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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีไ้ด้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครของผู้สูงอาย ุท่ีมอีาย ุ60 ปีขึน้ไป และกลุ่มวยัท่ี
จะก้าวเข้าสู่ผู้ สูงอาย ุท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปี จนถึง 60 ปี โดยท าการส ารวจข้อมูลภาคสนาม จ านวน 204 ตัวอย่าง น ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจากค่า X2 เท่ากับ 72.331 ท่ี df เท่ากับ 58 ค่า X2 /df เท่ากับ 1.247 ค่า CMIN-p เท่ากับ 0.098  
ค่า GFI เท่ากับ 0.955 ค่า TLI เท่ากับ 0.993 ค่า CFI เท่ากับ 0.996 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.035 และค่า SRMR เท่ากับ 0.021 พบว่า
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกันดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพของระบบขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ สภาพความสมบูรณ์ของรถ การให้บริการของพนักงาน ตารางเวลาเดินรถ และลักษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง 
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะมากท่ีสุด คือ ลักษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง  เพราะมี 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.914 อย่างมนัียส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงได้แก่ มส่ิีงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอาย ุ 
มีอาคารท่ีพักเพียงพอ มีห้องน ้าเพียงพอและสะอาด รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์  ผลการศึกษานี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน 
และก าหนดนโยบายให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาในการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับความจ าเป็นของผู้สูงวยั 
ค าส าคญั: ผูสู้งอาย,ุ พฤติกรรมการเดินทาง, การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
 

ABSTRACT 
This research investigated the traveling behavior of the elders in Bangkok.  The elder travelers are classified in 2 groups, including 
(1) aged more than 60 years old and (2) aged range between 45 and 60 years old. There are 204 samples. The confirmatory factor 
analysis was carried out in the study. The value of X2 and df are assigned 72.331 and 58, respectively. The results show that the X2/df, 
CMIN-p, GFI, TLI, CFI, RMSEA and SRMR are 1.247, 0.098, 0.955, 0.955, 0.993, 0.996, 0.035 and 0.021, respectively. The models 
are compared with the empirical data.  This research investigates the factor for the evaluation of the public transport ( i.e.  vehicle 
condition, staff service, time schedule of the bus and physical appearance of the bus station) .  The most important factor is physical 
appearance of the bus station (0.914)  which is statistically significant at the 0.01 level, these include:  facilities for elders, adequate 
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accommodation, enough bathroom and clean, including public relations.  The results of the research can provide the planning of the 
policy in accordance with the population demands and can solve the current public transport system suitable for the elder travelers.  
KEYWORDS: Elderly, Travel Behavior, Confirmatory Factor Analysis  

 

1. บทน า 
แนวโน้มของสังคมโลกยุคปัจจุบนั พบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีจ านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และก าลงัมี

สัดส่วนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทัว่โลก องคก์ารสหประชาชาติไดค้าดการณ์จากผลส ารวจท่ีจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2549 วา่จ านวนผูท่ี้มี
อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทัว่โลกจะเพ่ิมจาก 687.9 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2593 โดยจะมีจ านวนผูสู้งอายุ
ในทวปีเอเชียมากท่ีสุด สดัส่วนผูสู้งอายใุนประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ซ่ึงมีผลมาจากการพฒันาบริการ
ดา้นสาธารณสุข รวมทั้งการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) 
และจากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ.2545 2550 2554 2558 มีจ านวนผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งประเทศ ตามล าดบั และคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ.2568 จะมีจ านวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20.0 ของประชากรทั้งหมด [1] 

ส่วนการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัของหลาย
ประเทศรวมทั้ งประเทศไทย การเติบโตและการขยายตวัอย่างไม่หยุดย ั้งของธุรกิจการท่องเท่ียว ได้สร้างโอกาสงานทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวางอนัก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทย 
นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จดัข้ึน เพ่ือตอ้งการปลุกตลาดการท่องเท่ียวในไทยภายใตโ้ครงการท่ี
เรียกว่า โบนัสแห่งวยั เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มผูสู้งอายุ อายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัตามแนวทาง
การตลาดแบบ Segmentation ท่ีจะเร่ิมข้ึนอยา่งจริงจงั ซ่ึงจ านวนหน่ึงเป็นผูมี้ศกัยภาพสูงมีเงินออมและเวลามากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน ๆ 

