงานวิจัย ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา  
2) วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 4) นิยามค าศพัท ์5) ขอบเขตการวิจยั และ 
6) โครงสร้างของงานวิจยั เพื่อท าให้เกิดระเบียบในการจดัท าและเรียบเรียงขอ้มูล โดยในส่วนของ
ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะเสนอรายละเอียดไวใ้นบทต่อไป 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมไดศึ้กษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี โดยแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแบ่งได้เป็น 6ส่วน ไดแ้ก่ 1)ผูสู้งอายุ 2)การท่องเท่ียว 3)ประเภทของ
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ค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียว 4)ทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงคก์ารท่องเท่ียว 5)แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวและ 6)ทฤษฎีทางเศรษฐมิ ติ 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติทดสอบ Cross Tap และ Quantile Regression 
โดยจะเสนอระเบียบการวิจยั สมมติฐาน ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั ตลอดจนถึงวิธีการวิจยัในบทต่อไป 

บทที่ 3 ระเบียบวธิีวจิยั 

ระเบียบวิธีวิจยัจะน าเสนอถึงการก าหนดแนวคิดและภาพรวมของวิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา
และตัวแปรต่าง ๆ รวมถึงสมมุติฐานการวิจัย 2) ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 3) วิธีการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย การก าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจัย และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป การ
วิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกนัระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอาย ุ การวิเคราะห์ความเท่ากนัของค่าสมัประสิทธ์ิสมการควอนไทล ์การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมี
ผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ  โดยใช้วิธีควอนไทล์รีเกรสชั่น และ 4) การวิจยัและ
จริยธรรม ในส่วนของผลการศึกษาและการแปลผลจะน าเสนอในบทต่อไป 

บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาจะกล่าวถึงผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอาย ุซ่ึงประกอบไปดว้ย  ส่วน ไดแ้ก่  1) ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 
2)ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ3)ผลการวิเคราะห์ความเท่ากนัของ
ค่าสมัประสิทธ์ิสมการควอนไทล ์ 4)ผลการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
ของผูสู้งอาย ุ

บทที่ 5 สรุปผลกำรศึกษำ 

ในบทน้ีจะเป็นการสรุปผลการศึกษาเพ่ือใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ และขอ้จ ากดัในการท างาน
วิจยัเพื่อเป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกอบไปดว้ย 1) องคค์วามรู้จากวรรณกรรม 2) ช่องว่างองค์
ความรู้เช่ือมโยงวตัถุประสงค ์3) ผลการวิจยัท่ีส าคญั 4) ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 5) ขอ้เสนอแนะจาก
การวิจยัเชิงนโยบาย 6) ขอ้จ  ากดัของการวิจัย 7) อุปสรรคของการวิจยั และ 8)แนวทางการวิจยัใน
อนาคต 
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ภำพที่ 1.6 แผนผงักระบวนการท างานวิจยั 

1.7 สรุป 

       ในบทท่ี 1 น้ีไดก้ล่าวถึงขอ้มลูพ้ืนฐานของการท างานวิจยั และรวมประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
แนวทางสู่การท างานวิจยัและเพื่อความเป็นระเบียบของการเรียบเรียงขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ยท่ีมา
และความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคใ์นการท างานวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  ขอบเขตของ
การศึกษาตลอดจนโครงสร้างของเอกสารงานวิจัย โดยส่วนของทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งานวิจยัช้ินน้ี จะมีการน าเสนออยา่งละเอียดในบทถดัไป 
 

 

 

 

การศึกษาภาพรวมและ
ที่มาของงานวิจยั 

 

การทบทวน
วรรณกรรม 

การวางแผนและ 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

การแปลผลการศึกษา การสรุปผลการศึกษา 

o ท่ีมาและความส าคัญของ
ปัญหา 

o วตัถุประสงค์ในการศึกษา  
o ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ  
o ขอบเขตของการศึกษา  
o โครงสร้างของงานวิจยั  

o ผูสู้งอายุ 
o การท่องเท่ียว 
o ประเภทของค่าใชจ้่ายเพ่ือ

การท่องเท่ียว 
o ทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงค์การ

ท่องเท่ียว 
o แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด

และการประชาสัมพนัธ์
ส าหรับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และ 

o ทฤษฎีทางเศรษฐมิติ 
 

o กรอบแนวคิดท่ีใชใ้น
การศึกษา  

o ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  
o วิธีการศึกษา  
o การวิจยัและจริยธรรม  
 

o ผลการวิเคราะห์สภาพ
ทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

o  ผลการวเิคราะห์ความ
เป็นอิสระต่อกันระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวของ
ผู้สูงอายุ 

o ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียว
ของผูสู้งอายุ 

o พฤติกรรมในการใชจ้่าย
เพ่ือการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอายใุนจงัหวดั
เชียงใหม่ 

o ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลต่อค่าใชจ้่าย
ในการท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอายุโดยวิธีควอนไทล์
รีเกรสชัน่ 

 

o องค์ความรู้จาก
วรรณกรรม   

o ช่องว่างองค์ความรู้
เช่ือมโยงวตัถุประสงค์   

o ผลการวิจยัท่ีส าคญั  

o ขอ้เสนอแนะในการวิจยั  

o ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
เชิงนโยบาย  

o ขอ้จ ากดัของการวิจยั  

o อุปสรรคของการวิจยั  

o แนวทางการวิจยัใน
อนาคต  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุใน

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ความหมายของการ
ท่องเท่ียว ประเภทของค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียว อุปสงคก์ารท่องเท่ียวตลอดจนทฤษฎีทางเศรษฐมิติ
ท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังน้ี 1)สถิติทดสอบ Cross Tap 2) Quantile Regression  
3) Quantile Regression Testing 4) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ5) ช่องว่างองคค์วามรู้ 
    

2.1แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

     การศึกษาต่างๆจะเกิดข้ึนได้จ  าเป็นต้องมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยก าหนดกรอบ

การศึกษาในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงส าหรับงานศึกษาน้ีจะมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียดต่อไปน้ี           

 

       2.1.1 ผู้สูงอาย ุ

                    ผูสู้งอาย ุหรือเรียกว่า ผูสู้งวยั เป็นค าท่ีบ่งบอกถึงตวัเลขของอายุว่ามีอายุมาก โดยนิยมนับ

ตามอายุตั้ งแต่แรกเกิด (Chronological Age) หรือโดยทั่วไปเรียกว่า คนแก่หรือคนชรา โดย

พจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน(2542)ใหค้วามหมายของค าว่าคนแก่ คือ ผูท่ี้มีอายมุากหรืออยู่ใน

วยัชราและให้ความหมายของค าว่าชรา คือ แก่ดว้ยอายุ ช ารุดทรุดโทรมและยงัครอบคลุมถึงราษฎร

อาวุโส (Senior Citizen)ส่วนองค์การอนามยัโลก (World Health Organization:WHO;2009) และ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations ,UN : 2506) ใชค้  าในภาษาองักฤษของผูสู้งอายุว่า Older 

Person หรือ Elderly Person แต่อย่างไรก็ตามมกัใชค้  าว่า Older Person มากกว่า Elderly Person 

ประเทศไทยผูสู้งอายุตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ (2546)หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินกว่า 60

บริบูรณ์ข้ึนไป และมีสญัชาติไทย(พวงทอง ไกรพิบูลย,์  2558) 
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 องคก์ารสหประชาชาติ(2506) ไดใ้หนิ้ยามผูสู้งอายุคือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงซ่ึงมี

อาย ุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป โดยเป็นการนิยามนบัตั้งแต่อายุเกิดส่วนองค์การอนามยัโลก ยงัไม่มีการให้

นิยามผูสู้งอายโุดยมีเหตุผลว่าประเทศต่างๆทัว่โลกมีการนิยามผูสู้งอายตุ่างกนั ทั้งนิยามตามอาย ุ

เกิด ตามสังคม (Social) วฒันธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional Markers) เช่น ใน

ประเทศท่ีเจริญแลว้ มกัจดัผูสู้งอายุนับจากอายุ 65 ปีข้ึนไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผูสู้งอายุตาม

อายกุ  าหนดใหเ้กษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผูห้ญิง

สูงอายอุยูใ่นช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูงอายอุยูใ่นช่วง 55-75 ปี 

ส่วนสังคมผูสู้งอายุองค์การสหประชาชาติแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัการกา้วเขา้สู่สังคม

ผูสู้งอาย ุ(Ageing Society หรือ Aging Society) ระดบัสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) และ

ระดบั Super-Aged Society โดยใหนิ้ยามของระดบัต่างๆ ซ่ึงทั้งประเทศไทยและรวมทั้งประเทศต่างๆ

ทัว่โลก ใชค้วามหมายเดียวกนัในนิยามของทุกระดบัของสังคมผูสู้งอายุดังน้ี(พวงทอง ไกรพิบูลย ,์  

2558) 

      1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมี

ประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายตุั้งแต่ 65 ปี

มากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก  าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ

      2. ระดับสังคมผู้ สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมี

ประชากร อาย ุ60 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 

ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ 

      3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเตม็ที่ (Super-Aged Society) หมายถึงสงัคมหรือประเทศท่ีมี

ประชากรอาย ุ65 ปีข้ึนไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเขา้สู่สงัคม

ผูสู้งอายอุยา่งเต็มท่ี 

 

      2.1.2 การท่องเที่ยว 

   ความหมายของการท่องเที่ยว 

   องคก์ารสหประชาชาติ(2506)ระบุว่า การท่องเท่ียวคือ การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริง

ใจ เยีย่มญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พ  านักอยู่เป็น

การถาวร 
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                ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว(2546)ระบุว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อน

คลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง

เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถกูบงัคบัใหเ้ดินทาง 

องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization :W.T.O;2008)ระบุว่า การท่องเท่ียว 

หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี 

ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงค์ใดๆก็ได ้

แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ ์พงศะบุตร (2542)การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางไป

เยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนชัว่คราวโดย

ไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

ดงันั้น การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีก

สถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ

ไป และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น 

การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ และ

โอลิมปิก   เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยม

เยอืนญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน และการเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 

รูปแบบการท่องเที่ยว  

องค์การท่องเท่ียวโลกไดม้ีการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่  (เจษฎา

ขวญัเมืองและคณะ, 2554) 

1. รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิ(Natural Based Tourism) ประกอบดว้ย 
   1.1)การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของผูท่ี้เก่ียวข้องภายใตก้ารจัดการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ินเพ่ือ
มุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

   1.2)การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ือง
กับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของผูท่ี้เก่ียวของภายใต้ การจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอยา่งย ั้งยนื 

1.3)การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ี
เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง  ถ ้าน ้ าลอด  ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพ่ือดูความงามของภูมิทศัน์ท่ีมี
ความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีโลก   ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล ได้
ความรู้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

1.4)การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตัวแ์ละเล้ียงสตัวเ์พ่ือช่ืนชมความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความ
รับผดิชอบ  มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานท่ีแห่งนั้น 

1.5)การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
การไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก 
จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล  มี
ความรู้ความประทบัใจ  ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมข้ึนบนพ้ืนฐาน 

2.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด้วย 
     2.1) การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว

ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว
ไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้มโดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

     2.2) การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึน ไดรั้บความ
เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ    การเคารพพิธีกรรม
ต่างๆ และไดรั้บความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสงัคมและวฒันธรรม   มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนบน
พ้ืนฐานของความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรม  โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว 

     2.3) การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้น  ชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาพ้ืนบา้น มีความเขา้ใจ
ในวัฒนธรรมท้องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
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วฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียว 

3.รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)  ประกอบด้วย 
(วารัชต ์มธัยมบุรุษ,2558) 

   3.1)การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งวฒันธรรมเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บความเพลิดเพลิน 
สุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมท้องถ่ินโดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน อน่ึง การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพและความงาม (Health 
Beauty and Spa) 

   3.2) การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา(Edu-Meditation Tourism)หมายถึง การ
เดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สจัธรรมแห่งชีวิตมีการฝึก
ท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตส านึกต่อ
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน นอกจากนั้น นักท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
เช่น  การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรม
ไทย  รวมถึงการบงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง  เป็นตน้ 

   3.3) การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์หรือวฒันธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบา้นวฒันธรรมของ
ชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย   หมู่บา้นชาวกูยหมู่บา้นชาว
กะเหร่ียง  หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนมีคุณค่าและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

   3.4) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอลฟ์ ด  าน ้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคล่ืนสกีน ้ า 
เป็นตน้ ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเตน้ ไดรั้บประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

   3.5)การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่อง เท่ียวไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวเขาไปเท่ียวแลว้ไดรั้บความสนุกสนาน
ต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า  ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 
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3.6) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึง นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือนเพ่ือการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็นการจัดการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

3.7) การท่องเท่ียวพ านักระยะยาว (Longstay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ช้ชีวิตในบั้นปลายหลัง
เกษียณอายจุากการท างานท่ีตอ้งการมาใชชี้วิตต่างแดนเป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมปัจจยัท่ีห้าของชีวิตคือ การ
ท่องเท่ียว โดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4 คร้ังต่อปี คราวละนาน ๆ อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

3.8) การท่องเท่ียวแบบใหร้างวลั (Incentive Travel)หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้
ของบริษัทท่ีประสบความส าเร็จ(มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายรถยนต์ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผูแ้ทนบริษัท
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางจากภูมิภาคหรือจังหวดัต่างๆ ท่ีสามารถขายสินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ี
บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการใหร้างวลัและจดัน าเท่ียว โดยออกค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กบัผูร่้วมเดินทาง เป็นการจดัรายการพกั
แรมตั้งแต่ 2 – 7วนั เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่องท่ีต่างๆ อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบผสมผสาน 
หรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

3.9)การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=Meeting/I= Incentive/ C=Conference / 
E=Exhibition)เป็นการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผูท่ี้จดัประชุม มีรายการจดัน าเท่ียวก่อนการ
ประชุม (Pre-Tour)และการจัดรายการน าเท่ียวหลงัการประชุม (Post-Tour)โดยการจัดรายการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทัว่ประเทศ  เพื่อบริการใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรง หรือส าหรับผูท่ี้
ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนัเดียว หรือรายการเท่ียวพกัคา้ง
แรม 2 – 4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 

3.10)การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ ัดการการท่อง เท่ียวคัดสรร
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาจดัรายการน าเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดรั้บความ
แตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วนัหรือมากกว่านั้นเช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (Agro-
Historical Tourism)การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco-Adventure Travel)การท่องเท่ียวเชิง
ธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์ (Geo- Historical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม 
(Agro-Cultural Tourism) เป็นตน้ 
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วตัถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 วตัถุประสงค์ของการเดินทางท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ประเภท คือ(รัตนากรณ์
ปรีดาสุทธิจิตต,์ม.ป.ป.) 
 

1. การท่องเที่ยวเพือ่พกัผ่อนในวนัหยุด  
   เป็นการเดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผ่อนโดยไม่ท าอะไร อนัเป็นการขจดัความเมื่อยลา้ทาง

ร่างกายและจิตใจจากการท างานใหห้มดไป และเรียกพละก าลงักลบัคืนมา ส าหรับเร่ิมตน้ท างานในวนั
ใหม่ บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนเพราะป่วยไข้ มักจะถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะไป
ท่องเท่ียวท่ีใด เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพดัฉิวอยู่เป็นนิจ หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเย็น 
หรืออาจรักษาโรคผวิหนงัใกลบ้ริเวณบ่อน ้ าร้อน เป็นตน้ 

   ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน และการพกัผอ่นจะ
แตกต่างกันในรายละเอียด และเป็นตัวระบุกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ  
ดงัตวัอยา่งประกอบเช่น  วตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวนัดงันั้นแหล่งท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ น ้ าตก ชายทะเล อุทยานแห่งชาติ  สวนสาธารณะ  หากเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อตอ้งการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไดแ้ก่  กิจกรรมกลางแจง้  ทศันศึกษาหมู่บา้นชาวเขา  สวน
สนุกเฉพาะทาง 

2.การท่องเที่ยวเพือ่วฒันธรรมและศาสนา  
  เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ี

น่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการ
แสดงดนตรีหรือละครของประเทศต่างๆ นมสัการศนูยศ์าสนาท่ีส าคญั เพื่อร่วมปฏิบติัศาสนากิจ เป็น
ตน้ 

3. การท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา 
   เป็นการเดินทางเพื่อท าการวิจยัหรือสอนหนังสือ หรือเขา้ศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ี

พฒันาแลว้ ซ่ึงมกัจะพกัอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับเดือน เช่น ไปท าการวิจยัดา้นสังคมวิทยาท่ี
ประเทศอินเดีย ไปดูงานท่ียโุรป ไปบรรยายวิชาการท่องเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะสั้น
เก่ียวกบัวิชาการโรงแรมท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

4. การท่องเที่ยวเพือ่การกฬีาและความบันเทิง  
   เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่น

กีฬาในทอ้งถ่ินนั้น เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต การไปเล่นสกีใน
ฤดูหนาวเป็นต้น หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบันเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยงั
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สถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน
เป็นตน้ 

5. การท่องเที่ยวเพือ่ประวตัศิาสตร์และความสนใจพเิศษ  
    เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเ ก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทาง

ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้ 
6. การท่องเที่ยวเพือ่งานอดิเรก  
    เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก เช่น ไปวาดรูปบนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็น

ตน้ 
7. การท่องเที่ยวเพือ่เยีย่มญาตมิติร 
    เป็นการเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพให้ดียิ่งข้ึน เช่น ไปเยี่ยม

เพ่ือนท่ีประเทศองักฤษ ไปเยีย่มลกูท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 
8.การท่องเที่ยวเพือ่ธุรกจิ  
   ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราช

อาณาจกัร ประชากรมกัจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงค์หลกั จึงเปรียบเสมือนว่าธุรกิจกบัการ
เดินทางตอ้งอยูคู่่กนัเสมอแมว้่าการเดินทางเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
แต่ก็จดัเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการเดินทางในลกัษณะน้ีจะสร้างรายไดใ้ห้กับ
จุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยอืน และนกัธุรกิจนั้นก็ไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะไปอยู ่ณ สถานท่ีนั้น
เพื่อท่ีจะท างาน หารายไดอ้ยา่งเดียว หากตอ้งบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงหมายถึงการเขา้พกัใน
โรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซ้ือของฝากของท่ีระลึกต่างๆโดยการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
จุดประสงคท์างธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ 

8.1)การเดินทางท่องเที่ยวเพือ่ธุรกจิโดยทั่วไป(Regular Business Travel)  
     หมายถึง การเดินทางไปติดต่อประสานงาน หรือเซ็นสัญญาเก่ียวกับธุรกิจ โดยอาจมี

ระยะเวลาในการหยดุพกัผอ่น 2-3 วนั แทรกอยูใ่นการเดินทางนั้น เช่น นกัธุรกิจชาวองักฤษเดินทางมา
เซ็นสญัญาหุน้ส่วนโรงแรมในประเทศไทย หรือตวัแทนขายประกนัเดินทางไปเยีย่มลกูคา้ 

 8.2)การท่องเที่ยวเพือ่การประชุมนานาชาต ิการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยว
เพื่อจัดนิทรรศการนานาชาติ(Meeting, Incentive, Conference / Convention / Congress and 
Exhibition : MICE ) 

     การท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีก  าลงัไดรั้บความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนทัว่โลก โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีอย่างจริงจัง เน่ืองจากเห็นความส าคญัถึง
ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ผูท่ี้เดินทางมาในลกัษณะดงักล่าว
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มกัเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูง และมีความสามารถในการใชจ่้ายมากกว่านักท่องเท่ียวทั่วไป 
นอกจากน้ีแมว้่าผูท่ี้มาเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวจะมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง
ธุรกิจ แต่หากคนกลุ่มน้ีมีความประทบัใจและมีประสบการณ์ท่ีดีต่อพ้ืนท่ีท่ีไดไ้ปเยือนเป็นคร้ังแรก ก็
อาจเดินทางกลบัไปยงัพ้ืนท่ีนั้นอีกคร้ังในรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือการหยุดพกัผ่อนในรูปแบบอ่ืนๆ 
อีกทั้งกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีมีการศึกษาระดบัสูงและมีผูน้  าดา้นความคิด หากเลือกท่ีจะมาแหล่ง
ท่องเท่ียวใด ก็ยอ่มจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่แหล่งท่องเท่ียวนั้น 

9.การท่องเที่ยวเพือ่ประชุมสัมมนา (Conference Congress) 
   เป็นการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสมัมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสมัมนาผูจ้ดั

มกัมีรายการน าเท่ียวอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ 
และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มักจะได้รับเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เ มืองพทัยา 
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนีวา ปารีส เป็นตน้ 
 
ความหมายของนักท่องเที่ยว 
องค์การสหประชาชาติ (United Nation:UN) ได้ให้ความหมายของนักท่องเท่ียว  ดังน้ี(เจษฎา 
ขวญัเมือง, 2554) 

ผูม้าเยือน (Visitor) หมายถึงบุคคลท่ีเดินทางไปยงัประเทศท่ีตนมิไดพ้กัอาศยัอยู่เป็นประจ า
ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีมิใช่ไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดด้งันั้นผูม้าเยอืนจึงหมายรวมถึงผูเ้ดินทาง 2 
ประเภทคือ 

