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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเดิ นทางท่องเที่ยวของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
ณัฐญ
ิ า วงละคร1 วัฒนวงศ์ รัตนวราห2* กาญจน์กรอง สุองั คะ3 และ สัจจากาจ จอมโนนเขวา4
บทคัดย่อ
ั
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาปจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุในบริบทของ
ประเทศไทยและจัดกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณากําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษานี้ได้
สอบถามจากผูส้ งู อายุชาวไทยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป จํานวน 750 คน โดยใช้แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สําหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษานี้คอื การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง (Second-ordered Confirmatory
factor analysis) ผลจากการพัฒนาโมเดลพบว่าโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ ให้ค่าสถิติ
ไคสแควร์ เท่ากับ 80.909 ทีอ่ งศาอิสระเท่ากับ 8 p-value เท่ากับ 0.000 CFI เท่ากับ 0.95 TLI เท่ากับ 0.95
RMSEA เท่ากับ 0.060 และ SRMR เท่ากับ 0.05 โดยโมเดลสามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุได้ดงั นี้คอื คือ () แรงจูงใจด้านแรงผลักดันในการเดินทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ ด้านการพัฒนาและยกระดับตัวเอง และด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย ()
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์
ด้านงานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช็อปปิ้ ง และด้านการเดินทาง ความปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ ซึ่งผลที่ได้
จากการศึกษานี้ทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทราบถึงปจั จัยในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ วางแผนพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว และจัด รายการทัว ร์ของสถานที่ท่อ งเที่ย วได้อ ย่า งเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูง ใจให้เกิด การเดิน ทาง
ท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุได้ อีกทัง้ องค์กรภาครัฐสามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปทําแบบแผนการท่องเทีย่ วสําหรับผูส้ งู อายุ
คําสําคัญ: ผูส้ งู อายุ แรงจูงใจ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การเดินทางท่องเทีย่ ว
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Tourism Motivation Factors of Elderly Tourists in Thailand
Nattiya Wonglakorn Vatanavongs Ratanavaraha* Kankrong Suangka and Sajjakaj Jomnonkwao
Abstract
This study aimed to analyze several motivation factors related to travel activities of seniors or elderly
people in Thailand, and to identify group variables of motivation to enhance the tourism poll. A total of 750
respondents were elderly Thai with the age above 60-year-old in Thailand. Data were analyzed using the
Second-ordered Confirmatory Factor to determine the push and the pull factors that motivated the travel
activities of the elders. The results of motivation factors shown that the value of chi-square was 80.909 with
8 degrees of freedom, p-value=0.000, CFI=0.95, TLI=0.95, RMSEA=0.060 and SRMR=0.05. The
model indicated that the motivation factors related to the travel activities of elderly people in Thailand were
that () the push motivation composed of  factors: novelty and pursuit of knowledge, self-development and
enhancement, and relaxation, () the pull motivation composed of  factors: natural and historic attractions,
festival or events and shopping resources, travel and security, and weather atmosphere and climate. The
results of the study could enhance in the development of tourism industry in planning, and to develop tourist
attractions and suitable tourism arrangement for the elderly people, which can be applied by the Tourism
Authority of Thailand.
Keywords: elder, travel motivation, factor analysis, Tourism
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1. บทนํา
ปจั จุบนั ประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
เข้าสูก่ ารเป็ นสังคมผูส้ งู อายุ เนื่องจากมีแนวโน้มของอัตรา
การเกิดน้อยกว่าการตาย และมีการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนมีอายุยนื มาก
ขึน้ ทําให้ประเทศไทยกลายเป็ นสังคมที่มวี ยั เด็กน้อยลง
และมีวยั ผูส้ งู อายุมากขึน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงั คม
สูงอายุเห็นได้จากการศึกษาจํานวนและแนวโน้มของผูส้ งู
อายุในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 50-57 พบว่า ทุก
