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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลช่วงอายนุกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ โดยมีสมมติฐานวา่อายขุองนกัท่องเท่ียว
แบบสะพายเป้ท่ีต่างกนั จะท าให้มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้ท่ีต่างกัน  โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล แบบสอบถามท่ีใชป้ระกอบไปดว้ย 1. แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2. มาตรวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และ 3.มาตรวดัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว ใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งคือนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิง ชาวไทย จ านวน 278 คน และใชก้ารวิเคราะห์เชิง
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้ทั้ งสามด้าน (ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านภาระต่าง ๆ) และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ระหวา่งนกัท่องเท่ียวหญิงในช่วงอายวุยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอาย ุผลพบวา่ช่วงวยัท่ีต่างกนั
ของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้
ขอ้จ ากดัทั้งสามดา้นในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (ดา้นสุขภาพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นภาระต่าง 
ๆ) ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยในทุกช่วงอายมีุพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

ค ำส ำคญั: นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ พฤติกรรมการท่องเท่ียว การรับรู้ข้อจ ากัดในการท่องเท่ียว 
 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1587 

Abstract 
The objective of this research is to test the effects of age of Thai female backpackers on their backpacking 

travel behavior and perceived travel constraints. It is hypothesized that different age groups of Thai female 
backpackers would differ in backpacking travel behavior and the level of perceived travel constraints. This study is a 
quantitative study using a set of questionnaires to collect data, including demographic questions, backpacking travel 
behavior scale, and perceived travel constraints scale. Using One-way ANOVA analysis, the data from 278 Thai 
female backpacker participants were analyzed. The result showed different age groups of Thai female backpackers 
(teenager, adult, and the elderly) did not significantly differ in backpacking travel behavior as well as the level of 
perceived travel constraints which suggested that Thai female backpackers, whether young or old, had a similar 
pattern of backpacking travel behavior and perceived an approximate level of travel constraints. 
 
Keywords: Backpacker, Travel Behavior, Perceived Travel Constraint  
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนั นอกจากการท่องเท่ียวจะเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และช่วยในการพฒันา
ประเทศในภาพรวมแลว้ การท่องเท่ียวยงัส่งผลดีต่อตวับุคคลท่ีได้ออกเดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่าจะท าให้เกิดความ
เพลิดเพลิน ไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ หรือท าให้เกิดการพฒันาตนเอง ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน มีความพึง
พอใจในชีวติเพ่ิมข้ึน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึนได ้(Pols & Kroon, 2007; Sirgy, Kruger,Lee, & Yu, 2011; Toda et al., 2004) 
และการศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวยงัไดรั้บความสนใจในกลุ่มนกัวชิาการในวงกวา้งมากข้ึน เพ่ือใหท้ราบถึง
แรงจูงใจและความตอ้งการของนักท่องเท่ียว อันจะน าไปสู่แนวทางในการพฒันาสินค้าและบริการเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และส่งผลต่อให้ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความความกา้วหนา้ไปมากข้ึน 

