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บทคัดย่อ 

  จากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยที่สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศมีสัดส่วน
ที่สูงขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของผู้บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผู้สูงอายุจึงมีบทบาท
ส าคัญและก าลังเป็นฐานผู้บริโภคใหม่ที่หลายองค์กรธุรกิจก าลังให้ความสนใจ เช่นเดียวกับการคมนาคม
ขนส่งสาธารณะที่จ าเป็นต้องรักษาฐานผู้โดยสารและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสาร 
ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทาง
ภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับ
สายการบินต้นทุนต่ า โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จ านวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้
สถิติขั้นสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย ในเขตภาคเหนือใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเดินทาง
โดยรถโดยสารประจ าทาง และสายการบินต้นทุนต่ า โดยพบว่า ผู้สูงอายุตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบการ
เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางมากกว่าสายการบินต้นทุนต่ า โดยมีปัจจัย ในด้านอายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และ ข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบใน
การเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย ในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบขนส่งสาธารณะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเป็นรูปแบบการเดินทางที่ตอบสนอง
ผู้โดยสารผู้สูงอายุได้ต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ: สังคมสูงวัย, ผู้สูงอายุ, การตัดสินใจ, รูปแบบการเดินทาง 
 

ABSTRACT 

  Thailand is stepping into the ageing society, in which the proportion of the 
elderly population is getting higher. Consequently, consumer trends are changing with 
the age structure of population. Elderly people are new consumer bases which many 
businesses should focus. Similarly, the proportion of elder passengers is higher in public 
transportation. The companies need to maintain their passenger bases and satisfy 
passengers with their services. The objective of this research studied the factors affecting 
decision making on selection of domestic traveling pattern of elderly people in northern 
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Thailand area: the comparative study between public bus services and low cost carrier. 
The cluster sampling was used to yield 500 samples of elderly in northern Thailand 
area. This study used advanced Ordered Logistic Regression for statistical analysis of the 
factors affecting the decision making of domestic traveling patterns: public bus services, 
and low cost carrier. The study found that the elderly decided to choose public bus 
services more than low cost carrier with the correlated factors age, average monthly 
incomes and physical limitations. The public transportation needs to consider these 
factors in order to improve the services for elderly passengers. 

 

KEYWORDS: Ageing Society, Elderly People, Decision Making, Domestic Traveling 
Patterns 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ และ
สาธารณสุขส่งผลให้การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การด าเนินชีวิตได้รับความสนใจและให้
ความส าคัญมากขึ้น ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทาง
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มที่จะมีคนโสดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมี 
การแต่งงานช้าลง และนิยมมี บุตรน้อยลง (National Statistical Office Thailand, 2010) ดังนั้นจึง
ส่งผลต่อสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ก าลังขยับตัวเพ่ิมสูง ขึ้นทุกปี โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ไว้ว่า ประชากรของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.48 ล้าน
คน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 70.65 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 แล้วจะเริ่มลดลงเป็น 70.63 ล้านคน ในปี 
พ.ศ. 2573 โดยมีสัดส่วนที่ประเมินได้จากประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2533 เป็น 9.54 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ คือ ประชากรที่ มีอายุ 
60 ปี ขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นจาก 4.02 ล้านคนเป็น 17.74ล้านคน ในช่วงเดียวกันจากจ านวนประชากรแต่ 
ละช่วงวัย ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society )”  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี พ.ศ. 2567 

 

 
  

ภาพที่ 1 จ านวนสัดส่วนผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย 
ที่มา:ค านวณจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553 
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ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจมากขึ้ น เนื่องจาก
โครงสร้างของสังคมก าลังจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ สหประชาชาติคาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น(Sangpikul, 2007) จาก 687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล้านคน คนในปี พ.ศ. 
2593 โดยทวีปเอเชียจะมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากแนวโน้มการขยายตัวของตลาด
ผู้สูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่า 2 
เท่าตัว ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2563 
มีจ านวนมากถึง 7 ล้านคนในหนึ่งปี (Chiangmai University Social Science Research Institute, 2014) 

ในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่การเดินทาง
ทางอากาศถูก จ ากัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง เนื่องจากธุรกิจการบินยังไม่เป็นที่แพร่หลายและมีราคา
ที่สูง เพราะด้วยเหตุผลทางด้าน ราคาของสายการบินประเภทนี้ท าให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้สามารถ
เข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้ง่ายขึ้น อีกทั้งท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้นมี
ผลท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยการหันมา  ใช้การคมนาคมทางอากาศมาขึ้น 
ประเภทของผู้ที่ใช้บริการของสายการบินนั้นมีตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ แม้ว่า  สิ่งแวดล้อม
ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินจะมีผลต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุ แต่การเดินทางโดยเครื่องบินก็
ถือว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยและประหยัดเวลาที่สุดและในปัจจุบัน จ านวนของผู้สูงอายุมีเพ่ิมมาก
ขึ้นนอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปัจจุบันราคาถูกลงมากแล้ว การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือ
ว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย ที่สุดและรวดเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน จึงท าให้จ านวนผู้ที่เดินทางโดย
เครื่องบินเพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ใช้บริการสายการบินจ านวน 1.45 ล้านคนในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 2.13 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018) 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ที่จะท าให้เข้าใจถึง
รูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ซึ่งเน้นการเดินทางและบริการที่มี
คุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซื้อด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ โดยให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก 
มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมี
ศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันค านึงถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัย ความมั่นใจด้านบริการ 
ใส่ใจสุขภาพที่ดี อีกทั้งผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบินต้นทุนต่ า เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการการ
ให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ

ระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบินต้นทุนต่ า 
(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศ

ของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบิน
ต้นทุนต่ า 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดชราภาพ 

มนุษย์มีการพัฒนาตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาไปตามล าดับตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา  ภาพซึ่ง
แนวคิดของวัยชราภาพได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วมาเป็นระยะเวลานาน โดย ได้เริ่มขึ้น
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งระบบเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมได้
เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก โดยคนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะลูกจ้างและมีอายุงาน เมื่อ  ท างานถึงวัยหนึ่งที่
ประสิทธิภาพลดลง ผู้รับจ้างก็จะถูกให้ออกจากงานไม่ว่าจะมีเงินชดเชยให้ หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นเมื่อถึง
อายุหนึ่งความสามารถและโอกาสในการหางานท าก็จะลดลงกลายเป็น  ผู้ด้อยโอกาสและเกิดปัญหาใน
สังคมขึ้น นอกจากนั้นผู้ที่มีอายุมากเหล่านี้จะมีความเจ็บป่วยและ  ทุพพลภาพเกิดความจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาและรับการดูแลอย่างมาก ขณะเดียวกันการพัฒนาท าให้ คนอายุยืนยาวขึ้น ในขณะที่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมไม่สามารถจัดการได้ตามที่ควรจะเป็น และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สังคมในประเทศทาง
ตะวันตกเข้ามาพิจารณาและให้ความส าคัญกับการ ชราภาพ การด าเนินการที่เกิดขึ้นคือ การให้การ
ช่วยเหลือ การให้สวัสดิการ และการบริการจนถึง การให้บ านาญ จึงมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดเส้น
แบ่งและตั้งนิยามให้กับบุคคลที่มีวัยเข้าสู่ ระยะที่จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ บริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
และเป็นที่มาแห่งวัยชราภาพ ด้วย เหตุนี้เส้นแบ่งที่ใช้ในแต่ละประเทศจึงอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับลักษณะของโครงสร้าง ประชากร สังคมเศรษฐกิจและความพร้อมของสังคมนั้นๆ ดังนั้นเมื่อ
แนวความคิดเรื่องวัยและสิทธิ ประโยชน์ของวัยชราภาพได้แพร่เข้าสู่สังคมไทย ( เริ่มตั้งแต่ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ) จึงเกิดการ ด าเนินการต่างๆต่อเนื่องและพัฒนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ชีวิตตั้งแต่
แรกเกิดจนตาย (Jitapunkul, 2004) 
 
แนวการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผุ้สูงอายุ 

Patterson and Pegg (2009) กล่าวว่านักท่องเที่ยวสูงอายุ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรกลุ่ม
ใหญ่ของโลก จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สามารถพานักระยะยาว โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุจากการ
ท างานจะมีสวัสดิการหรือบ านาญที่รัฐบาลจ่ายให้ อันเป็นรายได้ที่มั่นคง ถึงแม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันต่ ากว่านักท่องเที่ยวทั่วไป แต่การพ านักที่นานวันกว่าก็สามารถท ารายได้เป็น
จ านวนมากว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนในเวลาว่างของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีแรงจูงใจที่ผสานความสนใจ
ที่จะท าพักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความเครียด การส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป 
คือเน้นการทอ่งเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ให้ความสาคัญ
กับความพึงพอใจเป็นหลัก พักนานใช้จ่ายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงิน
เก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค และมักจะค านึงถึงความมั่ นใจด้าน
ความปลอดภัย ความมั่นใจด้านบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และแนวคิดเรื่องการชราภาพรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามดังแผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขต
ภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบินต้นทุนต่ าเป็นการศึกษา
โดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ในช่วงเดือน กันยายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 

