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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอเปนหัวขอดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

4. แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 

6. แนวคิดเกี่ยวกับอารยสถาปตย 

7. โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

9.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง   

   1) ทฤษฎีความคาดหวัง  

    วรูม (Vroom, 1964) นักจิตวิทยา กลาววา การที่บุคคลจะกระทํา สิ่งใดสิ่งหน่ึงยอมมีความคาดหวัง

วาจะไดรับความสําเร็จเปนผลตอบแทนจากการกระทํา จึงเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theory) วาการที่บุคคลจะกระทําการใดๆ ยอมข้ึนอยูกับปจจัย 4 ประการ ไดแก 

(1) ผลตอบแทนที่เขาไดรับน้ันมีเหมาะสมกับบทบาทที่เขาเปนอยูเพียงใด 

(2) ความพอใจหรือไมพอใจตอผลที่เขาไดรับ 

(3) เมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นแลวเขาตองเปนผูไดรับผลประโยชนน้ันอยางแนนอน 

(4) เขายอมมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 

ความคาดหวังของบุคคลจึงเปนแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลน้ันพยายามที่จะทําในสิ่งที่จะทําใหตนเอง

ไดรับความสมหวังตามความคาดหวัง ดังน้ันจึงเปรียบเสมือนความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 

รอบบิ้นและจูดจ (Robbins and Judge, 2013) กลาววา บุคคลจะมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑความ

นาจะเปนในการรับรู ซึ่งจะทําใหเกิดการใชความพยายามเพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ ตลอดจนข้ึนกับวิธีการ

ซึ่งเขามองถึงคุณคาที่เปนผลลัพธน้ันเปนทฤษฎีกระบวนการ ซึ่งเสนอแนะวากอนที่บุคคลจะปฏิบัติ เขาจะ

พิจารณาวาจะมีความสามารถและมีความพยายามที่จะใหไดผลลัพธที่ตองการหรือไม โดยจะแสดงในรูปของ

ความสัมพันธระหวางความพยายามที่ใชในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
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    สวนที่ 1 ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายาม (Effort-performance expectancy) 

เปนสวนประกอบสวนที่หน่ึงของทฤษฎีความคาดหวังที่เกี่ยวของกับความนาจะเปนความคาดหวังผลการ

ปฏิบัติงานจากความพยายามเปนสวนที่แสดงถึงความพยายามในดานตางๆ ที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสามารถกระตุนใหพนักงานเกิดความคาดหวังจากการใชความพยายามในการปฏิบัติงานสูง โดยจัดการ

ฝกอบรม ใหการสนับสนุนพนักงาน ตลอดจนการกําหนดเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน เปนตน  

   สวนที่ 2 ความคาดหวังผลลัพธจากการปฏิบัติงาน (Performance-outcome expectancy) กลาวคือ 

เปนสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและระบบรางวัล พนักงานจะพิจารณา

ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานน้ัน ซึ่งเปนความคาดหวังจากการใชความพยายามในการทํางาน 

เมื่อบุคคลรับรูวาความพยายามของเขาจะนําไปสูผลลัพธที่ตองการ เขาจะพยายามปฏิบัติงานไมใหพลาด 

เพื่อใหไดผลลัพธตามที่เขาตองการ 

  สวนที่ 3 คุณคาความพอใจในผลลัพธ (Valence of outcomes) หมายถึง คุณคาของความพึงพอใจ ซึ่ง

เปนผลลัพธที่เปนไปไดของแตละบุคคลจากการปฏิบัติ หรือคุณคาความพึงพอใจที่คาดไวลวงหนาวาจะไดรับ 

(Anticipated satisfaction) แตถาองคการและสมาชิกขององคการจะตองการผลลพัธ ผลลัพธอาจจะดึงดูดใจ

ไมเทากัน บางคนอาจจะมองวาตองการผลลัพธที่มีลักษณะเฉพาะ แตบางคนอาจไมคิดเชนน้ัน ทําใหบุคคลตอง

ศึกษาคุณคาหรือสวนประกอบของผลลัพธ บุคคลจะมีการคาดหวังความพึงพอใจลวงหนาของแตละผลลัพธซึ่ง

เรียกวา คุณคาความพอใจในผลลัพธ เมื่อผลลัพธเปนที่นาพึงพอใจ คุณคาความพอใจจะเปนบวกแตเมื่อผลลัพธ

ไมเปนที่นาพึงพอใจคุณคาความพอใจจะเปนลบ และเมื่อผลลัพธที่มีทั้งลักษณะเปนที่นาพึงพอใจและไมนาพึง

พอใจคุณคาความพอใจในผลลัพธจะเทากับศูนย ทฤษฎีความคาดหวังเสนอวา บุคคลจะมีการกระทําเพื่อ

ตอบสนองความตองการ ถา (1) เขามีความคิดวาความพยายามจะนําไปสูการปฏิบัติงาน ถาไมสามารถเกิด

ความพยายามดวยตนเองไดอาจกระตุนโดยการฝกอบรม การใหการสนับสนุน การกําหนดเปาหมายการ

ทํางานที่ชัดเจน เปนตน (2) เขาคิดวาการทํางานจะนําไปสูผลลัพธ ไดแก รางวัล คาตอบแทน ซึ่งอาจจะเปน

รางวัลที่กําหนดข้ึนจากผลงาน หรือการใหตามสถานการณ (3) เกิดคุณคาความพอใจในผลลัพธ (Anticipated 

satisfaction หรือ valence) ถาตองการใหคุณคาความพอใจผลลัพธเปนบวก จะตองอาศัยการกําหนดความ

ตองการ และจัดรางวัลใหสอดคลองกับความตองการ 

 2) ความหมายของความคาดหวัง 

พรทิพย เดชนิติรัตน (2544) ความคาดหวังเปนกระบวนการความรูสึกนึกคิดและการคาดการณของ

บุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยสิ่งน้ันอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมความรูสึกนึกคิดหรือคาดการณน้ันอาจมี

ลักษณะเปนการประเมินคาโดยใชมาตรฐานของตนเปนเครื่องวัด ความคาดหวังอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ

ปจจัยสวนบุคคล ภูมิหลัง ประสบการณ และความสนใจ ซึ่งความคาดหวังน้ันอาจนําไปสูความพึงพอใจหรือไม

พึงพอใจของบุคคล 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2544) ไดใหความหมายวา เปนความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ 

หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดข้ึนของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดย

คาดหวังหรือตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองตองการหรือความหวังเอาไว 
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มัลลิกา เกื้อปญญา (2542) ใหความหมายของความคาดหวังวา เปนแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลน้ัน

พยายามที่จะทําในสิ่งที่จะทําใหตนเองไดรับความสมหวังตามความคาดหวัง จึงเปรียบเสมือนความตองการที่ยัง

ไมไดรับการตอบสนอง 

นวลจันทร เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) ไดใหความหมายวา ความมุงหวัง หรือคาดคะเนของบุคคลที่มีตอ

คนอื่นใหกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ตนปรารถนาใหเปนไปในอนาคต 

 สรุปไดวา ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือการคาดคะเนตอสิ่งที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง

โดยเปนการคิดลวงหนาไวกอน ซึ่งอาจจะเปนไปตามที่คิดไวหรือไมก็ได โดยความคาดหวังของแตละบุคคลจะมี

ความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความคิดและความตองการที่ตางกัน โดยความคาดหวังอาจกอใหเกิดความเช่ือมั่น

ในสิ่งที่จะกระทําในอนาคต ทําใหเกิดความนาจะเปนที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดคิดหรือคาดหวังไวได 

 

    3) องคประกอบของความคาดหวัง ประกอบดวย (รัตนา สุขะนินทร, 2547) 

 1. บริการที่พึงประสงค (Desired Service) เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังไววาจะไดรับหรือปรารถนา

ที่จะไดรับซึ่งระดับของความปรารถนาน้ันข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคลและความเช่ือของนักทองเที่ยวที่มี

ตอการบริการที่ไดรับ 

 2. บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) เปนระดับตํ่าสุดของการบริการที่นักทองเที่ยวจะยอมรับ

ไดโดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจซึ่งความคาดหวังระดับน้ีเกิดจากการรับรูของนักทองเที่ยวตอทางเลือกของผู

ใหบริการอื่นๆ 

    3. บริการที่คาดการณ (Predicted Service) เปนระดับการใหบริการนักทองเที่ยวที่คาดกวาจะไดรับ

จากผูใหบริการในขณะที่นักทองเที่ยวพบปะกับผูใหบริการ การบริการที่คาดการณน้ีมีผลกระทบโดยตรงตอ

การกําหนดระดับบริการที่พึงประสงค 

 4) ลักษณะความคาดหวังท่ีมีผลตอการบริการหรือการทองเท่ียว 

 พาราซุรามานและซีแธมล (Parasuraman and Zeithaml,1990) ไดศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพ

บริการพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังบริการมี 4 ปจจัย คือ 

1. ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเลาปากตอปาก ขอมูลที่ไดรับทราบเกี่ยวกับคุณภาพบริการจาก

เพื่อนหรือคนที่รูจัก ซึ่งเคยไดไปใชบริการในสถานบริการแหงน้ันมาแลว จะทําใหผูฟงเกิดความคาดหวังวาจะ

ไดรับสิ่งดีๆที่ทราบตามมา 

2. ความคาดหวังที่เกิดจากความตองการสวนตัวของผูใชบริการ ซึ่งเปนความตองการที่แตกตางกัน

ของแตละบุคคลข้ึนอยูกับภูมิลําเนาของบุคคลน้ัน 

3. ความคาดหวังที่เกิดจากประสบการณในอดีต 

4. ความคาดหวังที่เกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธของผูใหบริการ 

โดยอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอความคาดหวัง คือ การสรุปตัดสินใจภายใตอิทธิพลทั่วๆไป ของการ

โฆษณา คือ ราคา ปจจัยน้ีมีบทบาทในการกอใหเกิดความคาดหวัง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมของผูใชบริการที่

มีความคาดหวังในบริการอยูแลว ในทั้ง 4 ประการน้ี จะเปนตัวกําหนดคุณภาพที่ผูใชบริการคาดหวัง 
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2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

     1) ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction theory) 

     ความพึงพอใจเกิดจากสิ่งจูงใจซึ่งจะมีอิทธิพลในการชักจูงใหบุคคลแสดง พฤติกรรมตางๆ จะเกิดข้ึน

เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองแลว ดังน้ันการจูงใจจึงเปนสิ่งเรา เพื่อใหแสดงพฤติกรรม (Behavior) ใน

ทิศทางที่ตองการซึ่งนําไปสูผลลัพธ (Results) เชน การไดรับรางวัล ถาผลลัพธน้ันสอดคลองกับความตองการ

ของบุคคลก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)  

   ความพึงพอใจ เปนทัศนคติอยางหน่ึงที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะ

ทราบวาบุคคลใดมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการ

ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยออมดวยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ันและการ

แสดงความคิดเห็นตองตรงกับความรูสึกจริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจน้ันได (อุดมศักด์ิ แนวจิต, 2544) 

      2) ความหมายของความพึงพอใจ  

      ไพศาล ซุมวงศ (2550) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความประทับใจ หรือการที่มี

เจตคติที่ดีตอการกระทําของบุคคลหรือการทํางานน้ันๆ 

    วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดใหความหมายวา เปนความรูภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน 

ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งน้ันๆ อยางไร ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดรับการ

ตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจหากไมไดรับการ

ตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสิ่งที่ตนต้ังใจไววามีมากหรือนอย  

       โวลแมน (Wolman, 1973) อธิบายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกมีความสุขเมื่อคนเรา

ไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายความตองการหรือแรงจูงใจ 

       กูด (Good, 1973) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความพึง

พอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งน้ัน 

      วรูม (Vroom, 1964) ใหความหมายวา ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 

จนสามารถใชแทนกันได โดยไดใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคําน้ีวา เกิดจากผลจากการที่บุคคลเขาไปมี

สวนรวมในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 

    สรุปไดวาความพึงพอใจ เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมีตอ

สิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยไมสามารมองเห็นรูปธรรมได นอกจากน้ีความพึงพอใจยังเปนความรูสึกดานบวกของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวังหรือเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงสามารถตอบสนองความตองการ

ใหแกบุคคลได โดยความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล 

   3) ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารและการวัดความพึงพอใจ  

   อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจตอการบริการวา เปนเปาหมายสําคัญที่ 

ผูใหบริการทั้งหลายตางหากลยุทธทางการจัดการและการตลาดมาประยุกตใช โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ําอีก ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับบุคคลหลายฝาย คือ 

1. ผูใหบริการ คือ ผูที่กอใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการ 
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2. ผูรับบริการ คือ ผูที่เขามารับบริการ โดยมีความมุงหวัง ตองการที่จะไดรับความสะดวกสบาย 

ความรวดเร็ว และคุณภาพการบริการที่ดี 

   กิตติพงศ จิรวัสวงศ (2554) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจของลูกคา เปนแนวทางที่นํามาใชใน

การวัดสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ โดยองคกรจะตองเฝาติดตามขอมูลที่เกี่ยวของ การยอมรับของ

ลูกคาถึงความสามารถขององคกรในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาโดยจะตองกําหนดวิธีการในการ

รวบรวมและใชขอมูลอยางมีประสิทธิผลดวย   

   วิทวัส รุงเรืองผล (2552) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจของลูกคาวา การวัดความพึงพอใจของ

ลูกคาจะตองดําเนินการอยางมีหลักการ ดังน้ี 

1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการประเมินไปเพื่อใชประโยชนในดานใด และใชเพื่ออะไร 

2. กําหนดปจจัยที่จะใชวัดความพึงพอใจ โดยตัวช้ีวัดที่ใชวาตัวใดเปนปจจัยที่ตองการวัดจะตองไม