การท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีก าลังได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ และไดมี้การศึกษาถึงประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้สามารถรับรู้ไดห้ลงัจากไดเ้ดินทาง
ท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นทกัษะความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน (Pearce, Murphy, & Brymer 2009) มีการจดัการกบัอารมณ์ของ
ตนเองไดดี้มากข้ึน หรือมีมุมมองต่อโลกและคนรอบขา้งท่ีเปล่ียนไป (Chen, Bao, & Huang, 2014; Chen & Huang, 
2017) ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 18 ประเทศท่ีไดรั้บการเลือกจาก Hostelworld.com ใหเ้ป็นประเทศท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ในปี 2018 จึงท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้จากทัว่ทุกมุมโลก 
แต่อยา่งไรก็ตามหากพิจารณากลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยแลว้ กลุ่มนักท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้ท่ีเป็นคนไทยนั้นยงัคงมีจ านวนท่ีน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติ และ
นอกจากนั้ นจะเห็นว่าจ านวนนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้จะถูกพบเห็นเป็นคนไทยได้น้อยมาก ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากเหตุผล อาทิ วฒันธรรมการท่องเท่ียวของคนไทย ท่ีให้ส าคญักบัการพกัผ่อนท่ีสะดวกสบาย แตกต่างจาก
รูปแบบการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ หรือจากความกลวัในเร่ืองความปลอดภยัจากการท่องเท่ียว ความตอ้งการเพ่ือน
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ร่วมทางท่ีสามารถไวใ้จได ้หรือในเร่ืองงบประมาณท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามภาพนักท่องเท่ียว
หญิง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยนั้น สามารถพบเห็นไดม้ากข้ึน และเป็นท่ียอมรับของสังคมมาก
ข้ึน ประกอบกบัในประเทศไทยเองก็มีนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงรุ่นใหม่เพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งมีบุคคลท่ีช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผูห้ญิงกล้าออกมาเดินทางโดยใช้ส่ือบันทึกออนไลน์ (Online blog) เช่น I Roam Alone โดยม้ิน 
มณฑล กสานติกุล (www.iroamalone.com) เป็นตน้ และเม่ือปีท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
จดัท าโครงการ “Women’s Journey Thailand” ข้ึนเพ่ือเป็นการดึงดูด และกระตุน้นักท่องเท่ียวผูห้ญิงจากทั้ งในและ
ต่างประเทศใหต้ดัสินใจออกท่องเท่ียวกนัมากข้ึน ส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวผูห้ญิงมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้จดัเป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั  ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ขอ้จ ากดักบัผูห้ญิงท่ีมีความสนใจอยากท่องเท่ียวรูปแบบน้ี และอายอุาจเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจออกเดินทางท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ การศึกษาคร้ังน้ีจึง
มุ่งเน้นถึงความเช่ือมโยงของช่วงอายท่ีุต่างกนัของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงชาวไทย ต่อพฤติกรรมความถ่ีใน
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ รวมไปถึงต่อการรับรู้ขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆ ท่ีน่าจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอาย ุ
โดยมีสมมติฐานวา่อายขุองนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีต่างกนั จะท าใหมี้พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และ
การรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีต่างกนั ในการศึกษาน้ีส ารวจโดยใหน้กัท่องเท่ียวกรอกแบบสอบถาม 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ของผูห้ญิงไทยต่อไปไดใ้นอนาคต 
  
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียวหญิงไทยท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 

2. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลช่วงอายขุองนักท่องเท่ียวหญิงไทยท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ต่อการรับรู้
ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 

3. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ต่อไป 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการด าเนินการวจิยั 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้เพศหญิงชาวไทยจ านวน 278 คน โดยค านวณจาก
อตัราส่วนเพศของคนไทย คือ เพศชาย 49 เปอร์เซนต์ เพศหญิง 51 เปอร์เซนต์ จากจ านวนประชากร 66,188,503 คน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) และจากจ านวนนักท่องเท่ียวไทยเท่ียวภายในประเทศไทย จ านวน 22,297,642 คน 
(กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)โดยตั้งสมมติฐานวา่ทั้งสองเพศมีอตัราการ
ท่องเท่ียวเท่ากนั พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นเพศหญิงจ านวน 11,371,794 คน และเน่ืองจากยงัไม่มีการเก็บขอ้มูล
จ านวนนกัท่องเท่ียวแบบแยกประเภทของการท่องเท่ียว จึงไดมี้การประมาณตวัเลขจากขอ้มูลการส ารวจจาก Facebook 
page “Backpacker หาเพ่ือนท่ียวในและต่างประเทศ” ประกอบกบัการส ารวจดว้ยการสอบถามผูป้ระกอบการ Hostel 
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จากขอ้มูลการส ารวจดงักล่าวประเมินวา่มีนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงเป็น 1 เปอร์เซนต ์ของนกัท่องเท่ียวหญิงไทย
ทั้งหมด ซ่ึงน ามาค านวณไดจ้ านวนนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยทั้งหมด 113,717 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคือ นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทย ท่ีเป็นเป็นสมาชิก Facebook page 
“Backpacker หาเพ่ือนท่ียวในและต่างประเทศ” จ านวน 278 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (1973) ดงัน้ี 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 
เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N แทน ขนาดประชากร คือ 113,717 คน 
e แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

ส าหรับงานวจิยัน้ี ยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้6% 
 

แทนค่า   𝑛 =
113,717

1+(113,717)(0.06)(0.06)
= 278 คน 

 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 
 3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และสถานภาพสมรส 