     ประชากรและตัวอย่าง  
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปที่อยู่ในภาคเหนือโดยใช้การ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
Roscoe (1969 )แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อน 5% โดยจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเป็น 500 ตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาวไทยที่อยู่ในเขต
ภาคเหนือใช้วิธีท าการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากผู้สูงอายุที่
อยู่ในพ้ืนที่ในจังหวัดภาคเหนือที่มีสนามบิน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน โดย
วิธี Cluster Sampling เพ่ือเลือกเขตที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ได้จ านวน 3 จังหวัดใน เขตภาคเหนือ ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน 
 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง  “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางของผู้สูงอายุไทย” ของผู้วิจัย ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 ซึ่งเป็น
ค่าที่ค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับ 1 และมากกว่า 0.75 จึงเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
(Crandall, 1981) 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะทางประชากรของผูสู้งอายุ  

ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย ์

 ข้อจ ากัดทางกายภาพ 

(Patterson and Pegg, 2009) 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการ
เดินทางภายในประเทศของผูสู้งอายุ 

- รถโดยสารประจ าทาง 

- สายการบินต้นทุนต่ า 
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     การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง ( Self-
Administered) ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา   รายได้ และข้อจ ากัดทาง
กายภาพ ลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบ
ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย โดยใช้
เป็นข้อค าถามจ านวนครั้งในการใช้การเดินทางทั้งสองรูปแบบต่อปี   แต่ถ้าในกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถกรอกแบบสอบถามได้ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึก
ข้อมูลลงในแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงน าผลค านวณทาง
สถิติที่ได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุด้วยวิธี 
Ordered Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งน าเสนอผลการวิจัยต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา 

1.) ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มากกว่า เพศชาย โดยมีเพศชาย จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และเพศหญิง จ านวน 273 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 65.72 ปี กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่ าสุด 60 ปี อายุ
สูงสุด 85 ปี ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 342 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.40 น้อยที่สุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.40 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 382 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.40 น้อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ปัจจัยด้านทุน
ทางเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงท าอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.40 น้อยที่สุด คือ ยังคงเป็นเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 13,456.46 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 110,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ าสุด 8,000 บาท  ปัจจัยด้านข้อจ ากัดทาง
กายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูก จ านวน 224 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.80  น้อยที่สุดคือ มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 (จากค าถามปลายปิดให้เลือก) 

2.) ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุชาว
ไทยในเขตภาคเหนือ ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 รูปแบบ พบผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตัดสินใจเลือกเดินทาง
กับรถโดยสารประจ าทาง ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม 6.82 ครั้งต่อปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตตรฐานที่ 
0.17245) มากกว่า ตัดสินใจเลือกเดินทางทางกับสายการบินต้นทุนต่ า ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยรวม 
5.23 ครั้งต่อปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.15232) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศ
ของผู้สูงอายุชาวไทยในเขตภาคเหนือ 
 

รูปแบบการเดินทาง
ภายในประเทศ 

รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุน
ต่ า 

ค่าเฉลี่ย 6.82 5.23 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17245 0.15232 

สถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression 
1. การตรวจสอบความสัมพันธุ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ 
  การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระในแต่ละตัวที่จะน าไปเป็น
ตัวแปรในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะพิจารณา
ตัวแปรที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ร่วม 
(Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่า 0.50 หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
นั่นหมายความว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคู่นั่นจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ปัญหาในด้านความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ซึ่งจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระพบว่า ตัวแปรต้นหรือตัวแปร
อิสระมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ต่ ากว่า 0.50 ทุกตัว นั่นหมายถึงตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระเป็นอิสระต่อกันมีความสัมพันธ์กันต่ าจึงสามารถใช้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระใน
การหาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุได้ (Crandall, 1981) 
2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของ
การใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ผลจาก 
ค าสั่ง omodel พบว่า ค่า prob chi2 ได้ค่า 0.8243 ซึ่งหมายความว่าไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า
แบบจ าลองที่ใช้ cumulative logit function โดยก าหนดให้ ค่าของ regression coefficients ของ
ตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ intercept  มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรตาม 
หรือที่รู้จักกันในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให้ผลทาง สถิตที่ไม่แตกต่าง
ไปจากแบบจ าลองที่ก าหนดให้ทั้ง regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรือ intercept 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เมื่อเป็นเช่นนี้ การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระที่ก าหนดกับตัวแปรตามที่มีค่าแบ่งออกเป็นระดับมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ  
(Crandall, 1981)
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ตารางท่ี 2 แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย ในเขตภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 
Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านประชากร 
เพศ 
หญิง (กลุ่มอ้างอิง) 
ชาย 