ซ้ําซอน มีการประเมินความสําคัญของปจจัยแตละตัว เพื่อนํามาถวงนํ้าหนักในการวัดความพึงพอใจรวม 

3. กําหนดเกณฑที่ใชในการวัด โดยสวนใหญนิยมใช likert scale ดวยการใหคะแนนความ      

พึงพอใจแตละปจจัยตามคะแนนที่กําหนด 

4. กําหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ ซึ่งจะตองทําการกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง 

       ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาวถึง ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 

วาเปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูใน

การทํางานของผลิตภัณฑ/บริการกับความคาดหวังของลูกคา ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑ/บริการตํ่ากวา

ความคาดหวัง ลูกคาก็จะไมพึงพอใจ ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑ/บริการเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิด

ความพึงพอใจ และถาผลการทํางานของผลิตภัณฑ/บริการสูงกวาความคาดหวังมาก ลูกคาก็จะเกิดความพึง

พอใจอยางมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึก คุณคา ที่ผูบริโภคไดรับจากความคาดหวังที่จะใชผลิตภัณฑ/บริการ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ/บริการน้ัน นักการตลาดและฝายอื่นๆ ที ่เกี่ยวของจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม (Added value) ทั้งคุณคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจาก

การตลาด (Marketing) ตลอดจนยึดหลักการสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality) คุณคาที่เกิดจากความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) ซึ่งคุณคาที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุน

ของลูกคา (Cost) หรือราคาสินคา/บริการ (Price) 
        ความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ/บริการ (Product/ Service competitive 

differentiation) เปนการออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ/บริการ หรือบริษัทใหแตกตางจากคูแขงขัน 

ซึ่งความแตกตางน้ัน จะตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได ความ

แตกตางทางการแขงขันประกอบดวย (1) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product differentiation) (2) ความ

แตกตางดานบริการ (Services differentiation) (3) ความแตกตางดานบุคลากร(Personal differentiation) 
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และ (4) ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image differentiation) ซึ่งความแตกตางเหลาน้ีเปนตัวกําหนด

คุณคาเพิ่มสําหรับลูกคา (Customer added value)  

        คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา (Total customer value) เปนการรับรูในรูปของตัวเงิน

ทางดานเศรษฐกิจ หนาที่และผลประโยชนทางดานจิตวิทยาที่ลูกคาคาดหวังที่จะไดรับจากตลาด หรือเปน

ผลรวมของผลประโยชนหรืออรรถประโยชน (Utility) จากผลิตภัณฑหรือบริการใดบริการหน่ึง คุณคา

ผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวย ความแตกตางดาน

ผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดาน บุคลากร และความแตกตางดานภาพลักษณ ความ

แตกตางทั้งสี่ดานน้ีกอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑ 4 ดานเชนกัน คือ คุณคาดานผลิตภัณฑ (Product value) 

คุณคาดานบริการ (Service value) คุณคาดานบุคลากร (Personnel value) และคุณคาดานภาพลักษณ 

(Image value) คุณคาทั้ง 4 ประการรวมเรียกวา คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคา  

     การวัดความพึงพอใจมีหลายวิธี ดังน้ี (ภนิดา ชัยปญญา, 2542) 

(1) การใชแบบสอบถามซึ่งผูออกแบบสอบถามตองทราบความคิดเห็น โดยสามารถทําใหใน

ลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ 

(2) การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยตรง ตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีเพื่อให

ไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด 

(3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ ดวยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไมวา

จะแสดงออกโดยการพูด กริยา และทาทาง ซึ่งวิธีน้ีตองอาศัยการสังเกตอยางจริงจังและมีระเบียบแบบแผน 

  วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2538) ไดใหแนวคิดความพึงพอใจไววา การวัด ความพึงพอใจเปนวิธี

หน่ึงที่ใชกันอยู เพื่อทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ เปนสิ่งที่บริษัทเช่ือวามีคุณคาและ

ควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลูกคาในการใหบริการ ผูบริการขององคกรตองมีความ

รับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผล และไดผลดีอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การสํารวจความพึง

พอใจจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการ การวัดความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ

พนักงาน มีเกณฑในการวัดที่ลูกคา มักอางอิงถึงดังตอไปน้ี  

        1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะสิ่งอํานวยความสะดวกทาง

กายภาพ อุปกรณ บุคลากร และวัสดุการติดตอสื่อสาร  

        2. ความเช่ือมั่นวางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตามสัญญาที่ใหไว

และมีความนาเช่ือถือ 

        3. การตอบสนองตอผูรับริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะชวยเหลือผูรับบริการ

และพรอมที่จะใหบริการในทันที  

        4. สมรรถนะของผูใหบริการ (Competence) หมายถึง การมีความรูความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

        5. ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพออนโยน ใหเกียรติ มีนํ้าใจ และเปน

มิตรตอผูรับบริการ 
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       6. ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความนาเช่ือถือ ซึ่งเกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ

ของผูใหบริการ 

   7. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูสึกมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน 

ช่ือเสียง การปราศจากความรูสึกเสี่ยงอันตรายและขอสงสัยตางๆ รวมทั้งการรักษา ความลับของผูรับบริการ  

       8. การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการไดงาย ไดรับความ

สะดวกในการติดตอ 

       9. การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใหขอมูลดานตางๆ แกผูรับบริการ ใชการ

สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจและรับฟงเรื่องราวที่ผูรับบริการรองทุกข  

      10. การเขาใจและรูสึกผูรับบริการ (Customer understanding) หมายถึง การทําความ เขาใจและ

รูจักผูรับบริการ รวมทั้งความตองการของผูรับบริการของตน 

        สรุปไดวา ความพึงพอใจที่มีตอการบริการ เปนการแสดงความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการเมื่อ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจจะกอใหเกิดการกลับมาใชซ้ํา ซึ่งการวัดความพึงพอใจสามารถวัด

ไดหลายวิธี อาทิ การใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสังเกต โดยกระบวนการในการวัดจะตองใชวิธี

วิจัยเพื่อใหไดผลในการวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียว 

1) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียว   

Adhikary M. (1995) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดการไวใน Management of Ecotourism ดังน้ี 

 1. Strategy หมายถึง กลยุทธที่จะสะทอนใหเห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหวางวัตถุประสงค การ

จัดลําดับความสําคัญ การควบคุมและขอบเขตของกิจกรรมตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการเลือก

กลยุทธที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งตองประกอบไปดวยกลยุทธในการวางแผน การดําเนินงานที่สามารถปฏิบัติได และ

ตองเปนไปตามนโยบายของการทองเที่ยวแหงชาติดวย เชน บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวจะตองมี

เปาหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถหากลยุทธที่เหมาะสมที่นําไปสูเปาหมายน้ัน  

2. Structure หมายถึง โครงสรางในองคกร ซึ่งควรจะเกี่ยวของกับการจัดลําดับช้ันและการแบงหนาที่

ใหเหมาะสม เพราะโครงสรางที่ดีจะตองเปนกุญแจที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จใน การจัดการทองเที่ยว 

อยางไรก็ตาม โครงสรางองคกรยังข้ึนอยูกับรูปแบบของ RASI ดวย ซึ่ งหมายถึง ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) อํานาจหนาที่ (Authority) การสนับสนุน (Support) และขาวสารขอมูล (Information)  

3. System หมายถึง ระบบในการจัดการทองเที่ยว ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึงระบบการ

จัดการขอมูล ระบบการดําเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาดและระบบ

อื่นๆ ดวย โดยทุกระบบตองมีการประสานความรวมมือกัน และมีความสัมพันธกันในทุกข้ันตอน  

4. Staff บุคลากรนับเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะ

บุคคลที่ทําหนาที่บริการนักทองเที่ยวจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคัดสรรบุคคลที่มีความละเอียด
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รอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว ดวยความเต็มใจ มีความ

จริงใจซื่อสัตย ทํางานดีประสบผลสําเร็จและสามารถทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจเปนสําคัญ  

 5. Skill ในการทํางานทุกอยางจะตองอาศัยความชํานาญ งานจึงจะดีและมีประสิทธิภาพ โดยข้ึนอยู

กับปจจัย 3 อยาง คือ ความรู ทักษะ และทัศนคติตองาน ความรูในงานเปนสิง่จําเปนอันดับแรกในการที่จะทํา

ใหการทํางานตาง ๆ มีประสิทธิภาพ ความรูไมไดหมายถึงเพียงแตรูวาจะทําอะไร แตตองรูทุกอยางวาคืออะไร 

ที่ไหน อยางไร และทําไม รวมทั้งเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชได ซึ่งความรูน้ันอาจเปนทางการและไม

เปนทางการ ซึ่งไดมาจากประสบการณในการทํางานก็ได ดังน้ันผูที่ทํางานดานการทองเที่ยวควรจะมีทั้งความรู

และทักษะในงานที่เกี่ยวของ เฉพาะสาขาดวย เพราะธุรกิจดานการทองเที่ยวตองการผูที่มีความรูและทักษะ

เฉพาะทางเปนพิเศษ  

6. Style หมายถึง การรวมตัวกันระหวาง Staff และSkill แตละคนจะมีรูปแบบในการดําเนินงานที่

ตางกันโดยปกติแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

  6.1 Top down style หมายถึง การสั่งการจากสวนบนลงสูสวนลาง หรือจากผูบังคับบัญชา 

รูปแบบน้ีนักทองเที่ยวสวนใหญไมพอใจเพราะไมชอบถูกสั่งใหทําตามแตมักจะชอบ มัคคุเทศกที่มีสวนรวม

พูดคุยใหคําแนะนํามากกวา   

6.2 Democratic Style หรือ Bottom – up ซึ่งตรงขามกับรูปแบบแรก รูปแบบน้ีจะเปน

การรวมกันในการวางแผนการจัดการไดรับความรวมมือจากทุกฝายจึงมักประสบผลสําเร็จในการจัดการ  

7. Share หมายถึง การแบงปนเวลาการแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นความรูซึ่งนําไปสูการ

จัดการทองเที่ยวไดดีที่สุด นักทองเที่ยวแตละประเทศมีความแตกตางกันในหลายๆ ดานการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจะทําใหไดรับความรูและประสบการณมากมายที่เปนประโยชนนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปน 

โดยเฉพาะผูที่เริ่มจะทําธุรกิจทางการทองเที่ยวไดนําขอมูลตางๆ มาวางแผนเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ทฤษฎี 6 As เปนกรอบแนวคิดเพื่อใชในการจัดการการทองเที่ยวโดยบูฮาลิส (Buhalis, 2000) กลาว

ไววาสิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกสิ่งหน่ึงในการพัฒนาการทองเที่ยว คือ ความตองการของนักทองเที่ยว ซึ่งมี

ความสําคัญในการนํามาวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด และกรอบแนวคิดในการ

วิเคราะหความตองการของนักทองเที่ยว 6As ประกอบดวย สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Attractions) 

ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) โปรแกรมการทองเที่ยว 

(Available package) กิจกรรมการทองเที่ยว (Activities) และการบริการเสริม (Ancillary Service) อันมี

รายละเอียดดังน้ี 

สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Attractions) ถือเปนองคประกอบหลักในสถานที่ทองเที่ยวเพราะแหลง

ทองเที่ยวตองมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวอยางใดอยางหน่ึงใหนักทองเที่ยวเดินทางเย่ียมชม ซึ่งสิ่ง

ดึงดูดใจยอมแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรทางการทองเที่ยว นอกจากน้ันภาพลักษณทางการ

ทองเที่ยวรวมไปถึงคาเขาชมแหลงทองเที่ยวก็มีสวนในการดึงดูดใจของนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชมแหลง

ทองเที่ยวดวย 
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ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) เปนองคประกอบที่นักทองเที่ยวใชเปนปจจัยในการ

ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตางๆ เสนทางหรือเครือขายคมนาคมขนสงที่สามารถเขาถึงแหลง

ทองเที่ยวถือเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่จําเปน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงกันระหวางแหลงทองเที่ยวหน่ึง

กับแหลงทองเที่ยวที่อยูบริเวณใกลเคียง รวมไปถึงที่จอดรถ สถานีรถไฟ ทาเรือหรืออากาศยาน เพื่อใหธุรกิจ

ขนสงสามารถนํานักทองเที่ยวเขาถึงยังแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกและปลอดภัย หากมีความสะดวกในการ

เดินทางเที่ยวชมก็จะชวยเสริมอรรถรสในการทองเที่ยวไดมาก  

สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) เปนองคประกอบพื้นฐานที่ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว

บริการนักทองเที่ยวที่เขามายังแหลงทองเที่ยวน้ันใหไดรับความสะดวกสบายและความประทับใจเกิดความรูสึก

ปลอดภัยทําใหนักทองเที่ยวอยากใชเวลาในการทองเที่ยวนานข้ึน เชน ที่พัก รานอาหาร ภัตตาคาร โทรศัพท 

แผนที่ รานขายของ เปนตน 

โปรแกรมการทองเที่ยว (Available package) เปนการจัดโปรแกรมทองเที่ยวสําเร็จรูปสําหรับ

นักทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเปนการเตรียมการ โดยเจาของโรงแรม รีสอรท หรือ

หนวยงานภาครัฐ ที่อาจจัดเปนโปรโมช่ันในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ใหมีความนาสนใจของนักทองเที่ยว 

กิจกรรมการทองเที่ยว (Activities) คือ กิจกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวสามารถกระทําไดในระหวาง

เดินทางทองเที่ยว โดยมีอยูหลายรูปแบบ นักทองเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ อาทิเชน 

กิจกรรมทางอากาศ ทางนํ้า และบนบก กิจกรรมผจญภัยเปนอีกกิจกรรมที่ไดรับความนิยมในกลุมนักทองเที่ยว

ผูรักความทาทาย ตองการความแปลกใหม และทดสอบกําลังของตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจําเปนตองมีผูมี

ทักษะความรูในกิจกรรมน้ันๆ คอยแนะนําและดูแลในเบื้องตน เชน การปนหนาผา การโรยตัว การกระโดดรม 

ยิงปนบีบีกัน การดํานํ้าลึก และการลองแกง เปนตน แตถานักทองเที่ยวที่รักสุขภาพ กิจกรรมที่นิยม คือ การ

ทําสปา ขัดผิว นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สองสัตว ดูนก เดินปา ทองเที่ยวประเพณี

วัฒนธรรม ลองแพ และอื่นๆอีกมากมาย เปนตน 

การบริการเสริม (Ancillary Service) เปนบริการที่นอกเหนือจากบริการข้ันพื้นฐานสําหรับ

นักทองเที่ยว เชน ธนาคาร ไปรษณีย โรงพยาบาล รานอินเตอรเนต เปนตน โดยปกติการบริการน้ีภาครัฐจะ

เปนผูจัดหาและพัฒนาเพื่อบริการแกประชาชนของตนเอง ซึ่งถือไดวาเปนผลพลอยไดในการใหบริการแก

นักทองเที่ยว  

ทฤษฎี 6 As ของบูฮาลิส เมื่อนํามาวิเคราะหนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวก็

จะทําใหทราบถึงความตองการดานตางๆ ที่จะสามารถนํามาจัดการและพัฒนาการทางการทองเที่ยวได 
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2) ทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบการทองเท่ียว  

ดิกคแมน (Dickman, 1996) กลาววาสิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางย่ิง 

เพราะเปนสิ่งที่จูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว ณ สถานที่น้ัน ซึ่งสามารถแบงแยกเปนสถานที่สําคัญ

ทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแหงชาติ เทศกาลตางๆหรือสถานที่ ที่มีความสวยงามเปน

เอกลักษณและเปนที่โดงดัง และโดยทั่วไปสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกวาหน่ึงอยาง 

อาทิ อุทยานประวัติศาสตร ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคา เชน สถาปตยกรรมที่นาสนใจ ความเปนมา 

ประวัติศาสตร ฯลฯ  

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เชน  

- สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural attractions)      

  - สิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางข้ึน (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษยจัดข้ึน ซึ่งเปน

สาเหตุใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังแหลงทองเที่ยว เชน สวนสนุก และกิจกรรมการประชุม (Meeting, 

Incentive, Exhibition, Convention (MICE))  

- สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)  

- สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ (Social attractions)   

2. กิจกรรม (Activities)  

สถานที่ทองเที่ยวควรจัดใหมีกิจกรรมตางๆ (Activities) ที่นักทองเที่ยวสามารถทําในชวงเวลาที่พํานัก

และทองเที่ยว ณ สถานที่น้ัน เพื่อเพิ่มความนาสนใจของการทองเที่ยวและชวงเวลาพักผอนของนักทองเที่ยว 

กิจกรรมตางๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวดวย อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การจับจายใชสอย กิจกรรมทางทะเล เชน ดําน้ํา วายน้ํา เปนตน (Dickman, 1996)  

กิจกรรมในแหลงทองเที่ยว เชน  

- กิจกรรมเดินปา  

- กิจกรรมดูนก  

- กิจกรรมสองสัตว  

- กิจกรรมแสง ส ีเสียง ในสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ เปนตน  

3. การเขาถึง (Access)  

สภาพการเขาถึง (เสนทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสูแหลงทองเที่ยวน้ันๆ มีความ

สะดวกสบาย เหมาะตอการเดินทางทองเที่ยวมากนอยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทาง จากจุดศูนยกลาง

การทองเที่ยวมาสูแหลงทองเที่ยว เชน ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะเปนศูนยกลาง การทองเที่ยวของพื้นที่น้ัน 

เปนตน พิจารณาจากลักษณะการเดินทางวาเปนอยางไร เชน โดยรถยนต เรือ หรือการเดินเทา สภาพของ

เสนทางเอื้ออํานวยตอการเดินทางมากนอยเพียงใด มีสภาพเปนถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน ถา

เปนแมน้ําลําคลอง ตองใชเรือหรือแพ มีสิ่งกีดขวางหรือไม และถาเปนทางเทา สภาพทางเดินดีหรือไม ระยะ

ทางเดินเหมาะกับนักทองเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะสะดวกหรือยาก และคาวาจางแพงหรือถูก เปนตน 
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ดังน้ัน ตัวแปรที่ใชในการประเมินสภาพการเขาถึง อาจพิจารณาไดจาก ความสะดวก อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง

การเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสภาพถนน 

การคมนาคมขนสงและความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหลงทองเที่ยว (Access) เชน  

- เที่ยวบิน  

- การตรวจคนเขาเมือง  

- รถโดยสารสาธารณะ  

- สภาพถนนหนทาง  

นอกจากน้ีการเขาถึงในแหลงทองเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถทําใหนักทองเที่ยวรูจักและทําให

นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวน้ันไดงายข้ึน เชน การลงเว็บไซต เปนตน  

4. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities)   

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการข้ันพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนตอการทองเที่ยว และระบบ

สาธารณูปการ ซึ่งมีอยูในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถจะใชได อยางสะดวกสบายมากนอย

เพียงใด เชน ที่พักแรม รานอาหารและเครื่องด่ืม สถานเริงรมย สถานบริการอื่นๆ ระบบไฟฟา ประปา 

โทรศัพท สถานรักษาพยาบาล สถานีตํารวจ หรือระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะพิจารณาทั้ง

ปริมาณและคุณภาพควบคูกันไปและถาหากในบริเวณแหลงทองเที่ยวน้ันไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง

ครบถวน ก็จะพิจารณาถึง ความสะดวกและความใกลไกลที่จะไปอาศัยใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

แหลงชุมชนขางเคียงไดยากงายเพียงใด ดังน้ัน ตัวแปรที่ใชในการประเมินสิ่งอํานวยความสะดวก อาจพิจารณา

ไดจาก ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การใหบริการบานพัก สถานบริการตาง ๆ ระบบ สื่อความหมาย

และระบบการจัดการ  

สิ่งอํานวยความสะดวก ณ แหลงทองเที่ยว (Destination amenities) เชน  

- รานอาหาร  

- รานคาตางๆ เชน รานขายของ บริษัทบริการการทองเที่ยว รานของที่ระลึก  

- การบริการอื่นๆ อาทิ รานตัดผม การบริการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว รานเชารถ 

- ระบบสาธารณูปโภค  

- ตูเอทีเอ็ม  

- สถานีตํารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ  

5. ที่พัก (Accommodation)  

สถานที่ทองเที่ยวควรมีจํานวนที่พักที่เพียงพอ พรอมทั้งมีความหลากหลายดานราคาและการบริการ

และมีความเหมาะสมตอสถานที ่และที่พักควรอยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยวมากนัก ทําใหนักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางมายังแหลงทองเที่ยวไดงายและมีความปลอดภัยที่พักในแหลงทองเที่ยว (Accommodation) เชน 

โรงแรม รีสอรท บังกะโล เกสตเฮาส อพารทเมนท ฯลฯ  
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พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแบงองคประกอบของการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท ดังน้ี  

1. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) ไดแก การมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เชน 

ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการดานอุตสาหกรรมขนสง เชน การขนสงทางอากาศ ทางบก และ

ทางน้ํา ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหลง

ทองเที่ยว (Attraction)   

2. การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (Accommodation) ที่ตองการคางคืนไดแก ที่พักประเภท

ตางๆ เชน โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส โฮมสเตย ที่พักแรมประเภทตางๆ จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ

ตางๆกัน ซึ่งจะทําใหมีราคาและบริการในระดับตางๆกัน ไดแก ภัตตาคาร สระวายน้ํา ฟตเนสเซ็นเตอร ซาวนา 

ศูนยกลางธุรกิจและสิ่งอํานวยความสะดวก  

 3. แหลงทองเที่ยว (Attraction) นับเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดของการเดินทาง เพราะ

เปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจเปนแหลงธรรมชาติที่มีความโดดเดน เชน 

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เชน ปราสาทพนมรุง แสดงถึงความรุงเรืองของอาณาจักรขอม 

การทองเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน เรียนรูถึงภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนโบราณสถานยุคเกาแก

กอนประวัติศาสตร เชนวัฒนธรรม บานเชียง เปนตน  

 4. กิจกรรมการทองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist activities และ 

Recreational activities) นับเปนองคประกอบที่สําคัญในยุคปจจุบันเพราะการทองเที่ยวมิไดหมายถึง เพียง

แคการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ความงดงามของธรรมชาติเทาน้ัน แตเปนการที่นักทองเที่ยวไดมี

โอกาสทํากิจกรรมตางๆ ไดแก การเดินปา การลองแกงในแมน้ํา การปนหนาผา การดําน้ํา การตกปลาหมึกใน

ทะเลลึก ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบาน เชน การดํานา การเกี่ยวขาว การวมพิธีบายศรีสูขวัญ 

เปนตน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเปนประสบการณที่อยูในความทรงจําของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมัก

กอใหเกิดการกระจายรายได  

  5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีใหนักทองเที่ยว (Ancillary) อาทิเชน บริการดานรานอาหาร 

โรงพยาบาล ไปรษณีย สถานีบริการนํ้ามัน รานคา รานขายของที่ระลึก หองสุขา เปนตน  

3) แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของแหลงทองเท่ียว  

แหลงทองเที่ยวเปนจุดที่นาสนใจของนักทองเที่ยว ซึ่งตองประกอบดวยองคประกอบหลายๆ อยาง

ผสมผสานกัน  

Mill & Morrison (1992) กลาวโดยสรุปวา แหลงทองเที่ยวตองประกอบดวยสิ่งดึงดูดใจ 

(Attractions) ในดานความสวยงาม ความนาประทับใจ สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ในเรื่องที่พัก 

รานอาหาร รานขายของที่ระลึก หรือบริการอื่นๆ ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ในเรื่องระบบการสื่อสาร 

และสาธารณูปโภค การขนสง (Transportation)  

McIntosh & Goeldner (1986) ไดใหความเห็นตรงกันวา แหลงทองเที่ยวตองประกอบดวย

ทรัพยากรทองเที่ยวธรรมชาติ ปจจัยพื้นฐาน ระบบการขนสง สิ่งอํานวยความสะดวก การตอนรับอยางมิตร

ไมตรี และทรัพยากรทองเที่ยวดานวัฒนธรรม  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

17 

 

Burkart & Medlik (1981) กลาวโดยสรุปวา แหลงทองเที่ยวตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 

3 ประการ คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอื่นๆ (Amenity) 

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) กลาวโดยสรุปวา การที่จะใหมีนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชมทรัพยากรใดๆ 

ก็ตาม ยอมข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. ทรัพยากรการทองเที่ยวจะตองมีสิ่งดึงดูดใจ เชน ความสวยงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถานที่ สถานที่ทางประวัติศาสตร เปนตน  

2. ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน มีบริการอํานวยความสะดวก นํ้าประปา 

ไฟฟา การสื่อสาร การขนสง ที่พักแรม อาหาร นําเที่ยว จําหนายสินคาที่ระลึก เปนตน  

3. ทรัพยากรทองเที่ยวจะตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึง เปนปจจัยสําคัญของทรัพยากร ทองเที่ยวที่

ตองมีเสนทางหรือโครงขายคมนาคมที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวน้ันตลอดจน สามารถเช่ือมโยงกัน ระหวาง

แหลงทองเที่ยวกับบริเวณใกลเคียง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําแนวคิดองคประกอบการทองเที่ยว (5A) คือ สิ่งดึงดูดใจทางการ

ทองเที่ยว ความสามารถในการเขาถึง สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว และการบริการเสริม มา

ใชในการศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

4. แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอาย ุ

     1) ความหมายของผูสูงอาย ุ

     ผูสูงอายุ เปนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีผูนิยามความหมาย

ของผูสูงอายุไวดังน้ี 

           องคการสหประชาชาติ ไดใหนิยามวา "ผูสูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ

มากกวา 60 ปข้ึนไป (60+) โดยเปนการนิยามนับต้ังแตอายุเกิด สวนองคการอนามัยโลกยังไมมีการใหนิยาม

ผูสูงอายุ โดยมีเหตุผลวาประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการนิยามผูสูงอายุตางกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม 

(Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพรางกาย (Functional markers) เชน ในประเทศที่เจริญแลวมักจัด

ผูสูงอายุนับจากอายุ 65 ปข้ึนไป หรือบางประเทศอาจนิยามผูสูงอายุตามอายุกําหนดใหเกษียณงาน (อายุ 50 

หรือ 60 หรือ 65 ป) หรือนิยามตามสภาพของรางกาย โดยผูหญิงสูงอายุอยูในชวง 45 - 55 ป สวนชายสูงอายุ

อยูในชวง 55 - 75 ป 

 สําหรับประเทศไทย "ผูสูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความวาบุคคลซึ่งมีอายุ

เกินกวาหกสิบปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

 บรรลุ ศิริพานิช (2542) ไดใหคําจํากัดความของคําที่ใชเรียกผูสูงอายุ แบงตามการเรียกไดดังน้ี        

1) เรียกตามกายภาพ “คนแก คนชรา คนเฒา” (The Agen, Aging, Old man) 2) เรียกตามอายุมากหรือ

นอยตามปฏิทิน ไดแก “ผูสูงอายุ”(Elderly, Older Persons) และ 3) เรียกตามสภาพตามสังคมเรียกวา 
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“ผูใหญผูอาวุโส” (Senior Citizens) แตปจจุบันในประเทศไทยจะใชคําวา “ผูสูงอายุ” เปนสวนมาก เพราะ

เปนคําที่ใชแลวไมไดบงช้ีวาแกหรือชรา แตในวงการนานาชาติองคกรสหประชาชาติ ปจจุบันตกลงใชคําวา 