จากแนวโนม้การเปล่ียนแปลงลกัษณะของประชากรดงักล่าว มีผลกระทบทางบวกโดยตรงต่อการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว
ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุซ่ึงกลุ่มประชากรผูสู้งอายกุลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีมีบทบาทและความส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล และจดัหา 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวนัรองรับ รวมถึงการเดินทางท่ีสะดวก ปลอดภยั ตอบสนองต่อความตอ้งการใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวนั จึงท าให้เกิดการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครของ
ผูสู้งอายุ โดยจ าเป็นตอ้งทราบถึงปัญหา ทัศนคติ และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว ทั้ งท่ีเดินทางดว้ย 
รถส่วนบุคคลและดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ ในระบบขนส่งสาธารณะน้ีจะรวมถึง รถเมล ์แท็กซ่ี เรือ รถไฟ และรถไฟฟ้า เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและก าหนดนโยบายให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหา 
ในการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัท่ีเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของผู้สูงอายุและการท่องเที่ยว 

ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงปลายของชีวิต นิยามของผูสู้งอายอุาจแตกต่างกนัไปเม่ือพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ 
อาทิทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจา้งงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมกัถือวา่ผูท่ี้อยูใ่นวยัสูงอายคืุอบุคคลท่ีมีอาย ุ60 ปี
ข้ึนไป ส าหรับความหมายผูสู้งอายใุนทางวิชาการนั้น มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น องคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงไดจ้ดัสมชัชา
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โลกเก่ียวกบัผูสู้งอายเุม่ือปี พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ผูสู้งอาย”ุ คือ บุคคลทั้งเพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป [2] ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยใชช่้วงวยักลางคน หรือวยัท่ีจะกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ
อายตุั้งแต่ 45 ปีจนถึงอาย ุ59 ปี น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย  

องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) แห่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายของ  
“การท่องเท่ียว” วา่ หมายถึงการเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 3 ประการ คือ (1) เป็นการเดินทางจากสถานท่ี
อยู่อาศัยเป็นประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ (2) การเดินทางท่ีผูเ้ดินทางมีความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคบั (3) การเดินทางเพื่อ
วตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงความหมายดังกล่าวได้ก าหนดข้ึน ในการประชุมว่าด้วย 
การเดินทางและการท่องเท่ียว เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกใชเ้ป็นแนวทางใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งมีมาตรฐานเดียวกนั [3]  

 
2.2 พฤตกิรรมและปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดนิทาง 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอาย ุรวมถึง
คนพิการ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) ลกัษณะของการเดินทาง ไดแ้ก่ ระยะทาง และวตัถุประสงคข์องการเดินทาง โดยมี
การศึกษาการเขา้ถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการศึกษาความตอ้งการ
เดินทางและส่ิงอ านวยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะส าหรับคนพิการ [4] (อนุชา นิลศรีไพรวลัย,์ 2543) โดยเก็บขอ้มูลแบ่ง
ตามระยะทาง และวตัถุประสงคข์องการเดินทาง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลตามระยะทางสามารถวดัออกมาในรูปของระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เดินทาง หากเดินทางระยะไกล ยอ่มมีผลต่ออตัราของเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทาง ส่วนวตัถุประสงค์
ของการเดินทาง พบวา่การเดินทางท่ีมีจุดตน้ทางท่ีบา้น โดยทัว่ไปจะใชก้ารเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะมากกวา่การเดินทางท่ี
ไม่มีจุดตน้ทางท่ีบา้น (2) ลกัษณะของคนท่ีเดินทาง ไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูเ้ดินทาง ซ่ึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอายภุายในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [5] (กาญจน์กรอง สุองั
คะ, 2558) โดยพ้ืนท่ีศึกษามีระบบขนส่งสาธารณะใหบ้ริการครอบคลุม ทั้งรถโดยสารประจ าทาง และรถไฟ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนา และวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง โดยตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งคือ รายได ้การถือครองรถยนต ์ขนาดของครัวเรือน 
ความหนาแน่นของท่ีพกัอาศยั ประเภทของงาน และสถานท่ีท างาน ซ่ึงรายไดจ้ะเป็นตวัก าหนดการเลือกรูปแบบ ส่วนท่ีพกัอาศยัท่ีมี
ความหนาแน่นนอ้ยจะมีผลต่อการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะนอ้ย ท าใหไ้ม่คุม้ค่ากบัการจดัหาระบบขนส่งสาธารณะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีมี
แนวโนม้เป็นเขตท่ีพกัอาศยัของประชากรท่ีมีรายไดสู้ง (3) ลกัษณะของระบบขนส่ง ไดแ้ก่ เวลาในการเดินทาง ค่าใชจ่้าย การเขา้ถึง 
ความสะดวกสบาย โดยจากการเปรียบเทียบปัจจยัค่าใชจ่้ายกบัระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า การลดระยะเวลาในการเดินทาง  
มีผลต่อจ านวนผูม้าใช้บริการมากกว่าการลดอตัราค่าโดยสาร ส าหรับปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ทั้ งท่ีนั่ง และการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง [6] (อนนตศ์รี วงษช์ยัสุวรรณ, 2552)  