3.2.2 มาตรวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ในงานวจิยัน้ีถามถึงความถ่ีในการท่องเท่ียวแบบสะพาย
เป้ของผูต้อบแบบสอบถามในช่วงระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา ตวัอยา่งค าถาม เช่น ท่านเดินออกเดินทางท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้ (backpacking) เป็นจ านวนเท่าใดในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา เป็นตน้ มาตรวดัน้ีมีขอ้ค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ 
โดยให้ผูต้อบประเมินตนเองบนมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ช่วง  ตั้งแต่ 1 คือ ไม่เคยเลย ถึง 5 คือ มากกว่า 6 คร้ัง 
การคิดคะแนนคือ หากผูต้อบไดค้ะแนนจากการตอบมาตรมากเท่าใด แสดงวา่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้
มากเท่านั้น 

3.2.3 มาตรวดัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว โดยขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว หมายถึง ปัจจยัใดก็ตามท่ีส่งผล
กระทบในการยบัย ั้ง หรือเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ซ่ึงมีทั้งหมดสามดา้นยอ่ยคือ ขอ้จ ากดั
ดา้นสุขภาพ (จ านวน 3 ขอ้) ขอ้จ ากดัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (จ านวน 2 ขอ้)  และขอ้จ ากดัดา้นภาระต่าง ๆ 
(จ านวน 4 ข้อ) ผู ้ตอบประเมินตนเองบนมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ช่วง ว่าตนมองข้อจ ากัดแต่ละข้อว่ามี
ความส าคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบสะพายเป้มากนอ้ยเพียงใด ตั้งแต่ 1 คือ ไม่มีความส าคญัเลย ถึง 5 คือ ส าคญั
มากท่ีสุด การคิดคะแนนการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว คือหากผูต้อบมีคะแนนจากการตอบมาตรน้ีมากเท่าใด จะ
แสดงวา่มีระดบัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้มากเท่านั้น 
 3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเก็บขอ้มูลจากสมาชิก
ของ Facebook page “Backpacker หาเพ่ือนเท่ียวในและต่างประเทศ” โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online survey) 
ซ่ึงไดข้อความอนุเคราะห์ผูดู้แล Facebook page “Backpacker หาเพ่ือนเท่ียวในและต่างประเทศ” ในการช่วยโพสต ์
(post) แบบสอบถามในการวิจยัลงในหนา้แรกของเพจ และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนสมาชิกนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้
หญิงมาเขา้ร่วมการวจิยัน้ี  
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจยัน้ี ไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการอธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และการ
วิเคราะห์เชิงแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ข้อจ ากัดในการ
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ทั้ งสามด้าน (ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านภาระต่าง ๆ) และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ระหวา่งนกัท่องเท่ียวหญิงในช่วงอายวุยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอาย ุ
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี ซ่ึงมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 278 คน โดยอายขุองกลุ่มตวัอยา่งมี

อายตุั้งแต่ 18 ปี จนถึง 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ วยัรุ่น ( 18-24 ปี) วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน 
(25-50 ปี) และวยัสูงอาย ุ(50 ปีข้ึนไป) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอายอุยูใ่นช่วงวยัวยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 74.1 รองลงมาคือช่วงวยัรุ่น และวยัสูงอายุ โดยคิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 4.7 ตามล าดบั และสถานภาพสมรสของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มากกวา่ก่ึงหน่ึงมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 83.1 อีกทั้งยงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.2 และรองลงมาคืออาชีพอิสระ/รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 19.8 ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 
  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1591 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ (n=278) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

ช่วงอาย ุ   
วยัรุ่น (18-24 ปี) 59 21.2 
วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน (25-50 ปี) 206 74.1 
วยัสูงอาย(ุ 50 ปีข้ึนไป) 13 4.7 

รวม 278 100 
สถานภาพสมรส   

โสด 231 83.1 
สมรส 30 10.8 
หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 27 6.2 

รวม 278 100 
อาชีพ   

นกัเรียน/นกัศึกษา 38 13.7 
พนกังานเอกชน 123 44.2 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 40 14.4 
อาชีพอิสระ/รับจา้งทัว่ไป 55 19.8 
อ่ืน ๆ 22 7.9 

รวม 278 100 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทย

ในช่วงอายตุ่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA ปรากฏวา่ ค่าสถิติทดสอบ F(2,275) = 0.824, p =0.440 แสดงวา่ช่วงอายุ

ท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ไม่วา่นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยจะมีอายุเท่าใด ก็มีค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีใกลเ้คียงไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั 

ตัวแปร ช่วงอายุ n M S.D. F p F-test 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพาย
เป้ 