“Older Persons” 

          จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2543) ไดกลาวถึงการกําหนดเกณฑเกี่ยวกับผูสูงอายุวามีหลายเกณฑ แตที่

นิยมใชโดยทั่วไปมี 4 เกณฑ ดังน้ี 

1) การใชอายุเปนเกณฑ ใชตัวเลขอายุเปนหลัก ในสังคมสมัยด้ังเดิมมักกําหนดอายุ 45 หรือ 50 ป แต

ในสังคมสมัยใหมกําหนดเกณฑที่ 60 หรือ 65 ปเปนหลัก 

2) การใชระดับความสามารถในการทําหนาที่ของรางกายเปนเกณฑ ยึดหลักการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความเสื่อมของรางกาย แบงเปน 4 เกณฑยอยคือ 

- สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะและการรับรูลดลง การสูญเสียความแข็งแรงของกลามเน้ือฟน 

และความฉับไวของสติปญญา การเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมตางๆ ลดลง 

 - การเปลี่ยนแปลงของรูปรางหนาตา เชน ผมหงอก ผมรวง หัวลาน ฟนรวง ผิวหนังเหี่ยวยน หลังคอม 

เปนตน 

          - การเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรม เชน การมีสวนรวมในสังคมลดลง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

ประจําวันลดถอยลง ตองพึ่งพาคนอื่นมากข้ึน 

 - การเปลี่ยนแปลงระดับการทํางานของรางกาย ระดับเมตะโบลิซึมลดลง ปริมาณออกซิเจนเขาสู

สมองลดลง สมรรถภาพการทํางานของไต หัวใจ ระบบยอยอาหาร เสื่อมสภาพลง รวมไปถึงสภาพจิตใจที่หดหู   

เศราสรอย และเสื่อมสภาพทางกายดวย 

  3) การใชเกณฑเวลาโดยอางอิงเหตุการณในประวัติศาสตร หรือความสามารถในการจดจําเรื่องราว

ตางๆ ที่ผานมา เปนตัวกําหนดการสูงอายุ เชน ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

  4) การใชสภาวะทางสังคมเปนเกณฑ ใชจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต บทบาทในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชน เปลี่ยนบทบาทจากพอแมมาเปนปูยาตายาย การเกษียณอายุราชการ 

         2) การแบงกลุมผูสูงอาย ุ

         ผูสูงอายุ คนชรา หรือคนแก หมายถึง วัยสุดทายของวงจรชีวิต โดยเริ่มต้ังแตวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุม

สาว วัยผูใหญ จนถึงวัยชราหรือชวงปจฉิมวัย คือ อายุ 60 ปข้ึนไป อันเปนวัยสุดทายของชีวิต (ศรีเรือน แกว

กังวาล, 2549) ไดแบงชวงวัยสูงอายุออกเปน 4 ชวง ไดแก  

        1) ชวงไมคอยแก (The Young-Old) อายุประมาณ 60-69 ป ซึ่งอาจตองประสบความเปลี่ยนแปลงชีวิต

หลายดาน เชน การเกษียณอายุ การจากไปของเพื่อนสนิท คูครอง รายไดลดลง การสูญเสียตําแหนงทางสังคม  

        2) ชวงแกปานกลาง (The Middle-Aged Old) อายุประมาณ 70-79 ป เปนชวงที่เริ่มเจ็บปวย และ

เพื่อนๆ ลมหายตายจาก และเขากิจกรรมนอยลง 

        3) ชวงแกจริง (The Old-Old) อายุประมาณ 80-90 ป เปนชวงที่ปรับเขากับสภาพแวดลอมยากข้ึน   

ซึ่งข้ันน้ีไมวุนวายสังคมภายนอกมากนัก ตองการความเปนสวนตัว 
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        4) ชวงแกจริงๆ (The Very Old-Old) อายุประมาณ 90-99 ป ผูสูงอายุในชวงน้ีมีจํานวนที่คอนขาง

นอย และมักมีปญหาดานสุขภาพ รวมถึงวัยน้ีไดผานวิกฤติการณในชีวิตมากพอสมควร 

บรรลุ ศิริพานิช (2548) ไดแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามอายุและภาวะสุขภาพทั่วๆไป ดังน้ี 

1) ผูสูงอายุระดับตน ชวงอายุ 60-70 ป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยายังไมเปลี่ยนแปลงไป

มากยังสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ 

2) ผูสูงอายุระดับกลาง ชวงอายุ 71-80 ป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีระวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลง

ไปแลวเปนสวนใหญ ทําใหการชวยเหลือตนเองบกพรอง เริ่มตองการความชวยเหลือในบางอยาง 

3) ผูสูงอายุระดับปลาย ชวงอายุ 80 ปข้ึนไป ระดับน้ีสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไป

อยางเห็นไดชัด บางคนมีความพิการ บางคนชวยเหลือตนเองไมได บางอยางจึงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

         จากแนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ เห็นไดวาผูสูงอายุเปนวัยที่บุคคลมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปตามมาตรฐาน

หลักสากล และระเบียบราชการของประเทศไทย ดังน้ันจึงสามารถใชเกณฑอายุ 60 ปข้ึนไปเปนเกณฑกําหนด

เรียกผูสูงอายุได 

5. แนวคิดเก่ียวกับคนพิการ  

             1) ความหมายของคนพิการ 

             องคการอนามัยโลก (WHO, 2006) ใหความหมาย ความพิการวาหมายถึง เปนความเสียเปรียบของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เกิดจากความชํารุด หรือความสามารถบกพรอง เปนผลทําใหบุคคลน้ันไมสามารถแสดง

บทบาท หรือกระทําอะไรใหเหมาะสมสอดคลองตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมได  

  สวนประเทศไทยก็ไดมีประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (คณะกรรมการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ใหความหมายของคนพิการไวดังน้ี        

“คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมทาง

สังคม เน่ืองจากมีความบกพรองทางการเห็นการไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 

สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนเปน

พิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจําวันหรือเขาไป

มีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนด (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ, 2550) 

สรุปไดวา “คนพิการ” หมายถึง ผูที่มีความเสียเปรียบ ความพิการ และความบกพรอง ซึ่งเปนผลทําให

ไมสามารถดูแลตนเองไดทั้งหมดหรือบางสวน เน่ืองจากมีความบกพรอง ทางการเห็น การไดยิน การ

เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู และพิการ ทางออทิสติก หรือความ

บกพรองอื่นใด ไมวาจะเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตามและมีความจาเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือ

ดานหน่ึงดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคล

ทั่วไป โดยไดรับสิทธิ โอกาสในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และไดรับการยอมรับในศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
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2) ประเภทของความพิการ 

ประเภทของความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง

ประเภทและหลักเกณฑความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กําหนดประเภทความพิการไว 7 ประเภท       

ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

1) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก  

   1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตา

ขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต 

(20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศา 

             1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ

การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดการ

เห็นของสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับต้ังแต 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 

สวน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแยกวา 6 สวน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลาน

สายตาแคบกวา 30 องศา  

           2) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก 

              2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไป

มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผาน

ทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่นความถ่ีที ่500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขาง

ที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลข้ึนไป 

             2.2 หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อตรวจวัดการไดยินโดยใช

คลื่นความถ่ีที ่500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความ

ดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

             2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิต ประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองทางการสื่อ

ความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ เปนตน 

3) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก 

              3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือการ

สูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา

ออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางานมือ เทา แขน ขา 
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   3.2 ความพิการทางรางกาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือความผิดปกติของ

ศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน 

4) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก 

   4.1 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิต ประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองหรือความ

ผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด 

   4.2 ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทางพัฒนา การดานสังคม ภาษา

และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกติ

น้ันแสดงกอนอายุ 2 ปครึ่ง ทั้งน้ีใหรวมถึงการวินิจฉัยกลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เชน แอสเปอเกอร 

(Asperger) 

          5) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชากวาปกติ 

หรือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกติน้ันแสดงกอนอายุ 18 ป 

6) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะดานการเรียนรู ซึ่งเปนผลมาจากความ

บกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรู

พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและระดับสติปญญา 

7) หลักเกณฑกําหนดความพิการทางออทิสติก ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทางพัฒนาการ

ดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและ

ความผิดปกติน้ันแสดงกอนอายุสองปครึ่ง ทั้งน้ีใหรวมถึงการวินิจฉัยออทิสติกสเปกตรัมอื่น  ๆเชน แอสเปอรเกอร 

6. แนวคิดเก่ียวกับอารยสถาปตย 

 1) ความเปนมาของอารยสถาปตย 

อารยสถาปตย (Universal Design) เกิดข้ึนเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากจํานวนของคน

พิการมีมากข้ึน และสิ่งของเครื่องใชที่มีอยูก็เปนอุปสรรคสําหรับคนเหลาน้ัน ดังน้ัน ในป ค.ศ. 1990 สมาคม

มาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกาจึงไดออกกฎหมายคนพิการ (The American Disabilities Act) ข้ึนเพื่อ

กําจัดอุปสรรคตอคนพิการโดยรับรองสิทธิของคนพิการใหทัดเทียมกับคนทั่วไป แตกฎหมายน้ียังใชไมไดกับ

สินคาหรือบริการทุกอยาง ผูริเริ่มแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คือ Ronald L. Mace ศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนคนพิการไดเริ่มตนทดลอง ออกแบบ ดัดแปลงของ

ใชสวนตัวของตนเอง หลังจากน้ันไดนําหลักการน้ีมาใชสําหรับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑสําหรับคนพิการ 
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และตอยอดจนเปนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อคนทั้งมวล โดยเนนความทัดเทียมของบุคคลทุกคนที่สามารถใช

ผลิตภัณฑ/บริการที่ออกแบบอยางเดียวกันได อันจะเปนสวนชวยลดความแปลกแยก/แตกตางของบุคคลใน

สังคม องคการสหประชาชาติพยายามเผยแพรและสงเสริมแนวคิดในเรื่องอารยสถาปตยเพื่อใหคนพิการไดรับ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดลอมตามโครงการPromotion of Non-

Handicapping Physical Environment for Disabled Persons มีการเผยแพรและสงเสริม เดือนธันวาคม 

ค.ศ.1995 ไดมีการเผยแพรหลักการของอารยสถาปตย เวอรช่ัน 1.1 (Universal Design Version 1.1) และ

พัฒนาเปนเวอรช่ัน 2.0 ออกเผยแพรเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1997 เปนการออกแบบสิ่งแวดลอม การสราง

สถานที่และสิ่งของตางๆ เพื่อใหทุกคนที่อยูในสังคมสามารถใชประโยชนจากสิ่งตาง  ๆไดอยางเต็มที่และเทาเทียม

กัน โดยไมตองมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง (พรวิทู โควคชาภรณ, 2557) 

2) ความสําคัญของอารยสถาปตย 

กฤษนะ ละไล (2556: 9-12) ไดกลาววา อารยสถาปตยเปนสิ่งสําคัญมีความจําเปนของโลกยุคปจจุบัน 

และอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวยเหตุผล 5 ประการ ดังน้ี  

(1) ผูสูงอายุกําลังจะลนโลก ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกําลังเดินไปสูความเปน

สังคมผูสูงอายุ มนุษยจะมีอายุยืนยาวข้ึนและตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความสะดวก 

และปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน ขอมูลจากองคการสหประชาชาติ (UN) ระบุวา ปจจุบัน 

ประชากรโลกมีจํานวนกวา 7,000 ลานคน มีผูสูงอายุที่อายุเกิน60 ปข้ึนไป จํานวน 893 ลานคน หรือคิดเปน

รอยละ 12.8 ในจํานวนน้ี มีผูที่มีอายุเกิน 100 ป มากถึง340,000 คน และมีแนวโนมวา ประชากรผูสูงอายุจะ

เพิ่มข้ึนอีกราว 200 ลานคน ภายในอีกไมเกิน 10 ปขางหนา หมายความวา ภายในป พ.ศ. 2565 จํานวน

ประชากรผูสูงอายุทั่วโลกจะมีมากกวา 1,000 ลานคน 

(2) ประชากรโลกจะมีคนพิการมากข้ึน คนพิการหรือคนที่จําเปนตองใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ในโลกยุคปจจุบัน และอนาคตจะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เพราะความพิการสวนใหญไมไดมาจากความพิการโดย

กําเนิดแลว แตเปนความพิการที่มาจากความเจ็บไขไดปวย และอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการที่มาจากสภาพ

ความแกชรา 

(3) กฎหมายบังคับใหทํา ในปจจุบันประเทศที่เจริญแลวทั่วโลก เชน ญี่ปุน อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี 

ฯลฯ มีการออกกฎหมายบังคับใหสถานที่สาธารณะ และตึกอาคารตางๆ จะตองจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก

เพื่อคนทั้งมวล อยางไรก็ตาม ในชวง 15 ปมาน้ี ประเทศไทยไดมีกฎหมายหลายฉบับออกมามีผลบังคับใช เชน 

กฎหมายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ ป พ.ศ. 2556 เปนตน ซึ่งมีผลบังคับใชใหการออกแบบสรางทําตึกอาคาร และสถานที่สาธารณะ

ทุกแหง จะตองมีอารยสถาปตย คือ ตองจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับคนพิการ และผูสูงอายุดวย

แลวเชนกัน 

(4) กติกาโลก อารยสถาปตย หรือ Universal Design เปนภาษาสากล และกติกาสากลของโลกยุค

ปจจุบัน และอนาคต ดังจะเห็นไดวาในทุกประเทศที่เจริญแลวพัฒนาแลว แมแตในบางประเทศที่กําลังพัฒนา 