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาปัจจัยภายในของผูเ้ดินทางท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาล 
นครขอนแก่น [7] (กฤติยาภรณ์ เทพาศกัด์ิ, 2553) มีการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของผูเ้ดินทาง ไดแ้ก่ (1) ทศันคติและการยึดติดต่อ
รถยนต์ส่วนบุคคล (2) ทศันคติและภาพลกัษณ์ต่อระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล (3) พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อ
มาตรการในการควบคุมการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล และมีการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีผูใ้ห้บริการเสนอต่อผูเ้ดินทาง เช่น สภาพ
ความสมบูรณ์ของรถ เช่นเดียวกบัการศึกษาของ [8] (Brian Caulfield et al., 2015) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง
ของผูสู้งอาย ุซ่ึงศึกษาถึงปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง 
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2.3 การส ารวจข้อมูลและสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
การส ารวจและเก็บขอ้มูลโดยวธีิ Reveled Preference (RP) เป็นการส ารวจขอ้มูลการตดัสินใจเลือกในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนั ใชศึ้กษาเฉพาะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะมีผลต่อทางเลือกท่ีมีอยู่แลว้จริง ส่วนการส ารวจและเก็บขอ้มูลโดยวิธี 
Stated Preference (SP) เป็นการส ารวจขอ้มูลการตดัสินใจเลือกภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนแต่ถูกสมมติข้ึนมา ใชศึ้กษา
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะมีต่อทางเลือกใหม่หรือในสถานการณ์ใหม่ท่ียงัไม่เคยมีหรือเกิดข้ึนมาก่อน และสามารถก าหนด
และควบคุมค่าของตวัแปรไดโ้ดยตรง 

แบบจ าลองสมการโครงสร้าง เป็นสถิติการวิเคราะห์ตวัแปรพหุนาม (Multivariate Statistical Analysis) ซ่ึงจะมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในสมการโครงสร้างทางเศรษฐมิติ (Structural Equation Estimation Methods in Econometric) โมเดลสมการ
โครงสร้างน้ี เป็นโมเดลท่ีเกิดจากการรวมหลกัการของสถิติวิเคราะห์เชิงเส้น 2 ประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ (1) การวิเคราะห์เสน้ทาง 
(Path Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและผล เป็นวิธีท่ีมีพ้ืนฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะห์ 
การถดถอย (Regression analysis) โดยอาศยัแผนภาพและสมการโครงสร้างของแผนภาพเป็นหลกัในการน ามาวเิคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลทั้ งในด้านขนาดและทิศทาง อีกทั้ งยงัสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ทั้ ง
ความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้ม (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์ 
ทางสถิติท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปริมาณขอ้มูลหรือลดจ านวนตวัแปรในการวิจยั โดยอาศยัการรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมา
สร้างเป็นองคป์ระกอบ (factor) และนอกจากน้ีคุณสมบติัเด่นอีกประการหน่ึงของปัจจยัท่ีวิเคราะห์ไดคื้อ ลดความคลาดเคล่ือนใน
การวดั (measurement error) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าปัจจยัท่ีวิเคราะห์ไดท้ าการศึกษาต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (explorative factor analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis: CFA) มีงานวิจัยของกาญจน์กรอง สุองัคะ, 2558 ท าการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอายุ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีการวเิคราะห์เสน้ทาง และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบั 1 และอนัดบั 2 โดยก าหนดตวัแปร
แฝง (Latent variable) 5 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตได ้(Observe variable) 17 ตวัแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ คือ สภาพรถ การบริการของพนกังาน ตารางเดินรถ และลกัษณะทางกายภาพ
ของสถานีขนส่ง แลว้จึงวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ และสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุ
มีอิทธิผลต่อความถ่ีในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอายุ พบว่า หากผูสู้งอายุมีสุขภาพดี และคุณภาพของระบบขนส่งดี  
จะส่งผลใหมี้การเลือกใชร้ะบบระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน  