วยัรุ่น 59 4.23 0.858 0.824 0.440 ns 

วั ย ผู ้ ใ ห ญ่ ห รื อ วั ย
ท างาน 

206 4.14 0.823    

วยัสูงอาย ุ 13 4.41 0.747    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของจ ากดัในการท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยในช่วง

อายตุ่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏค่าสถิติทดสอบ One-way ANOVA ในขอ้จ ากัดด้านสุขภาพ (F(2,275) = 0.314 , p 

=0.440)แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ในช่วงอายท่ีุต่างกนั มีการรับรู้ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (F(2,275) = 0.501, p =0.606) และดา้นภาระต่าง 
ๆ  (F(2,275) = 1.737, p =0.178) หมายความวา่ ไม่ว่านักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยจะมีอายอุยู่ในช่วงใดก็ตาม 
ต่างมีระดบัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวทั้งสามดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั 

ตัวแปร ช่วงอายุ n M S.D. F p F-test 

ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ วยัรุ่น 59 4.17 0.715 0.314 0.731 ns 

วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน 206 4.22 0.698    

วยัสูงอาย ุ 13 4.33 0.707    

ขอ้จ ากดัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 

วยัรุ่น 59 3.98 0.856 0.501 0.606 ns 

วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน 206 4.06 0.833    

วยัสูงอาย ุ 13 4.23 0.725    

ขอ้จ ากดัดา้นภาระต่าง ๆ วยัรุ่น 59 3.87 0.832 1.737 0.178 ns 

วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน 206 4.07 0.740    

วยัสูงอาย ุ 13 4.13 0.839    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
5. การอภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของอายุของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงชาวไทย ต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ วา่นกัท่องเท่ียวในช่วงอายุ
ท่ีต่างกนัออกไปนั้นจะมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีต่างกนัหรือไม่ โดยจากการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดผ้ลดงัน้ี 
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 การศึกษาพบวา่ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ในช่วงวยัรุ่น (18-24 ปี) ช่วงวยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน (25-50 ปี) และช่วง
วยัสูงอายุ (50 ปีข้ึนไป) ไม่ได้ส่งผลท าให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้แตกต่างกนัแต่อย่างใด และผลยงั
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ทั้ งสามด้าน ได้แก่ ดา้นสุขภาพ ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นภาระต่าง ๆ ซ่ึงผลไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้หญิงไทยในช่วงอายุท่ีแตกต่างกันนั้ น มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีคลา้ยคลึงกัน คือออก
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้บ่อยคร้ังพอ ๆ กนั กล่าวไดว้า่อายไุม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออกเดินทางแบบสะพาย
เป้ของนกัท่องเท่ียวหญิงไทย อีกทั้งนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ในแต่ละช่วงอาย ุไม่วา่จะอายมุากหรือนอ้ย ต่างก็มีการ
รับรู้ข้อจ ากัดในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้ นอายุจึงไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ของนกัท่องเท่ียวหญิงไทย 
 ผลจากงานวจิยัน้ีเป็นท่ีน่าสงัเกต เน่ืองจากในงานวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจงัหวดัภูเก็ตนั้นพบผล
ท่ีแตกต่างไป คือ พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยพบวา่นกัท่องเท่ียววยัรุ่น
จะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีต ่ ากว่าช่วงวยัอ่ืน (พีรกานต์ ศิริรักษ์ และ ณักษ์ กุลิสร์ , 2554) ซ่ึงได้ผล
เช่นเดียวกบังานวิจยัของศรีประภา ชยัวรวฒัน์ (2545) ท่ีไดศึ้กษาในกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศเก่ียวกบัการด าน ้ าชม
ประการัง นอกจากนั้นผลจากงานวิจยัน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของ Nyaupane และ Anderick (2007)  ท่ี
พบว่าช่วงอายุท่ีต่างกนัของกลุ่มนักท่องเท่ียวในรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีความแตกต่างในการรับรู้
ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียว โดยพบว่านักท่องเท่ียววยัรุ่น และวยัสูงอายุมีการรับรู้ขอ้จ ากดัดา้นภาระต่าง ๆ มากกว่าวยั
ผูใ้หญ่หรือวยัท างาน เพราะเป็นวยัท่ีภาระเก่ียวกบัการเงินมีความส าคญั 
 