ก็จะตองมีสิ่งเหลาน้ี ดวยเหตุน้ี “อารยสถาปตย” จึงเปนเสมือนดัชนีช้ีวัดความเจริญรุงเรืองของประเทศตางๆ 
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ในโลกยุคปจจุบันไดอีกทางหน่ึง ย่ิงตอนน้ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน เราย่ิงตอง

ตระหนักถึงเรื่องน้ีใหมาก เพราะถายังไมมีอารยสถาปตยในการปรับปรุงและพัฒนาบานเมือง เราก็จะไมเปนที่

ยอมรับในเวทีโลก เพราะน่ันเทากับวาเราไมดูแลไมใสใจผูสูงอายุ คนพิการ รวมถึงผูปวยพักฟน ยังมีการละเมิด

สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย ซึ่งอาจทําใหเราถูกมองวาเปนกลุมประเทศที่ยังลาหลังปาเถ่ือน 

(5) การออกแบบบานเมืองใหมีอารยสถาปตย แสดงใหเห็นถึงความไมประมาทในการดําเนินชีวิต 

เพราะวันหน่ึงเราเองอาจตองพึ่งพาอารยสถาปตย ตองใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ผูมีปญหาดานสุขภาพ 

หญิงต้ังครรภ เด็กเล็ก หรือมีภาระหนาที่ตองดูแลบิดามารดา/ผูสูงอายุ ซึ่งการปฏิบัติดวยความไมประมาทน้ี

เปนไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดอารยสถาปตย (Universal Design) 

ที่มา : http://imagineerremodeling.com/universal-design-home-remodeling/ 

3) หลักการของอารยสถาปตย  

หลักการออกแบบที่สําคัญของอารยสถาปตย มี 7 ประการ ไดแก (ไตรรัตน จารุรัตน, 2557; ทิพวัลย 

ทองอาจ, 2557; Universal design การออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม, 2557) 

3.1 ความเสมอภาค เทาเทียมกัน (Equitable Use) ทุกคนในสังคมใชงานไดอยางเทาเทียมกัน   

ไมแบงแยกและเลือกปฏิบัติ การออกแบบสรางความเทาเทียมกันในการใชสอยของผูใชที่อายุตางกันและตาง

ความสามารถ เชน การออกแบบเคานเตอรที่มีความสูงตางระดับ สําหรับใหบริการผูที่ใชรถเข็น (Wheel 

chair) หรือ เด็กสามารถใชงานไดอยางสะดวก 
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3.2 ความยืดหยุนในการใชงาน (Flexibility in Use) สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานได การ

ออกแบบรองรับการใชสอยจากผูใชที่หลากหลาย อาจมีหลายทางเลือกที่สามารถใชงานได สะดวกทั้งการใช

งานมือขวาหรือมือซาย อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานตามการเคลื่อนไหวของ

ตนเอง 

3.3 ใชงาย/เขาใจงาย (Simple and Intuitive Use) ใชรูปภาพเปนสัญลักษณสากล และสื่อสาร

ใหเขาใจไดงาย การออกแบบเรียบงาย สามารถใชงานไดงาย โดยไมตองคํานึงถึงประสบการณความรู ภาษา 

หรือระดับความชํานาญของผูใช เชน บัตรโทรศัพทที่มีรอยเวา เพื่อใหคนตาบอดสัมผัสรูไดวาจะตองใสดานไหน

เขาไปในเครื่องโทรศัพท หรือเครื่องอานบัตร ซึ่งเปนมาตรฐานของ JIS (Japanese Industrial Standards) 

และการใชรูปภาพเพื่อการคัดแยกขยะ เปนตน 

3.4 ขอมูลชัดเจน (Perceptible Information) ใหขอมูลที่เขาใจไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยการ

รับรูทางรางกายที่มากเกินไป การออกแบบควรมีปายสัญลักษณ หรือสีที่ตัดกับสภาพแวดลอมโดยรอบแนะนํา

การใชงานหลากหลายรูปแบบ เชน รูปภาพแสดงการใชสุขภัณฑ อักษรเบรลล และเสียงประกอบเปนตน 

3.5 ระบบปองกันอันตราย (Tolerance for Error) มีระบบปองกันความผิดพลาดในการใชงาน/มี

ผลกอใหเกิดอันตรายนอยที่สุด การออกแบบควรลดอันตราย หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึนไดโดยไมต้ังใจ หรือเตรียม

อุปกรณเพื่อใหเกิดความปลอดภัยไว เชน กรรไกรที่มีปลอกสวมแตสามารถตัดกระดาษ และใชงานไดปกติ 

พื้นผิวตางสัมผัสไวกอนถึงทางลาด ราวจับ เปนตน 

3.6 ใชแรงนอย (Low Physical Effort) สะดวกและไมตองออกแรงมาก เชน เครื่องชวยถอดและ

เสียบปลั๊ก ซึ่งเพียงแคบีบหรือกดที่ปลายของอุปกรณก็จะชวยใหดันปลั๊กไดงาย เปนตน 

3.7 ขนาดและพ้ืนท่ีใชงานท่ีเหมาะสมกับการเขาถึงและใชสอย (Size and Space for 

Approach and Use) มองเห็นไดชัดเจน ไมวาจะยืน หรือน่ังบนรถเข็น สะดวกในการใชงานทั้งการเอื้อมการ

จับ โดยปราศจากเงื่อนไขของขอจํากัดทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว เชน ขนาดของหองนํ้าที่เหมาะสมกับ

คนพิการ ออกแบบใหเหมาะสมตอการใชรถเข็นวีลแชร (Wheel chair) มีขนาดพื้นที่เพียงพอสําหรับหมุน หรือ

กลับรถเข็นไดภายในหองนํ้า เปนตน 

 4) อารยสถาปตยในประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคมจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในดานบริการขนสงสาธารณะ ดังน้ี 

(1) โครงการนํารอง (Pilot Project) “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหมใสใจคนพิการ” ที่ยึด

หลักการออกแบบเพื่อทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได (Universal Design) 

(2) ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตามแนวคิด เพื่อทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได (Universal 

Design) ในระบบขนสงรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) หรือรถไฟฟาใตดิน (MRT) ไดแกที่จอด

รถสําหรับคนพิการ ทางลาด ลิฟตหองนํ้าคนพิการ โทรศัพทสําหรับคนพิการ ปายบอกทางและสัญญาณเตือน 

จุดยึดรถเข็นและจุดจอดรถเข็นคนพิการ จอแสดงขอมูลขาวสารสําหรับผูโดยสาร รวมทั้งจะจัดใหมีลิฟตสําหรับ

ยกรถเข็นคนพิการ ในโครงการรถไฟสายสีมวงสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย และสายสีเขียว สวนการจัดใหมีลิฟต

ในสถานีรถไฟฟาดําเนินการครบแลว18 สถานีและในสถานีรถไฟสายทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สถานีพญาไท 
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(3) ปรับปรุงตัวรถโดยสารรถไฟเพื่อคนพิการเปนรถช้ันสองน่ังปรับอากาศโดยจัดใหมีสิ่งอํานวยความ

สะดวก ไดแก ลิฟตที่แยกสวนออกมาจากตูโดยสาร ภายในตูโดยสารมีอุปกรณยึดจับกับลอรถเข็นวีลแชรและมี

หองนํ้าสําหรับคนพิการใหบริการขบวนรถไฟ 1/2 กรุงเทพฯ เชียงใหมและขบวน 69/70 กรุงเทพฯ -หนองคาย 

และจะขยายดําเนินการในเสนทางสายใตและสายอื่นๆ ตอไป 

(4) สถานีรถไฟฟา (BTS) ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครจัดใหมีการติดต้ังลิฟตคนพิการและ

ผูสูงอายุ 18 ตัว ตามสถานีหลัก และจะขยายการติดต้ังลิฟตในสถานีรถไฟฟาอีก 56 ตัว ในป พ.ศ. 2557

รวมทั้งจัดใหมีทางลาด และ/หรือ guiding block เพื่อใหคนพิการสามารถเดินทางไปถึงสถานีรถไฟฟา BTS ได

โดยสะดวก พรอมทั้งมีเจาหนาที่ประจําจุดใหบริการแกคนพิการดวย 

 กรุงเทพมหานคร ใหความสนใจในเรื่อง อารยสถาปตย โดยขอความรวมมือจัดทําแท็กซี่วีลแชร 

เปนการอํานวยความสะดวกใหคนทุกคนเขาถึงบริการพื้นฐานจากภาครัฐได ทั้งยังชวยสรางภาพลักษณให

กรุงเทพมหานคร ขณะน้ีมีแท็กซี่วีลแชร 20 คัน และมีแผนที่จะเพิ่มข้ึนเปน 30 คัน 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่อยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดมีการปรับปรุงอุทยานแหงชาติประมาณ 40 แหงทั่วประเทศ อาทิ เขาใหญ ภูกระดึง เปนตน ให

มีทางลาด และหองนํ้าไวใหบริการคนพิการดวย 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดสรุปการจัดซื้อรถเมลโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซ

ธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน วงเงินกวา 13,600 ลานบาท เปนรถชานตํ่า ซึ่งเปนความเห็นสาธารณะที่

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดรวบรวมจากการเปดเวทีรับฟงความเห็นจากภาคประชาชน องคการขนสง

มวลชนกรุงเทพสงผลสรุปการจัดซื้อใหกระทรวงคมนาคมรับทราบเพื่อประสานความรวมมือไปยัง

กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพว่ิงใหบริการ 

เรงปรับปรุงถนน สะพาน ใหมีมาตรฐานที่รถชานตํ่าสามารถผานไดโดยทีโออารจัดซื้อรถโดยสารชุดแรก 

จํานวน 489 คัน มีขอกําหนดคุณลักษณะของอุปกรณดานความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกใหกับคน

พิการบนรถโดยสาร ทั้งการติดต้ังกลองวงจรปดภายนอกและภายในรถ ติดต้ังทางลาด จัดใหมีพื้นที่จอดเกาอี้

รถเข็นคนพิการอยางนอย 2 ที่ และมีที่น่ังสําหรับคนพิการชนิดพับเก็บได 2 - 4 ที่น่ัง ใกลบริเวณประตูตรง

กลางรถโดยสาร และติดต้ังอุปกรณสําหรับยึดตรึงเกาอี้รถเข็นที่สามารถปลดออกไดงาย พรอมติดภาพ

สัญลักษณคนพิการเหนือพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ และเหนือที่น่ังพับเก็บได พรอมขอความที่แสดงให

ผูโดยสารทั่วไปทราบวาเมื่อมีผูโดยสารที่ใชเกาอี้เข็นคนพิการข้ึนมาบนรถโดยสาร ควรสละที่น่ังและพับที่น่ังเก็บ 

เพื่อใหเปนพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ 

 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) มีโครงการวาจางศึกษาจัดทําคูมือและ

ออกแบบระบบขนสงสาธารณะทั้ง Service Design และ Universal Design โดยไดรับงบประมาณป 2558 

วงเงินกวา 9 ลานบาท โดยมีระยะเวลาศึกษาและออกแบบรวม 8 เดือน คาดวาจะเริ่มไดปลายปน้ี โดยจะ

รวมมือกับศูนยสรางสรรคงานออกแบบ สํานักนายกรัฐมนตร ี(TCDC) และหนวยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและคนพิการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งตามแผนจะมี
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การจัดทําคูมือการใหบริการและชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการ เพื่อใหเปนองคความรูในการกอสรางและ

ปรับปรุงที่ถูกตอง และคัดเลือกสถานีขนสง 5 แหงมาออกแบบนํารอง 

 เทศบาลเมืองระนองสามารถดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการผูทุพพลภาพ

และคนชราไดตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งในอาคารและนอกอาคาร เชน มีทางลาดทางเดิน ทางเช่ือม ราวจับ 

เปนตน จากการศึกษา พบวา คนพิการ ผูทุพพลภาพและคนชรามีความตองการและความคาดหวังการยอมรับ

จากสังคมใหตนเองไดเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในเรื่องสถานที่ควรอํานวย

ความสะดวกใหครบวงจร เชน มีที่จอดรถ ปายบอกทาง หองสุขาเฉพาะ มีเคานเตอรติดตอมีเกาอี้พิเศษ (ธัชนัน 

เลิศสุนทรทรัพย, 2553) 

 ภาคเอกชน และกลุมรัฐวิสาหกิจ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดสั่งปรับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทุกแหงใหเพิ่ม

อารยสถาปตยเขาไป เริ่มจากในตัวสํานักงานและตัวโรงงาน 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีการปรับปรุงปมนํ้ามันของ ปตท.ทั่วประเทศ โดยเริ่มตนจากการ

ปรับปรุงใหสวนของหองนํ้ารานสะดวกซื้อ รวมถึงพื้นที่ตางๆ มีเบรลลบล็อกไวสําหรับนําทางคนตาบอดภายใน

ปมนํ้ามันใหแกคนพิการ หรือบุคคลที่มีรางกายไมสมบูรณแข็งแรง สามารถใชบริการไดดวยตัวเองขณะเดียวกัน

ก็เตรียมพนักงานที่ฝกอบรมมาเพื่อดูแลชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการ 

หางสรรพสินคา และแหลงทองเที่ยว บริษัทในเครือสยามพิวรรธน ไดทําหองนํ้าคนพิการ และมีการ

ทําทางลาดอยูดานหนา เหมือนเชนที่อาคาร หางรานในยุโรป และญี่ปุนไดทําทางลัดไวดานหนาเชนกัน หรือจะ

เปนการทําทางลาดในทุกๆจุดที่มีบันได ขณะที่หางเซ็นทรัล ลาดพราวจัดที่จอดรถสําหรับคนพิการ สวนที่ยาน

ราชประสงค สยาม มีการปรับปรุงเพิ่มการเช่ือมตออาคารดวยทางลาดข้ึนไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส มีการทํา

ใหบริเวณสี่แยกปทุมวัน ณ หอศิลป เปนยูนิเวอรแซลดีไซน สแควร หรือจัตุรัสอารยสถาปตย ภายใตการ