โดยหน่ึงในโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง คือ โปรแกรม AMOS (Analysis of Moment Structures) 
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีช่วยในการสร้างโมเดลสมมติฐาน เพ่ือพิสูจน์การยอมรับหรือปฎิเสธโมเดล โดยท างานควบคู่กบัขอ้มูลท่ี
ไดบ้นัทึกไวใ้นโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมเสริมท่ีท าใหส้ร้างแบบจ าลองของสมการโครงสร้างและโครงสร้างความแปรปรวน
ร่วม การวิเคราะห์อิทธิพล และมีความสามารถพ้ืนฐานเพ่ิมเติม เช่น การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, ANOVA และ ANCOVA 
โดยทัว่ไปจะสามารถแบ่งโมเดลสมการโครงสร้างออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โมเดลโครงสร้าง (Structural Regression Model: SR) และโมเดลโค้ง 
การพฒันา (Latent Growth Model: LGM) [9]  
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3. วธีิด าเนินงานวจิยั 
3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

กลุ่มผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และกลุ่มวยัท่ีจะกา้วเขา้สู่ผูสู้งอาย ุท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปี จนถึง 60 ปี ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
เขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 กลุ่มแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) แหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction)  โดยขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 204 คน ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยในการเก็บขอ้มูลภาคสนามมีผูสู้งอายไุม่มากนกั ท าให้ใช้
เวลาหลายวนัในการเก็บขอ้มูล Comrey และ Lee, 1992 ระบุใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม  
วา่ควรมีหน่วยตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 200 ราย ถือวา่น าไปวิเคราะห์ขอ้มูล มีความเหมาะสมพอใชไ้ด ้ซ่ึงสรุปตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นวิเคราะห์
ตามหลกัการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง ส าหรับงานวจิยัน้ีได ้17 ตวัแปร ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

3.2 การออกแบบวธีิด าเนินการวจิยั 
จากการทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ไดส้ ารวจทศันคติของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีต่อระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบจากหลายค าตอบ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว และขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้ล าดบัความส าคญั 3 ล าดับแรกจากหลายค าตอบ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในยานพาหนะสาธารณะ ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้ล าดับ
ความส าคญั 3 ล าดับแรกจากหลายค าตอบ และส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทัศนคติต่อระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดคะแนนท่ีระดบัมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 และคะแนนระดบันอ้ยท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 1 คะแนน ในการออกแบบวธีิการ
ส ารวจคร้ังน้ีเป็นการส ารวจ Revealed Preference (RP) เน่ืองจากเป็นการส ารวจขอ้มูลท่ีเป็นสถานการณ์จริง จึงเลือกใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ตวัต่อตวัเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีผูถู้กสัมภาษณ์จะไดรั้บรายละเอียดเก่ียวกบัค าถาม และเปิดโอกาสใหซ้กัถามตอบโตก้บั
ผูส้มัภาษณ์ได ้ท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด อนัท าใหส้ามารถไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีคุณภาพมากกวา่วธีิอ่ืน [10] 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล

ในส่วนท่ี 1 ถึงส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม และขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 
(Latent Variables) เป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้(Observed Variables) ของ 
แต่ละตวัแปรแฝง ดงันั้นแบบจ าลองสมการโครงสร้างจะแสดงทั้งการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) [11] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยระบบ
ขนส่งสาธารณะของผูสู้งอาย ุซ่ึงคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ สภาพความสมบูรณ์ของรถ 
การให้บริการของพนักงาน ตารางเวลาเดินรถ และลกัษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง โดยทั้งหมด 4 หมวด แยกเป็นตวัแปร 
ทั้งหมด 17 ตวัแปร ส่วนคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลต่อความถ่ีในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอาย ุซ่ึงข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลส่วนตวัของแต่ละบุคคล ไม่วา่จะเป็น เพศ รายได ้อาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั โรคประจ าตวั และปัญหาการเคล่ือนไหว ลว้นแต่มีผล
ทั้งส้ิน  
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รูปที ่1     กรอบแนวคิดในการวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอาย ุ
 