 
 
1.1213 

 
 
0.9872 

อายุ 0.9723*** 1.1245*** 
ตัวแปรอิสระ 
 

สายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบ 

สายการบินต้นทุนต่ า 

Odd Ratio Odd Ratio 
สถานภาพสมรส 
โสด (กลุ่มอ้างอิง) 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

 
 
1.1442 
1.4125 

 
 
1.4232 
1.0124 

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ว่างงาน/เกษียณอายุ (กลุ่ม
อ้างอิง) 
ยังคงรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  
ยังคงเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน   
ยังคงค้าขาย/อาชีพอิสระ 
ยังคงรับจ้าง 
ยังคงประกอาบอาชีพ
เกษตร/ประมง 

 
 
2.1823 
1.2327 
2.3459** 
2.7189** 
4.2521** 

 
 
10.2562** 
8.7823** 
2.3383** 
1.2152 
1.0078 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.0002*** 1.0002*** 
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ 
ระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
- 
1.2236 
1.1233 
1.0042 

 
- 
0.8872 
1.0245 
1.0145 
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ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง) 
โรคปวดกระดูก  
โรคประจ าตัว 
ต้องได้รับยาจากแพทย์เพ่ือ
รักษา 

 
 
0.9823** 
0.9761** 
0.8233** 

 
 
2.4278** 
1.5862** 
1.1523** 

Sample size 
Prob>chi2 
Pseudo-R2 
Log likelihood 

500 
0.0000 
0.3252 
-378.12445 

500 
0.0000 
0.3348 
-398.14782 

จากตารางที่ 2 ซึ่งเป็นตารางสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression
แสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของ
ผู้สูงอายุไทย ในเขตภาคเหนือ ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง และสายการบินต้นทุนต่ า 
พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรในเรื่องของอายุที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นทุกๆปีจะมีโอกาสท าให้มี
สัดส่วนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินต้นทุนต่ า
เพ่ิมข้ึนที่ 1.1245 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.01)  ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางลดลงร้อยละ 
2.77 ต่ออายุที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆปี (ระดับนัยส าคัญ 0.01)  

ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
ทุกๆบาทจะมีโอกาสท าให้มีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทาง
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นในทุกด้านเพ่ิมขึ้นในทุกด้าน 1.0002 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.01) เรื่องของ
สถานภาพการท างานหรืออาชีพพบว่าผู้สูงอายุที่ยังคงรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ยังคงพนักงานเอกชน 
และยังคงค้าขาย/อาชีพพอิสระ เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ว่างงานจะมีโอกาสที่มีสัดส่วนของระดับการ
ตัดสินใจเดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ิมขึ้น โดยผู้สูงอายุที่ยังคงรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมี
สัดส่วนระดับการตัดสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 10.2562 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) ผู้สูงอายุที่ยังคง
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 8.782 เท่า 
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) และ ยังคงค้าขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้น 2.3383 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) ส่วนอาชีพที่เหลือเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพจะมีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจในการเดินทางกัสายการบินต้นทุนต่ าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในทางกลับกันพบว่าผู้สูงอายุที่ยังคงค้าขาย/อาชีพอิสระ ยังคงรับจ้าง และ ยังคง
ประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีโอกาสที่มีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจเดินทางโดยสารรถ
โดยสารประจ าทางเพ่ิมขึ้น โดยผู้สูงอายุที่ยังคงค้าขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจ
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2.3459 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) ยังคงรับจ้าง จะมีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น 2.7189 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) และยังคงประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมี
สัดส่วนของระดับการตัดสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 4.2521 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) ปัจจัยทางด้านทุน
มนุษย์ในเรื่องของระดับการศึกษาโดยพบว่ามีจะไม่มีสัดส่วนของระดับการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และในด้านของปัจจัยทางด้านข้อจ ากัดทางกายภาพพบว่าผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทาง
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กายภาพทุกประเภทจะท าให้ระดับการตัดสินในการเดินทางโดยสารรถโดยสารประจ าทางลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วน รูปแบบการเดินทางโดยสารการบินที่ต้นทุนต่ าจะมีสัดส่วนระดับการตัดสินใจที่
เพ่ิมมากข้ึน 