ดําเนินการของกรุงเทพมหานคร 

5) ปจจัยสนับสนุนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทย ไดแก 

 1. นโยบายผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการและทุกคนในสังคมเขาถึงและใช

ประโยชนไดของรัฐบาล ถือเปนแรงกระตุนใหเกิดการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรองรับ และนําไปสูการสนับสนุน

งบประมาณดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดใหเปนโครงการในระดับยุทธศาสตรประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 

และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

2. กระแสการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโอกาสของการขับเคลื่อนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการโดยเฉพาะในดานสถาปตยกรรม อาคาร สถานที่ สูการพัฒนาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและเปนการ

สรางความพรอมของประเทศไทยที่จะใหการดูแลอยางต้ังใจจริงตอการเขามาของคนพิการจาก 9 ประเทศ 

3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติเกิดความรวมมือเปนอยางดีกับ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ แมวาจะไมมีการบังคับการปฏิบัติตามขอกฎหมายและบทลงโทษก็ตามซึ่งแสดงถึง

เจตคติการยอมรับในสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของคนพิการ ทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน

ดานคนพิการอื่นๆจะไดรับการตอบรับและรวมมือสูงตอไป 
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4. ความเขมแข็งของกลุม องคกรเกี่ยวกับคนพิการที่มีบทบาทในการใหขอเสนอการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับคนพิการในหลายเวทีและหลายครั้ง เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดพิจารณา ตลอดจน

องคกรดังกลาวมีการสื่อสารตอสังคมอยางสม่ําเสมอทําใหเกิดความเขาใจสิทธิของคนพิการมากข้ึน 

5. การมีกฎกระทรวงในลักษณะกฎหมายเฉพาะในแตละดานของสถาปตยกรรม อาคาร สถานที่

บริการสาธารณะ และบริการขนสงสาธารณะเปนการสงเสริมใหคนพิการมีหลักประกันในเรื่องสิทธิที่จะไดรับ

สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะที่ชัดเจนในแตละประเภท และสามารถกํากับ ตรวจสอบมาตรฐานใน

แตละประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกน้ันๆ ไดสะดวก 

6. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศไทย อยูในระยะกาวสูหลักการออกแบบสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได หรืออารยสถาปตย โดยนายกรัฐมนตรีไดประกาศสนับสนุนนโยบาย

การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได สําหรับโอกาสของคนพิการและประชาชนที่เขาถึง

บริการในสังคมอยางเสมอภาค เปนธรรม ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ณ นคร  

เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และในการประชุม10 ชาติอาเซียน บวกญี่ปุน 

ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 มีสวนกระตุนเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

และอารยสถาปตยในภูมิภาคอาเซียน ใหเขาสูภาคปฏิบัติอยางเปนทางการ ประกอบกับแนวคิดอารยสถาปตย

กําลังเปนความรูที่แพรหลายเปดสอนในหลายสถาบันการศึกษาคาดวาจะมีนักศึกษาที่มีความรูจํานวนมาก

สามารถชวยออกแบบอารยสถาปตยในสังคม ที่คนทุกคนและคนพิการเขาถึงได 

 6) ปญหาและอุปสรรคของอารยสถาปตยในประเทศไทย 

ปญหาหลักของกลุมผูสูงอายุไทย คือ ปญหาดานรายได ปญหาดานสุขภาพอนามัย ปญหาการดูแล 

เมื่อมีอายุมากข้ึน และปญหาการเขาถึงสวัสดิการผูสูงอายุ ในขณะที่คนพิการในประเทศไทยเปนกลุม

ผูดอยโอกาสที่ถูกมองวาตองพึ่งพาสังคมและครอบครัวตองรับผิดชอบชวยเหลือตลอดเวลา จึงเปนกลุมที่ถูก

สังคมลืม จากการศึกษาของจิตรา ศิริสมบูรณลาภ (2557) พบวาปญหาและอุปสรรค และขอจํากัดของการจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในประเทศไทย ไดแก 

1. งบประมาณเปนขอจํากัด และอุปสรรคที่สําคัญในการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาม

นโยบาย ดําเนินการไดเพียงเล็กนอย เน่ืองจากหนวยงานไมไดรับงบประมาณสนับสนุนถึงแมวาจะมีการแกไข

ปญหางบประมาณในระยะสั้น แตในระยะยาวเปนภาระของหนวยงานที่จะตองสามารถจัดหางบประมาณ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อคนพิการใชประโยชนไดอยางย่ังยืน หนวยงานอาจมีอุปสรรค และขาด

หลักประกันในการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 

2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ไมไดเปนมาตรการเชิงบังคับใหหนวยงานราชการ

ตองดําเนินการ ไมมีกฎหมายรับรอง หรือคุมครองใหคนพิการไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกับบุคคลธรรมดาไว

โดยเฉพาะ ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติที่ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในประเทศไทย ซึ่งหนวยงานมี

ภารกิจสําคัญตามบทบาทหนาที่ขององคกรหลายดาน ดังน้ัน การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการ จึง

เปนภารกิจที่จัดลําดับความสําคัญรองลงมา ยกเวนสวนราชการที่ตองใหบริการคนพิการจํานวนมาก 
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3. นโยบายดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ตลอดบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางหนวยงานอาจมีปญหาดานการปฏิบัติ จากปจจัยแทรกซอนดานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารองคกร      

ผูประสานหลักในการติดตามในองคกร และประการสําคัญการเปลี่ยนแปลงคณะบริหารประเทศใหม 

4. นโยบายการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคมเขาถึงและใชประโยชน อาจมีความทาทายตอการ

ขับเคลื่อนนโยบาย กลาวคือ ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 3 ของการจัดอันดับขีดความสามารถ

ดานโครงสรางสิ่งจําเปนพื้นฐาน (Infrastructure) ในกลุมอาเซียน ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ระบุวา

ประเทศหลายประเทศในเอเชีย เชน ไทย ฟลิปปนส เวียดนาม และอินโดนีเซีย กําลังเผชิญกับปญหาโครงสราง

สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานลาหลัง ดังน้ัน ประเด็นสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคนในสังคมเขาถึง และใช

ประโยชนไดอาจไดรับผลกระทบในการขับเคลื่อน เน่ืองจากตองพึ่งพิงอิงกับคุณภาพของโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศ 

5. องคความรูในดานการออกแบบเพื่อทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดสําหรับ

อารยสถาปตย (Universal Design) ยังขาดการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรู และสื่อสารสูสังคมอยาง

กวางขวาง รวมถึงยังขาดคูมือปฏิบัติวิชาชีพ หรือมาตรฐานแนะนําการออกแบบดังกลาวสําหรับหนวยงานตางๆ

ใชประโยชน 

6. คนพิการยังไมกลาและไมมั่นใจตอการเขาใชพื้นที่สาธารณะในสังคม ถึงแมวาจะมีการจัดใหมีทาง

ลาด หรือทางลาดที่มีอักษรเบรลลแลวก็ตาม แตเน่ืองจากปจจุบันพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมืองที่มีบาทวิถีหรือ

ทางเดินเทาถูกใชประโยชนทางการคา หรือเพื่อการสัญจรเดินทางของยานพาหนะบางประเภท  

 

7. โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

 1) ความเปนมาของโครงการ 

 ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

ตอนหน่ึง โดยระบุถึงการสราง “ชุมชนตนแบบอารยสถาปตย” ที่ตองการจะยกระดับ “เกาะเกร็ด” หรือเกาะ

เจดียเอียง เปนพื้นที่สงเสริมและสนับสนุนผูพิการ หรือผูที่ตองใชอุปกรณชวยเหลือในการดําเนินชีวิตและการ

เดินทาง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย (พม.) กลาววาโครงการดังกลาวเปนแนวคิดของ พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง พม. ที่มอบโจทยใหวาทําอยางไรจะใหคนพิการออกมาใชชีวิตนอกบานได เพราะหาก

คนพิการออกจากบานไดก็มีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพตนเองไดดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ีที่เลือกพื้นที่เกาะเกร็ด เพราะต้ังแต

นายก อบต. นายกเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ไดดําเนินการเรื่องน้ีไปบางแลว 

เพราะเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดนนทบุรี และในพื้นที่ก็มีผูสูงอายุและผูพิการจํานวนกวา 100 กวา

คน โดยเชิญผูพิการ องคกรดานคนพิการ นักวิชาการดานสถาปตยกรรมเพื่อคนพิการ ผูนําทองเที่ยวมารวม

ประชุมเพื่อหาโรดแมปและวางแผนวาจะทํากันอยางไร ตองปรับปรุงตรงสวนไหน เบื้องตนต้ังกรอบเวลาจะ

สํารวจพื้นที่ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 หรืออยางชาเดือนมกราคม 2558 จากน้ันเดือนกุมภาพันธ

หรือเดือนมีนาคมจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงกอสราง และนาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2558 นักวิชาการ
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ดานสถาปตยกรรมเพื่อคนพิการ กลาววาโครงการคงไมถึงข้ันไปปรับปรุงอารยสถาปตย 100 เปอรเซ็นต เพราะ

ถาต้ังเปาหมายอยางน้ันตองรื้อทําใหมหมด ฉะน้ันจะเปนการปรับปรุงจากเดิมภายใตหลักการ “เขาถึงและใช

ประโยชนได” และทําในพื้นที่เปาหมายที่คนสวนใหญเขาถึง อาทิ วัด ทาเรือ ชุมชน คงไมไดทําทั้งเกาะ โดย

อารยสถาปตยที่จะทํารองรับคนพิการ 3 ประเภท ไดแก พิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางการสื่อสาร และ

พิการทางการมองเห็น ซึ่งจะรองรับไปถึงเด็ก สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ ซึ่งเปนครั้งแรกของประเทศไทยกับการ

ปรับปรุงในระดับชุมชนและเมือง (หนังสือพิมพมติชน, 2557) 

 นอกจากน้ีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยวาเตรียมสํารวจ

เสนทางรอบเกาะรัตนโกสินทรเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับทุกคน โดยเฉพาะผูพิการรวมกับคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยจะสํารวจเสนทางรถเมล และเสนทางทองเที่ยว

รอบเกาะรัตนโกสินทรเพื่อศึกษาการปรับสภาพแวดลอมเชิงลึกรองรับผูพิการใหใชประโยชนได เชน ทําทาง

ลาดหองนํ้าสําหรับผูพิการ เปนตน ทั้งน้ีพล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง พม. ไดยํ้าถึงการ

จัดทําโครงการเพื่อตองการใหผูพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกต้ังแตออกจากบานจนถึงจุดหมายปลายทาง 

โครงการดังกลาวจะดําเนินการคูขนานกับโครงการสรางชุมชนตนแบบอารยสถาปตยที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้ง

สองโครงการจะเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไป (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2557) 

  2) สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2559)        

ใหรายละเอียดโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด หรือเกาะเกร็ดโมเดล: ชุมชนตนแบบเพื่อทุกคน 

ไวดังน้ี 

จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนที่สุดเปนอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานครและมี

ประชากรคนพิการอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยมีตัวเลขคนพิการที่จดทะเบียนแลวถึง 17,145 คน (ขอมูล ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2557) ซึ่งยังไมรวมประชากรคนพิการแฝงที่ต้ังใจยายถ่ินฐานเขามาประกอบอาชีพในจังหวัด

นนทบุรี โดยไมไดยายทะเบียนบานเขามาอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย 

และ อ.บางบัวทอง ที่มีคนพิการยายเขามาพักอาศัยอยูตามหมูบานจัดสรรและชุมชนเกิดใหม เชน ชุมชนบาน

เอื้ออาทร ชุมชนเมืองทองธานี ชุมชนบางกรวย-ไทรนอย ชุมชนบางกรวย-บางพลัด ชุมชนบางใหญซิต้ี ฯลฯ 

รวมๆ แลวหลายพันคน นอกจากน้ันยังมีสถานสงเคราะหคนพิการ ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ โรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ อีกกวา 10 แหง มีชมรม/สมาคม/มูลนิธิ และองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับคนพิการทั้งในระดับชาติ

ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด/พื้นที่ และองคกรตางประเทศเกือบ 100 องคกร เปนศูนยรวมนักกีฬาคนพิการทีม

ชาติกวา 30 คน ในหลายชนิดกีฬา และเปนที่ต้ังของศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติอีกดวย จนอาจกลาวไดวาจังหวัดนนทบุรีเปรียบเสมือนเปนเมืองหลวงของคนพิการประเทศไทย  

ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเน้ือที่ 4.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,625 ไร        

มีจํานวน ประชากร 5,722 คน เปนคนพิการ 218 คน (รอยละ 3.81) และเปนผูสูงอายุ 989 คน (รอยละ 

17.28) เกาะเกร็ด เปนแหลงทองเที่ยวทีมีช่ือเสียงมากที สุดแหงหน่ึงของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโบราณสถานที 
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สําคัญ คือ เจดียเอียง และวัดเกาแกหลายวัด อาคารสถานที ่และพื้นที่สาธารณะภายในเกาะเกร็ดที่สําคัญ เชน 

ตลาดชุมชนริมแมน้ํา เจาพระยาพื้นที่หมู 1 หมู 6 และหมู 7 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เกาะเกร็ด โรงเรียน และศูนยฝกอาชีพประจําหมูบาน ดวยสภาพภูมิประเทศ

ที่เปนเกาะกลางน้ํา การเดินทางไปเกาะเกร็ด ตองน่ังเรือขามแมน้ําเจาพระยาจากฝงปากเกร็ดไปยังเกาะเกร็ด 

และภายในชุมชนมีถนนคอนกรีตโดยรอบสําหรับรองรับการเดินทางโดยรถจักรยาน รถจักรยานยนต และการ

