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บทที่ 4  

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มตีอการจัดการทองเที่ยวภายใต

โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารย 

สถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน     

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีตอการจัดการ

ทองเท่ียวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุและคนพิการ  

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุและคนพิการ  

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุและคนพิการ  จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 64 39.80 

หญิง 97 60.20 

รวม 161 100.00 

2. สภาพรางกาย   

ผูสูงอายุ 48 29.80 

ผูสูงอายุที่มีปญหาทางการเคลื่อนไหว 26 16.10 

คนพิการทางการเคลื่อนไหว 83 51.60 

คนพิการทางการมองเห็น 4 2.50 

รวม 161 100.00 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุและคนพิการ (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน รอยละ 

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    

ตํ่ากวา 5,000 บาท 63 39.10 

5,000 - 15,000 บาท 30 18.60 

15,001 - 25,000 บาท 51 31.70 

25,001 บาทข้ึนไป 17 10.60 

รวม 161 100 

4. สถานภาพ   

โสด 80 49.70 

สมรส/อยูดวยกัน 59 36.60 

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 22 13.70 

รวม 161 100.00 

5. สถานท่ีพักอาศัย   

นนทบุร ี 80 49.70 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 38 23.60 

ภาคกลาง 14 8.70 

ภาคอื่นๆ 29 18.00 

รวม 161 100.00 

6. ทานเดินทางมาทองเท่ียวกับใคร   

สมาคม/มูลนิธิ/สถานสงเคราะห 43 26.71 

ครอบครัว 67 41.62 

เพื่อน 49 30.43 

คนเดียว 2 1.24 

รวม 161 100.00 

7. ทานเดินทางมาดวยวิธีใด   

รถสวนตัว 96 59.60 

รถโดยสารสาธารณะ 45 28.00 

เรือโดยสาร 20 12.40 

รวม 161 100.00 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุและคนพิการ (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน รอยละ 

8. วัตถุประสงคในการทองเท่ียว   

เพื่อการพักผอน 98 60.90 

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู 47 29.20 

เพื่อมาประชุม/สัมมนา 15 9.30 

เพื่อมาเย่ียมญาติ 1 0.60 

รวม 161 100 

9. ทานทราบวาเกาะเกร็ดมีการพัฒนา

อารยสถาปตยเพ่ือการทองเท่ียวจากสื่อใด 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

อินเตอรเน็ต 89 55.30 

วิทยุ โทรทัศน 65 40.40 

สื่อสิ่งพิมพตาง  ๆ 38 23.60 

สมาคม/มูลนิธิ/สถานสงเคราะห 44 27.30 

การบอกตอ 66 41.00 
   

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาผูสูงอายุและคนพิการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 

60.20 เพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 39.80 เปนคนพิการทางการเคลื่อนไหว จํานวน 83 คน คิดเปน

รอยละ 51.60 รองลงมาเปนผูสูงอายุ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 29.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 

5,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 39.10 รองลงมามีรายได 15,001 - 25,000 บาท จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 31.70 สถานภาพโสด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 49.70 รองลงมาสมรส/อยูดวยกัน 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.60 พักอาศัยอยูในนนทบุรี จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 49.70 รองลงมา

อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.60 เดินทางมากับครอบครัว จํานวน 67 คน 

คิดเปนรอยละ 41.60 รองลงมาเดินทางมากับเพื่อน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 30.40 เดินทางมาโดยรถ

สวนตัว จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 59.60 รองลงมาเดินทางมาโดยรถสาธารณะ จํานวน 45 คน คิดเปน

รอยละ 28.00 เดินทางมาเพื่อพักผอน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 60.90 รองลงมาเดินทางมาเพื่อศึกษา

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 29.20 ทราบวาเกาะเกร็ดมีการพัฒนา

อารยสถาปตยเพื่อการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมาคือการบอกตอ 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 41.00                                                                                                                                                                     
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ตอนท่ี 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการท่ีมตีอการจัดการทองเท่ียวภายใต

โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงขอมูลดังตารางที่ 4.2 - 4.7 

ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ      

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวม 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 3.83 0.88 มาก 4.00 0.64 มาก 

ดานความสามารถในการเขาถึง 3.54 1.00 มาก 3.54 0.79 มาก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.60 1.06 มาก 3.57 0.93 มาก 

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 3.54 1.02 มาก 3.65 0.78 มาก 

ดานบริการเสริม 3.51 1.14 มาก 3.41 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.95 มาก 3.72 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.65) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจ

ทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.83) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x = 3.60) ดาน

ความสามารถในการเขาถึง และดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากัน (x = 3.54) และดานบริการเสริม 

(x = 3.51) ตามลําดับ   

ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.72) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความพึงพอใจ

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.00) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว    

(x = 3.65) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x = 3.57) ดานความสามารถในการเขาถึง (x = 3.54) และดาน

บริการเสริม (x = 3.41) ตามลําดับ  

 สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ดมากกวาความคาดหวังทุกดาน ยกเวน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานบริการเสริม 
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ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ     

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจ

ทางการทองเที่ยว 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

1. ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว       

สถานที่ทองเที่ยวสําคัญทางศาสนา อาทิ

โบสถ เจดีย วัด พิพิธภัณฑ 

3.86 1.02 มาก 4.01 0.81 มาก 

สถานที่ทองเที่ยวยังคงรูปแบบการใชชีวิต

ของคนในทองถ่ิน 

3.79 0.97 มาก 3.94 0.78 มาก 

คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี 3.89 0.98 มาก 4.04 0.83 มาก 

เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผาที่มี

ช่ือเสียง 

3.76 1.02 มาก 3.97 0.76 มาก 

อาหารทองถ่ินและขนมหวานเปน

เอกลักษณ 

3.85 1.05 มาก 4.06 0.78 มาก 

การสงเสริม อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถ่ิน 

3.92 0.94 มาก 4.00 0.84 มาก 

การปรับปรุงสภาพแวดลอม ที่พัก อาคาร

สถานที่ใหสวยงาม 

3.77 1.00 มาก 3.89 0.82 มาก 

รวม 3.83 0.88 มาก 4.00 0.64 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.83) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การสงเสริม อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.92) รองลงมาคือ คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี 

(x = 3.89) และความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.00) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อาหาร

ทองถ่ินและขนมหวานเปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.06) รองลงมาคือ คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/

มีอัธยาศัยดี (x = 4.04)   

  สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมากกวาความคาดหวังทุกขอ 
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ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ     

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถ

ในการเขาถึง  

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

2. ดานความสามารถในการเขาถึง       

การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง 3.63 1.03 มาก 3.74 0.82 มาก 

การปรับปรุงทางเดิน/ปดทอระบายนํ้า 3.55 1.01 มาก 3.44 0.98 ปานกลาง 

การปรับปรุงทางเช่ือมระหวางปายรถเมล

และทาเรือ 

3.58 1.00 มาก 3.69 0.93 มาก 

การปรับทางเดินมีลูกระนาด 3.58 1.06 มาก 3.50 0.97 มาก  

การปรับปรุงเรือตนแบบ (เรือที่ปรับ/ติดต้ัง

อุปกรณที่เอื้อตอคนพิการและผูสูงอายุ) 

3.48 1.12 ปานกลาง 3.44 1.03 ปานกลาง 

การปรับปรุงโปะเทียบเรือ 3.46 1.12 ปานกลาง 3.47 1.05 ปานกลาง 

ทางลาด/ทางลาดลงโปะเรือ 3.46 1.25 ปานกลาง 3.56 1.07 มาก 

รวม 3.54 1.00 มาก 3.54 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x = 3.54) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด (x = 3.63) รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเช่ือมระหวางปายรถเมลและทาเรือ และการปรับทางเดิน

มีลูกระนาด มีคาเฉลี่ยเทากัน (x = 3.58) และความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x = 3.54) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด (x = 3.74) รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเช่ือมระหวางปายรถเมลและทาเรือ (x = 3.69)   

 สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึงเทากับความคาดหวัง โดยการปรับปรุงทางเดิน/ปดทอ

ระบายนํ้า การปรับทางเดินมีลูกระนาด และการปรับปรุงเรือตนแบบ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 
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ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ     

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

ที่จอดรถสําหรับผูสูงอายุ/คนพิการ 3.56 1.20 มาก 3.60 1.11 มาก 

ปายแผนผังตางสัมผัสสําหรับคนพิการ

ทางการมองเห็น 

3.56 1.12 มาก 3.69 1.06 มาก 

ปายสัญลักษณหรือปายช้ีทาง 3.53 1.21 มาก 3.64 1.07 มาก 

หองนํ้าสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ

พรอมใหบริการ  

3.51 1.17 มาก 3.76 1.01 มาก 

จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก 3.62 1.07 มาก 3.71 0.99 มาก 

ติดต้ังราวกันตก 3.58 1.12 มาก 3.53 1.12 มาก 

การจัดใหมีบริการลามภาษามือ/ผูชวย 

คนพิการ/อาสาสมัคร 

3.44 1.23 ปานกลาง 3.21 1.33 ปานกลาง 

จัดบริการอุปกรณอํานวยสะดวก อาทิ

รถเข็นน่ังสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ  

3.48 1.22 ปานกลาง 3.42 1.31 ปานกลาง 

รวม 3.60 1.06 มาก 3.57 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x = 3.60) เมื่อพิจารณารายขอพบวา จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.62) 

รองลงมาคือ ติดต้ังราวกันตก (x = 3.58) และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x = 3.57) เมื่อพิจารณารายขอพบวา หองนํ้าสําหรับผูสูงอายุและคนพิการพรอมใหบริการ         

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.76) รองลงมาคือ จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก (x = 3.71)        

 สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวาความคาดหวัง โดยติดต้ังราวกันตก การจัดใหมี

บริการลามภาษามือ/ผูชวยคนพิการ/อาสาสมัคร และจัดบริการอุปกรณอํานวยสะดวก อาทิ รถเข็นน่ังสําหรับ 

คนพิการและผูสูงอายุ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 
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ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ     

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

4. ดานกิจกรรมการทองเท่ียว       

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับ 

วิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน 

3.59 1.07 มาก 3.73 0.86 มาก 

กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ 

ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา   

3.54 1.06 มาก 3.73 0.83 มาก 

กิจกรรมการทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยว

ของกลุมผูสูงอายุและคนพิการ 

3.51 1.12 มาก 3.50 1.08 มาก 

รวม 3.54 1.02 มาก 3.65 0.78 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x = 3.54) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ

เอกลักษณของชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.59) รองลงมาคือ กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ 

ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา (x = 3.54) และความพึงพอใจดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x = 3.65) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิต

วัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ       

ทําเครื่องปนดินเผา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.73) รองลงมาคือ กิจกรรมการทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยวของ

กลุมผูสูงอายุและคนพิการ (x = 3.50)     

สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยวมากกวาความคาดหวัง โดยกิจกรรมการทองเที่ยวเอื้อตอ

การทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุและคนพิการ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 
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ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ     

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริม 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 

5. ดานบริการเสริม       

ศูนยบริการนักทองเที่ยวมเีจาหนาที่ประจํา 3.49 1.18 ปานกลาง 3.37 1.26 ปานกลาง 

การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสม

กับการทองเที่ยวในชุมชน 

3.51 1.18 มาก 3.45 1.20 ปานกลาง 

ศูนยพยาบาลบริการนักทองเที่ยว 3.52 1.17 มาก 3.28 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.51 1.14 มาก 3.41 1.14 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 

3.51) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพยาบาลบริการนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.52) รองลงมาคือ 

การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมกับการทองเที่ยวในชุมชน (x = 3.51) และความพึงพอใจดานบริการ

เสริม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.41) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การรักษาความปลอดภัยอยาง

เหมาะสมกับการทองเที่ยวในชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.45) รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเที่ยวมี