 1. นกัท่องเท่ียว (Tourist) คือผูเ้ดินทางมาเยอืนชัว่คราวท่ีพกัอยู่ในประเทศท่ีมาเยือนไม่น้อย
กว่า 24 ชัว่โมง 

 2. นกัทศันาจร (Excursionist) คือผูเ้ดินทางมาเยอืนชัว่คราวและอยูใ่นประเทศท่ีมาเยือนน้อย
กว่า 24 ชัว่โมง 

ส าหรับประเทศไทยไดก้  าหนดว่านกัท่องเท่ียวหมายถึงบุคคลท่ีเดินทางจากทอ้งถ่ินท่ีอยู่โดย
ปกติของตนไปยงัท้องถ่ินอ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมคัรใจและด้วยวตัถุประสงค์ท่ีมิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได(้เจษฎา ขวญัเมือง, 2554) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2548)ไดนิ้ยามศพัทท์างนกัท่องเท่ียวเพ่ือใชใ้นงานสถิติดงัน้ี 
1. นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Visitor) คือบุคคลท่ีมิไดม้ีท่ีพ  านักถาวรใน

ราชอาณาจกัรไทยเดินทางเขา้มาเพ่ือประกอบภารกิจใดๆทั้งน้ีต้องมิได้รับค่าจา้งในการประกอบ
ภารกิจนั้นจากผูใ้ดในราชอาณาจกัรไทย 

1.1 นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีคา้งคืน (International Tourist) คือนักท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 คืนแต่ไม่เกิน 60 วนั 
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 1.2 นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีไม่คา้งคืน (International Excursionist) คือนักท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังไม่ไดค้า้งคืน 

2. นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือบุคคลทุกสัญชาติท่ีมีท่ีพ  านักถาวรอยู่
ในราชอาณาจกัรไทยและเดินทางไปยงัสถานท่ีหน่ึงในอีกจงัหวดัหน่ึงซ่ึงมิใช่ถ่ินท่ีอยู่ประจ าเพ่ือ
ประกอบภารกิจใดๆทั้งน้ีตอ้งไม่ไดรั้บค่าจา้งในการประกอบภารกิจนั้นๆจากผูใ้ด ณ สถานท่ีแห่งนั้น 

 2.1นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีคา้งคืน (Domestic Tourist) คือนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ
ท่ีไปพกัคา้งคืนนอกท่ีพ  านกัอาศยัในปัจจุบนัแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 คืน 

2.2 นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่ค้างคืน (Domestic Excursionist) คือนักท่องเท่ียว
ภายในประเทศไทยท่ีมิไดพ้กัคา้งคืนนอกท่ีพ  านกัอาศยัในปัจจุบนั 
 

2.1.3 ประเภทของค่าใช้จ่ายเพือ่การท่องเที่ยว 
 Ivandic(2009)จากการศึกษาการประมาณการณ์ของการบริโภคเพื่อการท่องเท่ียวในเมืองซา
เกร็บระหว่างปี พ.ศ.2552 รายได ้309 ลา้นยโูร หรือประมาณร้อยละ4.1ของค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียว
ทั้งหมดในโครเอเชียในปีพ.ศ. 2552 พบว่าร้อยละ 80มาจากนกัท่องเท่ียว และร้อยละ20จากผูเ้ยีย่มเยอืน
ท่ีมาพกัชัว่คราว โดยนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 68ของค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียว
ทั้งหมดขณะท่ีการท่องเท่ียวร้อยละ 32มาจากนักท่องเท่ียวภายในประเทศซ่ึงจากการวิเคราะห์ไดเ้ผย
ใหเ้ห็นว่าประเภทค่าใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.ท่ีพกัอาศยั(Accommodation)คือ อาคารบา้นเรือนรวมถึงตึกโรงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีอยู่อาศยัทั้งกลางวนัและกลางคืนภายในท่ีอยู่อาศยัประกอบดว้ยส่ิงต่างๆท่ีตอ้งการมีทั้งส่ิงอ  านวย
ความสะดวกสบายอุปกรณ์และส่ิงใชส้อยท่ีจ  าเป็นตามความตอ้งการทางดา้นร่างกายจิตใจและความ
เป็นอยูท่ี่ดีงามทั้งส่วนตวัและครอบครัวของผูพ้กัอาศยั 

2.อาหารและเคร่ืองด่ืม(Food and Beverage)คือ  อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือหรือ
บริโภค ณ สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยีย่มเยอืน 

3.การซ้ือของ(Shopping) คือ  การจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เพื่อการบริโภคหรือการ
ซ้ือเพ่ือเป็นของฝากแก่บุคคลอ่ืน ๆ  

4.นนัทนาการ(Recreation) คือ กิจกรรมท่ีสมคัรใจท าในยามว่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ดนตรีการเต้นร ากีฬางานอดิเรกเกมและการ
ท่องเท่ียว 
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2.1.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัอุปสงค์การท่องเที่ยว 
          อาร์ม  นาครทรรพ(2556) กล่าวว่าอุปสงคก์ารท่องเท่ียวคือความตอ้งการในการเดินทาง
ไปท่องเท่ียวร่วมกบัความสามารถท่ีจะใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวไดส้ามารถวดัไดห้ลายรูปแบบเช่น
ค่าใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ (หรือรายไดท่ี้ไดรั้บจากนักท่องเท่ียว) 
จ  านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวณสถานท่ีต่างๆเป็นตน้ส่วนปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
อุปสงคก์ารท่องเท่ียวไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง (เปรียบเทียบไดก้บัราคาสินคา้) 
รายได้ของนักท่องเท่ียวและลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวเช่นเพศอายุท่ีอยู่อาศยัเป็นต้น
นอกจากน้ีอุปสงค์การท่องเท่ียวเป็นตวัผลกัดนัท่ีท าให้เกิดการซ้ือขายสินคา้โดยทัว่ไปและสินค้า
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึนและรายได้จากการท่องเท่ียวนั้นจะกระจายไปสู่ธุรกิจต่างๆในลกัษณะ
ทวีคูณ  (สิริญา  ถาวร, 2555) ซ่ึงอุปสงค์การท่องเท่ียวเป็นตวัผลกัดนัซ่ึงท าให้เกิดการซ้ือขายสินคา้
โดยทัว่ไปและสินคา้ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่นท่ีพกัรถโดยสารโรงแรม  ร้านอาหารสถานบริการต่างๆซ่ึงช่วย
เพ่ิมรายได้ให้กับท้องถ่ิน และผลจากการศึกษาอุปสงค์ท่องเท่ียวสามารถท าให้เราทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงของจ านวน / รูปแบบนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าในพ้ืนท่ีซ่ึงมีปัจจัยมาจากการ
เปล่ียนแปลงราคาการประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัการพฒันาคุณภาพหรือการเพ่ิมจ านวนส่ิงอ  านวย
ความสะดวกต่างๆท่ีรองรับนักท่องเท่ียวหรือปัจจัยการปรับเปล่ียนทางอุปสงค์อ่ืนๆ (Demand 
Shifters) 
 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่ออุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวซ่ึงผลกัดนัให้เกดิการซ้ือขายสินค้าโดยทั่วไปและ
สินค้าท่องเที่ยวอืน่ๆดังนี(้สิริญา  ถาวร, 2555) 
           1.ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

  อายุเป็นคุณลกัษณะทางประชากรลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของ
การมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีอายุเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโน้มใชจ่้ายมากข้ึนไม่ว่าจะ
เป็นปัจจยัส่ี การนันทนาการและการท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจและอายุยงัแสดงถึงวยัวุฒิของ
บุคคลและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมาแตกต่างกนันอกจากน้ีอายุจะเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเด็นต่างๆท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละช่วงวยั 

 เพศ เพศท่ีแตกต่างกนัของบุคคลเป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่ก  าเนิดของบุคคล โดยเพศจะเป็น
ตวัก  าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลตลอดจนทศันคติในการเลือกซ้ือหรือการใชจ่้ายเพื่อบริการการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัเศรษฐกจิ 
   สถานะทางเศรษฐกจิ/ รายได้เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวจดัไดว้่าเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยชนิด

หน่ึงและเพราะงบประมาณท่ีมีอยูข่องนกัท่องเท่ียวมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
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การเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายเสมอมากนอ้ยเพียงใดข้ึนกบัสถานท่ีวิธีการเดินทางและการ
ใชจ่้ายส าหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างๆท่ีตอ้งจดัเตรียมดงันั้นปัจจยัดา้นงบประมาณรายไดจึ้งเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารท่องเท่ียวอยา่งมากบุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกต่าง
กนัทั้งการประกอบอาชีพรายไดร้วมไปถึงสถานภาพสมรสยอ่มจะส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัวรายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัแสดงถึงการ
มีศกัยภาพซ่ึงบ่งบอกถึงอ านาจการใชจ่้ายในการบริโภคผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสใน
การแสวงหาหรือใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวมากกว่าผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่า 

อาชีพลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่มซ่ึงจะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคลเช่น
กลุ่มเกษตรกรก็จะสนใจเก่ียวกบัเร่ืองทางดา้นกสิกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์การท่องเท่ียวดูงานทาง
การเกษตรเป็นตน้ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยา่งหน่ึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึงกไ็ดซ่ึ้ง
จะท าให้ความสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป และบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความมัน่คงจะมี
โอกาสท่ีจะใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวมากกว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพไม่มัน่คง 

การศึกษาระดบัการศึกษาสามารถบอกถึงระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลซ่ึงจะมีผลต่อระดบั
การใชจ่้ายและการตดัสินใจในการท่องเท่ียว ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงข้ึนย่อมมีรายไดท่ี้มากกว่าผูท่ี้
ไม่ไดรั้บการศึกษาและมีก  าลงัใชจ่้ายมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่า หลกัการในการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวก็อาจจะตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการอ  านวยความ
สะดวกมากและใหคุ้ณค่าทางดา้นจิตใจเป็นหลกั 

สถานภาพสมรสการครองเรือนซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นคนโสดสมรสหมา้ยหย่าหรือ
แยกกนัอยูส่ถานภาพการสมรสซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อทศันคติในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อการใช้
จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวเช่นผูท่ี้มีสถานภาพสมรสและมีบุตรมกัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศยัสมาชิก
ในครอบครัวเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ 

3. ปัจจยัทางภูมศิาสตร์ 
     การอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างๆกนัของแต่ละบุคคลยอ่มจะส่งผลต่อทศันคติในการตดัสินใจท่ีจะ

เลือกซ้ือสินคา้การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัเช่นในกลุ่มคนท่ีอาศยัในส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศ ซ่ึง
มกัตดัสินใจท่ีจะไปท่องเท่ียวในภูมิภาคท่ีแตกต่างจากท่ีตนเองพบอยูเ่ป็นประจ าเช่นคนทางภาคเหนือ
ท่ีมีวิถีชีวิตอยูก่บัภูเขาเป็นประจ าโดยอาจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นทะเลในภาคใตเ้ป็นตวัเลือกอนัดบั
แรกๆเป็นตน้หรือการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศยัปัจจยัดา้นระยะเวลาประกอบกบัระยะทางใน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสมัพนัธก์นัและความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคล
ตดัสินใจใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีนั้นมากข้ึน 
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4. ปัจจยัทางวฒันธรรม 
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมความเช่ือหรือกลุ่มความเช่ือทางศาสนาซ่ึงหล่อหลอม

ความคิดรสนิยมและทศันะคติในการบริโภคผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเช่นศาสนาพุทธอิสลามคริสต์
หรืออ่ืนๆย่อมมีแนวคิดวฒันธรรมประเพณีและหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัตามรายละเอียดปลีกยอ่ยของแต่ละศาสนาและตามหลกัความเช่ือของแต่ละคน 

5. ปัจจยัทางการเมอืงและกฎหมาย 
ความเช่ือทางการเมืองและกฎหมายจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ทางการท่องเท่ียวเช่นใน

กลุ่มชาวมุสลิมโดยมกัจะไม่เลือกใชบ้ริการในร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสุราเน่ืองด้วยมีบทบญัญติัทางดา้น
ศาสนาและเป็นกฎหมายในการหา้มบริโภคสุราการเกิดการจราจลทางการเมืองก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวในภูมิภาคนั้นไดห้รือนโยบายของรัฐบาลอาจจะปิดกั้นหรือส่งเสริมให้มีการตดัสินใจ
เลือกท่ีจะท่องเท่ียวได ้

6. ปัจจยัทางการเปรียบเทียบราคา 
การมีข้อเปรียบเทียบในด้านราคาระหว่างแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นข้อส าคัญในการ

ตดัสินใจในการท่ีจะเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวนั้นๆหรืออตัราค่าบริการของราคาค่าใชจ่้ายในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพหรือมีการแจง้อตัราค่าบริการท่ีชดัเจนเป็นตน้ 

7. ปัจจยัทางส่ือมวลชน 
เป็นการโปรโมทหรือการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ การ

โฆษณา การส่ือสารทางอินเตอร์เน็ท โทรทัศน์ และการให้การศึกษาซ่ึงจะมีผลต่อการทราบขอ้มูล
ข่าวสารของแต่ละสถานท่ีโดยจะอ านวยความสะดวกในการตดัสินใจท่ีจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวและ
การส่งเสริมดว้ยกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่นการเขา้ไปมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมร่วมกบัคนใน
ทอ้งถ่ินเช่นการละเล่นตามแบบทอ้งถ่ินท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมไดเ้ป็นการดึงดูดให้
บุคคลมีความตอ้งการเขา้ไปท่องเท่ียวและมีการใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึนเป็นตน้ 

8.ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยส่ิีงอ  านวยความสะดวกพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งจะส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกท่ีจะท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ีในกลุ่มคนท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและมีรสนิยมในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแบบสะดวกสบายเช่นกลุ่มครอบครัวท่ีมีบุตรหลานยอ่มท่ีจะตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ความพร้อมและสะดวกปลอดภยัในการเดินทางแตกต่างกนักบักลุ่มท่ีชอบท่องเท่ียวแบบผจญภยัอาจ
ค านึงในขอ้น้ีนอ้ยกว่าทั้งน้ีการเดินทางท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวสามารถเลือกเดินไดท้ั้งทางอากาศ เช่น 
เคร่ืองบินโดยสาร และทางบก เช่น รถยนตส่์วนตวั  รถทวัร์น าเท่ียว และ ฯลฯ นอกจากน้ีบุคคลอาจจะ
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ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัคนเดียวหรือกบัคนรู้จกั  เช่น เพื่อน ญาติ  หรือ บริษทัน าเท่ียว 
เป็นตน้ 

9. ปัจจยัด้านความปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน 
การท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัมีคุณภาพไดม้าตรฐานมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกให้การ

ดูแลและใหก้ารช่วยเหลือเมื่อนกัท่องเท่ียวตอ้งการการช่วยเหลือยอ่มจะส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียว
และการการใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

10. ปัจจยัด้านบริการ 
การบริการของเจ้าหน้าท่ีบุคลากรของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆสามารถให้การบริการท่ีดีสร้าง

ความประทบัใจมีมาตรฐานมีการอ านวยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมไปถึงถึงบรรยากาศ
ในการใหบ้ริการท่ีสร้างความพึงพอใจยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดการใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนและการกลบัมาใชบ้ริการ
ในคร้ังต่อไปได ้

11.ปัจจยัทางด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีนักท่องเท่ียวพกัอาศยัหรือเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆและ

อาจจะมีการแวะพกั เช่น โรงแรม บงักะโล  รีสอร์ท เช่น  อาจจะคา้งคืนท่ีนั้นเป็นระยะเวลา 1-3 วนั 
หรือ 4-6วนัข้ึนไป  ก่อนเร่ิมออกเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืน หรืออาจจะไม่คา้งคืนเลยแต่เป็นการเดินทาง
ไปกลบั  ซ่ึงระยะเวลาในการท่องเท่ียวหรือการพกัอาศยัอยู่นานจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวมี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากข้ึน 

12.ปัจจยัด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีมากมายไม่ว่าจะเป็นน ้ าตก ทะเล ป่าเขา มีบางสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวอาจจะ

ยงัไม่รู้จกัเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ บางคนอาจจะชอบสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกธรรมชาติ
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ และยงัมีความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละจงัหวดั เช่น อาจจะชอบท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากมีความ
ร่มร่ืน มีความเป็นธรรมชาติสูง เป็นตน้และหากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีความเจริญมาก  เช่น ลกัษณะ
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเมือง  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีตอ้งจ่ายในเร่ืองท่ีพกัอาศยั หรือปัจจยัส่ี
ยอ่มสูงมากไปดว้ย 
 
    2.1.5 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ส าหรับธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวเชียงใหม่ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการเขา้มา
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เก่ียวขอ้งดว้ยจึงใชท้ฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mixหรือ 8Ps) โดยมีองค์ประกอบ 
8 ประการ ดงัน้ี(มาลินี  ป่ินแกว้, 2552) 

 
 องค์ประกอบของผลติภัณฑ์1 (Product Elements)  
หมายถึง ผลิตภณัฑ(์Product) ตอ้งมีอรรถประโยชน์สร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคสินคา้
และบริการท่องเท่ียว (Tourism Product) ทุกอย่างท่ีเสนอขายแก่นักท่องเท่ียวโดยแบ่งผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 2 ชนิด คือ  
           1.ผลิตภณัฑห์ลกัหมายถึงประโยชน์พ้ืนฐานท่ีผูผ้ลิตตอ้งการใหผู้บ้ริโภคไดรั้บโดยตรงจากการ
บริโภคผลิตภณัฑน์ั้นๆซ่ึงสามารถจะตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ไดเ้ช่นเกสเฮาส์
โรงแรมหรือบา้นพกัซ่ึงมีประโยชน์พ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการพกัคา้ง
คืนเป็นตน้ 

2. ผลิตภณัฑพ้ื์นฐานหมายถึงลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดเ้ช่นห้องพกัเตียง
เด่ียวหอ้งพกัเตียงคู่หอ้งพกัรวมเป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑค์าดหวงัหมายถึงคุณสมบติัและเง่ือนไขท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการใช้
ผลิตภณัฑ์และการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัจะตอ้งค านึงถึงความพอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกัเช่น
ความประทบัใจจากการรับบริการดา้นท่ีพกัอุปกรณ์หรือส่ิงอ  านวยความสะดวกในห้องพกัจะตอ้งอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใชง้านเป็นตน้ 

4. ผลิตภณัฑค์วบหมายถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติมหรือบริการท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บควบคู่กบัการซ้ือ
สินคา้ประกอบดว้ยบริการก่อนและหลงัการขายเช่นเม่ือลกูคา้จะซ้ือหอ้งพกัซ่ึงจะไดรั้บบริการในดา้น
อาหารเชา้รถรับส่งเคร่ืองด่ืมฟรีการใชบ้ริการต่างๆจากทางโรงแรมเช่นสระว่ายน ้ าห้องฟิตเนสสปา
ซาวน่าเป็นตน้ 

5. ศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการแนวทางท่ีจะท าผลิตภณัฑ์ให้ขายไดโ้ดยมีอยู่สองประเภทคือ
หน่ึงสินคา้ท่ีมีความแตกต่างการสร้างความแตกต่างนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ริงว่า
แตกต่างกนัและลกูคา้ตระหนกัและชอบในแนวทางน้ีเช่นสินคา้สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งใหม่ท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเดิมๆโดยอาจจะมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและเชิงผจญภยัสอดแทรกการให้ความรู้และเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดย
กลุ่มลกูคา้ท่ีเราจะจบัก็จะเป็นลกูคา้ท่ีไม่มีการแข่งขนัมากและสองสินคา้ท่ีมีราคาต ่านั่นคือการยอมลด
ในบางดา้นท่ีไม่ส าคญัลงไปเช่นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เนน้กิจกรรมผสมการท่องเท่ียวโดยจะเน้น

                                                             
1และครอบคลุมถึงบริการ 
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การเดินทางดว้ยเทา้ในเสน้ทางธรรมชาติเพื่อให้การท่องเท่ียวมีการใชง้บประมาณท่ีลดลงการกินอยู่
แบบวิถีชาวบา้นตามพ้ืนท่ีท่ีเขา้ไปท่องเท่ียวซ่ึงจะท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีไม่สูงมากและยงั
เกิดการเรียนรู้ทางขนบธรรมเนียมวฒันธรรมในไปดว้ยในขณะเดียวกนั 

ช่องทางจ าหน่าย (Place/Distribution and Time) 
ช่องทางจ าหน่ายหมายถึงกระบวนการหรือช่องทางจ าหน่ายสินคา้และบริการท่องเท่ียวไปให้

นกัท่องเท่ียวโดยรวดเร็วและสะดวกท่ีสุดโดยจะตอ้งค านึงถึงการเลือกท าเลท่ีตั้งของธุรกิจซ่ึงนับว่า
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากเน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งเดินทางไปซ้ือสินคา้หรือรับบริการดงันั้นการเลือกท าเล
ท่ีตั้ งจะตอ้งค านึงถึงเส้นทางการคมนาคมและระยะทางนอกจากน้ีการบริการท่ีค  านึงถึงเร่ืองของ
ระยะเวลาให้ความสะดวกพอเหมาะกบันักท่องเท่ียวซ่ึงในเร่ืองการท่องเท่ียวสถานท่ีและเวลานั้นมี
ความส าคัญอย่างมากอนัจะส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการนั้นๆซ่ึงผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บสินคา้ตามก าหนดและตรงเวลา ณ สถานท่ีท่ีสะดวกเหมาะสมเพื่อสามารถใชบ้ริการสินคา้และ
บริการในระยะเวลาอนัจ  ากดัและพอเหมาะพอดีกบัความตอ้งการ 