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
4.1 ผลการวเิคราะห์ทางสถิตเิชิงพรรณนา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.92 
เพศหญิงร้อยละ 46.08 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ร้อยละ 75.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 42.65 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/
เจ้าของกิจการ ร้อยละ 24.02 รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 28.92 ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่มีปัญหาสายตา  
ไม่มีปัญหาทางการเคล่ือนไหว และไม่มีผูติ้ดตามช่วยเหลือ 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว คือ ไปกบัครอบครัว ร้อยละ 34.98 และเป็นสถานท่ีดี ร้อยละ 52.82 ยานพาหนะท่ีตอ้งการ
ปรับปรุง คือ รถสาธารณะ ร้อยละ 53.43 และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นท่ีสุดในยานพาหนะสาธารณะ คือ ท่ีนั่งพิเศษส าหรับ
ผูสู้งอาย ุร้อยละ 33.86 รวมถึงส่ิงท่ีพบเห็นและอยากปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ทางลาด บนัได และราวจบั ร้อยละ 18.88 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation) ดว้ยโปรแกรม SPSS ดงัตารางท่ี 1 พบว่า ค่าความสัมพนัธ์อยู่
ระหวา่ง 0.358 ถึง 0.953 ตวัแปรทุกตวัมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางบวก โดยตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ ตวัอยา่งเช่น เม่ือรถสาธารณะมี

V1 รถมีสภาพใหม่

V2 หอ้งน ้าสะอาด

V3 หอ้งน ้าเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ

V4 สภาพรถปลอดภยั

V5 ข้ึน-ลง สะดวก

V6 ขบัรถดีและปลอดภยั

V10 มีมนุษยสัมพนัธ์

V11 กระตือรือร้น

V12 เตม็ใจใหบ้ริการ

V7 ตรงเวลา

V8 ตรงกบัความตอ้งการ

V13 มีการประชาสัมพนัธ์ V9 ราคาเหมาะสม

V14 มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับผูสู้งอายุ

V15 มีหอ้งน ้าเพียงพอ

V16 หอ้งน ้ามีความสะอาด

V17 อาคารท่ีพกัสะอาด

F4 ลกัษณะทาง

กายภาพของสถานี

ขนส่ง

F5 คุณภาพของระบบ

ขนส่งสาธารณะ

ความถ่ีในการใชร้ะบบขนส่ง

สาธารณะของผูสู้งอายุ

F1 สภาพความ

สมบูรณ์ของรถ

F2 การใหบ้ริการ

ของพนกังาน

F3 ตารางเวลาเดินรถ

เพศ

รายได้

ที่อยู่ อาศัยความไม่มโีรค

อาชพี

ปัญหาการเคล่ือนไหว
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สภาพใหม่ ห้องน ้ าจะมีความสะดวก สภาพรถมีความปลอดภยั การข้ึน-ลงรถจะสะดวก ซ่ึงทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  
และหาค่าความเช่ือถือ (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ค่า 0.967 > 0.7 ระบุใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือถือ 
ท่ียอมรับได ้[12] 
 
ตารางที ่1     ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในแบบจ าลอง 

 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัทีห่นึ่ง 

จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงล าดบัท่ี 1 สามารถจดักลุ่มของตวัแปรต่าง ๆ ไดคื้อ สภาพความสมบูรณ์ของรถ
วดัจาก 5 ปัจจยัยอ่ย การให้บริการของพนกังานวดัจาก 3 ปัจจยัยอ่ย ตารางเวลาเดินรถวดัจาก 2 ปัจจยัยอ่ย และลกัษณะทางกายภาพ
ของสถานีขนส่งวดัจาก 5 ปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอายุ
สูงสุด คือ ความสะดวกในการข้ึน-ลงจากตวัรถ ในปัจจยัสภาพความสมบูรณ์ของรถ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.068 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เพราะค่าความพึงพอใจของหัวขอ้ความสะดวกในการข้ึน-ลงจากตวัรถ พบวา่มีค่าในระดบันอ้ย จึงมี
ผลท าให้การตดัสินใจเดินทางของผูสู้งอายดุว้ยระบบขนส่งสาธารณะลดนอ้ยลงเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูสู้งอายข้ึุน-ลงรถโดยสาร
สาธารณะ ตอ้งมีความสะดวกในยานพาหนะนั้น คือ ความกวา้งของประตูตรงตามมาตรฐาน มีทางลาดข้ึน-ลงสะดวก ส าหรับผูสู้งอายุ
ท่ีเคล่ือนไหวล าบาก อาจรวมถึงคนพิการด้วยเช่นกัน และค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.3 [13]  
ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
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ปัจจยัท่ี 1 สภาพความสมบูรณ์ของรถ ;   V1 = 0.873**.F1+0.181    (1) 
V2 = 0.981**.F1+0.031    (2) 
V3 = 0.971**.F1+0.054    (3) 
V4 = 0.791**.F1+0.369    (4) 
V5 = 1.068**.F1+0.570    (5) 