0 ปี จะมีสดั ส่วนการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนผูส้ งู อายุมากขึน้
เช่น ปี พ.ศ. 55 มีจํานวนผูส้ งู อายุ 8,0,000 คน ปี
พ.ศ. 56 มีจาํ นวนผูส้ งู อายุ ,7,000 คน และปี พ.ศ.
57 มีจาํ นวนผูส้ งู อายุ 7,76,000 คน มากขึน้ ตามลําดับ
[] จากข้อมูลการศึกษาจํานวนและแนวโน้มของผูส้ งู อายุ
ในประเทศไทย พบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีสดั ส่วน
ของผู้สูงอายุมากขึ้นเข้าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ จากแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ทํา
ให้ ก ลุ่ ม ประชากรผู้ สู ง อายุ ก ลายเป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ ท่ีม ี
บทบาทและความสําคัญทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลและจัดหาสิง่
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวติ ประจําวันรองรับ
แม้ว่ามีผู้สูงอายุ บางส่วนยืดอายุ การทํางานออกไปอีก
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง แต่ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ชีวิต ในการ
ประกอบกิจกรรมทีเ่ ป็ นกิจกรรมประเภทสันทนาการ การ
ท่องเที่ยว และการทํางานอดิเรก ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เป็ น
กลุ่มของผู้บริโภคที่มอี ํานาจการซื้อมากและมีศกั ยภาพ
สําหรับการท่องเที่ยว เนื่ องจากมีเวลาท่องเที่ยว มีเงิน
ออม สนใจสุขภาพและบริการที่มคี ุณภาพ ดังนัน้ ธุรกิจ
ท่องเทีย่ วทีเ่ กี่ยวกับการให้บริการกลุ่มผูส้ งู อายุจงึ มีความ
น่ าสนใจและควรให้ความสําคัญในการปรับปรุง และพัฒนา
การท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมสําหรับผูส้ งู อายุมากยิง่ ขึน้
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
นัน้ จําเป็ นต้องมีการศึกษาถึงป จั จัยของแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวของผูส้ งู อายุ โดยใช้ตวั ชี้วดั ที่เหมาะสม
และตรงต่อความต้องการของผูอ้ ายุ สุรรี ตั น์ [] ได้กล่าวไว้
ว่าแรงจูงใจให้คนเดินทางเป็ นสิง่ ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วว่าเดินทางเพือ่ อะไร และคาดหวัง
จะได้รบั ผลิตภัณฑ์รูปแบบใด ปจั จัยของแรงจูงใจดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น  กลุ่ม คือ แรงจูงใจด้านแรงผลักดัน (Push
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factor) และแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull factor) ซึง่ ตัวชีว้ ดั
ของแรงจูงใจด้านแรงผลักดัน และตัวชีวดั ของแรงจูงใจด้าน
แรงดึง ดู ด มีเ ป็ น จํ า นวนมากต้ อ งมีก ารจัด กลุ่ ม ตัว ชี้ว ัด
เพื่อให้ผูท้ ่ใี ช้ขอ้ มูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายใน
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วที่ เ หมาะสมสํ า หรับ ผู้ สู ง อายุ
สามารถนํ าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องต้องการ
ทีแ่ ท้จริง []
สําหรับการศึกษาทีผ่ า่ นมามีการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ ว เช่น การศึกษา
ป จั จัยที่ม ีความสัมพันธ์ก ับความต้องการการท่ องเที่ยว
ภายในประเทศของผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการภายในกรุงเทพมหานคร [] และมีการศึกษาปจั จัย
ที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือก
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยเน้นปจั จัยด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา [] อีกทัง้ ยังมีการศึกษาแรงจูงใจที่
ทําให้นักท่องเทีย่ วเลือกมาท่องเทีย่ วประเทศไทย ตัวแปร
ด้านด้านแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก ด้าน
การคมนาคม ด้านที่พกั ร้านอาหาร ลักษณะการเดินทาง
กลุ่ ม การเดิน ทาง วัตถุ ป ระสงค์ ก ารเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
ระยะเวลา โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา [5], [6] และ [7]
นอกจากการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ยังมีการศึกษาที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ อาทิ
การศึกษาปจั จัยของแรงจูงใจในการคาดการณ์ความตัง้ ใจ
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ม ีค วามสุ ข ในวัน หยุ ด ของ
นักท่ องเที่ยวชาวฟิ นแลนด์ ด้วยตัวแปรด้านแรงจูงใจที่
เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพและการเยีย่ มชมสถานทีใ่ หม่ท่ี
ไม่เคยไปมาก่อน โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์องค์ประกอบ [8]
และการศึก ษาแรงจู ง ใจในการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ สู ง อายุ ช าวอเมริก ัน ที่เ ดิน ทางมาเที่ย ว
ประเทศไทย โดยใช้ตวั ชีว้ ดั จํานวน 0 ตัว และแบ่งตัวชีว้ ดั
ออกเป็ น  กลุ่ม คือ ตัวชี้วดั ด้านแรงผลักดันและตัวชี้วดั
ด้านแรงดึงดูด ซึง่ จากการศึกษาสามารถจัดกลุ่มของตัวชีว้ ดั
ได้ คือ แรงจูงใจด้านแรงผลักดันประกอบด้วย ความแปลก
ใหม่และการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของตนเอง และพักผ่อน/ผ่อนคลาย และแรงจูงใจด้านแรง
ดึงดูดประกอบด้วย การเตรียมตัวเดินทาง/สิง่ อํานวยความ