  
สรุปผลการวิจัย  
  จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทาง
ภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับ
สายการบินต้นทุนต่ า ได้แก่ อายุของผู้สูงอายุ โดยเมื่ออายุที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีจะมีโอกาสที่จะมีระดับใน
การตัดสินใจในรูปแบบการเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
Chiang and Marrion (2014) ที่ศึกษาถึงการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยเบบี้บูมที่เมื่อมีอายุที่
มากขึ้นจะมีการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากขึ้นอันเนื่องมากจากมีเวลาที่จะท่องเที่ยวและหา
ประสบการณ์ให้ตนเองมากขึ้น ปัจจัยต่อมาคือ สถานภาพการท างาน/อาชีพ โดยพบว่าผู้สูงอายุที่ ยังคง
ประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค้าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมีระดับการตัดสินใจในการเดินทาง
โดยสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ิมขึ้น มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ประกอบอาชีพ ซึ่งผลของปัจจัยในด้านของ
ระดับการศึกษาและสถานภาพการท างาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann (2001) ที่
ศึกษาถึงการตัดสินใจของผู้สูงอายุในการเดินทางโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพที่เป็นเจ้าของ
บริษัทเอกชนจะมีระดับการตัดสินใจที่จะเดินทางมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการ
เดินทางเพ่ือธุรกิจของบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่ทางผู้เดินทางเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผู้เดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้นกล่าวคือมีการคิดประเมิน
ค่าทางเลือกก่อนการซื้อไม่ว่าจะเป็นด้านราคาการบริการ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมากกว่าคนเดินทางที่
เป็นข้าราชการ ที่ส่วนหนึ่งคือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวจะต้องเลือกสถานที่ 
และบรรยากาศการท่องเที่ยว และรูปแบบการเดินทางเป็นอันดับแรก อีกด้วย  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้สูงอายุในเขต
ภาคเหนือ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบินต้นทุนต่ า  นั้นรวมไปถึง
ทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นในทุกๆบาทก็จะท าให้มีโอกาสมีการตัดสินใจ
ในการเดินทางทางอากาศทั้งในรูปแบบโดยสารรถโดยสารประจ าทาง และสายการบินต้นทุนต่ า เพ่ิมข้ึน 
ซึ่งคล้องกับการศึกษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research 
Institute (2014) ที่ศึกษาถึงรายได้ต่อรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
ประเทศไทย ในทางกลับกัน ปัจจัยในด้านข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วนั้นผู้ที่มีข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ
จะมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann (2001) ที่ศึกษาถึงการพยากรณ์
รูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุในอนาคต  อีกทั้งผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพจะมีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีการให้บริการที่สะดวกสบายเหมาะกับสภาพทางกายภาพอีกด้วย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
(1) จากการศึกษาที่ว่าอายุของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
ภายในประเทศโดยรถโดยสารประจ าทางลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะ
เป็นกระแสหลักของแหล่งท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นรถโดยสารประจ าทางควรมีการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อายุเพ่ิมมากขึ้นที่ต้องมีการบริการและให้การ
ช่วยเหลือในการเดินทางอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้โดยสารดังกล่าวที่มีความต้องการในสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มากกว่าผู้โดยสารกลุ่มอ่ืนๆเพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการ
ของผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง 

(2) จากการศึกษาพบว่ารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งผู้สูงอายุที่ยังคงท างานจะมี
ระดับของของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ดังนั้นทั้งรถ
โดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ าควรค านึงถึงอ านาจในการเดินทางของกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ มีก าลังในการใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสายการบินจึงควรให้
ความส าคัญในความต้องการพ้ืนฐานในการเดินทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินาง กับกลุ่ม
ผู้โดยสารหลักของการขนส่งและการท่องเที่ยวที่จะเป็นผลต่อผลประกอบการขององค์กรและเป็น
ตัวชี้วัดถึงการให้บริการของระบบขนส่งอีกด้วย  
  (3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพในทุกด้านนั้นจะมีระดับการ
ตัดสินใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนทางกับการใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทางที่มีระดับการตัดสินใจที่ลดลง อันเนื่องมากจากผู้สูงอายุมีการค านึงถึงสภาพร่างกายของตนที่มี
ความต้องการในการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขทั้งกายและใจ ดังนั้น รถ
โดยสารสาธารณะควรค านึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุดังกล่าวที่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก รวมไป
ถึงรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาทิ สภาพของยานพาหนะ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางของยานพาหนะ เป็นต้นเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการรักษาฐาน
ผู้โดยสารและเพ่ิมปริมาณผู้โดยสารให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับคนทุก
วัยต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตภาตเหนือเท่านั้นยังมีกลุ่ม
ผู้โดยสารในภูมิภาคอ่ืนๆในประเทศไทย หรือ ผู้สูงอายุต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพ่ือเป็นการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในผู้สูงวัยที่มีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาหตุในการตัดสินใจในการ
เลือกรูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และ
ปัจจัยในการเดินทางในรูปแบบต่างๆของผู้สูงอายุเพ่ือได้ข้อมูลด้านการเดินทางของผู้สูงอายุที่เจาะลึก
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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