เจาหนาที่ประจํา (x = 3.37)      

 สรุปวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริมนอยกวาความคาดหวังทุกขอ  
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ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการจัดการทองเท่ียวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

 ผลการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคที่พบจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการ

ชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการแจกแจงความถ่ี 

ตารางที่ 4.8 จํานวนของผูสูงอายุและคนพิการจําแนกตามปญหาและอุปสรรคที่พบจากการจัดการทองเที่ยว 

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการจัดการทองเท่ียว 

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

จํานวน 

ผูสูงอายุและคนพิการ 

1. ทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถ

ใชงานไดอยางสะดวก ยังตองยกรถเข็นข้ึนลงเรือ ทําแลวใชงานไมไดจริง 

2. ขาดความรวมมือของคนในชุมชนเน่ืองจากเสียผลประโยชน 

3. ไมมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย  

4. ที่ทิ้งขยะมีนอยเกินไป  

5. สิ่งอํานวยความสะดวกยังไมเหมาะสมสําหรับคนพิการบางประเภท 

6. คนขับเรือ/คนผูกเรือ กิริยาไมเหมาะสม 

7. ถนนบางจุดยังไมไดรับการซอมแซม บางชวงทางแคบ  

8. จุดบริการไมตรงกับคนทั่วไป 

9. หองนํ้าไมสะดวก เดินไกล สูง มีบันได 

10. หองนํ้าสําหรับคนพิการไมเพียงพอ 

11. จัดทําแบบช่ัวคราวไมมั่นคงถาวร ไมมีการไปดูแลรักษาปรับปรุงใหอยู

ในสภาพที่ดีเหมือนแรกเริ่มทํา  

12. พัฒนาไมครบทุกสถานที ่
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการทองเท่ียวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย 

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 ผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีโดยการแจกแจงความถ่ี  

ตารางที่ 4.9 จํานวนของผูสูงอายุและคนพิการจําแนกตามขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการทองเท่ียว 

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

จํานวน 

ผูสูงอายุและคนพิการ 

1. ควรทําทางลาดเช่ือมจากโปะใหถึงขางในตัวเรือเพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการ 

ที่น่ังวีลแชรสามารถเข็นข้ึนลงเรือดวยตัวเองไดโดยไมตองมีผูชวย 

2. ตองพัฒนาอยางสม่ําเสมอหรือรักษาใหอยูในสภาพดี ควรทําอยางจริงจัง

เพื่อใหประโยชนตอสังคมโดยรวม  

3. จัดเวทีประชาคม สรางความเขาใจ โนมนาว ใหคนในชุมชนมีจิตสํานึก   

4. ชุมชนตองรวมมือในการจัดการ/บูรณาการทุกดานตองผานการมีสวนรวม 

5. ตองตอยอดใหคนพิการขามไปเที่ยวไดตามจุดมุงหมายใหทั่วทั้งเกาะ     

โดยหางบประมาณอื่นชวยตอยอด 

6. ทําความเขาใจหรือใชกฎระเบียบชวยปรับแกไข เชน การสัมปทานทาเรือ 

ใหตอไปตองบังคับใหเรือมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

7. ควรต้ังถังขยะหลายๆจุด และรักษาความสะอาด 

8. ควรมีเสื้อชูชีพใหใสเวลาอยูในเรือ 

9. สรางสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร ใหผูสูงอายุและคนพิการเขาถึงได  

10. ควรมตํีารวจดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  

11. ควรอบรมคนขับเรือ/คนผูกเรือ และผูที่เกี่ยวของฝายใหดูแลนักทองเที่ยว 

12. ควรมีหนวยพยาบาล สําหรับนักทองเที่ยวเปนลมหรือเกิดอุบัติเหตุ 

13. ควรมีจุดน่ังพักผอนเพิ่ม เพราะบางจุดคนหนาแนนและอากาศรอน  

14. ควรมีจุดประชาสัมพันธเปนระยะๆ 

15. ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวหลายๆชองทาง 

16. ปรับใหเปนจุดเดียวกับคนทั่วไปใชได 

17. ควรทําหองนํ้าคนพิการใหสะดวกกวาน้ี 

18. ควรทําสะพานขามแมนํ้า 

19. ควรมีการจัดระเบียบการเดินของคนที่มาเที่ยว  

20. เพิ่มปายหองนํ้า ระยะทางแตละสถานที ่

21. ควรจัดกิจกรรมขนมไทย 
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2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการท่ีมี