1/24/60 BE 11:43 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

สะดวก วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้า/การ
พัก ผ่ อนหย่ อ นใจ และความปลอดภัย /การรัก ษาความ
สะอาด โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงองค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) [9] และ
การศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผูส้ งู อายุชาวไต้หวัน โดยใช้ตวั ชีว้ ดั จํานวน 5 ตัว และแบ่ง
ตัวชีวดั ออกเป็ น  กลุ่ม คือ ตัวชี้วดั ด้านแรงผลักดันและ
ตัวชี้วดั ด้านแรงดึงดูด ซึ่งจากการ ศึกษาสามารถจัดกลุ่ม
ของตัวชี้วดั ได้ คือ แรงจูงใจด้านแรงผลักดันประกอบด้วย
การเพิม่ ประสิทธิภาพของตนเอง การเชื่อมันในตนเอง
่
การ
แสวงหาความรู้ การผ่อนคลาย และการเข้าสังคม และแรง
จู ง ใจด้า นแรงดึง ดู ด ประกอบด้ ว ย ความสะอาด/ความ
ปลอดภัย สิง่ อํานวยความสะดวก/ค่าใช้จ่าย และความเป็ น
ธรรมชาติ/ประวัตศิ าสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงเชิงสํารวจเช่นกัน [0]
2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุในประเทศ
ไทย
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ หรือประชากรที่มอี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไปที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุชาวไทย
โดยใช้อตั ราส่วนระหว่างหน่ วยตัวอย่าง และจํานวนพารา
มิเตอร์หรือตัวตัวชี้วดั ควรจะเป็ น 0 ต่อ  [] และใช้
วิธกี ารสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คนื (Without replacement)
เพื่อให้ได้ตวั อย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ [] สําหรับ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีจํานวนตัวชี้วดั ทัง้ หมด  ตัว ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน และได้สุ่มตัวอย่างจากวิธี
การสุม่ อย่างง่ายแบบไม่ใส่คนื ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตาม
ภู ม ิภ าค คือ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จํานวน 750 คน และใช้การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยวิธีก ารสัม ภาษณ์ จ ากผู้ใ ห้คํ า ตอบ
โดยตรง (Personal interview หรือ Face to face
interview)
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. การออกแบบการวิ จยั
การดําเนินงานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่ องเที่ยวของผู้สูงอายุ ใน
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขัน้ ตอนในการดําเนินงานดัง
แสดงในรูปที่  คือ ศึกษาทบทวนงานวิจยั และทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ นํ า
ข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยขอความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่ าน เป็ นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของนิ ยามและความสอดคล้องกันของตัวแปร
สังเกตได้ ใช้คํานวณหาค่า IOC (Item Objective
Congruence) คัดเลือกตัวแปรที่มคี วามสอดคล้อง 0.60
ขึ้นไป [] ซึ่งข้อคําถามทัง้ หมดมีความสอดคล้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน้ ทําการทดสอบ
คําถามเบื้องต้น (Pilot test) แล้วจึงทําไปจัดทําแบบ
สอบถามและสํารวจข้อมูล จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของมูลทีไ่ ด้จากการสํารวจ แล้วจึง
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามเป็ นลําดับต่อไป

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
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ตารางที่  การออกแบบตัวบ่งชีแ้ รงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ
องค์
ตัวแปรแฝง
ข้อ
ประกอบ
ด้านที่ 
. ความแปลกใหม่ 
แรงจูงใจด้าน และแสวงหาความรู้
แรงผลักดันใน
การเดินทาง

อ้างอิ ง

Konu and
Laukkanen [8]
Sangpikul [9]
Jang and Wu [0]
Hsu, Cai []
(Push=PSH) . พัฒนาและ
 Sangpikul [9]
Jang and Wu [0]
ยกระดับตัวเอง
. พักผ่อนและผ่อน  Sangpikul [9]
Jang and Wu [0]
คลาย
Hsu, Cai []
ด้านที่ 
. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว  Sangpikul [9]
แรงจูงใจด้าน ธรรมชาติ
Jang and Wu [0]
แรงดึงดูดใน ประวัตศิ าสตร์ และ
การเดินทาง วัฒนธรรม
(Pull=PLL)
. เหตุการณ์ และ
 Sangpikul [9]
แหล่งช้อปปิ้ง
Jang and Wu [0]
Hsu, Cai []
. การเดินทาง
6 Sangpikul [9]
ความปลอดภัย และ
Jang and Wu [0]
สภาพภูมอิ ากาศ
Wu []

ตารางที่ 2 ความหมายของตัวแปรสังเกตได้
ชื่อตัวแปร
PSH
PSH
PSH
PSH
PSH5
PSH6
PSH7
PSH8
PSH9
PSH0
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL5

ความหมายของตัวแปร
ได้พบเจอเพือ่ นใหม่
ค้นหาการเดินทางทีผ่ จญภัย
เยีย่ มชมสถานทีท่ ไ่ี ม่เคยไปมาก่อน
ศึกษาวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องคนในพืน้ ที่
เติมเต็มความฝนั ทีป่ รารถนาอยากจะไป
เดินชม เลือกซือ้ สินค้า
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ วกับเพือ่ น
หรือครอบครัว
ได้ลม้ิ รสอาหารทีห่ ลากหลาย
หาประสบการณ์แปลกใหม่ ทีแ่ ตกต่างจากการ
ใช้ชวี ติ ประจําวัน
เปลีย่ นบรรยากาศในการพักผ่อน
ภูเขา ถํ้า และนํ้าตก
นํ้าพุรอ้ น/บ่อนํ้าร้อน
ทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ
ตลาดนํ้า
งานแสดงสินค้า
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ตารางที่ 2 ความหมายของตัวแปรสังเกตได้ (ต่อ)
ชื่อตัว
แปร
PLL6
PLL7
PLL8
PLL9
PLL0
PLL
PLL
PLL