กระบวนการ (Process) 
คือ ขั้นตอนการใหบ้ริการขั้นตอนการจดัส่งสินคา้ถึงลกูคา้เป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดคือกระบวนการตั้งแต่ล  าดบัการคิดการบริการในระบบงานต่างๆจะตอ้งไม่มี
ความยุง่ยากซบัซอ้นรวดเร็วอ  านวยความสะดวกแก่ลูกคา้เพื่อหลีกเล่ียงการสร้างความความไม่พอใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

ผลติภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) 
หมายถึงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพจะต้องสามารถรักษามาตรฐานการผลิตและ

สามารถควบคุมระบบการบริการไดน้อกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงลกูคา้เป็นส าคญัคุณภาพการบริการนั้น
จึงจะสามารถสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนการบริการนักท่องเท่ียวอยา่งมีมาตรฐานทัว่ถึงการบริการท่ีดี
และสร้างความประทบัใจต่อนกัท่องเท่ียวโดยเนน้ผลผลิตใหม้ีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

บุคคล (People)  
หมายถึงลกูคา้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการให้บริการหรือเจา้หน้าท่ีซ่ึงจะมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือการมีบุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วไม่ผิดพลาดโดยไม่จ  าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมากแต่ให้เน้นถึง
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานและเนน้การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งดี 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion and Education Promotion) 
การส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าได้การส่งเสริม

การตลาดไปยงัลกูคา้เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือให้
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมการใช้หลกัประสมประสานกัน
Integrated Marketing Communication (IMC) โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ผลิตภณัฑ์
คู่แข่งโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมส าคญัวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวตอ้งการซ้ือสินคา้และ
บริการเร็วข้ึนซ้ือจ านวนมากข้ึนคือ 

1. การโฆษณา (Advertising) คือการสร้างแรงจูงใจใหค้นคลอ้ยตามและเช่ือว่าผลิตภณัฑ์ของ
เราดีโดยการใชส่ื้อต่างๆซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการแจง้ข่าวสารการจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเช่น
การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพว์ิทยุโทรทศัน์ป้ายโฆษณาต่างและอินเตอร์เน็ตซ่ึงถือเป็นช่องทางใหม่ท่ี
ช่วยส่ือสารประโยชน์ของสินคา้ไปยงัลกูคา้ไดดี้และรวดเร็ว 

2. การประชาสัมพนัธ์ (Information) คือการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดต่อผลิตภัณฑ์และ
องคก์ร 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หรือการลดแลกแจกแถมเป็นการติดต่อส่ือสารจาก
ผูข้ายไปยงัลกูคา้ท่ีมีอ  านาจซ้ือโดยตรงพนกังานขายสามารถแนะน าชกัชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และ
สามารถใหค้วามช่วยเหลือดูแลลกูคา้และเรียนรู้ล่วงหนา้ว่าลกูคา้ตอ้งการอะไรเพื่อท าใหเ้กิดโอกาสใน
การขายสินค้าและบริการอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคตการส่งเสริมการขายสามารถกระตุ้นการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคใหเ้พ่ิมสูงข้ึนไดเ้ช่นการลดราคาการแจกสินคา้ตวัอยา่งการจบัฉลากชิงรางวลัเป็นตน้ 

4. การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) คือลกูคา้เขา้มาแลว้เราสามารถปิดการขายไดไ้หม 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรงเช่นส่ือสาร

ทางInternetโทรศพัท ์Magazine เป็นตน้ 
6. การให้ศึกษา (Education) คือธุรกิจในเชิงการบริการจะสมบูรณ์ท่ีสุดเมื่อผูใ้ห้บริการกับ

ผูรั้บบริการเขา้ใจในผลิตภณัฑไ์ปทิศทางเดียวกนั 
7. การบอกกล่าวแบบปากต่อปากมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการเพราะผูท่ี้เคยใช้

บริการรับคุณภาพการบริการของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ของตนเองแลว้ถ่ายทอด
ประสบการณ์นั้นต่อไปยงัผูอ่ื้นซ่ึงอาจจะเป็นผูใ้ชบ้ริการในอนาคตหากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมีความรู้สึกท่ีดี
มีความประทบัใจในบริการก็จะบอกต่อไปยงัคนท่ีรู้จกัแต่ในทางตรงกนัขา้มหากผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่
เกิดความประทบัใจในการบริการก็จะบอกต่อในทางลบได ้

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
หมายถึงส่ิงภายนอกท่ีสามารถรับรู้และสมัผสัเช่นอาคารสถานท่ีท าเลท่ีตั้งพ้ืนท่ีให้บริการการ

ตกแต่งสถานท่ีท่ีใหบ้ริการการขนส่งเคร่ืองมืออุปกรณ์พนักงานสัญลกัษณ์ป้ายโฆษณาต่างๆซ่ึงจะมี
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ผลกระทบต่อความประทับใจของลูกค้าบรรยากาศขณะซ้ือขายสินค้าและบริการและขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวบริโภคสินคา้โดยจะสามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจไดใ้นทนัทีเช่นลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีลกูคา้สมัผสับรรยากาศภายในร้าน 
            
ราคาและต้นทุนการบริการ (Price and Other Cost Service) 

หมายถึง ราคาสินคา้และบริการท่องเท่ียวท่ีเสนอขายแก่นักท่องเท่ียวโดยมีองค์ประกอบ3
ประการคือ 

1. ตน้ทุนก าหนดราคาตามตน้ทุนบวกก าไรวิธีน้ีเป็นการค านวณว่าตน้ทุนอยูท่ี่เท่าใดแลว้บวก
ค่าขนส่งค่าแรงบวกก าไรจึงได้มาซ่ึงราคาแต่หากราคาท่ีได้มาสูงมากอาจจ าเป็นต้องมีการท า
ประชาสมัพนัธห์รือปรับภาพลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัราคานั้น 

2. คู่แข่งขนัโดยตอ้งค านึงถึงผลของการแข่งเร่ืองการตั้งราคาซึงควรจะก าหนดราคาตามตลาด
คือการก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาดซ่ึงอาจจะต ่ามากจนจะมีก  าไรน้อย ดงันั้นการก าหนดราคาตาม
ตลาดอาจจะตอ้งคิดค านวณยอ้นกลบัว่าตน้ทุนสินคา้ควรเป็นเท่าไรเพ่ือจะไดก้  าไรตามท่ีตั้งเป้าหมาย
ไวแ้ลว้หาวิธีทางลดตน้ทุนลง 

3. คุณค่าท่ีใหก้บัลกูคา้ 
ดงันั้น  จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการก าหนด

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว ไดต้ามตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการก าหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ผู้ศึกษา/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. ลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

- อาย ุ
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ภูมิล  าเนา 

เนาวรัตน์ พลายนอ้ยและคณะ(2538) 
ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
มาลินี ป่ินแกว้ (2552) 
พิรานนัท ์นายอง(2553) 
เกษรีศรีโปฎก(2555) 
 

2. สถานที่ท่องเที่ยว 
- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบ 
- จงัหวดัที่นกัท่องเที่ยวช่ืนชอบ 

ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
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ตารางที่ 2.1 ปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว(ต่อ) 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการก าหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ผู้ศึกษา/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. ลกัษณะของการท่องเที่ยว 

- ท่องเที่ยวดว้ยตนเองคนเดียว 
- ท่องเที่ยวกบัคนรู้จกั  เช่น ญาติ เพื่อน คนรัก 
- ท่องเที่ยวกบับริษทัน าเที่ยว 

เนาวรัตน์ พลายนอ้ยและคณะ(2538) 
ปวีณา โทนแกว้(2542) 
มาลินี ป่ินแกว้ (2552) 
 

4. การเดินทาง 
- ทางอากาศ เช่น เคร่ืองบิน 
- ทางบก เช่น รถยนตส่์วนตวั รถรับจา้ง 

ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
 

5. ระยะเวลา 
- ไม่คา้งคืน 
- 1-3 วนั 
- 4-6 วนัข้ึนไป 

ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
พิรานนัท ์นายอง(2553) 
เกษรีศรีโปฎก(2555) 

6. วตัถุประสงคใ์นการท่องเที่ยว 
- พกัผ่อน 
- เยีย่มญาติ/เพื่อน 
- ประชุมสัมมนา 
- การกีฬา 
- การศึกษา/ทศันศึกษา 
- ติดต่อธุรกิจ 

ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
เกษรีศรีโปฎก(2555) 
 

7. การโปรโมท(การตลาด) 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การใหก้ารศึกษา 
- ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ท 
- โทรทศัน์ 

ปวีณา โทนแกว้(2542) 
สาวิตรีแก่นพลอย(2546) 
มาลินี ป่ินแกว้ (2552) 
 

ที่มา :จากการรวบรวมเอกสาร 

 
จากตารางปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวไดมี้ขอ้สมมุติฐาน ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ 
 อายุ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะทางประชากรลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการ

มีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีอายุเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโน้มใชจ่้ายมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัส่ี การนนัทนาการและการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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เพศ เพศท่ีแตกต่างกันของบุคคลเป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่ก  าเนิดของบุคคล โดยเพศจะเป็น
ตวัก  าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลตลอดจนทศันคติในการเลือกซ้ือหรือการใชจ่้ายเพ่ือบริการการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

รายได้ เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวจดัไดว้่าเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยชนิดหน่ึงและเพราะงบประมาณ
ท่ีมีอยูข่องนกัท่องเท่ียวมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละ
คร้ังมีค่าใชจ่้ายเสมอมากนอ้ยเพียงใดข้ึนกบัสถานท่ีวิธีการเดินทางและการใชจ่้ายส าหรับค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางต่างๆท่ีตอ้งจดัเตรียม 

อาชีพ ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่มซ่ึงจะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคลเช่น
กลุ่มเกษตรกรก็จะสนใจเก่ียวกบัเร่ืองทางดา้นกสิกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์การท่องเท่ียวดูงานทาง
การเกษตรเป็นตน้และบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความมัน่คงจะมีโอกาสท่ีจะใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียว
มากกว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพไม่มัน่คง 

การศึกษา ระดบัการศึกษาสามารถบอกถึงระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล  ซ่ึงจะมีผลต่อระดบั
การใชจ่้ายและการตดัสินใจในการท่องเท่ียว ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงข้ึนย่อมมีรายไดท่ี้มากกว่าผูท่ี้
ไม่ไดรั้บการศึกษา และมีก  าลงัใชจ่้ายมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่า หลักการในการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวก็อาจจะตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการอ  านวยความ
สะดวกมากและใหคุ้ณค่าทางดา้นจิตใจ 

สถานภาพสมรส การครองเรือนซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นคนโสดสมรสหมา้ยหย่าหรือแยกกนั
อยูส่ถานภาพการสมรสซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อการใชจ่้ายเพื่อ
การท่องเท่ียวเช่นผูท่ี้มีสถานภาพสมรสและมีบุตรมกัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวโดยอาศยัสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ 

ภูมลิ าเนา การอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างๆกนัของแต่ละบุคคลยอ่มจะส่งผลต่อทศันคติในการตดัสินใจท่ี
จะเลือกซ้ือสินคา้การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัเช่นในกลุ่มคนท่ีอาศยัในส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศ 
ซ่ึงมกัตัดสินใจท่ีจะไปท่องเท่ียวในภูมิภาคท่ีแตกต่างจากท่ีตนเองพบอยู่เป็นประจ าเช่นคนทาง
ภาคเหนือท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กับภูเขาเป็นประจ าโดยอาจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นทะเลในภาคใต้เป็น
ตวัเลือกอนัดบัแรกๆเป็นตน้ 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

       สถานท่ีท่องเท่ียวมีมากมายไม่ว่าจะเป็นน ้ าตก ทะเล ป่าเขา มีบางสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวอาจจะ
ยงัไม่รู้จกัเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ บางคนอาจจะชอบสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโรแมนติก  ธรรมชาติ
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ และยงัมีความช่ืนชอบท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละจงัหวดั เช่น อาจจะชอบท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากมีความ
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ร่มร่ืน มีความเป็นธรรมชาติสูง เป็นตน้และหากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีความเจริญมาก  เช่น ลกัษณะ
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเมือง  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีตอ้งจ่ายในเร่ืองท่ีพกัอาศยั หรือปัจจยัส่ี
ยอ่มสูงมากไปดว้ย 

3. ลกัษณะของการท่องเท่ียว 
       ลกัษณะการท่องเท่ียว เช่น การเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองคนเดียว ซ่ึงอาจจะมี ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางท่องเท่ียวน้อยกว่าการเดินท่องเท่ียวกบัคนรู้จกัหลายคน เช่น การเดินทางไปเท่ียวแบบ
ครอบครัว ค่าใชจ่้ายในเร่ืองอาหารและท่ีพกัอาศยัก็จะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนคนในครอบครัวท่ีร่วม
เดินทางไปดว้ย 

4. ปัจจยัดา้นการเดินทาง 
       เทคโนโลยส่ิีงอ  านวยความสะดวกพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งจะส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกท่ีจะท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ีในกลุ่มคนท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและมีรสนิยมในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแบบสะดวกสบายเช่นกลุ่มครอบครัวท่ีมีบุตรหลานยอ่มท่ีจะตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ความพร้อมและสะดวกปลอดภยัในการเดินทางแตกต่างกนักบักลุ่มท่ีชอบท่องเท่ียวแบบผจญภยัอาจ
ค านึงในขอ้น้ีนอ้ยกว่าทั้งน้ีการเดินทางท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวสามารถเลือกเดินไดท้ั้งทางอากาศ เช่น 
เคร่ืองบินโดยสาร และทางบก เช่น รถยนตส่์วนตวั เป็นตน้ 

5. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
      ระยะเวลาท่ีนักท่องเท่ียวพกัอาศยัหรือเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆและ

อาจจะมีการแวะพกั เช่น โรงแรม บงักะโล  รีสอร์ท เช่น  อาจจะคา้งคืนท่ีนั้นเป็นระยะเวลา 1-3 วนั  
หรือ 4-6 วนัข้ึนไป  ก่อนเร่ิมออกเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืน หรืออาจจะไม่ค้างคืนเลยแต่เป็นการ
เดินทางไปกลับ  ซ่ึงระยะเวลาในการท่องเท่ียวหรือการพักอาศัยอยู่นานจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากข้ึน 

6. วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 
       วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว  เช่น เพ่ือพกัผอ่น เป็นการเดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผ่อนโดย

ไม่ท าอะไร อนัเป็นการขจดัความเมื่อยลา้ทางร่างกายและจิตใจจากการท างานให้หมดไป และเรียก
พละก าลงักลบัคืนมา การท่องเท่ียวเพ่ือเยี่ยมญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพให้ดียิ่งข้ึนการ
ท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนาการท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง
เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬาใน
ทอ้งถ่ินนั้น เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกและดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

7. การส่งเสริมหรือโปรโมททางดา้นการตลาด 
      การส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ผู ้บริโภคหันมาสนใจท่ีจะเดินทาง

ท่องเท่ียวมากข้ึนเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือให้เกิด



 

33 
 

ทศันคติและพฤติกรรมการใชจ่้ายท าให้ผูบ้ริโภคอยากเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นมากข้ึน เช่น 
การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การให้การศึกษา  การส่ือสารทางอินเตอร์เน็ท และทางโทรทศัน์ 
เป็นตน้ 
 

2.1.6 ทฤษฎทีางเศรษฐมติ ิ
 1.) สถิติทดสอบ Cross Tap การทดสอบตวัแปรทางดา้นRow และ Column ของตารางแจก

แจงความถ่ีแบบ2 ทางนั้นมีเง่ือนไขว่าตวัแปรทั้งสองเป็นเชิงกลุ่มในรูปทัว่ไปตารางแจกแจงความถ่ี
ของ2ตวัแปรจะมีลกัษณ์ดงัน้ีตวัแปรทางดา้นRow จะมrี ระดบัตวัแปรดา้นColumn จะมีc ระดบัจ านวน
Cell = r x c 
Oij = จานวนขอ้มลู (ความถ่ี) ท่ีรวบรวมจากขอ้มลูตวัอยา่งในCell (i,j) และi = 1,2,…,r ; j = 1,2,…,c 

ri = ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในขอ้มลูตวัอยา่งในRow ท่ี i 

           cj = ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในขอ้มลูตวัอยา่งในColumn ท่ี j 

            n = จานวนขอ้มลูตวัอยา่งทั้งหมด = Σrj = Σcj 

 

Row Variable Column Variable Total 
1 2 ... C 
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rr 

 C1 C2 … Cc n = Σrj = Σcj 

 

2) Quantile Regression  (Chen , 2005) ซ่ึงความแตกต่างจากการใชว้ิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยโดยทัว่ไป (Ordinary Regression Analysis) คือจะไดค่้าสัมประสิทธ์ิออกมาเพียงค่าเดียวท่ี

ค่าเฉล่ียแต่การวิเคราะห์ถดถอยแบบควอนไทลจ์ะให้ค่าสัมประสิทธ์ออกมาไดห้ลายค่าตามการแบ่ง

ระดบัของควอนไทลก์ล่าวคือถา้ประมาณค่าท่ีควอนไทล ์0.1 ก็จะไดค่้าสัมประสิทธ์ิออกมาหน่ึงค่าถา้

ประมาณค่าท่ีควอนไทล ์0.5 ก็จะไดค่้าสมัประสิทธ์ิออกมาอีกหน่ึงค่าโดยการแบ่งระดบัควอนไทลจ์ะ
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แบ่งตามขนาดของขอ้มลูตวัแปรตามจากนอ้ยไปมากหากฟังก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั

แปรY(F(y)) มีดงัน้ี 

                                                                F(y) = Prob(Y ≤ y)                                                            2.1 

และก าหนดให ้τ คือ ณ Quantile ของ Y โดย 0 <τ<1 

                                Q(τ) = inf {y : F(y) ≥τ}                                                                                   2.2                   

ท่ี τ€[0,1]  ก าหนดให ้Loss Function  คือ   ))0((  yyyp 


 ลกัษณะเฉพาะของ Quantile 

จะลดการสูญเสียท่ีคาดหวงัของ Y – u ในส่วนของ u 

)()()()()1min())((min yduYYduYuYE
u

yy

u

FF 




 


                            2.3

จากสมการน้ีสามารถแสดงโดยการตั้งค่าอนุพนัธข์องฟังกช์ัน่การสูญเสียท่ีคาดว่าจะเป็น 0 ซ่ึงอธิบาย

ไดว้่า 

)()()1(0 ydyd
q

yy

q

FF 









                                                                                         2.4  

             จะลดสมการได ้ 

 )(0 qF y

 

 เพราะฉะนั้น 

)(qF y

 

ดงันั้น 

 คือ   ณ Quantile ของตวัแปรสุ่ม Y สามารถเขียนในรูปแบบสมการอยา่งง่ายของ 

Quantile Regression คือ 

 )(minarg
1

ˆ qyq
i

n

i
   

 

หรือ      )]()()1min[(argˆ qq
qyiqyi

yyq
ii
 






                      2.5 

จากนั้นแกส้มการ สมมติ τคือ Quantile ดงันั้นจะได ้

 


 XQ
XY

)(
/

              2.6

ใหเ้ป็นฟังกช์นัการแจกแจงของ Y โดยหา 

 ไดด้งัน้ี 

 ))((minarg 


 XYE p              2.7 

และหาแบบ Analog จากการประมาณค่า   จะได ้

 


n

i
XY

1
))((minarg 


                                      2.8    

ซ่ึงเป็นค่าβ(τ) ณ ระดบัควอนไทลใ์ด ๆ τε (0,1) ค่าβ (τ)เรียกว่าการถดถอยแบบควอนไทลท่ี์ระดบั 
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ควอนไทล์ท่ีτโดยในกรณีท่ีτ = 0.5คือค่าน้อยท่ีสุดของผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของส่วนท่ีเหลือ 

(ผลรวมของการช่วยลดเหลือแน่นอน) หรือ คือการถดถอยมธัยฐาน (ถดถอยเฉล่ีย)   

มนสิชา กองเพชร์วฒันา (2555)จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัผวนของ

ราคาข้าวในตลาดซ้ือขายทนัทีกับความผนัผวนของราคาข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของ

ประเทศไทย ดว้ยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์กล่าวว่า Colin (Lin) Chen, SAS Institute Inc., Cary, 

NC (2004) ไดท้ าการศึกษาวิธีถดถอยควอนไทลซ่ึ์งถูกพฒันาโดย Koenker และBassett (1978) โดย

เป็นส่วนขยายของการประมาณค่าโดยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยโดยทัว่ไปซ่ึงมีขอ้ดีคือการใชส้มการ

ถดถอยในการประมาณค่ามธัยฐานแต่วิธีการถดถอยแบบควอนไทลดี์กว่าการใชส้มการการวิเคราะห์

การถดถอยโดยทั่วไปเพราะในการประมาณค่าการถดถอยแบบควอนไทล์จะลดข้อผิดพลาดได้

มากกว่าซ่ึงเง่ือนไขการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัของแนวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลางและการแจกแจงตวัทาง

สถิติทาใหก้ารวิเคราะห์มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากกว่าและแบบจ าลองการถดถอยแบบ

แบบควอนไทลเ์ป็นแบบจ าลองท่ีก  าหนดใหY้ เป็นตวัแปรสุ่มโดยฟังกช์นัของการแจกแจงความน่าจะ

เป็น 

 

2.1.7 Quantile Regression Testing 

      Trzpiot (2011) จากการน า Koenker(2005) มาประยุกต์ใชเ้ราจะไดคุ้ณสมบติัเชิงเส้น

ของ Wald Testโดยเราสามารถแนะน าใหใ้ช ้Quantile Regression Testingซ่ึงเป็นส่วนประกอบในการ

ใชง้านจริงของ Nonparametric Test โดยเฉพาะในกรณีกลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็นอกจากน้ีเรายงัสามารถ

น ามาใช้รวมกันกับQuantile Regression Testing ท่ีมีค  าสั่งแตกต่างกันไปเพ่ือตรวจสอบชนิดของ

ขอ้ก าหนดต่างๆและประโยชน์ของ Quantile Regression Testing ท่ีมีต่อ Nonparametric Specification 

Testคือ 

                     1.เมื่อQuantile Regression Testingเป็นอิสระจากทางเลือกของ Kernel Function และ 
Bandwidth Parameter แลว้ Quantile Regression Testing จึงง่ายต่อการใชง้านมากกว่าการทดสอบท่ี
ไม่ใชพ้ารามิเตอร์ 
                     2.ในกรณีกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ (โดยทั่วไปน้อยกว่า 100 ตัวอย่าง) QRESET จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า Zheng’s Test แต่ในทางกลบักนัขอ้เสียของ QRESET คือขอ้ท่ีว่า QRESET ไม่

จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนัส าหรับประเภทของ Misspecification ทั้งหมด นอกจากน้ี QRESET หาไดม้า
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จากการประมาณพหุนามของQuantile Function แบบมีเง่ือนไข ดงันั้น มนัอาจจะมีผลลพัธ์ท่ีไม่ดีใน
กรณีท่ีการประมาณพหุนามน้ีไม่เท่ียงตรง จากข้อโต้แยง้เหล่าน้ี เราจึงสามารถให้ค  าแนะน าให้ใช ้

QRESET เป็นส่วนประกอบของ Nonparametric Specification Test โดยเฉพาะในกรณีกลุ่มตวัอย่าง
ขนาดเลก็ 

 

2.2 เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

      งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

      ปวณีา  โทนแก้ว(2542) ศึกวิจยัในหวัขอ้เร่ือง “ ปัจจยัท่ีก  าหนดรูปแบบการใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

ภายในประเทศของคนไทย” ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 900 คน โดยการใชก้ารวิเคราะห์แบบถดถอยพหุเพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวกับตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา  อาชีพ  

รายได้และระยะเวลาพ านักโดยเฉล่ีย  พบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว

ภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีระดบันยัส าคญั 0.05 คือ เพศของนกัท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์

เชิงลบกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวเพศหญิงจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกว่า

เพศชาย  ส่วนอายขุองนกัท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว คือ เมื่อมี

อายุมากข้ึนจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากข้ึน  การศึกษาของนักท่องเท่ียวพบว่า การศึกษาใน

ระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรีจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 

ส่วนอาชีพของนกัท่องเท่ียวพบว่า อาชีพลกูจา้ง/พนกังานเอกชน  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั และอาชีพแม่บา้น/ท างานในครอบครัวจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกว่า

กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  และรายไดข้องนกัท่องเทียวพบว่า เม่ือมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

มากข้ึน  

       กรุณา บุญมาเรือน(2546)ศึกษาวิจยัในหวัขอ้เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวยงัต่างประเทศของผูบ้ริโภคโดยขอ้มูลอนุกรมเวลาในช่วงปี ค.ศ. 1981 ถึง 2000 

ประกอบด้วย รายไดเ้ฉล่ียต่อหัว  เงินตราระหว่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียน และค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง และตวัแปรหุ่น ไดแ้ก่ วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียและสงครามอ่าวเปอร์เซีย และใชค้วามสัมพนัธ์

ระยะยาวของตวัแปรท่ีไดท้ั้งหมดใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐมิติ พบว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อนักท่องเท่ียว
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จีน คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของนกัท่องเท่ียว ส่วนดา้นปัจจยัค่าใชจ่้ายในการทางมีนัยส าคญัมากท่ีสุดต่อ

กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเยอรมนันี โดยเม่ือค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้นักท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 7,628 คน นอกจากน้ีเหตุการณ์ต่างๆ พบว่าวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียมีผลกระทบทางดา้นบวกต่อ

จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีความไดเ้ปรียบทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนกบัประเทศไทยมากท่ีสุดเน่ืองมาจาก

การอ่อนค่าของค่าเงินบาท โดยจะท าให้นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

เพ่ิมข้ึน 383,663 คน นกัท่องเท่ียวชาวเยอรมนีเพ่ิมข้ึน 275,996 คน โดยผลกระทบดา้นลบจะเกิดข้ึนกบั

นักท่องเท่ียวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอร์เชียจะส่งผลท าให้จ  านวน

นกัท่องเท่ียวลดลง 251,086 คน 

            รุจิรา คุณเลิศ(2550)ศึกษาวิจัยในหัวข้อเร่ือง “ปัจจัยท่ีก  าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติภายในจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่าจากการเก็บขอ้มลูกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 300 คนโดยการศึกษาไดใ้ชว้ิธี

ก  าลงัสองนอ้ยท่ีสุดพร้อมกบัท าการทดสอบปัญหาท่ีค่าความคาดเคล่ือนท่ีมีความแปรปรวนไม่คงท่ี

รวมทั้งท าการทดสอบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดว้ยตวัแปรหุ่นพบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติภายในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 

α=0.01คือรายไดข้องนกัท่องเท่ียวและอายขุองนกัท่องเท่ียวโดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียว แต่ระยะเวลาในการพ านกัของนกัท่องเท่ียวมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียว เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

           นพรัตน์  อาจเอีย่ม (2551)ศึกษาวิจยัในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยต่อการท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บข้อมูล

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 400 คน โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ (T-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

และทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่อ  (Scheffe’s test)พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวดัลพบุรี คือ ราคาของสินคา้และ

บริการ การใหบ้ริการ การจดัจ  าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด บุคลากร ดา้นกระบวนการ  และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
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ท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบุรีโดยไดมี้การจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรสใน

ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั แต่เมื่อจ  าแนกตามระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนพบว่ามีปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

         มาลินี   ป่ินแก้ว(2552)ศึกษาวิจัยในหัวข้อเ ร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวชาวเชียงใหม่ท่ีก  าลงัเดินทางท่องเท่ียว ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จ  านวน 300 

คน ซ่ึงท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการให้น ้ าหนักความส าคญัแบบลิเคิทสเกล 

พบว่าหากพิจารณาปัจจยัทางดา้นเพศและอาชีพพบว่า เพศชายและผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดป้ระจ า

มีความเห็นว่าความตอ้งการหาประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลมากท่ีสุด แต่เพศหญิงและผูม้ี

อาชีพท่ีมีรายได้ไม่ประจ ามีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ

งบประมาณท่ีมีอยู่มีผลมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาปัจจัยทางดา้นรายได ้พบว่าผูท่ี้มีรายได้ไม่เกิน 

30,000 บาทต่อเดือนมีความเห็นว่าค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู่มีผลมาก

ท่ีสุดขณะท่ีผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่30,001 บาทข้ึนไปมีความเห็นว่าการท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามตาม

ธรรมชาติและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีผลมากท่ีสุดพฤติกรรมในการ

ท่องเท่ียวภายในประเทศพบว่าส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน

ซึงไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวจากเพื่อนหรือคนรู้จกัโดยมีการใชร้ถส่วนตวัเป็นพาหนะ

ในการเดินทางซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัญาติพี่น้องสถานท่ีพกัแรมคือโรงแรมระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวเฉล่ียคือ 3 วนัมีการจดัการการท่องเท่ียวดว้ยตนเองโดยในการเดินทางแต่ละคร้ังนกัท่องเท่ียว

จะมีการกนัรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการท่องเท่ียว 

            พริานันท์  นายอง(2553) ศึกษาวิจยัในหวัขอ้เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยั

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างจาก

นักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การให้น ้ าหนัก

ความส าคญัแบบลิเคิทสเกลและการจ าแนกพหุพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั

สุโขทยั คือ ส่ิงดึงดูดของสถานท่ีท่องเท่ียว ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และความสอดคลอ้ง

ในดา้นงบประมาณของนกัท่องเท่ียว โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกัในการท่องเท่ียว

เพื่อพกัผอ่น ซ่ึงเดินทางมาท่องเท่ียวกบัญาติพี่น้องโดยใชร้ถยนต์ส่วนตวั แหล่งท่องเท่ียว 3 อนัดบัท่ี

ช่ืนชอบ ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั อนัดบัท่ี 2 อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
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และอนัดบัท่ี 3 อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ซ่ึงแหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว คือ จากเพื่อนและคน

รู้จกัแนะน า และผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยพหุวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยั

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยพบว่า มีตัวแปรอิสระ 7 ตัว ท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้ จ่ายต่อวันต่อคนของ

นกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และภูมิล  าเนา 

              สาธิดา  คงสนทนา(2553)ศึกษาวิจยัในหวัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง  จงัหวดัสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บ

ขอ้มูลกลุ่มประชากรตัวอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าสถิติ Chi-Square พบว่า การ

ท่องเท่ียวโดยมีบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาดว้ยจะมีความสัมพนัธ์กบัอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบั

การศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจงัหวดัท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั  ดา้นจุดประสงคข์องการท่องเท่ียวมี

ความสมัพนัธก์บัระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จงัหวดัท่ีอาศยัอยู่ในปัจจุบนั และส่วน

ประสมการตลาดทางด้านราคา  ด้านจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวจะมีความสัมพนัธ์กับอายุ  อาชีพ 

จังหวัดท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ังจะมีความสัมพนัธ์กบัอายุ  อาชีพ 

จงัหวดัท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นเจตนาในการกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์

กบัอาย ุ อาชีพ จงัหวดัท่ีอาศยัอยู่ในปัจจุบนั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

               สัญชัย   ยอดจันทร์(2554)ศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในการท่องเท่ียวบึงสีไฟจงัหวดัพิจิตร”โดยการศึกษาน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลนักท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมาท่องเท่ียวในบึงสีไฟจังหวดัพิจิตร จ  านวน 300 คน ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมจะใช้

สถิติเชิงพรรณนาดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยการใหน้ ้ าหนกัความส าคญัแบบลิเคิทสเกล และดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของนักท่องเท่ียวจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน ซ่ึงผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายไุม่เกิน 21-40 ปีสถานภาพโสดมีอาชีพประกอบธุรกิจ

ส่วนตวัระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000-15,000 บาทต่อเดือน มีวตัถุประสงค์หลกั
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ในการมาเท่ียวบึงสีไฟเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจซ่ึงเดินทางมาเท่ียวกบัเพื่อนโดยยานพาหนะท่ีใชใ้น

การเดินทางส่วนใหญ่จะใชร้ถยนต์ส่วนตัวระยะเวลาในการเท่ียวชมนั้นไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการท่องเท่ียวเฉล่ียแลว้อยูค่นละ 580.95 บาทดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวบึงสีไฟจงัหวดัพิจิตรมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของบึงสีไฟซ่ึง

ประกอบไปดว้ยดา้นช่ือเสียงของบึงสีไฟบรรยากาศของบึงสีไฟมีความสวยงามและมีสถานท่ีเพื่อการ

พกัผ่อนท่ีหลากหลายกิจกรรมของบึงสีไฟมีความน่าสนใจดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้าย

ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบึงสีไฟจงัหวดัพิจิตรพบว่าปัจจยัดา้นอายุและภูมิล  าเนา

นั้นส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวแตกต่างกันส่วนปัจจัยด้านเพศและรายไดไ้ม่ส่งผลต่อ

ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 5 ดา้นความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุดโดยมีความพึงพอใจ

ต่อขนาดของสถานท่ีกวา้งขวางและมีการแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดรองลงมาคือพึงพอใจต่อ

ความสะอาดของสถานท่ีและภายในบริเวณบึงสีไฟมีเสน้ทางการเดินทางไดส้ะดวก 

          ธิดารักษ์  นิภาวงษ์ (2554)ศึกษาวิจยัในหวัขอ้เร่ือง “ปัจจยัท่ีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ

ท่องเท่ียวเมืองพทัยา” ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวเมืองพทัยาจ านวน 400 คน โดยท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวดัแบบประเมินค่า

ตามแนวคิดของลิเคิร์ท พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 4.4 ช่วงอาย ุ

26-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง

บริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10 ,001 – 25,000 บาทและพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพปริมณฑล 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวไม่เกิน 5 ,000 บาทต่อคร้ัง มีวตัถุประสงค์ในการ

ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น ซ่ึงเดินทางมากบัเพื่อนและใชร้ถยนตส่์วนตวั ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 2-3 วนั 

โดยความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวพทัยาอนัดับแรกคือ  สถานท่ีซ่ึงมีความสวยงามดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ   อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน ระดบัราคาสินคา้และบริการ  ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ  และขอ้มลูข่าวสารในการท่องเท่ียว 

          ศรายุทธ  ทองหมนั(2556)ศึกษาวิจยัในหัวเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎ์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า จาก

การเก็บขอ้มูลนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและพ านักอยู่ท่ีเกาะสมุย 

จ  านวน 400 คนโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีท่ีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูน 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน พบว่า การแสวงหาความแปลกใหม่จากการท่องเท่ียวดา้น

ความต่ืนเตน้ และดา้นการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีท าประจ า  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการและดา้นระยะเวลา

การท่องเท่ียวต่อคร้ังมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 

0.01 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 2.2 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้แต่ง หัวข้อ วิธีการศึกษา 
ปวีณา  

โทนแกว้ 
(2542) 

ปัจจยัที่ก  าหนดรูปแบบ
การใชจ่้ายในการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของคนไทย 

การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที่ยวกบัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
การศึกษา  อาชีพ  รายไดแ้ละระยะเวลาพ านกัโดยเฉลี่ย 

กรุณา บุญ
มาเรือน 
(2546) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการเดิน
ทางเขา้มาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย 

ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคซ่ึงเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวยงัต่างประเทศของผูบ้ริโภคโดยขอ้มูลอนุกรมเวลาในช่วงปี 
ค.ศ. 1981 ถึง 2000 ประกอบดว้ย รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัว  เงินตราระหว่าง
ประเทศ  อตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และตวัแปรหุ่น
และใชค้วามสัมพนัธ์ระยะยาวของตวัแปรท่ีไดท้ั้งหมดใชเ้คร่ืองมือทาง
เศรษฐมิติ 

รุจิรา คุณ
เลิศ 

(2550) 

ปัจจยัที่ก  าหนดค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เก็บข้อมูลกลุ่มประชากรตวัอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย
การศึกษาไดใ้ชว้ิธีก  าลงัสองนอ้ยที่สุดพร้อมกบัท าการทดสอบปัญหาที่
ค่าความคาดเคลื่อนท่ีมีความแปรปรวนไม่คงท่ีรวมทั้งท  าการทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดว้ยตวัแปรหุ่น 

นพรัตน์  
อาจเอี่ยม 
(2551) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบุรี 

เกบ็ขอ้มูลกลุ่มประชากรตวัอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยว
ไปยงัเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  จังหวดัลพบุรี โดยเคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่
ใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ 
(T-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ
เชฟเฟ่อ (Scheffe’s test) 
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ตารางที่ 2.2 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ผู้แต่ง หัวข้อ วิธีการศึกษา 
มาลินี   
ป่ินแกว้ 
(2552) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของ

นกัท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ 

เกบ็ขอ้มูลกลุ่มประชากรตวัอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ที่ก  าลงั
เดินทางท่องเท่ียว ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการใหน้ ้าหนกัความส าคญัแบบลิเคิทสเกล 
 

พิรานนัท ์ 
นายอง 
(2553) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสุโขทยั
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

การเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากรตวัอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การใหน้ ้าหนกัความส าคญัแบบ
ลิเคิทสเกลและการจ าแนกพหุ 
 

สาธิดา   
คงสนทนา 

(2553) 

ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 

การเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากรตวัอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค้่าสถิติ Chi-Square 

สัญชยัยอด
จนัทร์ 
(2554) 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยใน
การท่องเที่ยวบึงสีไฟ

จงัหวดัพิจิตร 

การเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในบึงสีไฟจังหวัด
พิจิตร วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมจะใชส้ถิติเชิงพรรณนาดา้นปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยวิธีการให้น ้ าหนักความส าคญัแบบลิเคิท
สเกล และด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นกัท่องเที่ยวจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ธิดารักษ ์ 
นิภาวงษ ์
(2554) 

ปัจจยัที่ผลต่อ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยใน
การท่องเที่ยวเมืองพทัยา 

การเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา  
โดยท าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวัดแบบ
ประเมินค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล 

ศรายทุธ  
ทองหมนั 

(2556) 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติในเกาะส
มุย  จงัหวดัสุราษฎธ์านี 

การเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่า งชาติที่ เ ดินทางมา
ท่องเที่ยวและพ านักอยู่ที่ เกาะสมุย  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เชิงถดถอย
แบบพหุคูน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน 
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2.6 ช่องว่างองค์ความรู้ 

      จากเอกสารและงานวิจัยท่ีได้ศึกษามาข้างต้น พบว่างานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาเก่ียวปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืน โดยงานวิจยัช้ินน้ี
ไดท้ าการเก็บขอ้มูลตวัอย่างเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายเงินในการ
ท่องเท่ียวของผูสู้งอายไุทย ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
สุ่มเก็บอย่างง่ายจ านวน 400 ตวัอย่าง  โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และ
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Quantile Regression และ Cross Tab ซ่ึงงานวิจยัท่ีผ่านมาขั้นตน้
ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อค่าใชจ่้ายและพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างชาติภายในประเทศไทยแต่ยงัไม่มีผูศ้ึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ เพราะฉะนั้นงานวิจยัคร้ังน้ีน่าเช่ือว่าจะเป็นงานวิจยัคร้ังแรกท่ีศึกษาในเร่ือง
ดงักล่าว 

2.7 สรุป 

      ในบทท่ี 2 น้ีไดอ้ธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นหลกั ๆ 
ประกอบด้วย 1)  ผู ้สูงอายุ 2) การท่องเท่ียว 3) ประเภทของค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว  
4) ทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงค์การท่องเท่ียว 5)แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ส าหรับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 6)ทฤษฎีทางเศรษฐมิติ และ7) Quantile Regression Testing
นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวของผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ และอธิบายเก่ียวกบัช่องว่างองคค์วามรู้ ท่ีท าให้เกิดงานวิจยั
ช้ินน้ี โดยวิธีการวิจยัซ่ึงอธิบายโครงสร้างของแบบจ าลองท่ีใชใ้นงานวิจัยฉบบัน้ี จะกล่าวถึงในบท
ถดัไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 

ในงานวิจยัช้ินน้ีไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยัที่ใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที่ยวของผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 1) กรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา 2) ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา 3) วธีิการศึกษา และ 4) การวจิยัและจริยธรรม 
 

3.1 แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย 
      งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผูสู้งอายไุทย ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ จงัหวดั

เชียงใหม่ในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

       3.1.1 กรอบแนวคดิ 
              การศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอายใุนคร้ังน้ี จะได้

แบบจ าลอง ดงัภาพที่ 3.1  
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ

   
 

 

ลักษณะทั่วไปของนักท่องเทีย่ว 
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- ภูมิล าเนา 
- การศึกษา 

 

ลักษณะทั่วไปของนักท่องเทีย่ว 
- อาย ุ
- รายได ้
 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
- ไม่คา้งคืน 
- 1-3 วนั 
- 4-6 วนัขึ้นไป 
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จากภาพที่ 3.1 แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยัที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูลด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression) (Chen,2005) ซ่ึงแตกต่างจากการ

วเิคราะห์การถดถอยโดยทัว่ไป (Ordinary Regression Analysis) ที่จะไดค้่าสมัประสิทธ์ิออกมาเพยีงค่า

เดียวที่ค่าเฉล่ียแต่การวเิคราะห์ถดถอยแบบควอนไทล์จะใหค้่าสัมประสิทธอ์อกมาไดห้ลายค่าตามการ

แบ่งระดบัของควอนไทลก์ล่าวคือถา้ประมาณค่าที่ควอนไทล์ 0.1 ก็จะไดค้่าสมัประสิทธ์ิออกมาหน่ึง

ค่าถา้ประมาณค่าที่ควอนไทล์ 0.5 ก็จะไดค้่าสัมประสิทธ์ิออกมาอีกหน่ึงค่าโดยการแบ่งระดบัควอน

ไทล์จะแบ่งตามขนาดของขอ้มูลตวัแปรตามจากน้อยไปมากหากฟังก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตวัแปรY(F(y)) มีดงัน้ี 

                                                                F(y) = Prob(Y ≤ y)                                                          3.1 

และก าหนดใหτ้ คือ ณ Quantile ของ Y โดย 0 <τ<1 

                                                              Q(τ) = inf {y : F(y) ≥τ}                                                   3.2 

ที่ τ€[0,1]  ก าหนดให ้Loss Function  คือ   ))0((  yyyp 


 ลกัษณะเฉพาะของ Quantile 

จะลดการสูญเสียที่คาดหวงัของ Y – u ในส่วนของ u 

)()()()()1min())((min yduYYduYuYE
u

yy

u

FF 




 


                          3.3   

จากสมการน้ีสามารถแสดงโดยการตั้งค่าอนุพนัธข์องฟังกช์ัน่การสูญเสียที่คาดวา่จะเป็น 0 ซ่ึงอธิบาย

ไดว้า่ 

)()()1(0 ydyd
q

yy

q

FF 









                                                                                      3.4 

 จะลดสมการได ้ 

 )(0 qF y

 

 เพราะฉะนั้น 

)(qF y

 

ดงันั้น 

 คือ   ณ Quantile ของตวัแปรสุ่ม Y สามารถเขียนในรูปแบบสมการอยา่งง่ายของ 

Quantile Regression  คือ 

 )(minarg
1

ˆ qyq
i

n

i
   

 

หรือ      )]()()1min[(argˆ qq
qyiqyi

yyq
ii
 






      3.5 

จากนั้นแกส้มการ สมมติ τคือ Quantile ดงันั้นจะได ้

 


 XQ
XY

)(
/

          3.6 
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ใหเ้ป็นฟังกช์นัการแจกแจงของ Y โดยหา 

 ไดด้งัน้ี 

 ))((minarg 


 XYE p                          3.7 

และหาแบบ Analog จากการประมาณค่า   จะได ้

 


n

i
XY

1
))((minarg 


                                      3.8 

ซ่ึงเป็นค่าβ (τ) ณระดบัควอนไทล์ใดๆτε (0,1) ค่าβ (τ)เรียกว่าการถดถอยแบบควอนไทล์ที่ระดบัค

วอนไทลท์ี่τโดยในกรณีที่τ = 0.5คือค่าน้อยที่สุดของผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของส่วนที่เหลือ (ผลรวม

ของการช่วยลดเหลือแน่นอน) หรือ คือการถดถอยมธัยฐาน (ถดถอยเฉล่ีย)  

ดงันั้นจะไดแ้บบจ าลอง ),,.........,(
2821 xxxy f

i
  

        จากสมการที ่(8)        xbxby x
i 282811

ˆˆ ......  