ปัจจยัท่ี 2 การใหบ้ริการของพนกังาน ;   V10 = 0.830**.F2+0.286    (6) 
V11 = 0.881**.F2+0.206    (7) 
V12 = 0.881**.F2+0.205    (8) 

ปัจจยัท่ี 3 ตารางเวลาเดินรถ ;    V7 = 0.947**.F3+0.097    (9) 
V8 = 0.941**.F3+0.112                (10) 

ปัจจยัท่ี 4 ลกัษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง ;  V13 = 0.826**.F4+0.261                (11) 
V14 = 0.976**.F4+0.041                (12) 
V15 = 0.826**.F4+0.265                (13) 
V16 = 0.784**.F4+0.303                (14) 
V17 = 0.847**.F4+0.210                (15) 

 
4.4 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัทีส่อง 

จากตวัแปรแฝงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แบบจ าลองในล าดบัแรก มาจดักลุ่มความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงดา้นคุณภาพของระบบ
ขนส่งสาธารณะ ตามรูปท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะมากตามล าดบั คือ ลกัษณะทาง
กายภาพของสถานีขนส่ง ตารางเวลาเดินรถ การให้บริการของพนกังาน สภาพความสมบูรณ์ของรถ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.914  0.854  0.838  0.833 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัดา้นราคาค่าโดยสารนั้นไม่มีผลต่อการประเมินคุณภาพ
ของระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

ปัจจยัท่ี 5 คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ;  F1 = 0.833**.F5+0.358                (16) 
F2 = 0.838**.F5+0.190                (17) 
F3 = 0.854**.F5+0.234                (18) 
F4 = 0.914**.F5+0.087                (19) 
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รูปที ่2     แบบจ าลองวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ีสองในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 
X2= 72.331, df = 58, p-value = 0.098, X2/df = 1.247, RMSEM = 0.035, SRMR = 0.021, CFI = 0.955, TLI= 0.993 

 
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง (Fit Model ) ดว้ยโปรแกรม AMOS โดยพิจารณาจากสถิติไค-สแควร์ เท่ากบั 

72.331 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 58 ค่า CMIN-p เท่ากับ 0.098 ค่า GFI เท่ากับ 0.955 ค่า TLI เท่ากับ 0.993 ค่า CFI เท่ากับ 0.996  
ค่า RMSEA เท่ากบั 0.035 และ SRMR เท่ากบั 0.021 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งค่าสถิติและเกณฑว์ดัระดบัความกลมกลืน ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ีสองในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกนัดีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
  

R2=0.761
0.181 V1 รถมีสภาพใหม่

R2=0.962
0.031 V2 หอ้งน ้าสะอาด

R2=0.943
0.054 V3 หอ้งน ้าเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ

R2=0.626
0.369 V4 สภาพรถปลอดภยั

R2=0.442
0.570 V5 ข้ึน-ลง สะดวก

R2=0.689
0.286 V10 มีมนุษยสัมพนัธ์

R2=0.776
0.206 V11 กระตือรือร้น

R2=0.776
0.205 V12 เตม็ใจใหบ้ริการ

R2=0.896
0.097 V7 ตรงเวลา

R2=0.885
0.112 V8 ตรงกบัความตอ้งการ F3 ตารางเวลาเดินรถ

R2=0.683
0.261 V13 มีการประชาสัมพนัธ์

R2=0.953

0.041
V14 มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับผูสู้งอายุ

R2=0.682
0.265 V15 มีหอ้งน ้าเพียงพอ

R2=0.615
0.303 V16 หอ้งน ้ามีความสะอาด

R2=0.717
0.210 V17 อาคารท่ีพกัสะอาด

F1 สภาพความ

สมบูรณ์ของรถ

F2 การใหบ้ริการ

ของพนกังาน

F5 คุณภาพของระบบ

ขนส่งสาธารณะ

F4 ลกัษณะทาง

กายภาพของสถานี

ขนส่ง

0.971

0.881

0.941

0.826

0.358

0.190

0.234

0.087

R2=0.693

R2=0.702

R2=0.729

R2=0.836

0.502

0.643

0.286

-1.449

0.405
-0.330

0.612

0.024

-0.222 -0.330

-0.233

0.198

-0.281

-0.110

-0.157

0.209

0.237

-0.157
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ตารางที ่2     เปรียบเทียบระหวา่งค่าสถิติและเกณฑว์ดัระดบัความกลมกลืนและผลการวเิคราะห์ 