ความหมายของตัวแปร
งานเทศกาลประเพณีต่างๆ,งานแข่งขันกีฬา
แหล่งช้อปปิ้ ง (เช่น ตลาด,ศูนย์การค้า)
การเดินทางทีส่ ะดวกสบาย
มีระยะทางในการเดินทางทีเ่ หมาะสม
มีระบบขนส่งสาธารณะทีส่ ะดวกสบาย
มีการเชือ่ มต่อระบบขนส่งสาธารณะทีด่ ี
มีความปลอดภัยในการเดินทาง
มีสภาพอากาศทีด่ ี

ตารางที่ 3 ความหมายของตัวแปรแฝง
ชื่อตัว
ความหมายของตัวแปรแฝง
แปร
(Latent variable)
แรงจูงใจด้านแรงผลักดัน (Push Motivation)
X
ความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้
X
พัฒนาและยกระดับตัวเอง
X
พักผ่อนและผ่อนคลาย
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Motivation)
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และ
X
วัฒนธรรม
X5
เหตุการณ์ และแหล่งช้อปปิ้ง
การเดินทาง ความปลอดภัย และสภาพ
X6
ภูมอิ ากาศ

4. ตัวชี้วดั และแบบสอบถาม
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัยที่ผ่ านมา
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับปจั จัยจูงใจ
ที่เป็ นแรงผลักดันและแรงดึงดูดในการเดินทางท่องเที่ยว
ของผูส้ งู อายุทผ่ี า่ นมา [0], [9] และ [8] ได้ตวั ชีว้ ดั ทัง้ หมด
 ตัว จาก 6 ตัวแปรแฝง (Latent variable) ทีไ่ ด้มกี าร
ศึกษามาแล้ว แบ่งออกเป็ น  ด้าน คือ ปจั จัยจูงใจด้าน
แรงผลักดันในการเดินทางมีตวั ชี้วดั 0 ตัว และปจั จัยจูง
ใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทางมีตวั ชี้วดั  ตัวแสดงดัง
ตารางที่  [] โดยใช้ แ บบสอบถามแบบประเมิน ค่ า
(Rating scale) ตามแบบ Likert scale 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สุด โดยกํ าหนด
ระดับคะแนนที่ระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 และคะแนน
ระดับน้ อยที่สุดมีค่าเท่ากับ  ออกแบบแบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลจากตัวชีว้ ดั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น

1/24/60 BE 11:43 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่  เป็ นตัวแปรด้านแรงจูงใจใน
การเดินทาง และกําหนดชื่อตัวแปรและความหมายของตัว
แปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงแสดงดังตารางที่  และ 
ตามลําดับ
5. ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจู ง ใจในการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วของผู้สูง อายุ ใ น
ประเทศไทย ประกอบด้วย
5.1 การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุเพศชายร้อยละ
5.07 หญิงร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่มอี ายุ 60-69 ปี ร้อยละ
75.0 มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 57.60 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 65.70 มีโรคประจําตัว ร้อยละ 5.
และเป็ นผูส้ งู อายุทใ่ี นปจั จุบนั ไม่ได้ทาํ งานแล้ว ร้อยละ 57.0
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Correlation) ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั ่ 6 พบว่าค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง
0.699 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางบวก มีนยั
สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .0 และเมื่อ พิจ ารณาผลการ
ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึง่ เป็ นค่าสถิติ
ทดสอบสมมุตฐิ านว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นนั ้ เป็ นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ พบว่า ค่า  2 = 008.9 (df = 00,
p<0.00) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .0 และมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 
(KMO = 0.95) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ตัว แปรสัง เกตได้ ไ ม่ เ ป็ น เมทริ ก ซ์ เ อกลัก ษณ์ และมี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน ระหว่ า งตัว แปรมากพอที่ จ ะนํ า ไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้
5.2 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันลําดับที่
สอง
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการ
วัดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้วย
โปรแกรม Mplus เวอร์ชนั ่ 7. โดยพิจารณาจากค่า
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 2 = 80.909 df