เดินเทาเทาน้ัน 

จากสภาพดังกลาว ทําใหคนพิการและผูสูงอายุที่อยูบนเกาะเกร็ด จํานวนกวารอยละ 20 ของ

ประชากร ชุมชนเกาะเกร็ด มีความยากลําบากในการเดินทางออกจากบานไปรวมกิจกรรมทางสังคมและใช

บริการพื้นที่สาธารณะตางๆ การใหบริการดานสวัสดิการสังคมและการบริการสุขภาพแกคนพิการและผูสูงอายุ

ในชุมชนทําไดโดยจัดสงเจาหนาที่ไปใหบริการที่บาน ประกอบกับครอบครัวคนพิการในเกาะเกร็ดสวนใหญมี

ฐานะยากจน ทําใหคนพิการขาดโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพและ

การประกอบอาชีพ ตลอดจนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมเชนเดียวคนทั่วไป 

3) แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดศึกษาและลงพื้นที่สํารวจสภาพแวดลอม สภาพ

ปญหาตอการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยไดนําปญหาที่เกิดข้ึนมาวิเคราะห

เพื่อหาแนวทางยกระดับและเสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ลดการ

เหลื่อมลํ้า การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะกลุม

คนพิการในชุมชนเกาะเกร็ด ซึ่งถือไดวาเปนผูยากไรและดอยโอกาสอยางแทจริง พบวาจําเปนอยางย่ิงที่ตอง

ดําเนินการใน 2 สวน คือ 

     1)  การปรับทัศนคติตอคนพิการและความพิการใหถูกตอง เปดโอกาสใหคนพิการไดเรียนรู พัฒนา 

ทักษะและศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มความสามารถ และมีความมั่นใจในการออกไปมีสวนรวมกับสังคมภายนอก 

     2) การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal 

Design) ใหครอบคลุมทั้งตนทาง กลางทาง และปลายทาง ของระบบการใชชีวิต ซึ่งตนทาง คือ บานและที่พัก

อาศัย กลางทาง คือ ระบบขนสงมวลชน ถนน ทางเดินเทา เรือโดยสารขามฟาก ทาเรือ และปลายทาง คือ 

อาคารและพื้นที่ สาธารณะตางๆ เซน โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน และหางรานตางๆ 

เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส สามารถออกจากบานเขารวมกิจกรรมตางๆ ทางสังคม และ

ดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 

การดําเนินโครงการดังกลาวเปนการแกไขปญหาจากจุดเล็กๆ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน ซึ่งการดําเนินโครงการจะมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมขน ทั้งในดานกายภาพ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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      4) สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

   การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งพื้นที่ฝงปากเกร็ดและพื้นที่ฝงเกาะเกร็ด ไดกําหนดใหมีความ

ถูกตองตามหลัก Universal Design และตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยฝงเทศบาลนครปากเกร็ดเริ่ม

ต้ังแตจัดใหมีทางลาดบนขอบทางเทาจากปายหยุดรถประจําทาง ทาสีตีเสนที่จอดรถคนพิการ เสนทางเดิน

เช่ือมจากปายหยุดรถประจําทางไปยังทาเรือปากเกร็ด ทางลาด ปายสัญลักษณหรือปายช้ีทาง หองนํ้าบริเวณ

ทาเรือ ทางลาดลงโปะเรือและราวจับ ทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือข้ึนไปยังเรือตนแบบ รวมปรับปรุง 55 จุด 

ซึ่งคนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และทุกคน สามารถเดินทางจากปายหยุดรถประจําทางจนไปข้ึนเรือไดอยาง

สะดวกและปลอดภัย เมื่อเรือโดยสารขามฟากไปถึงฝงเกาะเกร็ด ที่ทาเรือ หมูที่ 7 ไดจัดทําทางลาดเช่ือม

ระหวางเรือและโปะเทียบเรือ ปายแผนที่ตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น ทางเดินเช่ือมจากทาเรือไปยัง

ตลาดชุมชน จุดแวะพักและเกาอี้น่ังพัก ปดทอระบายเพื่อปองกันอุบัติเหตุตกรองระบายนํ้าของลอวีลแชร     

ไมเทาพยุงตัวผูสูงอายุ หรือสนรองเทาของสตรี และปรับปรุงหองน้ําคนพิการ รวมปรับปรุง 90 จุด ทั้งน้ี การ

จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดลอมดังกลาว ไดคํานึงถึงความสอดคลองกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอมของชุมชน เชน การจัดทําแผนผังตางสัมผัส เกาอี้มาน่ัง ใชสีและวัตถุกลมกลืนกับสีของ 

เครื่องปนดินเผา ซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชน การปรับปรุงเรือตนแบบก็ใชเรือที่ใชอยูในชุมชนเพียงแตปรับ

และติดต้ังอุปกรณที่เอื้อตอคนพิการและผูสูงอายุ 

จากการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก 

สตรี หรือผูที่มีรางกายออนแอ และทุกคน ในพื้นที่เกาะเกร็ด โดยเช่ือมโยงใหครอบคลุมทั้งตนทาง กลางทาง 

และปลายทางของระบบการใชชีวิต ขณะเดียวกันยังสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และองคกรคนพิการ และปรับเปลี่ยนทัศนคติตอคนพิการและความ

พิการ น่ันคือ ปรับกายภาพ พฤติกรรม และเจตคติ อยางครบถวน 

   5) ประโยชนท่ีไดรับ 

 ประโยชนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ แยกเปนประเด็นไดดังน้ี 

1. การจัดสภาพแวดสอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครอบคลุมทั้งตนทาง กลางทาง และ

ปลายทาง ของระบบการใชชีวิต ทั้งฝงเทศบาลนครปากเกร็ดและฝงเกาะเกร็ด ทั้งแตจัดใหมีทางลาดบนขอบ

ทางเทาจากปายหยุดรถ ประจําทาง ทาสีตีเสนที่จอดรถคนพิการ เสนทางเดินเช่ือมจากปายหยุดรถประจําทาง

ไปยังทาเรือปากเกร็ด ทางลาด ปายสัญลักษณหรือปายช้ีทาง หองนํ้าบริเวณทาเรือ ทางลาดลงโปะเรือและราว

จับทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือข้ึนไปยังเรือตนแบบ ซึ่งคนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และทุกคน สามารถ

เดินทางจากปายหยุดรถประจําทางจนไปข้ึนเรือไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

2. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งพื้นที่ฝงปากเกร็ดและพื้นที่ฝงเกาะเกร็ด มีความถูกตอง

ตามหลัก Universal Design และตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไวในกฎกระทรวง กําหนดลักษณะหรือการ

จัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อใหคนพิการ

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2555 
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3. ทัศนคติของคนในครอบครัวคนพิการและคนในชุมชน จากเดิมใหคนพิการอยูภายในบาน ใน

ปจจุบัน พบวาคนพิการสามารถเดินทางไปรวมกิจกรรมทางสังคม และมีคนพิการเดินทางไปทองเที่ยวในตลาด

ชุมชนมากข้ึน 

4. ผลลัพธดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครวัคนพิการในเกาะเกร็ด โดยสมาคม

คนพิการจังหวัดนนทบุรีไดใหความรูแกคนพิการและครอบครัวคนพิการ จํานวน 60 ครอบครัว เกี่ยวกับสิทธิ

และสวัสดิการของคนพิการสรางความเขาใจใหครอบครัวคนพิการและสรางความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง

แกคนพิการใหมากข้ึน การสํารวจพฤติกรรมและความตองการของคนพิการในเกาะเกร็ดเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตอไป รวมทั้งทําใหผูสูงอายุสามารถเดินทางไปรวมกลุมประกอบอาชีพอิสระที่ศูนยพัฒนาอาชีพประจําตําบล

เกาะเกร็ดหรือออกสูสังคม เพื่อการนันทนาการไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

5. ผลกระทบดานเศรษฐกิจชุมชน จากเดิมมีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเกาะเกร็ดจํานวนกวา 

600,000 คน/ป การประชาสัมพันธเปดตัวชุมชนตนแบบเกาะเกร็ดผานสื่อประชาสัมพันธใหเปนที่รับรูกันอยาง 

แพรหลาย ทําใหเปนที่สนใจของหนวยงานภาครัฐและเกิดแรงบันดาลใจใหคนพิการในพื้นที่อื่นๆมาศึกษาดูงาน 

ตลอดจนนักทองเที่ยวกลุมคนพิการ ผูสูงอายุและครอบครัวจากภายนอกชุมชนเกาะเกร็ดเดินทางไปทองเที่ยว 

เกาะเกร็ดจํานวนมากข้ึน สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดใหแกคนในทองที่อีกทางหน่ึง  

6. ผลกระทบดานสังคม สรางความต่ืนตัวใหคนพิการ ผูสูงอายุ และสังคมโดยรวม ใหเห็นความ

จําเปนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดลอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดงาย 

สะดวก และปลอดภัยอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

 

8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

จักรกฤษณ แสนพรหม (2556) ศึกษาความจําเปนของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว

ผูสูงอายุและผูสูงอายุในพื้นที่ กรณีศึกษาสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเปนพระธาตุบริวารของพระธาตุพนม จังหวัด

นครพนม พบวา ความจําเปนของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ คือ ปายแจงขอมูล และ

แผนที่ภายในวัดอยูในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน สวนผูสูงอายุในพื้นที่ คือ ที่จอดรถ       

สําหรับการจัดลําดับความสําคัญของพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมในความจําเปนของสิ่งอํานวยความ

สะดวก พบวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุ ใหพระธาตุเรณูเปนลําดับแรก ผูสูงอายุในพื้นที่ใหพระธาตุประสิทธ์ิ เปน

ลําดับแรก และการเปรียบเทียบผูที่เปนโรคกับความจําเปนในการติดต้ังราวจับ พบวา โรคตามัว/ตาฟาง/ตาตอ

โรคเจ็บเขา/ขอเสื่อม/กระดูกพรุน โรคหูตึง/ หูหนวก/ไดยินไมชัดเจน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีความ

จําเปนตอการติดต้ังราวจับในหองนํ้าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ชอเพชร พานระลึก (2549) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด

สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ .ศ.2548 กรณีศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา ควรปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาใหเปนไปตามรูปแบบที่ใชปฏิบัติ

เพื่อประโยชนในการใชงานจริง โดยคํานึงถึง 1. บริเวณภายนอกเพื่อใหเขาถึงตัวอาคาร ไดแก บริเวณทางเขาที่

สะดวก ที่จอดรถ และปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก 2. การเขาถึงอาคารเพื่อนําไปสูการใชบริการภายใน
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ตองมีทางลาด บันได หรือลิฟตน้ันแลวแตกรณี 3. ภายในอาคารจําเปนตองมีหองนํ้า-หองสวมไวบริการจํานวน

หน่ึง และบางพื้นที่มีขอจํากัดที่ผูพิการใชเกาอี้ลอไมสามารถใช ก็สามารถยอมรับได นอกจากน้ีผูพิการทาง

สายตาในกรณีศึกษามีความเห็นวาไมจําเปนตองปรับปรุงพื้นผิวตางสัมผัสภายในอาคาร แตควรมีแนวเตือนที่

พื้นเพื่อใหระวังในระดับศีรษะ แนวทางการปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาใหเปนไปตามความจําเปน เน่ืองจากตอง

พิจารณาดานงบประมาณดวย การปรับปรุงที่พบมี 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เพิ่มปาย-สัญลักษณ ที่จอดรถ ไดแก 

อาคารมหิตลาธิเบศร, ระดับที่ 2 เพิ่มปาย-สัญลักษณ ที่จอดรถ ปรับปรุงหองนํ้า-หองสวม ดวยการติดต้ังราว

จับและปรับบริเวณที่เกี่ยวเน่ือง ไดแก อาคารพินิตประชานาถ อาคารมหาธีรราชานุสรณ ศาลาพระเกี้ยว, 

ระดับที่ 3 จัดใหมีองคประกอบตามระดับที่ 2 และจัดพื้นที่ใหผูพิการน่ังชมกีฬาไดโดยไมรูสึกแปลกแยกใน

อาคารสนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับที่ 4 ปรับตามองคประกอบระดับที่ 2 เพิ่มทางลาด ไดแก 

อาคารจุลจักรพงษ อาคารสนามกีฬาในรม อาคารหอประชุมจุฬาลงกรณฯ นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพันธ

และใหขอมูลขาวสารกับผูพิการ โดยเฉพาะผูพิการทางสายตาควรจัดใหมีผังปายแบบ 3 มิติ ใหสามารถสัมผัส

ได และในภาพรวมเพื่อกาวสูความสากล เสนอแนะวาควรมีนโยบายเปดรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาดวยเพื่อทํา

ใหเกิดการขับเคลื่อนระบบภายในสังคมไดตอไป  

 ธีร ตรงจิตพิทักษ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหว สวนใหญ

เดินทางทองเที่ยวประมาณ 1-3 ครั้ง/ป เดินทางทองเที่ยวในชวงวันเสาร-อาทิตย มีคาใชจายในการเดินทาง

ทองเที่ยวแตละครั้ง มากกวา 4,000 บาท แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจหรือแหลงทองเที่ยวจากเพื่อน/คน

รูจัก มีความช่ืนชอบแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน นํ้าตก ทะเล ภูเขา เลือกไปเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ไม

เคยไปมากอน และมักจะเลาถึงแหลงทองเที่ยวที่อํานวยความสะดวกเปนอยางดีสําหรับคนพิการใหแกผูอื่นฟง

เพื่อแนะนําใหไปทองเที่ยว คนพิการทางการเคลื่อนไหวสวนใหญศึกษาเสนทางและวิธีการในการเดินทางอยาง

ดีกอนออกจากบาน เดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว เดินทางทองเที่ยวโดยใชรถสวนตัว และกลับมาทบทวนถึง