ค่าสถิติและเกณฑร์ะดบัความกลมกลืน ผลการ
วเิคราะห์ 

เกณฑร์ะดบั 
ความกลมกลืน 

ผลของดชันี 

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) 0.967 >0.7=สามารถยอมรับได ้ ยอมรับได ้     
X2 ท่ี df=58 72.331 - - 
X2/df 1.247 < 3 สอดคลอ้ง 
CMIN-p (ค่าระดบัความน่าจะเป็นของไค-สแควร์) 
Chi-square Probability Level 

0.098 > 0.05 
ค่า p ยิง่มากยิง่ดี 

สอดคลอ้ง 

ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.955 > 0.90 
ค่า GFI เขา้ใกล ้1 ยิง่ดี 

สอดคลอ้ง 

ค่าดชันี Tucker-Lewis Index: TLI หรือท่ีเรียกวา่  
Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.993 ≥ 0.95 สอดคลอ้ง 

ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.996 ≥ 0.95 สอดคลอ้ง 

ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของการประมาณ 
ค่าความคลาดเคล่ือน  
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

0.035 < 0.05 = สอดคลอ้งกนัดี 
0.05 – 0.08 =พอใชไ้ด ้ 
0.08 – 0.01 = ไม่ค่อยดี 
> 0.01 = สอดคลอ้งไม่ดี 

สอดคลอ้ง 

ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) 

0.021 ≤ 0.08 สอดคลอ้ง 

ท่ีมา: Arbuckle (2011) 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครของผูสู้งอาย ุซ่ึงไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เพ่ือนนัทนาการ และทางวฒันธรรม โดยใชแ้บบสอบถามแบบเลือกตอบและประเมินค่า สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
อายรุะหวา่ง 45 – 59 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ มีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001 – 20,000 บาท ไม่มีโรคประจ าตวั ไม่มีปัญหาสายตา ไม่มีปัญหาทางการเคล่ือนไหว และไม่มีผูติ้ดตามช่วยเหลือ ส่วนปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว คือ ไปกบัครอบครัวและเป็นสถานท่ีดี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นท่ีสุดในยานพาหนะ
สาธารณะ คือ ท่ีนัง่พิเศษส าหรับผูสู้งอาย ุรวมถึงส่ิงท่ีพบเห็นและอยากปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ทางลาด บนัได และราวจบั  

2) ในการส ารวจทศันคติต่อระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี 1 แบ่งออกเป็น  
4 กลุ่มปัจจยัหลกัคือ สภาพรถขนส่งสาธารณะวดัจาก 5 ปัจจยัยอ่ย การบริการของพนกังานวดัจาก 3 ปัจจยัยอ่ย ตารางเดินรถวดัจาก 
2 ปัจจยัยอ่ย และลกัษณะทางกายภาพของสถานีขนส่งวดัจาก 5 ปัจจยัยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
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ดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูสู้งอายสูุงสุด คือ ความสะดวกในการข้ึน-ลงจากตวัรถ ในปัจจยัสภาพความสมบูรณ์ของรถ มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.068 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ พบวา่ คุณภาพ
ของระบบขนส่งสาธารณะสามารถวดัไดจ้ากปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยั ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบในล าดบัท่ี 1 โดยมีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.833 ถึง 0.914 โดยผลการวิเคราะห์ พบวา่ แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
อยูใ่นระดบัดี อีกทั้งยงัมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากกวา่ 0.3 หมายความวา่ คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะวดัไดจ้ากตวัแปรดา้น
สภาพความสมบูรณ์ของรถ ดา้นการให้บริการของพนกังาน ดา้นตารางเวลาเดินรถ และดา้นลกัษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากงานวิจยัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ลกัษณะของการเดินทาง ลกัษณะของคนท่ีเดินทางและลกัษณะของระบบขนส่ง 
ลว้นมีผลท าให้การประเมินคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะแตกต่างกนั ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบขนส่ง
สาธารณะในทุกดา้น ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั ท่ีจะพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใหมี้คุณภาพดีต่อไป 
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