= 8 ค่ า RMSEM=0.060 ค่ า
SRMR=0.1 CFI=0.95 และค่า TLI=0.95 แสดงให้
เห็นว่า แบบจําลองการวัดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของผูส้ งู อายุในประเทศไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ [5] และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟาของคอนบาช (Cronbach’s alpha) ของแต่ละ
องค์ประกอบ คือ ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้
มีค่าเท่ากับ 0.8 ด้านการพัฒนาและยกระดับตัวเอง มี
ค่าเท่ ากับ 0.76 ด้านการพักผ่ อนและผ่อนคลาย มีค่ า
เท่ า กับ 0.755 ด้ า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แ ละ
ประวัตศิ าสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.79 องค์ประกอบด้านงาน
เทศกาลเหตุการณ์ และแหล่งช็อปปิ้ ง มีค่าเท่ากับ 0.78
และองค์ประกอบด้านการเดินทาง ความปลอดภัยและสภาพ
ภูมอิ ากาศ มีค่าเท่ากับ 0.88 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.6 ถือว่า
ยอมรับได้ [6] แต่ถา้ มีคา่ มากกว่า 0.7 ขึน้ ไปถือว่าดี [11]
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับ
ที่  ด้านแรงผลักดันของโมเดลการวัดแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ
องค์ประกอบ/
SE t-value
R2
Error
β
ตัวแปร
X1 (0.832)
(AVE=0.507 CR=0.836)
PSH 0.60** 0.0 6.6 0.09 0.59
PSH 0.67** 0.0 9.87 0.5 0.58
PSH 0.79** 0.09 0.007 0.56 0.9
PSH 0.787** 0.07 6.098 0.69 0.8
PSH5 0.70** 0.0 .8 0.9 0.507
X2 (0.763)
(AVE=0.511 CR=0.758)
PSH6 0.75** 0.09 9.6 0.56 0.6
PSH7 0.70** 0.0 .97 0.9 0.508
PSH8 0.69** 0.0 .70 0.78 0.5
X3 (0.755)
(AVE=0.612 CR=0.759)
PSH9 0.796** 0.08 .76 0.6 0.66
PSH0 0.768** 0.09 0.05 0.590 0.0
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM =
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95

ตารางที่  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันลําดับที่  ของโมเดลการวัดแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทยแรงจูงใจด้านแรง
ผลักดันในการเดินทาง พบว่า ตัวชีว้ ดั ทัง้ 0 ตัว สามารถ
ยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านแรงผลักดัน
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ในการเดินทางได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .0
โดยมีค่ านํ้ าหนั ก องค์ ประกอบระหว่ า ง 0.60 – 0.796
กล่าวคือ ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัวชีว้ ดั องค์ประกอบแต่ละด้าน
ได้อย่างมีความหมาย โดยโมเดลสามารถจัดกลุ่มของตัว
แปรทัง้ 0 ตัว ออกเป็ น  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ (X) ประกอบ
ด้วย 5 ตัวชี้วดั ได้แก่ การได้พบเจอเพื่อนใหม่ (PSH)
การค้นหาการเดินทางที่ผจญภัย (PSH) การเยี่ยมชม
สถานที่ท่ีไม่เคยไปมาก่ อน (PSH) การศึกษาวิถีชีว ิต
ความเป็ นอยู่ของคนในพื้นที่ (PSH) และการเติมเต็ม
ความฝ นั ที่ปรารถนาอยากจะไป (PSH5) มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบตัง้ แต่ 0.60-0.787 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .0 ทุ ก ตั ว ซึ่ ง ตั ว ชี้ ว ั ด ที่ ม ี ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ การศึกษาวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
ของคนในพื้ น ที่ (PSH5) และตั ว ชี้ ว ัด ที่ ม ี ค่ า นํ้ า หนั ก
องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การได้ พ บเจอเพื่อ นใหม่
(PSH) สําหรับองค์ประกอบด้านการพัฒนาและยกระดับ
ตัวเอง (X) ประกอบด้วย  ตัวชี้วดั ได้แก่ การเดินชม
เลือกซื้อสินค้า (PSH6) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ท่องเทีย่ วกับเพื่อน หรือครอบครัว (PSH7) และการได้ลม้ิ
รสอาหารทีห่ ลากหลาย (PSH8) มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
ตัง้ แต่ 0.69-0.75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .0
ทุกตัว ซึ่งตัวชีว้ ดั ทีม่ คี ่านํ้าหนักองค์ประกอบมากทีส่ ุดคือ
การเดินชม เลือกซื้อสินค้า (PSH6) และตัวชี้ว ดั ที่ม ีค่ า
นํ้ าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สุดคือ การได้ล้มิ รสอาหารที่
หลากหลาย (PSH8) และองค์ประกอบด้านการพักผ่อน
และผ่อนคลาย (X) ประกอบด้วย  ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การ
หาประสบการณ์ แปลกใหม่ ที่แตกต่ างจากการใช้ชีว ิต
ประจํ า วัน (PSH9) และการเปลี่ย นบรรยากาศในการ
พักผ่อน (PSH0) มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.7960.768 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .0 ทุกตัว ซึ่ง
ตัวชี้วดั ที่มคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การหา
ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ แ ตกต่ า งจากการใช้ ชี ว ิ ต
ประจําวัน และตัวชี้ว ดั ที่ม ีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้ อย
ทีส่ ดุ คือ การเปลีย่ นบรรยากาศในการพักผ่อน
เมือ่ พิจารณาความตรงเชิงลูเ่ ข้า (Convergent validity)
ของโมเดล ซึง่ เป็ นการตรวจสอบว่าข้อคําถามหรือตัวชีว้ ดั
ทีว่ ดั ในเรือ่ งเดียวกันควรจะมีความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบาย

_17-0051(220-230)23.indd 226

โดยองค์ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจาก  ค่า คือ
() ค่ าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average
variance
extracted : AVE) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบด้าน
ความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ ด้านการพัฒนาและ
ยกระดับตัวเอง และด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย มีค่า
AVE เท่ากับ 0.507, 0.5 และ 0.6 ตามลําดับ ซึง่ มีค่า
มากกว่า 0.5 และ () ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบ
ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ ด้านการพัฒนา
และยกระดับตัวเอง และด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย มี
ค่า CR เท่ากับ 0.86, 0.758 และ 0.759 ตามลําดับ ซึง่ มี
มากกว่า 0.7 []
ตารางที่  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับ
ที่ 1 ด้านแรงดึงดูดของโมเดลการวัดแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ
องค์ประกอบ/
tSE
R2
Error
β
ตัวแปร
value
X (0.793)
(AVE=0.567 CR=0.797)
PLL 0.79** 0.09 .50 0.67 0.7
PLL 0.77** 0.0 .768 0.5 0.57
PLL 0.79** 0.0 .89 0.5 0.68
X5 (0.781)
(AVE=0.77 CR=0.78)
PLL 0.675** 0.06 6.9 0.55 0.55
PLL5 0.77** 0.0 6.66 0.596 0.0
PLL6 0.679** 0.05 7.8 0.6 0.59
PLL7 0.68** 0.07 .06 0.9 0.606
X6 (0.883)
(AVE=0.531 CR=0.871)
PLL8 0.688** 0.0 8.500 0.7 0.57
PLL9 0.760** 0.0 6.578 0.577 0.
PLL0 0.7** 0.0 .5 0.5 0.77
PLL 0.675** 0.05 7.559 0.56 0.5
PLL 0.79** 0.00 0.6 0.60 0.70
PLL 0.7** 0.0 . 0.5 0.76
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM =
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันลําดับที่  ด้านแรงดึงดูดของโมเดลการวัดแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุในประเทศไทย พบว่า
ตัวชี้วดั ทัง้  ตัว สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทางได้อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .0 โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
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ระหว่าง 0.68 – 0.79 กล่าวคือ ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัว
บ่งชี้องค์ประกอบแต่ละด้านได้อย่างมีความหมาย โดย
โมเดลสามารถจัดกลุ่มของตัวแปรทัง้  ตัว ออกเป็ น 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ท่ องเที่ยว
ธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ (X) ประกอบด้วย  ตัวชีว้ ดั
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ม ีลกั ษณะเป็ นภู เขา ถํ้า และ
นํ้าตก (PLL) สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะเป็ นนํ้าพุรอ้ น
หรือบ่อนํ้ าร้อน (PLL) และสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL) มีค่ า
นํ้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.79-0.79 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0 ทุ กตัว ซึ่งตัวชี้ว ดั ที่ม ีค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มลี กั ษณะ
เป็ น ภู เ ขา ถํ้ า และนํ้ า ตก (PLL) และตัว ชี้ ว ัด ที่ ม ี ค่ า
นํ้ าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ม ี
ลักษณะเป็ นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL)
สําหรับองค์ประกอบด้านงานเทศกาล เหตุ การณ์ และ
แหล่งช้อปปิ้ ง (X5) ประกอบด้วย  ตัวชี้วดั ได้แก่ ตลาด
นํ้า (PLL) งานแสดงสินค้า (PLL5) งานเทศกาลประเพณี
ต่ างๆหรือ งานแข่งขัน กีฬา (PLL6) และแหล่ งช้อ ปปิ้ ง
(เช่น ตลาด,ศูนย์การค้า) (PLL7) และองค์ประกอบด้าน
การเดินทาง ความปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ (X6)
ประกอบด้วย 6 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การเดินทางทีส่ ะดวกสบาย
(PLL8) มีระยะทางในการเดินทางที่เหมาะสม (PLL9) มี
ระบบขนส่งสาธารณะทีส่ ะดวกสบาย (PLL0) มีการเชื่อม
ต่อระบบขนส่งสาธารณะทีด่ ี (PLL) มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง (PLL) และมีสภาพอากาศที่ดี (PLL) มี
ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.675-0.79 อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .0 ทุกตัว ซึง่ ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี ่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมากทีส่ ดุ คือ มีความปลอดภัยในการเดินทาง
(PLL) และตัวชีว้ ดั ทีม่ คี ่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยทีส่ ดุ
คือ มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทีด่ ี (PLL)
เมือ่ พิจารณาความตรงเชิงลูเ่ ข้า (Convergent validity)
ของโมเดล ซึง่ เป็ นการตรวจสอบว่าข้อคําถามหรือตัวชีว้ ดั
ทีว่ ดั ในเรือ่ งเดียวกันควรจะมีความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบาย
โดยองค์ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจาก  ค่า คือ
() ค่ าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average
variance
extracted : AVE) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และด้าน
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การเดินทาง ความปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ มีค่า
AVE เท่ากับ 0.567 และ 0.5 ตามลําดับ ซึ่งมีค่า
มากกว่ า 0.5 มีเ พีย งองค์ ป ระกอบด้ า นงานเทศกาล
เหตุการณ์ และแหล่งช็อปปิ้ง มีคา่ AVE เท่ากับ 0.77 ซึง่
มีค่าเข้าใกล้ 0.5 และ () ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ ด้าน
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปปิ้ ง และด้านการ
เดินทาง ความปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ มีค่า CR
เท่ากับ 0.797, 0.78 และ 0.87 ตามลําดับ ซึง่ มีมากกว่า
0.7 []
ตารางที่  ผลการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน
ลําดับที่ 2 ของโมเดลการวัดแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ
องค์ประกอบ/
tSE
R2 Error
β
ตัวแปร
value
Push
(AVE=0.926 CR=0.97)
X 0.9** 0.0 7.56 0.87 0.8
X 0.989** 0.0 7.950 0.978 0.0
X 0.96** 0.05 6.57 0.97 0.07
Pull
(AVE=0.602 CR=0.820)
X4 0.86** 0.0 9.96 0.7 0.58
X 0.758** 0.07 8.0 0.57 0.6
X 0.70** 0.07 6.76 0.50 0.96
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM =
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95