   ก าหนด   𝑦𝑖 = ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวทั้งหมดของผูสู้งอาย ุ

X 1
อาย ุ
X 2
รายได ้

X 3
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

 

ข้อสมมุติฐานงานวิจัยของควอนไทล์ 

0H :  1  2
ปัจจยัต่าง ๆ ที่ไม่มีผลต่อคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอาย ุ

1H :  1
  2

ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอาย ุ

 1.อายุ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะทางประชากรลกัษณะหน่ึงที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา

ของการมีชีวติอยูห่รือตามวยัของบุคคล ซ่ึงการที่บุคคลมีอายเุพิม่ขึ้นจะมีแนวโน้มใชจ่้ายมากขึ้นไม่ว่า

จะเป็นปัจจยัส่ี การนันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจดังนั้น ตวัแปรอายจุะมีผลต่อ

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวทางบวก 

 2. รายได้เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยชนิดหน่ึงและเพราะ

งบประมาณที่มีอยูข่องนักท่องเที่ยวมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวการเดินทาง

ท่องเที่ยวแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายเสมอมากน้อยเพียงใดขึ้ นกับสถานที่วิธีการเดินทางและการใช้จ่าย

ส าหรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่าง ๆ ที่ตอ้งจดัเตรียม ดงันั้น ตวัแปรรายไดจ้ะมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเที่ยวทางบวก 
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 3. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวพกัอาศยัหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยงั

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆและอาจจะมีการแวะพกั เช่น โรงแรม บงักะโล  รีสอร์ท เช่น  อาจจะคา้งคืนที่

นั้นเป็นระยะเวลา 1-3 วนั  หรือ 4-6 วนัขึ้นไป  ก่อนเร่ิมออกเดินทางไปยงัสถานที่อ่ืน หรืออาจจะไม่

คา้งคืนเลยแต่เป็นการเดินทางไปกลบั  ซ่ึงระยะเวลาในการท่องเที่ยวหรือการพกัอาศยัอยูน่านจะเป็น

ปัจจยัที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวมีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวมากขึ้นดงันั้น ตวัแปรระยะเวลาในการท่องเที่ยว

จะมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวทางบวก 

 

ข้อสมมุติฐานงานวิจัยของไคสแคว์ 

0H : ตวัแปรกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวเป็นอิสระหรือไม่มีความสมัพนัธก์นั 

1H : ตวัแปรกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวไม่เป็นอิสระกนัหรือมีความสมัพนัธก์นั 

    โดยตวัแปรที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  ได้แก่  เพศ  อาชีพ  สถานภาพสมรส ภูมิล าเนาและ
ระดบัการศึกษา 
      1.เพศ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะทางประชากรลกัษณะหน่ึงที่ไวร้ะบุเพศชายหรือหญิง เน่ืองมาจากความ

ตอ้งการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมทัว่ไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้ น 

ดงันั้น เพศจึงไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว 

 2.อาชีพ ซ่ึงจะบ่งบอกไดถึ้งระดบัรายไดท้ี่บุคคลจะไดรั้บ หากบุคคลมีรายไดป้ระจ าซ่ึงเป็นกลุ่มที่มี

รายได้แน่นอนและมั่นคง เช่น ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงท าให้สามารถมีเวลาในการเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึ้น ดงันั้น อาชีพจึงเป็นปัจจยัหน่ึงที่มีความสมัพนัธก์นักบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว 

      3.สถานภาพสมรส สถานภาพโสดจะมีรายไดข้องตนเองเท่านั้น และการมีรายไดม้ากขึ้นของผูท้ี่มี

สถานภาพสมรสจึงเป็นตวัส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมที่ไดรั้บ

ความนิยมจากคู่สมรสเน่ืองจากท าใหส้มาชิกในครอบครัวใกลชิ้ดกนัมากขึ้น ดงันั้น สถานภาพสมรส

จึงเป็นปัจจยัหน่ึงที่มีความสมัพนัธก์นักบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว 

 4.ภูมิล าเนา คือ แหล่งที่อยูอ่าศยัของบุคคล  การที่บุคคลมีภูมิล าเนาใกลก้บัแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวก็

จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวน้อยกว่าบุคคลที่มีภูมิล าเนาไกลจากแหล่งสถานที่

ท่องเที่ยว ดงันั้น ภูมิล าเนาจึงมีความสมัพนัธก์นักบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว 

 5.ระดับการศึกษา การที่ มีระดับการศึกษาสูงขึ้ นมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้มากกว่า 

เน่ืองจากระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประเภทของอาชีพและรายได ้ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาสูงมี
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แนวโน้มที่จะมีอาชีพที่มัน่คงและมีรายไดท้ี่ดีกวา่ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ได้

มากกว่าอันเน่ืองมาจากอาชีพ เช่น ไปประชุมหรือสัมมนา ไปติดต่อราชการเป็นตน้ ดังนั้น ระดับ

การศึกษาจึงมีความสมัพนัธก์นักบัค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

       การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อ

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอายซ่ึุงจะนาไปสู่การพฒันาระบบการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น 

เพือ่ใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคจึ์งตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

        ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูล Cross – Sectional Data ซ่ึงไดม้าจาก

การเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงมีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 

2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

         ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบทความ ส่ิงพมิพ ์งานวจิยั

นิตยสาร หนังสือ รวมทั้งส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิคส์ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อใชส้นับสนุนการดาเนินการวิจยั

เชิงส ารวจให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยงานวิจยัหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ นั้ นเป็นเอกสารที่ท  าการ

ตีพมิพอ์ยูใ่นระหวา่งปี พ.ศ. 2554–2558 

 

3.3วิธีการศึกษาวธีิการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

     3.3.1การก าหนดประช ากรทีใ่ช้ในการศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บแบบสอบถามจากผูสู้งอายชุาวไทยเพือ่ท  าการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บขอ้มูลจากผูสู้งอายชุาวไทยในจงัหวดัเชียงใหม่

โดยจ านวนผูสู้งอายชุาวไทยที่น ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ400 ตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณจากสูตร

ของTaro Yamane ดงัน้ี (Yamane,1968) 

)]([1
2

eN

N
n


 (1) 

 

ก าหนดให ้     n    คือ    ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

                                                            N    คือ    จ  านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศไทย 

                                               e     คือ    ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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             จ  านวนผูสู้งอายุชาวไทยที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายชุาวไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 

พ.ศ. 25571 ซ่ึงมีจ  านวน 243,650 คน  และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากับ 5 

(0.05) ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูสู้งอายชุาวไทย ที่ไดจ้ากการค านวณเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

จะมีจ านวน 400ตวัอยา่ง ดงัน้ีคือ 
 

)]05.0(650,243[1

650,243
2

n  

                                                                 =399.344 ตวัอยา่ง 

               ดงันั้น การศึกษาแบบจ าลองปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอายุ

ในรูปแบบความสมัพนัธโ์ครงสร้างเชิงสาเหตุของตวัแปรต่างๆที่ไดก้  าหนดขึ้นในแบบจ าลองคร้ังน้ีจะ

ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 

    3.3.2 การออกแบบสอบถาม 

              การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)จะเป็นเคร่ืองมือหลักในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

ท าการศึกษาเร่ืองแบบจ าลองปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอายไุดแ้บ่ง

แบบสอบถามออกเป็น7ส่วนโดยสามารถพจิารณาไดจ้ากตารางที่4ดงัน้ี 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงลกัษณะของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ บริบทหลกัของการศึกษาและส่วนประกอบ ลกัษณะของการวดัข้อมูล 
1 ลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

- อาย ุ
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ภูมิล  าเนา 
 

 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 
นามบญัญติั (Norminal Scale) 

 

                                                             
1ขอ้มลูล่าสุด ณ ปัจจุบนั 
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงลกัษณะของแบบสอบถาม(ต่อ) 

ส่วนที่ บริบทหลกัของการศึกษาและส่วนประกอบ ลกัษณะของการวดัข้อมูล 
2 สถานท่ีท่องเท่ียว 

- ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ 
- จงัหวดัท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

3 - ลกัษณะของการท่องเท่ียว 
- ท่องเท่ียวดว้ยตนเองคนเดียว 
- ท่องเท่ียวกบัคนรู้จกั  เช่น ญาติ เพ่ือน คนรัก 
- ท่องเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียว 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

4 การเดินทาง 
- ทางอากาศ เช่น เคร่ืองบิน 
- ทางบก เช่น รถยนตส่์วนตวั รถรับจา้ง 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

5 ระยะเวลา 
- ไม่คา้งคืน 
- 1-3 วนั 
- 4-6 วนัข้ึนไป 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

6 วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 
- พกัผอ่น 
- เยีย่มญาติ/เพ่ือน 
- ประชุมสัมมนา 
- การกีฬา 
- การศึกษา/ทศันศึกษา 
- ติดต่อธุรกิจ 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

7 การโปรโมท(การตลาด) 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การให้การศึกษา 
- ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ท 
- โทรทศัน์ 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 

8 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
- ค่าท่ีพกัอาศยั 
- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
- การซ้ือของ 
- ค่ากิจกรรมนนัทนาการ 

 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
อนัตรภาค (Interval Scale) 
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ซ่ึงส าหรับการวดัแบบอันตรภาคนั้ นจะใช้วิธีการวดัแบบ Likert-Type Scaleโดยแบ่งระดับเป็น 5 

ระดบัคือเร่ิมตน้จาก1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่จนถึง 5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

     3.3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 

             ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงมีเป้าหมายจากการเก็บขอ้มูลจากผูสู้งอายุ

ชาวไทยที่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน400 ตวัอยา่งโดยการเก็บแบบสอบถามจะใชว้ิธีการสุ่ม

แบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

     3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายชุาวไทยที่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 400 

ตวัอยา่งโดยการเก็บแบบสอบถามจะใชว้ธีิการสุ่มแบบอยา่งง่าย ผูศึ้กษาจะใชว้ธีิวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเร่ิม

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถดถอยแบบควอนไทล์ จากนั้นจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

การทดสอบCross Tap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

เก็บขอ้มลูจากผูสู้งอายชุาวไทยท่ีอาศยัอยูใ่น

จงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย Quantile Regression 

การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติการทดสอบ  

Cross Tap 

ผลการศึกษา 
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3.4 การวิจัยและจริยธรรม 
      ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ค  านึงถึงหลักจริยธรรมในการด าเนินการวิจัยในทุก ๆ ขั้นตอน 

โดยเฉพาะขั้นตอนในการออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยใชเ้ฉพาะขอ้มูลที่

สามารถน ามาวเิคราะห์ได ้ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย รวมถึงมีการยกตวัอยา่งเพื่อประกอบให้ค  าถามชดัเจน

ยิง่ขึ้น และค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลในการสอบถามขอ้มูลและความสมคัรใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยไดช้ี้แจงแก่ผูต้อบแบบสอบถามทุกคร้ังวา่การเก็บขอ้มูลท าไปเพื่อการวิจยัและขอ้มูลที่เก็บไดจ้ะ

เป็นความลบั ไม่น าไปเผยแพร่ และพาดพงิถึงผูต้อบแบบสอบถาม 

3.5 สรุป 

       บทที่ 3 ไดก้ล่าวถึงตวัแปรต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจยัเร่ืองซ่ึงมีทั้งหมด 28 ตวัแปร และแสดงให้เห็นถึง
กรอบแนวคิดการวิจยั สมมุติฐานของการวิจยั ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย
การก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 
ขั้นตอน คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอายุ การวิเคราะห์ความเท่ากันของค่าสัมประสิทธ์ิ
สมการควอนไทล์ การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวของผูสู้งอาย ุ โดยใช้
วิธีควอนไทล์รีเกรสชัน่ และตลอดจนจริยธรรมในการวิจยั และจะกล่าวถึงผลการศึกษาในบทที่ 4 
ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ในบทท่ี 4 น้ีจะกล่าวถึงผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวของผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผูสู้งอายุในจังหวดัเชียงใหม่ทั้ งหมด 400 ราย มาท าการ
วิเคราะห์ โดยผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 2) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ  3)ผล
การวิเคราะห์ความเท่ากนัของค่าสมัประสิทธ์ิสมการควอนไทล ์ 4) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ย อาย ุ เพศ สถานภาพ

สมรส  อาชีพ  ภูมิล  าเนา ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียวแต่

ละคร้ัง ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ีคือ 

 1) เพศ 

                   การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  และเป็นเพศหญิงจ านวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.3 คน ตามล าดบั เน่ืองมาจากความตอ้งการท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมทั่วไปไม่ได้

ข้ึนอยูก่บัเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 เพศของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 207 51.8 
หญิง 193 48.3 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

 2) อาย ุ

                   การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 60 – 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 71  รองลงมามีอายุระหว่าง 71-80 ปี คิด

เป็นร้อยละ 19.5 ผูท่ี้มีอาย ุ81 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั เน่ืองจากอายุระหว่าง 60 – 70 ปี 

เป็นช่วงอายุท่ีผูสู้งอายุยงัมีสุขภาพร่ายกายท่ีดี มีก  าลงัแรงท่ีจะสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไปยงั

สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆได(้ตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางที่ 4.2 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
60 -70 ปี 284 71.0 
71 – 80 ปี 78 19.5 
81 ปี ข้ึนไป 38 9.5 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

 3) สถานะภาพการสมรส 

                   การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8  และมีสถานภาพโสด 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.2 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
สมรส 319 79.8 
โสด 81 20.2 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

 4) อาชีพ 

                   การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดท้  างาน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 และท างาน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 

ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางที่ 4.4 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม ่

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดท้  างาน 333 83.2 

ท างาน 67 16.8 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

 5) ภูมิล  าเนา 

                  การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัเชียงใหม่  339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8  และไม่ได้อยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่  61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.5) 

ตารางที่ 4.5 ภูมิล  าเนาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 339 84.8 

อยูต่่างจงัหวดั 61 15.2 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 
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           6) ระดบัการศึกษา 

                 การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 

รองลงมาคือผูท่ี้มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  ผูท่ี้มีการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ผูม้ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ผูท่ี้

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั

(ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6  ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 130 32.5 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 82 20.5 
ประถมศึกษา 73 18.3 
ปริญญาตรี 62 15.5 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 46 11.5 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 1.3 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.5 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

 7) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

                   การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10 ,000 บาท จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 

รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ผูท่ี้มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 30,001 บาทข้ึนไปจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 374 93.5 
10,000 – 20,000 บาท 18 4.5 
20,001 – 30,000 บาท 5 1.2 
30,001 บาทข้ึนไป 3 0.75 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

 8) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

                การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเชียงใหม่จ  านวน 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว 1-2 วนั จ  านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 

รองลงมาคือผูท่ี้ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว 3-4 วนัข้ึนไป จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 

ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.8) 

 

ตารางที่ 4.8 ระยะเวลาในการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเชียงใหม่ 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
1-2 วนั 342 85.5 

3-4 วนัข้ึนไป 58 14.5 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

 9) พาหนะส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว   

     การศึกษากลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่  ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ 

รถจกัรยานยนตจ์  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และใชร้ถโดยสารสาธารณะจ านวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.8 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที่ 4.9 พาหนะส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว   

พาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองบิน 32 8.0 
รถไฟ 15 3.8 
รถยนตส่์วนบุคคล 196 49.0 
รถโดยสารสาธารณะ 63 15.8 
รถเช่า 2 0.5 
รถจกัรยานยนต ์ 68 17.0 
จกัรยาน 8 2.0 
รถทวัส์น าเที่ยว 12 3.0 
รถตูรั้บจา้ง 4 1.0 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

 10) ระยะเวลาพ านกัเฉล่ีย 

         การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่คา้งคืนจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา คือ พ  านักเฉล่ีย 1-3 วนั 

จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และ พ  านกัเฉล่ีย 4-6 วนัข้ึนไป จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที่ 4.10 ระยะเวลาพ านกัเฉล่ีย 

ระยะเวลาพ านักเฉล่ีย จ านวน ร้อยละ 
ไม่คา้งคืน 222 55.5 
1-3 วนั 165 41.3 

4-6 วนัข้ึนไป 13 3.3 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 
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 11) วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 
                     การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังเพ่ือเยี่ยมญาติ/เพ่ือนจ านวน 187 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา คือ พกัผ่อนจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และเพื่อติดต่อธุรกิจ

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางที่ 4.11 วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 

วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
พกัผ่อน 168 42.0 

เยีย่มญาติ/เพื่อน 187 46.8 
ประชุมสัมมนา 1 0.3 

การกีฬา 2 0.5 
ติดต่อธุรกิจ 42 10.5 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

 12) ลกัษณะของการท่องเท่ียว 

           การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะของการท่องเท่ียวเฉพาะครอบครัว/ญาติจ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.8 รองลงมา คือ ท่องเท่ียวดว้ยตนเองคนเดียวจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และท่องเท่ียว 2 คน
กบัคนรักหรือภรรยาจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.12) 
ตารางที่ 4.12 ลกัษณะของการท่องเท่ียว 

ลักษณะของการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ท่องเที่ยวดว้ยตนเองคนเดียว 132 33.0 

ท่องเที่ยว 2 คนกบัคนรักหรือภรรยา 67 16.8 
ท่องเที่ยวเฉพาะเพื่อน 29 7.3 

ท่องเที่ยวเฉพาะครอบครัว/ญาติ 159 39.8 
ท่องเที่ยวกบับริษทัน าเที่ยว 13 3.3 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 
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13) แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
       การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บแหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวจากการโฆษณา
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 และทางโทรทศัน์จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.13) 
 

ตารางที่ 4.13  แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

แหล่งข้อมูลที่มีผลมากที่สุดต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

จ านวน ร้อยละ 

การโฆษณา 161 40.3 
การประชาสัมพนัธ์ 151 37.8 

อินเตอร์เน็ท 10 2.5 
โทรทศัน์ 71 17.8 
วิทย ุ 7 1.8 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 

 
14) จงัหวดัท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

                     การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ 

จงัหวดัภูเก็ตจ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.3 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที่ 4.14  จงัหวดัท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

จังหวัดที่ช่ืนชอบมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 
เชียงใหม่ 227 56.8 

กรุงเทพมหานคร 12 3.0 
ภูเกต็ 34 8.5 
พทัยา 6 1.5 

นครราชสีมา 14 3.5 
สุราษฎร์ธานี 4 1.0 
หาดใหญ่ 4 1.0 
ขอนแก่น 11 2.8 

เลย 16 4.0 
กระบี่ 9 2.3 
เชียงราย 16 4.0 
อุทยัธานี 1 3 

แม่ฮ่องสอน 21 5.3 
ล าปาง 2 0.5 
ล าพูน 5 1.3 
แพร่ 11 2.8 
พะเยา 5 1.3 
ตาก 1 0.3 
ชลบุรี 1 0.3 
รวม 400 100.00 

ที่มา: จากการศึกษา 
 
 

15) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางท่องเที่ยว 

                     การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 400 คน พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 1,001 – 5,000 บาท จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อย