ตอการจัดการทองเท่ียวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

การทดสอบสมมติฐาน  

 การทดสอบสมมติฐานครั้งน้ี สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ Paired - Samples T-Test ระดับความ

เช่ือมั่น 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา sig. มีคานอยกวา .05 

โดยต้ังสมมติฐานไวดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก คือ ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจของตอการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานรอง คือ ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจของตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน  

 

ตารางที่ 4.10 การทดสอบความแตกตางของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการมีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง 

(x) 

ความพึงพอใจ 

(x) 

t Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 3.83 4.00 -2.68 .008* แตกตางกัน 

ดานความสามารถในการเขาถึง 3.54 3.54 -0.65 .516 ไมแตกตางกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.60 3.57 -0.81 .417 ไมแตกตางกัน 

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 3.54 3.65 -2.01 .046* แตกตางกัน 

ดานบริการเสริม 3.51 3.41 0.87 .389 ไมแตกตางกัน 

รวม 3.65 3.72 -1.03 .308 ไมแตกตางกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความคาดหวังและความพึงพอใจแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และดานกิจกรรมการทองเที่ยว  
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ตารางที่ 4.11 การทดสอบความแตกตางของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการมีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง 

(x) 

ความพึงพอใจ 

(x) 

t Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว      

สถานที่ทองเที่ยวสําคัญทางศาสนา 

อาทิโบสถ เจดีย วัด พิพิธภัณฑ 

3.86 4.01 -1.92 .057 ไมแตกตางกัน 

สถานที่ทองเที่ยวยังคงรูปแบบ     

การใชชีวิตของคนในทองถ่ิน 

3.79 3.94 -2.09 .039* แตกตางกัน 

คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/         

มีอัธยาศัยดี 

3.89 4.04 -1.56 .120 ไมแตกตางกัน 

เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผาที่มี

ช่ือเสียง 

3.76 3.97 -2.74 .007* แตกตางกัน 

อาหารทองถ่ินและขนมหวานเปน

เอกลักษณ 

3.85 4.06 -2.75 .007*  แตกตางกัน 

การสงเสริม อนุรักษ สืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

3.92 4.00 -1.68 .095 ไมแตกตางกัน 

การปรับปรุงสภาพแวดลอม ที่พัก 

อาคารสถานที่ใหสวยงาม 

3.77 3.89 -1.81 .073 ไมแตกตางกัน 

รวม 3.83 4.00 -2.68 .008* แตกตางกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความพึงพอใจมากกวาความคาดหวังตอสถานที่ทองเที่ยวยังคงรูปแบบการ

ใชชีวิตของคนในทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผาที่มีช่ือเสียง และอาหารทองถ่ินและขนมหวานเปน

เอกลักษณ  
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ตารางที่ 4.12 การทดสอบความแตกตางของความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการมีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 

องคประกอบของการทองเท่ียว 
ความคาดหวัง 

(x) 

ความพึงพอใจ 

(x) 

t Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ดานกิจกรรมการทองเท่ียว      

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับ

วิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน 

3.59 3.73 -2.00 .048* แตกตางกัน 

กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ 

ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา   

3.54 3.73 -2.65 .009*  แตกตางกัน 

กิจกรรมการทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยว

ของกลุมผูสูงอายุและคนพิการ 

3.51 3.50 -0.48 .632 ไมแตกตางกัน 

รวม 3.54 3.65 -2.01 .046* แตกตางกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความพึงพอใจมากกวาความคาดหวังตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับ

วิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือชมวิถีชีวิต ไหวพระ 

ทําเครื่องปนดินเผา  

  

 