ตารางที่  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลํ า ดับ ที่  ของโมเดลการวัด แรงจู ง ใจในการเดิน ทาง
ท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุในประเทศไทย พบว่า ตัวชีว้ ดั ทัง้ 6
ตัว สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแรงจูงใจใน
การเดินทางได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .0 โดย
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.70 – 0.989 กล่าวคือ
ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบแต่ละด้านได้อย่าง
มีความหมาย โดยโมเดลสามารถจัดกลุ่มของตัวแปรทัง้ 6
ตัว ออกเป็ น  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านแรงผลักดันในการเดินทาง ประกอบด้วย  ตัวชี้วดั
ได้แก่ ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ (X) ด้าน
การพัฒนาและยกระดับตัวเอง (X) และด้านการพักผ่อน
และผ่ อ นคลาย (X) มีค่ า นํ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบตัง้ แต่
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0.989 – 0.9 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .0 ทุก
ตัว ซึ่งตัวชี้ว ดั ที่ม ีค่ านํ้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ
ด้านการพัฒนาและยกระดับตัวเอง (X) และตัวชี้วดั ที่ม ี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านความแปลกใหม่
และแสวงหาความรู้ (X) และองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูดในการเดินทาง ประกอบด้วย  ตัวชี้ว ดั
ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์
(X) ด้านงานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปปิ้ ง (X5)
และด้านการเดินทาง ความปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ
(X6) มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.70-0.86 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .0 ทุ กตัว ซึ่งตัวชี้วดั ที่มคี ่า
นํ้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติแ ละประวัติศ าสตร์ (X) และตัวชี้ว ัดที่ม ีค่ า
นํ้าหนักองค์ประกอบน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการเดินทาง ความ
ปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศ (X6)
เมือ่ พิจารณาความตรงเชิงลูเ่ ข้า (Convergent validity)
ของโมเดล ซึง่ เป็ นการตรวจสอบว่าข้อคําถามหรือตัวชีว้ ดั
ทีว่ ดั ในเรือ่ งเดียวกันควรจะมีความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบาย
โดยองค์ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจาก  ค่า คือ
() ค่ าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average
variance
extracted : AVE) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบของ
แรงจูงใจด้านแรงผลักดันในการเดินทาง และองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทางมีค่า AVE เท่ากับ
0.96 และ 0.60 ตามลําดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และ
() ค่าความเทีย่ งขององค์ประกอบ (Construct reliability :
CR) จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจด้านแรง
ผลักดันในการเดินทาง และองค์ประกอบของแรงจูงใจด้าน
แรงดึงดูดในการเดินทาง มีค่า CR เท่ากับ 0.97 และ
0.80 ตามลําดับ ซึง่ มีมากกว่า 0.7 [7]
เมือ่ นําผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่
 ของแบบจําลองการวัดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของผูส้ งู อายุในประเทศไทย สามารถนําไปเขียนแบบจําลอง
ที่แสดงผลในรูปของแผนภาพ (Diagram) ได้ดงั แสดงใน
รูปที่  ประกอบด้วย ปจั จัยที่ม ีผลต่อแรงจูงใจด้านแรง
ผลักดันในการเดินทาง วัดจากตัวแปรแฝง  ตัว 0 ตัวชีว้ ดั
และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทาง
วัดจากตัวแปรแฝง  ตัว  ตัวชีว้ ดั
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รูปที่ 2 แบบจําลองการวัดแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
6. สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแรงจู งใจในการเดินทางท่ องเที่ยวของผู้ สูงอายุ ใน
ประเทศไทย ทําการศึกษาผูส้ ูงอายุหรือประชากรที่มอี ายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี บริบูรณ์ ขน้ึ ไป ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบ สอบถาม
แบบประเมินค่าพิจารณาตัวชีว้ ดั จํานวน  ตัว และใช้วธิ ี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง วิเคราะห์
องค์ประกอบของแรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู
อายุ ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านแรงผลักดัน และแรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูด เพื่อยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุท่ตี อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย เป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุตอนต้น คือมีอายุระหว่าง
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60-69 ปี มีระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา มีสถานภาพ
สมรส มีโรคประจําตัว และในปจั จุบนั ไม่ได้ประกอบอาชีพ
และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจู งใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็ น  ด้าน
คือ แรงจูงใจด้านแรงผลักดันในการเดินทาง ประกอบด้วย
 องค์ประกอบ คือ ด้านความแปลกใหม่ และแสวงหา
ความรู้ ด้านการพัฒนาและยก ระดับตัวเอง และด้านการ
พักผ่อนและผ่อนคลาย ลําดับต่อมาคือ แรงจูงใจด้านแรง
ดึงดูดในการเดินทาง ประกอบด้วย  องค์ประกอบ คือ ด้าน
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปปิ้ ง ด้านสถานที่
ท่ อ งเที่ย วธรรมชาติแ ละประวัติ ศ าสตร์ และด้ า นการ
เดินทาง ความปลอดภัยและสภาพภูมอิ ากาศ
6.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อพิจารณาปจั จัยที่มผี ล
ต่อแรงจูงใจด้านแรงผลักดัน พบว่าองค์ประกอบด้านการ
พัฒนาและยกระดับตัวเอง (β=0.989) เป็ นปจั จัยที่มผี ล
ต่อแรงจูงใจด้านแรงผลักดันในการเดินทางท่องเทีย่ วของ
ผูส้ งู อายุมากทีส่ ุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
Sangpikul [9] และ Jang และคณะ [0] ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าผูส้ งู อายุยงั มีความต้องการจะพัฒนาและยกระดับตัวเอง
จากการได้เดินทางท่องเทีย่ ว เลือกซือ้ สินค้า และลิม้ รสชาติ
อาหารที่หลากหลาย แล้วสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกับผู้อ่ืนได้ จากผลการศึกษาดังกล่าว
สถานประกอบการนําเทีย่ วหรือหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
อาจพิจารณาให้ความสําคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม และ
ตารางการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย แปลกใหม่ และ
เหมาะสมกับวัยและลักษณะทางกายภาพผู้สูงอายุ เช่น
การจัดกิจกรรมท่ องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ไปยังสถานที่ท่ี
แปลกใหม่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ศกึ ษาวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในพื้นที่ และมีสถานที่สําหรับ
เดินชมเลือกซื้อสินค้า หรือการออกนโยบายลดราคาค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสําหรับผู้เดินทางที่เป็ น
ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
สําหรับปจั จัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการ
เดินทางท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และประวัตศิ าสตร์ (β=
8.86) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sangpikul [9]