ละ 66.25  รองลงมา คือ ไม่เกิน 1,000 บาท จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  ผูม้ีค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางท่องเท่ียว5,001 – 10,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และผูม้ีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางท่องเท่ียว 10,001 บาทข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,000 บาท 110 27.5 
1,001 – 5,000 บาท 265 66.25 
5,001 – 10,000 บาท 21 5.25 
10,001 บาทข้ึนไป 4 1 

รวม 400 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

4.2 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ

        ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัน้ี ประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 2) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายุดา้นความสะดวกในการเดินทาง 3) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายุดา้นลกัษณะของการท่องเท่ียว 4) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายุดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว  5) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายดุา้นวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ  

  

         4.2.1 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

                  จากการศึกษาพบว่าประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลมากต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.37 รองลงมา  คือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวมีช่ือเสียงระดบัประเทศ/ระดบัโลก โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.20  และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายทางดา้นศิลปวฒันธรรมและศาสนาสถาน โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.12 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที่ 4.16 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ของผู้สูงอาย ุด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

  1.1 สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติ 4.37 มาก 1 
  1.2 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

4.12 มาก 3 

  1.3 สถานที่ท่องเที่ยวมีช่ือเสียงระดบัประเทศ/ระดบั
โลก 

4.20 มาก 2 

  1.4 ศาสนาสถาน 4.12 มาก 4 
  1.5 จงัหวดัที่มีนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ช่ืนชอบ 4.04 มาก 5 
รวม 4.17 มาก 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

        4.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุด้านความสะดวกในการ 

                  เดินทาง 

                   จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางทางบกมีอิทธิพลมากต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.90  และรองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง

ทางอากาศโดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.68 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.17) 

 

ตารางที่ 4.17 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นความสะดวกในการ 

                    เดินทาง 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ของผู้สูงอายดุ้านความสะดวกในการเดินทาง 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

  2.1 ความสะดวกในการเดินทางทางอากาศ 3.68 มาก 2 
  2.2 ความสะดวกในการเดินทางทางบก 3.90 มาก 1 

รวม 3.79 มาก 
ที่มา: จากการศึกษา 
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       4.2.3 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วของผู้สูงอายดุ้านลกัษณะของการ 

                ท่องเที่ยว 

               จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทางดา้นลกัษณะการท่องเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียวมีอิทธิต่อการใช้

จ่ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายมุาก โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.15 รองลงมาคือ ลกัษณะการท่องเท่ียวกบัคน

รู้จัก โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.01 และลกัษณะการท่องเท่ียวด้วยตวัเองคนเดียว โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.64 

ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.18) 

ตารางที่ 4.18 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นลกัษณะของการ 

                     ท่องเท่ียว 

3.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายดุ้านลักษณะของการ
ท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

 3.1 การท่องเที่ยวดว้ยตวัเองคนเดียว 3.64 มาก 3 
 3.2 การท่องเที่ยวกบัคนรู้จกั 4.01 มาก 2 
 3.3การท่องเที่ยวกบับริษทัน าเที่ยว 4.15 มาก 1 

รวม 3.56 มาก 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

       4.2.4 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วของผู้สูงอายดุ้านการส่งเสริมการ 

                ท่องเที่ยว 

                 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการโฆษณามีอิทธิต่อต่อการใช้

จ่ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายมุาก โดยมีค่าเฉล่ียคือ 4.30 รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์ โดยมี

ค่าเฉล่ีย คือ 4.27 และการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.02 ตามล าดบั(ตาราง

ท่ี 4.19) 
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ตารางที่ 4.19 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นการส่งเสริมการ 

                      ท่องเท่ียว 

4.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายดุ้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

 4.1 การโฆษณา 4.30 มาก 1 
 4.2 การประชาสัมพนัธ์ 4.27 มาก 2 
 4.3 การใหก้ารศึกษา/ทศันศึกษา 3.26 ปานกลาง 5 
 4.4 ทางอินเตอร์เน็ต 3.45 ปานกลาง 4 
 4.5 โทรทศัน์ 4.02 มาก 3 

รวม 3.86 มาก 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

         4.2.5 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุด้านวัตถุประสงค์ในการ 

                 ท่องเที่ยว 

                  จากการศึกษาพบว่าวตัถุประสงค์ท่ีเป็นปัจจยัส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

ของผูสู้งอายมุาก คือ วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.37 รองลงมา คือ 

เพื่อเยีย่มญาติ โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.20 และเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.27 ตามล าดบั(ตารางท่ี 

4.20) 

 

ตารางที่ 4.20 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นวตัถุประสงคใ์นการ  

                      ท่องเท่ียว 

5.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายดุ้านวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

 5.1 เพื่อพกัผ่อน 4.37 มาก 1 
 5.2 เพื่อเยีย่มญาติ 4.20 มาก 2 
 5.3 เพื่อประชุมสัมมนา 2.90 ปานกลาง 4 
 5.4 เพื่อการกีฬา 2.73 ปานกลาง 6 
 5.5 เพื่อการศึกษา/ทศันศึกษา 2.74 ปานกลาง 5 
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ตารางที่ 4.20 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นวตัถุประสงคใ์นการ  

                      ท่องเท่ียว(ต่อ) 

5.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายดุ้านวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย ระดับความมีอิทธิพล อันดับ 

 5.6 เพื่อติดต่อธุรกิจ 3.27 ปานกลาง 3 
รวม 3.36 ปานกลาง 

ที่มา: จากการศึกษา 

 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความเท่ากนัของค่าสัมประสิทธิ์สมการควอนไทล์ 
      จากสมการควอนไทลท่ี์ 0.30  พบว่า ผลจากการประมาณค่าควอนไทล์ท่ีร้อยละ 30 โดยการ
ทดสอบของ Wald test พบว่า P-value มีค่าเท่ากบั0.0276 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิของควอนไทลท่ี์ 
0.30 มีความแตกต่างกนั หรือ รายได ้ อาย ุ และระยะเวลาในการท่องเท่ียวมีผลต่อค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั
ในแต่ละระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 25 - 30   ระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 30 - 50  และท่ีระดบัควอน
ไทลท่ี์ร้อยละ 50 - 75  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 
      จากสมการควอนไทล์ท่ี 0.60 พบว่า ผลจากการประมาณค่าควอนไทล์ท่ี ร้อยละ 60 โดยการ
ทดสอบของ Wald test พบว่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.0169 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิของควอนไทลท่ี์ 
0.60 มีความแตกต่างกนั หรือ รายได ้ อาย ุ และระยะเวลาในการท่องเท่ียวมีผลต่อค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั
ในแต่ละระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 25 - 50  ระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 50 - 60  และท่ีระดบัควอน
ไทลท่ี์ร้อยละ 60 - 75  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 
      จากสมการควอนไทลท่ี์ 0.90  พบว่า ผลจากการประมาณค่าควอนไทล์ท่ีร้อยละ 90 โดยการ
ทดสอบของ Wald test พบว่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.0132 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิของควอนไทลท่ี์ 
0.90 มีความแตกต่างกนั หรือรายได ้อายุ  และระยะเวลาในการท่องเท่ียวมีผลต่อค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั
ในแต่ละระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 25 - 50  ระดบัควอนไทลท่ี์ร้อยละ 50 - 75  และท่ีระดบัควอน
ไทลท่ี์ร้อยละ 75 - 90  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความเท่ากนัของค่าสัมประสิทธ์ิงสมการควอนไทล ์
ตัวแปร ควอนไทล์ Chi-Sq.Statistic Prob. 

-รายได ้
-อาย ุ
-ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

0.30 5.7521 0.0276** 
0.60 7.6987 0.0169** 
0.90 8.4088 0.0132** 

ที่มา: จากการศึกษา 

หมายเหตุ : ** แสดงว่ามีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

4.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ

      4.4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วของผู้สูงอายุโดยใช้วธิีควอน 

                ไทล์ รีเกรสช่ัน (Quantile Regresstion) 

               การทดสอบความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ

ไดแ้ก่ รายได ้ อาย ุและระยะเวลาในการท่องเท่ียวดว้ยวิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่จากสมาการบทท่ี 3 โดย

ก าหนด  คือ ระดบัควอนไทล ์โดยท่ี 0< < 1 ซ่ึงไดท้ าการ Take  Natural  logarithm ในทุกตวัแปร 

และไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที่ 4.22 ผลการความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอาย ุ  

                  โดยวิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่ 

ควอนไทล์ ตวัแปร ค่าสัมประสิทธิ์ t-Statistic Prob. 
0.30 รายได ้ 0.4321 5.7521 0.0000** 

อาย ุ 0.4866 0.9340 0.3508 
ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 0.5569 4.1878 0.0000** 

0.60 รายได ้ 0.5414 7.6987 0.0000** 
อาย ุ 0.9909 1.8085 0.0713 

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 0.6564 4.3244 0.0000** 
0.90 รายได ้ 0.6286 8.4088 0.0000** 

อาย ุ 1.8970 2.4082 0.1165 
ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 0.3860 2.0553 0.0405** 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

หมายเหตุ : ** แสดงว่ามีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
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     ท่ีระดบัควอนไทล ์0.30 การเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป

ร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.4321 

และ 0.5569  ในทิศทางเดียวกนั และค่าความน่าจะเป็นของt-Statistic มีค่าเท่ากบั 0.0000 แสดงว่าการ

เปล่ียนแปลงของรายได้และระยะเวลาในการท่องเท่ียวจะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 

     ท่ีระดบัควอนไทล ์0.60 การเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป

ร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5414

และ0.6564 ในทิศทางเดียวกนั และค่าความน่าจะเป็นของt-Statistic มีค่าเท่ากบั 0.0000 แสดงว่าการ

เปล่ียนแปลงของรายได้และระยะเวลาในการท่องเท่ียวจะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 

     ท่ีระดบัควอนไทล ์0.90 การเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป

ร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.6286

และ 0.3860 ในทิศทางเดียวกนั และค่าความน่าจะเป็นของt-Statistic มีค่าเท่ากบั 0.0000 และ0.0405 

แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการท่องเท่ียวจะส่งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียวของผูสู้งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 

 

 4.4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วของผู้สูงอายุโดยใช้การ 

                      ทดสอบไคว์สแควร์ 

                       จากผลการทดสอบไควส์แควร์ พบว่าภูมิล  าเนาและระดบัการศึกษามีค่าความน่าจะเป็น
เท่ากบั 0.000 จึงสรุปผลการศึกษาว่า ภูมิล  าเนาและระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99ในขณะท่ีเพศ สถานภาพสมรส และอาชีพมี
ค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.506  0.360 และ0.424 ตามล าดบั จึงสรุปผลการศึกษาว่าเพศ  สถานภาพ
สมรส และอาชีพไม่มีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที่ 4.23  ผลการการทดสอบความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

                       ของผูสู้งอายโุดยการทดสอบ Chi-square 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 

สมมติฐานหลัก: H 0
 สมมติฐานรอง: H 1

 Prob. 

เพศ เพศและค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที่ยวไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั 

เพศและค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที่ยวมีความสัมพนัธ์

กนั 

0.506 

สถานะภาพการสมรส 
 
 

 

สถานะภาพการสมรส
และค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเที่ยวไม่มี 

สถานะภาพการสมรส
และค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเที่ยวมีความสัมพนัธ์
กนั 

0.360 

อาชีพ 
 

 

อาชีพและค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที่ยวไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั 

อาชีพและค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที่ยวมี
ความสัมพนัธ์กนั 

0.424 

ภูมิล  าเนา 
 

 

ภูมิล  าเนาและค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที่ยวไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั 

ภูมิล  าเนาและค่าใชจ่้ายใน
การท่องเที่ยวมี
ความสัมพนัธ์กนั 

0.000** 

ระดบัการศึกษา ระดบัการศึกษาและ
ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที่ยวไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั 

ระดบัการศึกษาและ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว

มีความสัมพนัธ์กนั 

0.000** 

ที่มา: จากการศึกษา 

หมายเหตุ : ** แสดงว่ามีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 

4.5  อภิปรายผล 

         จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 60 – 70 ปีเน่ืองจากอายุ

ระหว่าง 60 – 70 ปี เป็นช่วงอายท่ีุผูสู้งอายยุงัมีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีก  าลงัแรงท่ีจะสามารถเดินทาง

ไปท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆได ้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและไม่ได้

ท างานเน่ืองจากอยูใ่นช่วงวยัเกษียณอายจุากการท างาน  และส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่คิด

เป็นร้อยละ 84.8  ในดา้นระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.5 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บเฉล่ีย



 

71 
 

ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 93.5 ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่มาจากบุตรหลานและบางส่วน

ไดรั้บจากการท าอาชีพเสริม และระยะเวลาส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว คือ 1-2 

วนั  พาหนะท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ รถยนต์ส่วนบุคคล เน่ืองจากมีความ

สะดวกและปลอดภยัโดยจะเดินทางไปพร้อมกบัครอบครัวและบุตรหลาน  ซ่ึงบุตรหลานหรือญาติจะ

เป็นผูน้  าพาในการท่องเท่ียว  ระยะเวลาในการพ านกัเฉล่ียส่วนใหญ่จะไม่มีการคา้งคืน  วตัถุประสงค์

หลกัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง คือ เพ่ือเยี่ยมญาติ/เพ่ือน  เน่ืองจากการห่างหายจากญาติ/มิตรมานาน

ในช่วงอายขุองการท างาน จึงใชช่้วงเวลาว่างจากการเกษียณไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน  ลกัษณะของการ

ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นในแบบเฉพาะครอบครัว/ญาติ  แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียว คือ การโฆษณา  และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบจงัหวดัเชียงใหม่มาก

ท่ีสุดเน่ืองจากใกลก้ับภูมิล  าเนาท่ีตนอาศยัอยู่  ซ่ึงไม่ไกลจากท่ีพกัของตนมาก ท าให้สะดวกและ

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  นอกจากน้ีเชียงใหม่ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติ

มากมาย ซ่ึงเหมาะสมแก่การท่องเท่ียวในช่วงวยัสูงอายุและเป็นท่ีช่ืนชอบแก่นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุอีก

ดว้ยและกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 1,001 – 5,000 บาท โดยค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ ส่วนใหญ่บุตรหลานหรือญาติจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุโดยประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 

ส่วน คือ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึง

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก โดยประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลมากต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุชอบ

ท่ีจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสงบและมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการท่องเท่ียวท่ีเป็นการ

ผจญภยัโลดโผน 2)ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุดา้นความสะดวก

ในการเดินทางซ่ึงโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมากและจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความสะดวกในการ

เดินทางทางบกมีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว เน่ืองจากมีความสะดวกและ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต ่ากว่าการเดินทางทางอากาศ3) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอายุด้านลักษณะของการท่องเท่ียวซ่ึงโดยรวมแลว้อยู่ในระดับมาก และจาก

การศึกษาพบว่าปัจจัยทางดา้นลกัษณะการท่องเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียวมีอิทธิต่อการใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอายมุาก  เน่ืองจากอาจจะมีค่าใชจ่้ายส่วนเกินท่ีตนตอ้งออกเพ่ิมท่ีนอกเหนือจากการ

วางแผนไว ้ 4) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุดา้นการส่งเสริมการ
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ท่องเท่ียว  ซ่ึงโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัมากจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

โดยการโฆษณามีอิทธิต่อต่อการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุมาก เน่ืองจากการโปรโมทเป็น

การกระตุน้ให้ผูสู้งอายุอยากออกเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ มากข้ึน 5) ปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายดุา้นวตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว ซ่ึงโดยรวม

แลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยจากการศึกษาพบว่าวตัถุประสงคท่ี์เป็นปัจจยัส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายมุาก คือ วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นเน่ืองจากความเหน่ือย

ลา้จากการท างานมาทั้งชีวิต ดงันั้น ผูสู้งอายโุดยส่วนใหญ่จึงอยากใชเ้วลาส่วนใหญ่จากการเกษียณอายุ

เพื่อเดินทางเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ   

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายุ ได้แก่ รายได ้ อายุ และระยะเวลาในการท่องเท่ียวดว้ยวิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่ พบว่าการ

เปล่ียนแปลงของรายได้และระยะเวลาในการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการ

เปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกควอนไทล ์ นั้น

ก็คือเม่ือมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือระยะเวลาในการท่องเท่ียวมากข้ึนก็จะท าให้มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน  แต่การเปล่ียนแปลงทางดา้นอายุไม่ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนในค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

ของผูสู้งอาย ุ  นอกจากน้ีผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอายุโดยวิธีการทดสอบไควส์แควร์  ไดแ้ก่ เพศ  สถานภาพสมรส และอาชีพไม่มี

ความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เน่ืองจากเพศไม่สามารถบ่งบอกถึงระดบัการใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวท่ีมากหรือน้อยได้  เช่นเดียวกับสถานภาพสมรสไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะโสดหรือสมรส

ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ บุตรหลานหรือญาติจะเป็นผูอ้อกค่ าใช้จ่ายต่างๆให้ในการ

ท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง  และอาชีพไม่มีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเน่ืองจากผูสู้งอายุส่วน

ใหญ่ไม่ได้ท างานเน่ืองจากเกษียณอายุจากการท างาน  และจากการทดสอบไคว์สแควร์  พบว่า

ภูมิล  าเนามีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เน่ืองจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่กลก้บัภูมิล  าเนา และ

จากอายท่ีุมาก และร่างกายเหน่ือยลา้ง่าย จึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สะดวกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ในภูมิล  าเนาของตนมากกว่าเดินทางท่องเท่ียวไปยงัต่างจงัหวดัและยงัเป็นการประหยดัการค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง  นอกจากน้ียงัพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

เน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะมีอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดท่ี้ดีกว่า มีโอกาสเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ไดม้ากกว่า 
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4.6 สรุป 

ในส่วนของบทท่ี 4 น้ีไดก้ล่าวถึงผลของการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 1) สภาพทัว่ไป
ของผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม และ 2) ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกนั
ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ ซ่ึง ณ ระดบันัยส าคญั
น้อยกว่า 0.05 ยอมรับสมมุติฐานท่ีว่า ปัจจัยด้านภูมิล  าเนาและระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 3)ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 4)ผลการวิเคราะห์ความเท่ากันของค่าสัมประสิทธ์ิสมการ 
ควอนไทล ์และ 5)ผลการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุโดยใช้
วิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่ ส่วนในบทท่ี 5 นั้น จะกล่าวถึงบทสรุปท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีต่อไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ส ำหรับในบทท่ี 5 ของงำนวิจยัฉบบัน้ี จะกล่ำวถึงเน้ือหำทั้งหมดของงำนวิจยัในรูปแบบกำร
รวบรวมและสรุปเน้ือหำส ำคญัของงำนวิจยัเขำ้ด้วยกนั ซ่ึงในส่วนน้ีจะท ำกำรรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยั รวมทั้งกล่ำวถึงตวัแปรต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุในจงัหวดัเชียงใหม่ และแสดงให้เห็นถึงกำรก ำหนดแนวคิด
แบบจ ำลองท่ีใชใ้นกำรศึกษำ สมมุติฐำนกำรวิจยั ขอ้มลูท่ีใชใ้นกำรศึกษำ วิธีกำรศึกษำ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งและประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ กำรจดัท ำแบบสอบถำม กำร
วิเครำะห์ขอ้มลูท่ีส ำรวจได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกำรวิเครำะห์ขอ้มลูทัว่ไปกำรวิเครำะห์ควำมเป็นอิสระต่อ
กนัระหว่ำงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ กำรวิเครำะห์ควำม
เท่ำกนัของค่ำสมัประสิทธ์ิงสมกำรควอนไทลแ์ละกำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำร
ท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ  โดยใช้วิธีควอนไทล์รีเกรสชั่นในส่วนของผลกำรวิจัยประกอบดว้ยสภำพ
ทัว่ไปของผูสู้งอำยุในจงัหวดัเชียงใหม่ผูต้อบแบบสอบถำม ผลกำรวิเครำะห์ควำมเป็นอิสระต่อกัน
ระหว่ำงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ  และผลกำรวิเครำะห์
ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุโดยใชว้ิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่ ดงันั้นใน
บทน้ีจะกล่ำวถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) องค์ควำมรู้จำกวรรณกรรม 2) ช่องว่ำงองค์ควำมรู้เช่ือมโยง
วตัถุประสงค์ 3) ผลกำรวิจัยท่ีส ำคัญ 4) ข้อเสนอแนะในกำรวิจยั 5) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยเชิง
นโยบำย 6) ขอ้จ  ำกดัของกำรวิจยั 7) อุปสรรคของกำรวิจยั และ 8) แนวทำงกำรวิจยัในอนำคต 

5.1 องค์ความรู้จากวรรณกรรม 

      ในงำนวิจยัเร่ืองกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยใุนจงัหวดั
เชียงใหมผู่ว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มูลต่ำง ๆ ทั้งข่ำวสำร บทควำม ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรท ำงำนงำนวิจยั โดยทฤษฎีท่ีใชง้ำนวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1)
แนวคิดเก่ียวกบักำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธส์ ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 2)ทฤษฎี
เก่ียวกบัอุปสงคก์ำรท่องเท่ียว 3)ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ต่อกำรท่องเท่ียว  4)ทฤษฎีทำงเศรษฐมิติ
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และ 5) แบบจ ำลอง ตลอดจนรวบรวมงำนวิจยัต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 