ปญหาที่พบในดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวเพื่อพิจารณาในการไปทองเที่ยวครั้งตอไป คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวสวนใหญใชบริการที่พักประเภทโรงแรม/รีสอรท ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเลือกที่พัก คือ มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เลือกซื้อของที่ระลึกในแหลงทองเที่ยว และเลือกใช

บริการรานอาหารริมทาง คนพิการทางการเคลื่อนไหวสวนใหญไมเลือกใชบริการการทองเที่ยวจากบริษัทนํา

เที่ยว ไมแสวงหาขอมูลแพ็คเกจทองเที่ยวตางๆ พรอมราคา ปจจัยในการเลือกบริษัทนําเที่ยวที่สําคัญที่สุด คือ 

บริษัทนําเที่ยวที่ใหความสําคัญกับคนพิการ คนพิการทางการเคลื่อนไหวสวนใหญศึกษาหาขอมูลดานกิจกรรมที่

มีในแหลงทองเที่ยวมากอนลวงหนา ชอบถายภาพขณะไปทองเที่ยว และเลือกกิจกรรมที่ทําใหไดรับความรู คน

พิการทางการเคลื่อนไหวสวนใหญไมใชบริการโทรศัพทสาธารณในบริเวณแหลงทองเที่ยว ใชบริการตูเอทีเอ็ม

บริเวณแหลงทองเที่ยว และใหขอเสนอแนะหรือคําติชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการเสริมตางๆ ในแหลง

ทองเที่ยวแกผูใหบริการ 

 ปวิช ศรีละมุล (2552) ศึกษาแนวทางการกําหนดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุใน

สวนสาธารณะระดับชุมชนเพื่อใชเปนขอพิจารณาในการออกแบบ พบวาระบบสวนสาธารณะชุมชนยังขาดการ
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จัดสรรพื้นที่สําหรับกลุมผูสูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอ ไมมีการจัดเผื่อพื้นที่นันทนาการเพื่อรองรับผูสูงอายุที่

จะเพิ่มข้ึนในอนาคต การวิจัยข้ันตนจากสวนสาธารณะระดับชุมชนที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษาจํานวน 4 แหง 

พบวาผูสูงอายุประสบปญหาในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพักผอนและออกกําลังกายในสวนสาธารณะ 

สภาพพื้นที่ซึ่งใชทํากิจกรรมไมเอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ และมีจํานวนไมเพียงพอตอกลุ ม

กิจกรรม การสํารวจพื้นที่ข้ันละเอียดดวยการเก็บขอมูล สังเกตการณ สัมภาษณ การตอบแบบสอบถามแลว

นํามาวิเคราะหประกอบกับแบบผังของแตละสวน พบวา การพิจารณาเลือกใชพื้นที่ทํากิจกรรมภายใน

สวนสาธารณะของผูสูงอายุข้ึนอยูกับปจจัยเรื่องความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

กับรูปแบบกิจกรรม ความปลอดภัย ความสงบเปนสวนตัว ความสบายและความสวยงามของพื้นที่ ผลสรุปการ

วิจัยไดนําไปสูแนวทางและขอพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนงพื้นที่สําหรับผูสูงอายุ คือ ตําแหนงที่ต้ังควรอยูใกล

ประตูทางเขา-ออก ลานจอดรถ และจุดข้ึน-ลงรถประจําทาง ประเภทของกิจกรรม ไดแก กิจกรรมพักผอน

หยอนใจ และการออกกําลังกายประเภทตางๆ และยังพบวาควรแบงและกําหนดตําแหนงยอยของพื้นที่

กิจกรรมแตละประเภทออกจากกันแตใหอยูในบริเวณเดียวกัน โดยตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันตํ่า เชน มา

น่ังสนาม ไฟสองสวาง ครบถวน 

ปทมอร เส็งแดง (2552) ศึกษาเรื่องการทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในสังคมไทย เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติและเรื่องเลา ผูใหขอมูลหลักคือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเรื่องเลาประสบการณชีวิตในการทองเที่ยว ซึ่งเปนกุญแจที่นํามาใชวิเคราะห

ระบบความสัมพันธที่สรางปรากฏการณทางสังคมในการทํางานความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการ

ทองเที่ยวของคนพิการ เพื่อเปนแนวทางสําหรับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผน การกําหนด

นโยบาย การปฏิบัติในการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของคนพิการ

ในสถานที่ทองเที่ยวตอไป จากการศึกษาพบวาคนพิการทางการเคลื่อนไหวเปนเพียงขอจํากัดทางรางกายไมได

มีความรูสึกวาความพิการเปนปมดอยหรือเปนสิ่งที่แปลกแยกจากคนปกติในสังคม พวกเขามีความสามารถตาม

ศักยภาพของตน และมีความตองการเดินทางทองเที่ยวไมตางจากคนปกติเชนกัน แตดวยขอจํากัดทางการ

เคลื่อนไหวทําใหการเดินทางทองเที่ยวประสบกับปญหาและอุปสรรค คือ การเดินทางสัญจร ในประเทศไทย

ไมไดใหความสําคัญกับคนพิการ เสนทางสัญจรบางแหงมีบาทวิถีแคบไมมีพื้นที่ลาด และมีสิ่งกีดขวางตางๆ บน

ถนนหนทางทําใหไมสามารถเดินทางได เปนตน ปญหาสวนใหญไมไดเกิดจากสภาพความพิการของคนพิการ 

แตเกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมเอื้ออํานวยในการเดินทางทองเที่ยว ไดแก การใชบริการขนสงมวลชน 

หองนํ้าสาธารณะ สถานที่ตางๆที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว โรงแรมที่พ ัก 

รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว ที่ไมไดออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการ เปนตน อุปสรรคที่สําคัญ 

คือ ทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมที่มักมองวาคนพิการเปนบุคคลชายขอบ ดอยความสามารถ ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได ตองพึ่งพาผูอื่น จึงควรอยูบานไมควรที่จะเดินทางทองเที่ยว สิ่งเหลาน้ีเปนความหมายของ

คนในสังคมหรือผูใหบริการดานการทองเที่ยวที่มีตอคนพิการ และละเลยตอการใหคุณคาในเชิงปฏิบัติสําหรับ

คนพิการ ดานทัศนคติเชิงบวก ผูพิการไดรับความประทับใจในระหวางการเดินทางทองเที่ยวจากผูคนในสังคม

เชนกัน คนพิการใชคําวา “มาอารี” สําหรับผูที่มีนํ้าใจและมิตรไมตรีที่เขามาชวยเหลือเมื่อมีอุปสรรคในการ
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ทองเที่ยว ดานความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อการทองเที่ยวของคนพิการ พบวา สิ่งที่ทํา

ใหคนพิการสามารถเขาถึง ใชประโยชน ไดแก ทางลาดสําหรับรถเข็น ทางกวางเพียงพอสําหรับรถเข็น การมี

เสนทางสําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองนํ้า ที่จอดรถเฉพาะ

สําหรับผูพิการ หากสังคมไดตระหนักและใหความสําคัญอยางจริงใจ คนพิการจะหลุดพนจากปญหา และ

อุปสรรคในการทองเที่ยว มีสิทธิเขาถึง ใชประโยชนจากบริการดานการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวไดอยาง

เทาเทียมกับคนทุกคนในสังคม 

พีรพงษ เพ็ชรี่ (2551) สํารวจสภาพของการจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใน

การเขาถึงโบราณสถานแกผูที่พิการทางการเคลื่อนไหวและผูสูงอายุ โดยทําการสํารวจโบราณสถานในเขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 แหง มีโบราณสถานเพียง 5 แหง คิดเปนรอยละ 25 ที่มีการจัดอุปกรณหรือ

สิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการโบราณสถานทั้ง 5 แหงน้ี คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ วัดอินทารามวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไมมี

โบราณสถานใดที่การจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการในเรื่องของการขนสง การจอดรถ และ

ลิฟต โบราณสถานทั้งหมดมีการจัดทางลาดรอยละ 15 ทางเขาหลักรอยละ 32 หองสวมรอยละ 21 ทางสัญจร

โดยรอบรอยละ 72 อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รอยละ 23 ขอมูลขาวสารรอยละ 16 แผนการ

นโยบายรอยละ 2 การจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ในการเขาถึงโบราณสถานน้ัน

ตองประกอบไปดวยความเขาใจในองคความรูตางๆ การทํางานเปนทีม และมีบัญชีตรวจสอบที่มีความ

เหมาะสม โดยผสมผสานทุกองคประกอบอยางสมดุล เพื่อใหไดแนวทางที่มีความเหมาะสมตรงกับความ

ตองการของคนพิการในสังคมน้ันๆ   

 ภัทรนิษฐ จันพล (2556) ศึกษาบริเวณพื้นที่วัดวามีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุหรือไม อยางไร เพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่วัดใหมีความเหมาะสมปลอดภัยสอดคลองกับธรรมชาติรางกาย

และชวยสงเสริมความสามารถในการใชชีวิตของผูสูงอายุ ผู วิจัยไดคัดเลือกวัดพระพุทธศาสนาในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพในการศึกษาวิจัยตามเกณฑที่ต้ังไว คือ เปนวัดราษฎรที่มีการปฏิบัติธรรมทั้งแบบ

ไปเชาเย็นกลับและแบบคางคืน ซึ่งสามารถคัดเลือกไดจํานวน 4 วัด พบวาแตละวัดมีลักษณะสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยังไมเอื้อตอการใชงานของผูสูงอายุเทาที่ควร คือ ไมไดจัดเตรียม

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมไวใหบริการแกผูสูงอายุโดยเฉพาะ อาทิ ที่

จอดรถสําหรับผูสูงอายุซึ่งทุกวัดไมมี สวนหองนํ้าสําหรับผูสูงอายุมีเพียงวัดเดียวที่จัดเตรียมไวแลวแตอยูใน

ตําแหนงที่ผูสูงอายุไมไดใชงาน รวมถึงมีลักษณะไมตรงตามเกณฑที่เหมาะสม จากการสัมภาษณผูสูงอายุทีม่าใช

พื้นที่วัดทั้ง 4 วัด พบวา สิ่งที่ผูสูงอายุตองการใหปรับปรุงหรือออกแบบใหดีข้ึนมากที่สุด คือ บริเวณหองนํ้า

สําหรับผูสูงอายุ ทั้งขนาดของหองนํ้า อุปกรณในหองนํ้า หรือการใชวัสดุพื้นผิวที่ลื่นอันเปนจุดที่เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ 
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วีรวิชญ สงสันเทียะ (2556) ศึกษาความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

กรณีศึกษา: อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ตอการใชบริการสถานที่ราชการ สถานที่บริการสาธารณะ พบวาใน

ภาพรวมความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก โดยลําดับแรกตองการดานมีหองนํ้าสําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการแบบโถน่ังโดยเฉพาะมีราวจับและกวางพอสําหรับเกาอี้รถเข็น ลําดับตอมาควรมีที่จอดรถ

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะ ลําดับตอมามเีกาอี้เข็นไวคอยบริการ ลําดับตอมาประตูควรเปนแบบ

บานเลื่อนที่เปดงาย ไมตองใชแรงผลัก ลําดับตอมามีทางลาดที่ไดมาตรฐานและมีราวจับทั้งสองดาน ลําดับ

ตอมาพื้นผิวทางเดินภายนอก ควรเรียบไมขรุขระ ลําดับตอมามีทางลาดที่ไดมาตรฐานสําหรับผูใชเกาอี้รถเข็น 

ไมเทา และมีราวจับทั้งสองดาน และลําดับสุดทายบันไดทางข้ึนไมสูงชัน ความตองการไดรับสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการตอสถานทีบ่ริการสาธารณะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการใหมีเพื่อ

ความสะดวกตอการไปใชบริการ ลําดับแรกตองการมีเกาอี้เข็นไวคอยบริการ ลําดับตอมามีการจัดทําราวจับ

หรือมีเกาอี้ตามทางเดินเปนระยะๆ ลําดับตอมาควรมีทีจ่อดรถสําหรับผูสูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะ ลําดับ

ตอมาจัดแบงพื้นที่สําหรับออกกําลังกายเปนสัดสวนสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ลําดับตอมาควรมีหองนํ้า

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะ ลําดับตอมาทางตางระดับควรทําทางลาดที่มีมาตรฐานเพื่อใหเดิน/

เกาอี้เข็นผานไดสะดวก และลําดับสุดทายควรมีที่จอดรถสําหรับผูสูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะ 
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9. กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 จากการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการ

จัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สรุปไดวาองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ดสําหรับผูสูงอายุและคนพิการมี 

2 สวนคือ 1. องคประกอบของการทองเที่ยว (5 As) และ 2. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในโครงการ 

ชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดังภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยความคาดหวังและความพึงพอใจ

ของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

เปนการจัดการทองเที่ยวตามองคประกอบของการทองเที่ยวทั้ง 5 องคประกอบและคํานึงถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับคนพิการในโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยสอดแทรกในแตละองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตย

เกาะเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

คนพิการ ในโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

- ทางลาด/ทางลาดลงโปะเรือ 

- หองนํ้าคนพิการ 

- สถานที่จอดรถ 

- ปายสัญลักษณ/ปายชี้ทาง 

- ปายแผนผังตางสัมผัส 

- โปะเทียบเรือ 

- เรือตนแบบ 

- จุดแวะพัก เกาอ้ีน่ังพัก 

- ปรับทางเดินใหมีลูกระนาด 

- งานปดทอระบายนํ้า 

 

 

ความคาดหวังและ 

ความพึงพอใจของ 

ผูสูงอายุและคนพิการ 

 

องคประกอบของการทองเที่ยว  

5 As 

- ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 

- ความสามารถในการเขาถึง 

- ส่ิงอํานวยความสะดวก 

- กิจกรรมการทองเที่ยว 

- การบริการเสริม 

 