_17-0051(220-230)23.indd 229

229

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
การศึกษาของ Jang และคณะ [0] ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุให้
ความสํ า คัญ กับ องค์ ป ระกอบด้ า นการเดิน ทาง ความ
ปลอดภัย และสภาพภูมอิ ากาศมากกว่าปจั จัยอื่นๆ นัน่
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวอเมริกนั ที่
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความแตกต่างจากผู้
สูงอายุชาวไต้หวันที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน
เหตุผลทีแ่ รงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของผู้สูงอายุข้นึ อยู่กบั สถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป
เพราะการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทยส่วนใหญ่ตอ้ ง
ใช้รถยนต์สว่ นตัว หรือใช้บริการเช่ารถทัศนาจร เนื่องจาก
ในแต่ ละประเทศมีความแตกต่ างกันในเรื่องวัฒนธรรม
ทัศนคติ โครงสร้างพืน้ ด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ จึงทํา
ให้ผลการศึกษาที่ได้แตกต่ างกัน ซึ่งจากผลการศึกษา
ดังกล่าว สถานประกอบการนําเทีย่ วหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องอาจพิจารณาให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนา
สถานทีท่ ่องเที่ยวธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ เช่น ภูเขา
ทะเล นํ้ าตก ให้มคี วามสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูส้ งู อายุ
รวมถึงการกําหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วในฤดูกาล
ต่ างๆ เช่น การจัดรถโดยสารชนิ ดพิเศษที่ม ีส ิ่งอํ านวย
ความสะดวกสําหรับผูส้ งู อายุเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่ต่างๆ หรือการจัดงานแสดงสินค้าชุมชนสําหรับ
ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
7. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาทําให้ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวทราบ
ถึงป จั จัยที่เป็ นแรงดึงดู ดในการท่ องเที่ยวของผู้สูงอายุ
สามารถวางแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และจัดรายการ
ทัวร์ของสถานทีท่ ่องเทีย่ วได้อย่างเหมาะสม สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุได้ แต่ ในการ
ศึกษานี้มขี อ้ จํากัดคือเป็ นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับ
ผู้สูงอายุจงึ ทําให้บางครัง้ มีปญั หาในการสื่อสาร ควรเพิม่
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิง่ อํานวยความสะดวกที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับผูส้ งู อายุ การศึกษาในอนาคตควรศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 55 ปี ขน้ึ ไปด้วย เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มคนทีม่ อี ายุใกล้เคียงกับผูส้ งู อายุตอนต้น อีกทัง้ ยัง
มีความแข็งแรงสมบูรณ์ของลักษณะทางกายภาพของร่างกาย
และยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
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