5.2 ช่องว่างองค์ความรู้เช่ือมโยงวตัถุประสงค์ 

       จำกกำรทบทวนทฤษฎีและเอกสำรงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ำงำนวิจยัช้ินน้ีไดศึ้กษำเก่ียวปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรวิจยัเพื่อให้ทรำบถึง
ขอ้มูลทัว่ไปในกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำย ุและ เพื่อใหท้รำบถึงปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ่้ำยในกำร
ท่องเท่ียวของผูสู้งอำยซ่ึุงมีควำมแตกต่ำงจำกงำนวิจยัอ่ืน โดยงำนวิจยัช้ินน้ีไดท้ ำกำรเก็บขอ้มลูตวัอยำ่ง
เพื่อศึกษำพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรใชจ่้ำยเงินในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุไทย ซ่ึงมี
อำยุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจ  ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงท่ีสุ่มเก็บอย่ำงง่ำยจ ำนวน 400 
ตวัอยำ่ง  โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถำม และสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
คือ วิธีกำรถดถอยแบบควอนไทลแ์ละ Cross Tab ซ่ึงงำนวิจยัท่ีผำ่นมำขั้นตน้ไดศึ้กษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำยและพฤติกรรมในกำรท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
ภำยในประเทศไทยแต่ยงัไม่มีผูศ้ึกษำในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของ
ผูสู้งอำย ุ เพรำะฉะนั้นงำนวิจยัคร้ังน้ีน่ำเช่ือว่ำจะเป็นงำนวิจยัคร้ังแรกท่ีศึกษำในเร่ืองดงักล่ำว 

5.3 ผลการวจิยัที่ส าคญั 

       ในส่วนของผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ 
สำมำรถสรุปได ้3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 

5.3.1 สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถาม 

          ผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมพบว่ำผูสู้งอำยุในจังหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นเพศชำยร้อยละ 51.8  โดยกลุ่มอำย ุ60 – 70 ปีมีมำกท่ีสุดร้อยละ 71  สถำนภำพ
สมรสมำกท่ีสุดร้อยละ 79.8  ส่วนใหญ่ไม่ไดท้  ำงำนคิดเป็นร้อยละ 83.2  โดยส่วนใหญ่มีภูมิล  ำเนำอยู่
ในจงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ 84.8  กำรศึกษำจบระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำมำกท่ีสุดร้อย
ละ 32.5   มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำทมำกท่ีสุดร้อยละ 93.5  และระยะเวลำในกำร
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรท่องเท่ียว 1-2 วนัมำกท่ีสุดร้อยละ 85.5  พำหนะส่วนใหญ่
ท่ีใชใ้นกำรเดินทำงท่องเท่ียว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลมำกท่ีสุดร้อยละ 49  วตัถุประสงค์หลกัในกำร
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง คือ เพื่อเยี่ยมญำติ/เพื่อนมำกท่ีสุดร้อยละ 46.8  ลักษณะของกำรท่องเท่ียวมี
ลกัษณะเฉพำะครอบครัว/ญำติมำกท่ีสุดร้อยละ 39.8 แหล่งข้อมูลท่ีมีผลมำกท่ีสุดต่อกำรตดัสินใจ
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เดินทำงท่องเท่ียวจำกกำรโฆษณำร้อยละ 40.3 จงัหวดัท่ีช่ืนชอบมำกท่ีสุด คือ จงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ 
56.8 ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงท่องเท่ียว 1,001 – 5,000 บำท มำกท่ีสุดร้อยละ 66.25   

        ในส่วนของกำรประเมินระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัในดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงผูศ้ึกษำไดใ้ห้ผูต้อบ
แบบสอบถำมใหค้ะแนนจดัอนัดบัในช่วง 0 ถึง 5 โดยคะแนน 0 หมำยถึงต ่ำสุด และ 5 หมำยถึงสูงสุด 
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทำงดำ้นสถำนท่ีท่องเท่ียวโดยรวมพบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำกเท่ำกบั 4.17  
ปัจจยัดำ้นควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยรวมพบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกเท่ำกบั 3.79  ปัจจยัดำ้น
ลกัษณะของกำรท่องเท่ียวโดยรวมพบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกเท่ำกบั 3.56  ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวโดยรวมพบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกเท่ำกบั 3.86 และปัจจยัดำ้นวตัถุประสงค์ในกำร
ท่องเท่ียวโดยรวมพบว่ำมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัปำนกลำงเท่ำกบั 3.36 ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยทุั้ง 5 ดำ้นโดยรวมแลว้มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกเท่ำกบั 3.74 

5.3.2 ผลการวเิคราะห์ความเป็นอสิระต่อกนัระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน 
                   การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 

         จำกผลกำรทดสอบไควส์แควร์พบว่ำ ภูมิล  ำเนำและระดบักำรศึกษำมีค่ำควำมน่ำจะเป็น
เท่ำกบั 0.000 จึงสรุปผลกำรศึกษำว่ำ ภูมิล  ำเนำและระดบักำรศึกษำมีควำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ่้ำยในกำร
ท่องเท่ียวอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในขณะท่ีเพศ สถำนภำพสมรส และอำชีพมี
ค่ำควำมน่ำจะเป็นเท่ำกบั 0.506  0.360 และ0.424 ตำมล ำดบั จึงสรุปผลกำรศึกษำว่ำเพศ  สถำนภำพ
สมรส และอำชีพไม่มีควำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวอยำ่งมีนัยส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 
        
         5.3.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ  โดยใช้วธิี 
                 ควอนไทล์รีเกรสช่ัน 

     จำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุโดยใช้
วิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่ ไดแ้ก่ รำยได ้ อำย ุและระยะเวลำในกำรท่องเท่ียว  พบว่ำระดบัควอนไทล0์.30 
กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อกำร
เปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.4321 และ 0.5569  ในทิศทำง
เดียวกนั และค่ำควำมน่ำจะเป็นของ t-Statistic มีค่ำเท่ำกบั 0.0000 แสดงว่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำยได้
และระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวจะส่งผลต่อกำรเปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอย่ำงมี
นัยส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมนัร้อยละ 99 ท่ีระดบัควอนไทล ์0.60 กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ละ
ระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อกำรเปล่ียนในค่ำใช้จ่ำยในกำร
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ท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.5414 และ 0.6564 ในทิศทำงเดียวกนั และค่ำควำมน่ำจะ
เป็นของ t-Statistic มีค่ำเท่ำกับ 0.0000 แสดงว่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำยได้และระยะเวลำในกำร
ท่องเท่ียวจะส่งผลต่อกำรเปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีระดบัควำม
เช่ือมนัร้อยละ 99  ท่ีระดบัควอนไทล ์0.90 กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรท่องเท่ียว
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อกำรเปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งเปล่ียนแปลงไป
ร้อยละ 0.6286 และ 0.3860 ในทิศทำงเดียวกนั และค่ำควำมน่ำจะเป็นของ t-Statistic มีค่ำเท่ำกับ 
0.0000 และ0.0405 แสดงว่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวจะส่งผลต่อกำร
เปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมนัร้อยละ 99 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัและข้อเสนอแนะจากการวจิยัเชิงนโยบาย 

จำกกำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุในจังหวัด 
เชียงใหม่ผูศึ้กษำมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1.จำกกำรศึกษำพบว่ำภูมิล  ำเนำมีควำมสัมพนัธ์กบัค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอำยุในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่นิยมเดินทำงท่องเท่ียวดว้ยรถยนต์ส่วนตวั ดังนั้นควรมีกำร
ปรับปรุงเสน้ทำงท่องเท่ียว สภำพถนนป้ำยบอกทำงหรือเคร่ืองหมำยต่ำง ๆ ท่ีชดัเจนเพื่อน ำไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมไปถึงส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น ท่ีพกัริมทำง ร้ำนอำหำรและห้องน ้ ำท่ีสะอำด
เพื่อคอยบริกำรนกัท่องเท่ียวท่ีก  ำลงัเดินทำง 

2.จำกกำรศึกษำพบว่ำนักท่องเท่ียวผูสู้งอำยุในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อกำรพกัผ่อน โดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้ม ควำมเหมำะสมกบัค่ำใชจ่้ำย และควำมสะดวกในกำร
เดินทำง ดงันั้นในกำรวำงแผนนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจึงควรมุ่งปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ควำมเหมำะสม ตรงกบัควำมตอ้งกำรของนักท่องเท่ียวมำกท่ีสุด มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง ควร
ประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมำะกบักำรพกัผ่อนอย่ำงแทจ้ริง เช่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มี
ผูค้นพลุกพล่ำน เงียบสงบและมีควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ 

3.จำกกำรศึกษำพบว่ำนักท่องเท่ียวผูสู้งอำยุในจังหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวใน
สถำนท่ีท่องเท่ียวสวยงำมทำงธรรมชำติมำกท่ีสุด ดงันั้นกำรท่ีจะส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ
จำกนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำยใุนจงัหวดัเชียงใหม่จึงควรมีประประชำสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวทำงท่ีมีควำม
สวยงำมทำงธรรมชำติมำกท่ีสุด 
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4.จำกกำรศึกษำพบว่ำนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำยใุนจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่พบว่ำกำรท่องเท่ียวกบั
บริษทัน ำเท่ียวส่งผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวมำกท่ีสุด ดงันั้นบริษทัน ำเท่ียวควรจะมีกำรปรับปรุง
กำรขนส่งนกัท่องเท่ียวใหมี้ควำมสะดวกสบำยและปลอดภยัมำกข้ึน 

5.ผลกำรศึกษำดงักล่ำวจะท ำใหท้ั้งภำครัฐและผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรท่ี
พกัอำศยั  ผูป้ระกอบกำรบริษทัน ำเท่ียว  และผูป้ระกอบกำรในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถวำงนโยบำย
ในกำรสนบัสนุนมีกำรปรับปรุงเสน้ทำงท่องเท่ียว สภำพถนนป้ำยบอกทำงหรือเคร่ืองหมำยต่ำง ๆ ท่ี
ชดัเจนเพ่ือน ำไปยงัแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ผูป้ระกอบกำรบริษทัน ำ
เท่ียวมีกำรปรับปรุงกำรขนส่งนักท่องเท่ียวให้มีควำมสะดวกสบำยและปลอดภยัมำกข้ึน และยงัเป็น
กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศโดยเป็นกำรสร้ำงรำยไดแ้ละกำรจำ้งงำนภำยในชุมชน และ
เป็นกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ใหก้บัประชำชนและประเทศชำติอยำ่งมหำศำล ซ่ึงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำร
ยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน 

5.5 ข้อจ ากดัของการวจิยั 

       งำนวิจยัฉบบัน้ี ยดึหลกัทฤษฎีเก่ียวกบัอุปสงคก์ำรท่องเท่ียวและแนวคิดเก่ียวกบักำรตลำดและกำร
ประชำสมัพนัธส์ ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นหลกัในกำรสร้ำงแบบจ ำลองและสร้ำง
ตวัแปรต่ำง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัท่ีคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยใุนจงัหวดั
เชียงใหม ่จึงอำจท ำใหปั้จจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดถู้กน ำมำวิเครำะห์หรือท ำให้กำรจดัหมวดหมู่ของ
ตวัแปรต่ำง ๆ ไม่เหมำะสม นอกจำกน้ีตวัของผูต้อบแบบสอบถำมเองซ่ึงส่วนใหญ่อำศยัอยู่ในแถบ
นอกชำนเมือง ซ่ึงวิถีชีวิตกำรใชจ่้ำยเพื่อกำรท่องเท่ียวอำจจะแตกต่ำงจำกผูสู้งอำยุท่ีอยู่อำศยัในบริเวณ
ในเมือง ดงันั้น ผลลพัธ์จำกกำรวิจยัน้ีจึงอำจจะไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กบัประชำกรผูสู้งอำยุ
โดยรวมไดท้ั้งประเทศ 

5.6 อุปสรรคของงานวจิยั 

      ในกำรเก็บขอ้มูลผูเ้ก็บแบบสอบถำมจำกกลุ่มตวัอย่ำงของผูสู้งอำยุในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูสู้งอำยุ

โดยส่วนใหญ่มีปัญหำทำงสำยตำท ำให้ผูเ้ก็บสอบถำมจะตอ้งอ่ำนขอ้มูลทุกรำยละเอียดให้แก่กลุ่ม

ตวัอยำ่งรวมถึงปัญหำทำงกำรไดย้นิท่ีพบในกลุ่มตวัอยำ่งบำงรำยซ่ึงท ำให้ใชเ้วลำนำนมำกในกำรเก็บ

ข้อมูลต่อหน่ึงบุคคลอีกทั้ งกำรเข้ำเก็บแบบสอบถำมบำงคร้ังจำกกลุ่มตัวอย่ำงในชุมชน ผูเ้ก็บ

แบบสอบถำมก็ไม่ไดพ้บกบักลุ่มตวัอยำ่ง โดยตรงจึงท ำใหก้ำรเก็บขอ้มลูในบำงคร้ังเป็นกำรเก็บขอ้มูล

จำกคนในครอบครัว ซ่ึงท ำใหข้อ้มลูท่ีไดรั้บคลำดเคล่ือน 
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5.7 แนวทางการวจิยัในอนาคต 

       เพื่อใหก้ำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุในคร้ังต่อไปมี
ควำมชดัเจนและเฉพำะเจำะจงเพ่ือใหเ้กิดควำมสมบูรณ์ท่ีสุด ผูท้  ำกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรจะศึกษำเพ่ือ
ปรับปรุงกลุ่มตัวแปรต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรเดินทำงท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ 
นอกจำก น้ีผู ้ท  ำกำร ศึกษำค ร้ั ง ต่อไปควรจะศึกษำก ลุ่มตัวอย่ำ งผู ้สูงอำยุ จำก พ้ืน ท่ี อ่ืน  ๆ  
และอำจจะกำรมีของตอบแทนเล็กน้อยเพื่อดึงดูดให้กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมกระตือรือร้นในกำรตอบ
แบบสอบถำม ซ่ึงจะท ำให้ผลกำรวิเครำะห์มีควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึนนอกจำกน้ีงำนวิจยัฉบบัน้ียงัยึด
หลกัทฤษฎีอุปสงคก์ำรท่องเท่ียวและแนวคิดเก่ียวกำรตลำดและกำรประชำสัมพนัธ์ส ำหรับธุรกิจใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นหลกัในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง จึงอำจท ำใหปั้จจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ได้
ถกูน ำมำวิเครำะห์ ดงันั้น ผูท้  ำกำรศึกษำคร้ังต่อไปควรจะท ำกำรคน้ควำ้งำนวิจยัช้ินอ่ืน ๆ มำสนบัสนุน
ทฤษฎี เพ่ือใหผ้ลกำรศึกษำมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

5.8 สรุป 

      ในงำนวิจยัเร่ืองกำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ  มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหท้รำบถึงขอ้มลูทัว่ไปในกำรใชจ่้ำยเพ่ือกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ เพื่อให้ทรำบถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ  และ เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยท่ีมี
ควำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ โดยใชแ้บบจ ำลองกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบและมีควำมสมัพนัธต่์อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ โดยขอ้มลูท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี
เป็นขอ้มลูแบบปฐมภูมิท่ีเก็บไดจ้ำกแบบสอบถำมจ ำนวน 400 รำย และน ำมำวิเครำะห์ประมวลผลหำ
รูปแบบควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรต่ำง ๆ ในแบบจ ำลองและในส่วนของผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจยั
หลำย ๆ ดำ้นท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุและมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอำยใุนส่วนขอ้มลูทัว่ไปกำรใชจ่้ำยเพื่อกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุพบว่ำ พำหนะส่วนใหญ่ท่ีใชใ้น
กำรเดินทำง คือ รถยนตส่์วนบุคคล  กำรท่องเท่ียวแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ไม่ไดมี้กำรแวะพกัหรือคำ้งคืน 
วตัถุประสงค์หลกัในกำรท่องเท่ียว คือ เพื่อเยี่ยมญำติ/เพื่อน ลกัษณะของกำรท่องเท่ียวเป็นกำร
ท่องเท่ียวเฉพำะครอบครัว/ญำติ  ซ่ึงแหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมำกท่ีสุดต่อกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียว คือ 
กำรโฆษณำ  จังหวดัท่ีกลุ่มตัวอย่ำงช่ืนชอบมำกท่ีสุด คือ จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจำกนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอำยชุอบท่ีจะท่องเท่ียวในแหล่งท่ีอยูใ่กลก้บัภูมิล  ำเนำของตนเพรำะสะดวกและไม่ตอ้งเหน่ือยกบั
กำรเดินทำงระยะไกล  และส่วนใหญ่มีค่ำใชจ่้ำยในท่องเท่ียวประมำณ 1,001 – 5,000 บำทและในส่วน
ของกำรวิเครำะห์ควำมเป็นอิสระต่อกันระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท่องเท่ียวของผูสู้งอำยพุบว่ำภูมิล  ำเนำและระดบักำรศึกษำมีควำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียว
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อยำ่งมีนยัส ำคญั กำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยุ  โดยใช้
วิธีควอนไทลรี์เกรสชัน่พบว่ำกำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวเปล่ียนแปลง
ไปหน่ึงเปอร์เซ็นต ์จะส่งผลต่อกำรเปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยเุปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทำงบวกในทุกๆควอนไทล ์นั้นก็คือเม่ือมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนหรือระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวมำกข้ึนก็จะ
ท ำให้มีค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมำกข้ึน  แต่กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นอำยุไม่ไดส่้งผลต่อกำร
เปล่ียนในค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้ง 

 

“องค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยช้ินนี้สรุปได้ว่า ภูมิล าเนาและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ สูงอายุ  และการเปลี่ยนแปลงของรายได้และระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวเปลีย่นแปลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จะส่งผลต่อการเปลีย่นในค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้  
                                             สูงเปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกนั” 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง  ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือผู้วจิยั  เกลด็ดาว   หมอกเมอืง 

ค ำช้ีแจง แบบสอบถำมชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรคน้ควำ้แบบอิสระ 
ตำมหลกัสูตรเศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน ( ) ท่ีตรงกบัควำมจริง 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.อำย.ุ..........ปี 

2.เพศ   ( ) 1. ชำย     ( ) 2. หญิง 

3.สถำนภำพ  ( ) 1.โสด     ( ) 2. สมรส 

4.อำชีพ   ( ) 1.ท ำงำน     ( ) 2. ไม่ไดท้  ำงำน 

5.ภูมิล  ำเนำ ( ) 1.อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่   ( ) 2. อยูต่่ำงจงัหวดั 

6.ระดบักำรศึกษำ 

           ( ) 1.ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ( ) 2. ประถมศึกษำ 

                        ( ) 3. มธัยมศึกษำตอนตน้  ( ) 4. มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

                        ( ) 5. อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ( ) 6. ปริญญำตรี 

                        ( ) 7. สูงกว่ำปริญญำตรี 

7.รำยไดจ้ำกทุกทำง เช่น จำกบุตรหลำน บ ำเน็ญ บ ำนำญ ฯลฯ ต่อเดือน (โดยประมำณ)………… บำท 

8.ระยะเวลำเฉล่ียในกำรท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง..................วนั 
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ส่วนที่ 2ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำย ุ หมำยถึง เหตุผลท่ีนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำยเุลือกท่ีจะ
เดินทำงท่องเท่ียวไปยงัสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำง ๆ โปรดใส่เคร่ืองหมำย  () ในช่องระดบัควำมรู้สึกของท่ำน 

 

 
ประเด็นการประเมนิ 

ระดับความมอีทิธิผล 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

1.สถำนท่ีท่องเท่ียวประเภทต่ำง ๆ ท่ีช่ืนชอบ  
   1.1 สถำนท่ีท่องเท่ียวสวยงำมตำมธรรมชำติ      
   1.2 สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีควำมหลำกหลำย 
         ทำงดำ้นศิลปวฒันธรรม 

     

   1.3 สถำนท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียงระดบัประเทศ/    
         ระดบัโลก 

     

   1.4 ศำสนำสถำน      
   1.5 จงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ช่ืนชอบ      
2.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงอำกำศ      
3.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงทำงบก      
4.กำรท่องเท่ียวดว้ยตนเองคนเดียว      
5.กำรท่องเท่ียวกบัคนรู้จกั      
6.กำรท่องเท่ียวกบับริษทัน ำเท่ียว      
7.กำรโปรโมทส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
    7.1 กำรโฆษณำ      
    7.2 กำรประชำสมัพนัธ ์      
    7.3 กำรใหก้ำรศกึษำ/ทศันศกึษำ      
    7.4 ทำงอินเตอร์เน็ต      
    7.5 โทรทศัน ์      
8. วตัถุประสงคใ์นกำรท่องเท่ียว 
      8.1 เพื่อพกัผอ่น      
      8.2 เพื่อเยีย่มญำติ      
      8.3 เพื่อประชุมสมันำ      
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      8.4 เพื่อกำรกีฬำ      
      8.5 เพื่อกำรศึกษำ/ทศันศึกษำ      
      8.6 เพื่อติดต่อธุรกิจ      
 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมในการใช้จ่ายเพือ่การท่องเที่ยว 

พฤติกรรมในกำรใชจ่้ำยเพื่อกำรท่องเท่ียว หมำยถึง พฤติกรรมในกำรใชจ่้ำยเพื่อกำรท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุโปรดใส่เคร่ืองหมำย  () ในช่องระดบัควำมรู้สึกของท่ำน 

 

1.พำหนะส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรเดินทำงท่องเท่ียว 

 ( ) เคร่ืองบิน    ( ) รถไฟ 

( ) รถยนตส่์วนบุคคล   ( ) รถโดยสำรสำธำรณะ 

( ) รถเช่ำ      ( ) อ่ืน ๆ ระบุ ................. 

