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ชื่อเร่ือง: ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว 

 ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 

ชือ่-สกุล: สุชาดา ธโนภานุวัฒน 

หนวยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ป:  2562     

บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความ     

พึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย  

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใชศึกษา คือผูสูงอายุและคนพิการทีเ่ดินทางหรือเคยเดินทางมาทองเที่ยว

เกาะเกร็ด ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย  

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความ

คาดหวังและความพึงพอใจดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ยของความคาดหวัง

รองลงมา คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจรองลงมา คือดานกิจกรรมการทองเที่ยว 

ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือทางลาดเชื่อมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถ 

ใชงานไดอยางสะดวก รองลงมา คือขาดความรวมมือของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเพ่ือรองรับผูสูงอายุและ 

คนพิการ ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาที่มีมากที่สุด คือควรทําทางลาดเชื่อมจากโปะใหเขาถึง  

ขางในตัวเรือเพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการที่น่ังวีลแชรสามารถเข็นขึ้นลงไดดวยตัวเอง รองลงมา คือดูแลรักษา      

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหอยูในสภาพดีอยางสมํ่าเสมอ    

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการ พบวามี

ความพึงพอใจและความคาดหวังตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และดานกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง สวนองคประกอบอ่ืนๆ 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    

 

คําสําคัญ:  ผูสูงอายุและคนพิการ โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด  
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Abstract 
 

 This research aimed to study and compare differences between the expectation and 

satisfaction of the elderly and the disabled towards tourism management under the Universal 

Design Community Model Project in Koh Kret, Nonthaburi. The population of the research was the 

elderly and the disabled who were visiting or used to visit Koh Kret. The samples were selected 

using a convenience sampling method. The interviews were used as the research tool for 

surveying expectations and satisfactions of the elderly and the disabled towards tourism 

management under the Universal Design Community Model Project in Koh Kret, Nonthaburi. 

 The results revealed that, overall, the expectation and satisfaction of the elderly and the 

disabled on tourism management under the Universal Design Community Model Project in      

Koh Kret, Nonthaburi were at a high level. The findings on the expectation reported the highest 

score in terms of tourist attractions and facilities respectively. As for the satisfaction, the findings 

reported the highest score in terms of tourist attractions, followed by the satisfaction in terms of 

tourism activities. The most common problems and obstacles were the impracticability of the 

pontoon ramp for the elderly and the disabled, and the lack of community cooperation in 

managing tourism to support the elderly and the disabled respectively. The recommendations for 

further improvement were that the pontoon ramp should be mounted onto the boat floor in 

order that the elderly and the disabled with wheelchairs could wheel themselves when boarding 

or descending from the boat, and the facilities should always be maintained in good condition 

respectively.        

 The findings revealed that the differences between the expectation and satisfaction of 

the elderly and the disabled towards tourism management under the Universal Design 

Community Model Project in Koh Kret, Nonthaburi, in terms of tourist attractions and tourism 

activities, were statistically significant at .05. The findings on the satisfaction reported a higher 

score than those on the expectation. However, there were no statistically significant differences in 

terms of other factors.  
 

Keywords:   the elderly and the disabled, the Universal Design Community Model Project in  

Koh Kret 
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