6. บทสรุป 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียวหญิงไทยท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียว
แบบสะพายเป้ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียวหญิงไทยท่ี
ช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ต่อการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ โดยมีสมมติฐานว่าอายขุอง
นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีต่างกนั จะท าให้มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการ
ท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีต่างกนั การวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยใน Facebook page 
“Backpacker หาเพ่ือนเท่ียวในและต่างประเทศ” จ านวน 278 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 
survey) 
 ผลการวิจยัพบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ช่วงวยัท่ีต่างกนัของนกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้
หญิงชาวไทย (วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่หรือวยัท างาน และวยัสูงอายุ) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 
และการรับรู้ขอ้จ ากดัทั้งสามดา้นในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (ดา้นสุขภาพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ
ดา้นภาระต่าง ๆ) ท่ีต่างกนั หมายความวา่นกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทยในทุกช่วงอายมีุพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบสะพายเป้ และการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) การวดัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ในงานวิจยัน้ี วดัเพียง
ความถ่ีในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ ซ่ึงอาจยงัไม่ครอบคลุมพฤติกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร ดงันั้นงานวจิยั
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ในอนาคตอาจเพ่ิมตวัแปรเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้อ่ืน ๆ เช่น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวแบบ
สะพายเป้ (จ านวนวนัต่อคร้ัง) หรืองบประมาณท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ เป็นตน้ 2) จากผลการวเิคราะห์พบวา่
นกัท่องเท่ียวแบบสะพายเป้หญิงไทย ไม่วา่จะในช่วงอายใุดมีระดบัการรับรู้ขอ้จ ากดัในการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้เฉล่ีย
ค่อนขา้งสูงในทุกดา้น ดงันั้นในการส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวแบบสะพายเป้เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวหญิงไทยมาก
ข้ึน เพ่ือตอบรับกบัจ านวนท่ีพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมากในประเทศไทยท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ี ผู ้
ประกอบกิจการท่องเท่ียวควรมีการจดัการหรือออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ท่ีสามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการ และลดขอ้จ ากดัท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ได ้เช่น จดักิจกรรมการท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ ไม่
ตอ้งใชก้ าลงักายมากนกั เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในดา้นร่างกาย เป็นตน้  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
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ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นแรงใจให้ผูว้ิจัยมาโดยตลอด รวมไปถึงเพื่อนทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือ และ
นกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมงานวจิยัช้ินน้ี ท าใหง้านวจิยัน้ีเสร็จส้ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. สรุปสถานการณ์พกัแรม จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน และ

รายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืน[ออนไลน]์. 2561. แหล่งท่ีมา https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10596 [23 
มีนาคม 2562]. 

พีรกานต ์ศิริรักษ ์และณกัษ ์กลิุสร์. (2554). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต. วารสารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 2(1), 96-108. 

ศรีประภา ชยัวรวฒัน์. (2545). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอุทยาน
แห่ง ชาติหมู่เกาะชา้ง. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, สาขาการตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ. 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ[ออนไลน์]. 2560. แหล่งท่ีมา https:// 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx, [23 มีนาคม 2562]. 

Chen, G., & Huang, S. S. (2017). Toward a theory of backpacker personal development: Cross-cultural validation of 
the BPD scale. Tourism Management, 59, 630-639. 

Chen, G., Bao, J., & Huang, S. (2014). Developing a scale to measure backpackers’ personal development. Journal 
of Travel Research, 53(4), 522-536. 

Nyaupane, G. P., & Andereck, K. L. (2008). Understanding travel constraints: Application and extension of a leisure 
constraints model. Journal of travel research, 46(4), 433-439. 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1595 

Pearce, P. L., Murphy, L., & Brymer, E. (2009). Evolution of the backpacker market and the potential for Australian 
tourism. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism. 

Pols, J., & Kroon, H. (2007). The importance of holiday trips for people with chronic mental health 
problems. Psychiatric Services, 58(2), 262-265. 

Sirgy, M. J., Kruger, P. S., Lee, D. J., & Yu, G. B. (2011). How does a travel trip affect tourists’ life satisfaction?. 
Journal of Travel research, 50(3), 261-275. 

Toda, M., Makino, H., Kobayashi, H., Nagasawa, S., Kitamura, K., & Morimoto, K. (2004). Medical assessment of the 
health effects of short leisure trips. Archives of Environmental Health: An International Journal, 59(12), 717-
724. 

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. 
 