2.ระยะเวลำพ ำนกัเฉล่ีย 

( ) ไม่คำ้งคืน     ( ) 1-3 วนั  ( ) 4-6 วนัข้ึนไป 

3.วตัถุประสงคห์ลกัในกำรท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 

( ) พกัผอ่น    ( ) เยีย่มญำติ/เพื่อน 

( ) ประชุมสมัมนำ   ( ) กำรกีฬำ 

( ) กำรศึกษำ/ทศันศกึษำ   ( ) ติดต่อธุรกิจ  ( ) อ่ืน ๆ ระบุ............. 

4.ลกัษณะของกำรท่องเท่ียว 

( ) ท่องเท่ียวดว้ยตนเองคนเดียว  ( ) ท่องเท่ียว 2 คนกบัคนรักหรือภรรยำ 

( ) ท่องเท่ียวเฉพำะเพื่อน   ( ) ท่องเท่ียวเฉพำะครอบครัว/ญำติ 

( ) ท่องเท่ียวกบับริษทัน ำเท่ียว  ( ) อ่ืน ๆ ระบุ............................. 

5.แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลมำกท่ีสุดต่อกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเท่ียว 

( ) กำรโฆษณำ    ( ) กำรประชำสมัพนัธ ์

( ) กำรใหก้ำรศึกษำ   ( ) อินเตอร์เน็ท 

( )โทรทศัน์    ( ) วิทย ุ   ( ) อ่ืน ๆ ระบุ............. 
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6.จงัหวดัท่ีช่ืนชอบมำกท่ีสุด 

( ) เชียงใหม่    ( ) กรุงเทพมหำนคร 

( ) ภูเก็ต    ( ) พทัยำ 

( ) นครรำชสีมำ    ( ) สุรำษฎร์ธำนี 

( ) หำดใหญ่    ( ) ระยอง    

( ) ขอนแก่น    ( ) เลย  

( ) อ่ืน ๆ ระบุ............. 

7.ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงท่องเท่ียว 

   ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดในกำรเดินทำงแต่ละคร้ัง(โดยประมำณ)…………………………………บำท 

 

##  ขอบคุณทุกท่ำนท่ีกรุณำใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ## 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์คร้ังที่ 1 
 

1)ข้อมูลทั่วไปของนกัท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 

อาย ุ
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 46 11.5 11.5 11.5 

61 22 5.5 5.5 17.0 

62 34 8.5 8.5 25.5 

63 25 6.3 6.3 31.8 

64 31 7.8 7.8 39.5 

65 30 7.5 7.5 47.0 

66 9 2.3 2.3 49.3 

67 4 1.0 1.0 50.3 

68 40 10.0 10.0 60.3 

69 19 4.8 4.8 65.0 

70 24 6.0 6.0 71.0 

71 5 1.3 1.3 72.3 

72 8 2.0 2.0 74.3 

73 5 1.3 1.3 75.5 

74 3 .8 .8 76.3 

75 9 2.3 2.3 78.5 

76 7 1.8 1.8 80.3 

77 1 .3 .3 80.5 

78 11 2.8 2.8 83.3 

79 5 1.3 1.3 84.5 

80 24 6.0 6.0 90.5 

82 8 2.0 2.0 92.5 

83 5 1.3 1.3 93.8 
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84 6 1.5 1.5 95.3 

85 2 .5 .5 95.8 

86 9 2.3 2.3 98.0 

88 4 1.0 1.0 99.0 

89 2 .5 .5 99.5 

90 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

เพศ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid หญิง 193 48.3 48.3 48.3 

ชำย 207 51.8 51.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

สถานภาพ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid โสด 81 20.3 20.3 20.3 

สมรส 319 79.8 79.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

อาชีพ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ท ำงำน 67 16.8 16.8 16.8 

ไม่ไดท้  ำงำน 333 83.3 83.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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ภูมลิ าเนา 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ 339 84.8 84.8 84.8 

อยูต่่ำงจงัหวดั 61 15.3 15.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

ระดับการศึกษา 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 46 11.5 11.5 11.5 

ประถมศึกษำ 73 18.3 18.3 29.8 

มธัยมศึกษำตอนตน้ 82 20.5 20.5 50.3 

มธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเทำ่ 130 32.5 32.5 82.8 

อนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ 5 1.3 1.3 84.0 

ปริญญำตรี 62 15.5 15.5 99.5 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

รายได้ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 500 3 .8 .8 .8 

700 2 .5 .5 1.3 

800 9 2.3 2.3 3.5 

900 3 .8 .8 4.3 

1000 71 17.8 17.8 22.0 

1100 1 .3 .3 22.3 

1200 10 2.5 2.5 24.8 

1300 1 .3 .3 25.0 

1500 16 4.0 4.0 29.0 
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1600 1 .3 .3 29.3 

1700 2 .5 .5 29.8 

1800 2 .5 .5 30.3 

2000 73 18.3 18.3 48.5 

2500 26 6.5 6.5 55.0 

3000 59 14.8 14.8 69.8 

3500 9 2.3 2.3 72.0 

4000 14 3.5 3.5 75.5 

4500 2 .5 .5 76.0 

5000 20 5.0 5.0 81.0 

6000 13 3.3 3.3 84.3 

6500 2 .5 .5 84.8 

7000 8 2.0 2.0 86.8 

8000 12 3.0 3.0 89.8 

9000 2 .5 .5 90.3 

10000 13 3.3 3.3 93.5 

11000 1 .3 .3 93.8 

12000 5 1.3 1.3 95.0 

12500 1 .3 .3 95.3 

15000 5 1.3 1.3 96.5 

16000 1 .3 .3 96.8 

18000 2 .5 .5 97.3 

20000 3 .8 .8 98.0 

25000 2 .5 .5 98.5 

30000 3 .8 .8 99.3 

40000 1 .3 .3 99.5 

50000 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 202 50.5 50.5 50.5 

2 140 35.0 35.0 85.5 

3 51 12.8 12.8 98.3 

4 5 1.3 1.3 99.5 

5 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

2)การวเิคราะห์ระดับความมอีทิธิพลของปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของ 

  ผู้สูงอาย ุ

 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

1.สถำนที่ท่องเที่ยวสวยงำมตำม
ธรรมชำติ 

400 3 5 1746 4.37 .502 

2.สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีควำม
หลำกหลำยดำ้นศิลปวฒันธรรม 

400 2 5 1646 4.12 .531 

3.สถำนที่ท่องเที่ยวมีช่ือเสียง
ระดบัประเทศ/ระดบัโลก 

400 3 5 1679 4.20 .457 

4.ศำสนำสถำน 400 2 5 1650 4.12 .424 

5.จงัหวดัที่มีนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ช่ืนชอบ 

400 2 5 1614 4.04 .399 

6.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงทำง
อำกำศ 

400 2 5 1471 3.68 .547 

7.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงทำงบก 400 3 5 1562 3.90 .597 

8.กำรท่องเที่ยวดว้ยตนเองคนเดียว 400 2 5 1457 3.64 .671 

9.กำรท่องเที่ยวกบัคนรู้จกั 400 3 5 1604 4.01 .609 

10.กำรท่องเที่ยวกบับริษทัน ำเที่ยว 400 2 5 1662 4.15 .610 
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11.กำรโฆษณำ 400 3 5 1720 4.30 .496 

12.กำรประชำสัมพนัธ์ 400 3 5 1709 4.27 .523 

13.กำรใหก้ำรศึกษำ/ทศันศึกษำ 400 2 5 1303 3.26 .540 

14.ทำงอินเตอร์เน็ต 400 2 5 1382 3.45 .611 

15.โทรทศัน์ 400 2 5 1606 4.02 .381 

16.เพื่อพกัผ่อน 400 3 5 1747 4.37 .503 

17.เพื่อเยีย่มญำติ 400 2 5 1680 4.20 .475 

18.เพื่อประชุมสัมมนำ 400 1 4 1160 2.90 .660 

19.เพื่อกำรกีฬำ 400 1 4 1093 2.73 .567 

20.เพื่อกำรศึกษำ/ทศันศึกษำ 400 1 4 1095 2.74 .583 

21.เพื่อติดต่อธุรกิจ 400 1 6 1309 3.27 .681 

Valid N (listwise) 400      

 

3)ผลการวเิคราะห์ความเป็นอสิระต่อกนัระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ   

   ท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ 

 

3.1 เพศและค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียว 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28.225
a
 29 .506 

Likelihood Ratio 33.473 29 .259 

Linear-by-Linear Association .129 1 .719 

N of Valid Cases 400   

a. 42 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .48. 
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3.2 สถำนภำพกำรสมรส 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31.109
a
 29 .360 

Likelihood Ratio 32.195 29 .311 

Linear-by-Linear Association 1.782 1 .182 

N of Valid Cases 400   

a. 41 cells (68.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .20. 

 

3.3 อำชีพและค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียว 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29.809
a
 29 .424 

Likelihood Ratio 28.480 29 .492 

Linear-by-Linear Association 6.028 1 .014 

N of Valid Cases 400   

a. 41 cells (68.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .17. 

 

3.4 ภูมิล  ำเนำและค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียว 
Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 61.265
a
 29 .000 

Likelihood Ratio 57.255 29 .001 

Linear-by-Linear Association 9.715 1 .002 

N of Valid Cases 400   

a. 41 cells (68.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .15. 
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3.5 ระดบักำรศึกษำและค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเท่ียว 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 304.767
a
 174 .000 

Likelihood Ratio 176.670 174 .429 

Linear-by-Linear Association 26.539 1 .000 

N of Valid Cases 400   

a. 182 cells (86.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .01. 

 

4)ผลการวเิคราะห์ความเท่ากนัของค่าสัมประสิทธิ์งสมการควอนไทล์ 

 
Quantile Slope Equality Test   

Equation: UNTITLED    

Specification: LOG(SPEND) C LOG(INCOME)LOG(LAYAWALA)LOG(AGE) 

Estimated equation quantile tau = 0.3   

Number of test quantiles: 4   

Test statistic compares all coefficients  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Wald Test 18.72550 9 0.0276 
     
          

Restriction Detail:  b(tau_h) - b(tau_k) = 0  
     
     Quantiles Variable Restr. Value Std. Error Prob.  
     
     0.25, 0.3 LOG(INCOME) -0.052235 0.035872 0.1453 

 LOG(LAYAWALA) -0.036301 0.063349 0.5666 

 LOG(AGE) -0.371468 0.253799 0.1433 

0.3, 0.5 LOG(INCOME) -0.127321 0.060403 0.0350 

 LOG(LAYAWALA) 0.120996 0.116850 0.3004 

 LOG(AGE) -0.403354 0.445591 0.3654 

0.5, 0.75 LOG(INCOME) -0.020461 0.074019 0.7822 

 LOG(LAYAWALA) -0.211593 0.149618 0.1573 

 LOG(AGE) -0.418664 0.578257 0.4691 
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Quantile Slope Equality Test   

Equation: UNTITLED    

Specification: LOG(SPEND) C LOG(INCOME)LOG(LAYAWALA)LOG(AGE) 

Estimated equation quantile tau = 0.6   

Number of test quantiles: 4   

Test statistic compares all coefficients  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Wald Test 20.16943 9 0.0169 
     
          

Restriction Detail:  b(tau_h) - b(tau_k) = 0  
     
     Quantiles Variable Restr. Value Std. Error Prob.  
     
     0.25, 0.5 LOG(INCOME) -0.179556 0.064696 0.0055 

 LOG(LAYAWALA) 0.084695 0.126369 0.5027 

 LOG(AGE) -0.774823 0.491383 0.1148 

0.5, 0.6 LOG(INCOME) 0.018065 0.043234 0.6761 

 LOG(LAYAWALA) -0.220520 0.090975 0.0154 

 LOG(AGE) -0.100976 0.333715 0.7622 

0.6, 0.75 LOG(INCOME) -0.038526 0.062022 0.5345 

 LOG(LAYAWALA) 0.008926 0.127015 0.9440 

 LOG(AGE) -0.317687 0.485117 0.5126 
     
     

 
Quantile Slope Equality Test   

Equation: UNTITLED    

Specification: LOG(SPEND) C LOG(INCOME)LOG(LAYAWALA)LOG(AGE) 

Estimated equation quantile tau = 0.9   

Number of test quantiles: 4   

Test statistic compares all coefficients  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Wald Test 20.88440 9 0.0132 
     
          

Restriction Detail:  b(tau_h) - b(tau_k) = 0  
     
     Quantiles Variable Restr. Value Std. Error Prob.  
     
     0.25, 0.5 LOG(INCOME) -0.179556 0.064696 0.0055 

 LOG(LAYAWALA) 0.084695 0.126369 0.5027 

 LOG(AGE) -0.774823 0.491383 0.1148 

0.5, 0.75 LOG(INCOME) -0.020461 0.074019 0.7822 

 LOG(LAYAWALA) -0.211593 0.149618 0.1573 

 LOG(AGE) -0.418664 0.578257 0.4691 

0.75, 0.9 LOG(INCOME) -0.048676 0.078158 0.5334 

 LOG(LAYAWALA) 0.261468 0.171298 0.1269 

 LOG(AGE) -0.588377 0.706367 0.4049 
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5)ผลการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วของผู้สูงอาย ุ โดยใช้วธิีควอนไทล์รี 

    เกรสช่ัน 
Dependent Variable: LOG(SPEND)  

Method: Quantile Regression (tau = 0.3)  

Date: 09/25/15   Time: 20:35   

Sample: 1 400    

Included observations: 400   

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.10396  

Estimation successfully identifies unique optimal solution 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.687301 2.386125 0.288041 0.7735 

LOG(INCOME) 0.432149 0.075128 5.752182 0.0000 

LOG(LAYAWALA) 0.556944 0.132992 4.187800 0.0000 

LOG(AGE) 0.486611 0.520953 0.934078 0.3508 
     
     Pseudo R-squared 0.145654     Mean dependent var 6.874260 

Adjusted R-squared 0.139182     S.D. dependent var 1.026326 

S.E. of regression 0.994241     Objective 112.5516 

Quantile dependent var 6.214608     Restr. objective 131.7401 

Sparsity 2.272586     Quasi-LR statistic 80.41389 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000    
     
     

 
Dependent Variable: LOG(SPEND)  

Method: Quantile Regression (tau = 0.6)  

Date: 09/25/15   Time: 20:35   

Sample: 1 400    

Included observations: 400   

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.12398  

Estimation successfully identifies unique optimal solution 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.685293 2.304064 -0.731444 0.4649 

LOG(INCOME) 0.541404 0.070323 7.698779 0.0000 

LOG(LAYAWALA) 0.656467 0.151805 4.324413 0.0000 

LOG(AGE) 0.990942 0.547932 1.808513 0.0713 
     
     Pseudo R-squared 0.191525     Mean dependent var 6.874260 

Adjusted R-squared 0.185400     S.D. dependent var 1.026326 

S.E. of regression 0.874066     Objective 132.3466 

Quantile dependent var 6.907755     Restr. objective 163.6990 

Sparsity 2.273598     Quasi-LR statistic 114.9151 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(SPEND)  

Method: Quantile Regression (tau = 0.9)  

Date: 09/25/15   Time: 20:36   

Sample: 1 400    

Included observations: 400   

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.046959  

Estimation successfully identifies unique optimal solution 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.084343 3.534234 -1.438598 0.1511 

LOG(INCOME) 0.628607 0.074756 8.408806 0.0000 

LOG(LAYAWALA) 0.386074 0.187834 2.055395 0.0405 

LOG(AGE) 1.897006 0.787711 2.408251 0.0165 
     
     Pseudo R-squared 0.186620     Mean dependent var 6.874260 

Adjusted R-squared 0.180458     S.D. dependent var 1.026326 

S.E. of regression 1.457404     Objective 63.06402 

Quantile dependent var 8.294050     Restr. objective 77.53324 

Sparsity 5.028109     Quasi-LR statistic 63.94812 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000    
     
     

 

6)พฤตกิรรมในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจงัหวดัเชียงใหม่ 

   6.1 พำหนะส่วนใหญ่ที่ใชใ้นกำรท่องเที่ยว 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เคร่ืองบิน 32 8.0 8.0 8.0 

รถไฟ 15 3.8 3.8 11.8 

รถยนตส่์วนบุคคล 196 49.0 49.0 60.8 

รถโดยสำรสำธำรณะ 68 17.0 17.0 77.8 

รถเช่ำ 2 .5 .5 78.3 

รถจกัรยำนยนต ์ 63 15.8 15.8 94.0 

จกัรยำน 8 2.0 2.0 96.0 

รถทวัส์น ำเที่ยว 12 3.0 3.0 99.0 

รถตูรั้บจำ้ง 4 1.0 1.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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  6.2 ระยะเวลำน ำนกัเฉลี่ย 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไม่คำ้งคืน 222 55.5 55.5 55.5 

1-3 วนั 165 41.3 41.3 96.8 

4-6 วนัข้ึนไป 13 3.3 3.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

  6.3 วตัถุประสงคห์ลกัในกำรท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid พกัผ่อน 168 42.0 42.0 42.0 

เยีย่มญำติ 187 46.8 46.8 88.8 

ประชุมสัมมนำ 1 .3 .3 89.0 

กำรกีฬำ 2 .5 .5 89.5 

ติดต่อธุรกิจ 42 10.5 10.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

   6.4 ลกัษณะของกำรท่องเที่ยว 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ท่องเที่ยวดว้ยตนเองคนเดียว 132 33.0 33.0 33.0 

ท่องเที่ยว 2 คนกบัคนรักหรือ
ภรรยำ 

67 16.8 16.8 49.8 

ท่องเที่ยวเฉพำะเพื่อน 29 7.3 7.3 57.0 

ท่องเที่ยวเฉพำะครอบครัว/ญำติ 159 39.8 39.8 96.8 

ท่องเที่ยวกบับริษทัน ำเที่ยว 13 3.3 3.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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    6.5 แหล่งขอ้มูลที่มีผลมำกที่สุดต่อกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเที่ยว 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid กำรโฆษณำ 161 40.3 40.3 40.3 

กำรประชำสัมพนัธ์ 151 37.8 37.8 78.0 

อินเตอร์เน็ท 10 2.5 2.5 80.5 

โทรทศัน์ 71 17.8 17.8 98.3 

วิทย ุ 7 1.8 1.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 

   6.6 จงัหวดัที่ช่ืนชอบมำกที่สุด 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เชียงใหม่ 227 56.8 56.8 56.8 

กรุงเทพมหำนคร 12 3.0 3.0 59.8 

ภูเกต็ 34 8.5 8.5 68.3 

พทัยำ 6 1.5 1.5 69.8 

นครรำชสีมำ 14 3.5 3.5 73.3 

สุรำษฎร์ธำนี 4 1.0 1.0 74.3 

หำดใหญ่ 4 1.0 1.0 75.3 

ขอนแก่น 11 2.8 2.8 78.0 

เลย 16 4.0 4.0 82.0 

กระบี่ 9 2.3 2.3 84.3 

เชียงรำย 16 4.0 4.0 88.3 

อุทยัธำนี 1 .3 .3 88.5 

แม่ฮ่องสอย 21 5.3 5.3 93.8 
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ล ำปำง 2 .5 .5 94.3 

ล ำพูน 5 1.3 1.3 95.5 

แพร่ 11 2.8 2.8 98.3 

พะเยำ 5 1.3 1.3 99.5 

ตำก 1 .3 .3 99.8 

ชลบุรี 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 

   6.7 ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงท่องเที่ยว 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 100 8 2.0 2.0 2.0 

200 7 1.8 1.8 3.8 

300 56 14.0 14.0 17.8 

400 21 5.3 5.3 23.0 

500 49 12.3 12.3 35.3 

600 21 5.3 5.3 40.5 

700 10 2.5 2.5 43.0 

800 31 7.8 7.8 50.8 

900 2 .5 .5 51.3 

1000 60 15.0 15.0 66.3 

1100 2 .5 .5 66.8 

1200 2 .5 .5 67.3 

1500 4 1.0 1.0 68.3 

1600 1 .3 .3 68.5 

2000 37 9.3 9.3 77.8 

2500 4 1.0 1.0 78.8 
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3000 41 10.3 10.3 89.0 

3500 3 .8 .8 89.8 

4000 6 1.5 1.5 91.3 

5000 10 2.5 2.5 93.8 

5600 1 .3 .3 94.0 

6000 4 1.0 1.0 95.0 

6500 1 .3 .3 95.3 

7000 4 1.0 1.0 96.3 

8000 8 2.0 2.0 98.3 

10000 3 .8 .8 99.0 

12000 1 .3 .3 99.3 

15000 1 .3 .3 99.5 

18000 1 .3 .3 99.8 

20000 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล นำงสำวเกลด็ดำว  หมอกเมือง 

วนั เดอืน ปี เกดิ 30 มีนำคม พ.ศ. 2535 

ประวตักิารศึกษา ปีกำรศึกษำ 2550 มธัยมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียนดำรำวิทยำลยั 

ปีกำรศึกษำ 2556 คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


