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 บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดสรุปขอมูล 2 หัวขอตาม

วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 

สรุปผล    

1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังน้ี 

ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุและคนพิการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.20 เพศชาย คิดเปน

รอยละ 39.80 เปนคนพิการทางการเคลื่อนไหว คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมาเปนผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 

29.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.10 รองลงมามีรายได 15,001 - 25,000 

บาท คิดเปนรอยละ 31.70 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 49.70 รองลงมาสมรส/อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 

36.60 พักอาศัยอยูในนนทบุรี คิดเปนรอยละ 49.70 รองลงมาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 

23.60 เดินทางมากับครอบครัว คิดเปนรอยละ 41.60 รองลงมาเดินทางมากับเพื่อน คิดเปนรอยละ 30.40 

เดินทางมาโดยรถสวนตัว คิดเปนรอยละ 59.60 รองลงมาเดินทางมาโดยรถสาธารณะ คิดเปนรอยละ 28.00 

เดินทางมาเพื่อพักผอน คิดเปนรอยละ 60.90 รองลงมาเดินทางมาเพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู 

คิดเปนรอยละ 29.20 ทราบวาเกาะเกร็ดมีการพัฒนาอารยสถาปตยเพื่อการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต คิดเปน

รอยละ 55.30 รองลงมา คือการบอกตอ คิดเปนรอยละ 41.00  

ความคาดหวังของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.65) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคาดหวังอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

(x = 3.83) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x = 3.60) ดานความสามารถในการเขาถึง และดาน

กิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากัน (x = 3.54) และดานบริการเสริม (x = 3.51) ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.72) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความพึงพอใจ

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.00) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว    



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

57 
 

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

บริการเสริม (x = 3.41) ตามลําดับ 

สรุปวาความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด มีคาเฉลี่ยมากกวาความคาดหวังทุกดาน ยกเวน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน

บริการเสริม 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.83) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา การสงเสริม อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  

(x = 3.92) รองลงมาคือ คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี (x = 3.89) และความพึงพอใจ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.00) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อาหารทองถ่ินและขนมหวานเปนเอกลักษณ 

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.06) รองลงมาคือ คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี (x = 4.04) สรุปวา 

ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย 

เกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมากกวาความคาดหวังทุกขอ 

ดานความสามารถในการเขาถึง  

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.54) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.63) 

รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเช่ือมระหวางปายรถเมลและทาเรือ และการปรับทางเดินมีลูกระนาด มีคาเฉลี่ย

เทากัน (x = 3.58) และความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 

3.54) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.74) 

รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเช่ือมระหวางปายรถเมลและทาเรือ (x = 3.69) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมี

ความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดาน

ความสามารถในการเขาถึงเทากับความคาดหวัง โดยการปรับปรุงทางเดิน/ปดทอระบายนํ้า การปรับทางเดินมี

ลูกระนาด และการปรับปรุงเรือตนแบบ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.60) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.62) รองลงมาคือ ติดต้ังราวกันตก  

(x = 3.58) และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.57) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา หองนํ้าสําหรับคนพิการและผูสูงอายุพรอมใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.76) 
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รองลงมาคือ จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก (x = 3.71) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวาความ

คาดหวัง โดยติดต้ังราวกันตก การจัดใหมีบริการลามภาษามือ/ผูชวยคนพิการ/อาสาสมัคร และจัดบริการ

อุปกรณอํานวยสะดวก อาทิ รถเข็นน่ังสําหรับ คนพิการและผูสูงอายุ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว   

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.54) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน   

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.59) รองลงมาคือ กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ  

ทําเครื่องปนดินเผา (x = 3.54) และความพึงพอใจดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

(x = 3.65) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ

เอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา  

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.73) รองลงมาคือ กิจกรรมการทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุและ

คนพิการ (x = 3.50) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการ

ชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยวมากกวาความคาดหวัง โดยกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุและคนพิการ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง 

ดานบริการเสริม    

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.51) เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา ศูนยพยาบาลบริการนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.52) รองลงมาคือ การรักษาความ

ปลอดภัยอยางเหมาะสมกับการทองเที่ยวในชุมชน (x = 3.51) และความพึงพอใจดานบริการเสริม โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.41) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสม

กับการทองเที่ยวในชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.45) รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเที่ยวมีเจาหนาที่

ประจํา (x = 3.37)  สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริมนอยกวาความคาดหวังทุกขอ     

ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูระบุปญหาทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถใช

งานไดอยางสะดวก ยังตองยกรถเข็นข้ึนลงเรือ ทําแลวใชงานไมไดจริงมากที่สุด (12 ราย) รองลงมาคือ ขาด

ความรวมมือของคนในชุมชนเน่ืองจากเสียผลประโยชน (8 ราย) 

 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูเสนอแนะใหทําทางลาดเช่ือมจากโปะใหถึงขางในตัวเรือ

เพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการที่น่ังวีลแชรสามารถเข็นข้ึนลงเรือดวยตัวเองไดโดยไมตองมีผูชวยมากที่สุด       
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(18 ราย) รองลงมาคือ ตองพัฒนาอยางสม่ําเสมอหรือรักษาใหอยูในสภาพดี ควรทําอยางจริงจังเพื่อให

ประโยชนตอสังคมโดยรวม (15 ราย)  

 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังน้ี 

 ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และดานกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง     

สวนองคประกอบอื่นๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูสูงอายุและคนพิการมคีวามพึงพอใจและ

ความคาดหวังตอสถานที่ทองเที่ยวยังคงรูปแบบการใชชีวิตของคนในทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผา

ที่มีช่ือเสียง และอาหารทองถ่ินและขนมหวานเปนเอกลักษณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการคงรูปแบบการใชชีวิตของคนในทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผา

ที่มีช่ือเสียง และอาหารทองถ่ินและขนมหวานเปนเอกลักษณ มากกวาคาเฉลีย่ของความคาดหวัง  

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจและความ

คาดหวังตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และ

กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิต

วัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือชมวิถีชีวิต ไหวพระ        

ทําเครื่องปนดินเผา มากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง  

  

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผูสูงอายุ พบวา

เดินทางมากับครอบครัว โดยรถสวนตัว และทราบวาเกาะเกร็ดมีการพัฒนาอารยสถาปตยเพื่อการทองเที่ยวจาก

อินเตอรเน็ต รองลงมา คือการบอกตอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีร ตรงจิตพิทักษ (2556) ศึกษาพฤติกรรม

การทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวสวนใหญศึกษาเสนทางและวิธีการในการเดินทางอยางดีกอนออกจากบาน เดินทางทองเที่ยวกับ

ครอบครัว เดินทางทองเที่ยวโดยใชรถสวนตัว และแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจหรือแหลงทองเที่ยวจาก

เพื่อน/คนรูจัก 

ความคาดหวังของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคาดหวังอยูในระดับ
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มากทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชชิศา จันทรมาลา (2553) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภค

ที่มีตอการจัดการทองเที่ยว กรณีศึกษาการทองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาระดับความคาดหวังของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะเกร็ด และนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนนทบุรีโดย

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้งหมด 

และสอดคลองกับการศึกษาของ รอฮานี มะสาแม (2554) ศึกษาสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมนํ้าตก

ทรายขาว พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเลือกมาทองเที่ยวนํ้าตกทรายขาว เน่ืองจากเปนนํ้าตกที่มีความสวยงาม

และมีความเปนธรรมชาติ รมรื่น สงบ  

ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานสิ่งดึงดูดใจทางการ

ทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เชนเดียวกับความความคาดหวัง รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการทองเที่ยวของ นิคม จารุมณี (2536) กลาวถึงแหลง

ทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวจะตองเปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกอยากที่

จะไปเที่ยวชม ฉะน้ันแหลงทองเที่ยวตองมีมากกวาความเปนสถานที่สวยงามตองมีลักษณะประกอบอื่นๆ ทีท่ําให

นักทองเที่ยวเกิดความพอใจเมื่อไดมาเที่ยว 

 

ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว   

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา การสงเสริม อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 

คนในทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สรอยสังวาล มณีวรรณ (2554) ที่ศึกษา

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาเหตุผลของการเลือกทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเกร็ดอันดับแรกมีความเห็นวาสภาพภูมิทัศนสวยงามเปนธรรมชาติ

และความเปนเอกลักษณของชุมชนชาวมอญ เชนเดียวกับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา อาหารทองถ่ินและขนมหวานเปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ คนใน

ทองถ่ินมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) เรื่องความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา นักทองเที่ยวมีความ 

พึงพอใจมากที่สุด คือ อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนมีความพึงพอใจอยางย่ิง คิดเปนรอยละ 35.00 

ดานความสามารถในการเขาถึง  

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงทาง

เช่ือมระหวางปายรถเมลและทาเรือ และการปรับทางเดินมีลูกระนาด มีคาเฉลี่ยเทากัน สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ อําไพพรรณ รัตนปาณี (2550) ศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบวา แรงจูงใจดานการคมนาคมขนสง ความสะดวกในการเดินทางมาทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด เชนเดียวกับความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับ เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเช่ือม

ระหวางปายรถเมลและทาเรือ และสอดคลองกับ กรมการทองเที่ยว (2555) ไดกลาวไววา นักทองเที่ยวกลุมคน

พิการและผูสูงอายุเปนกลุมที่มีแนวโนมในการเติบโตทางการตลาดอยางมีศักยภาพ และเปนกลุมนักทองเที่ยวที่

มีคุณภาพ แตเน่ืองจากการจัดสภาพแวดลอมดานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะตางๆ ใน

ปจจุบันไมเอื้อตอคนพิการและผูสูงอายุ ทําใหคนกลุมน้ีประสบความยากลําบากที่จะเดินทางทองเที่ยวตาม

แหลงทองเที่ยว รวมถึงการเขาถึงการบริการทองเที่ยวตางๆ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

 ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ติดต้ังราวกันตก สอดคลองกับงานวิจัยของ     

วีรวิชญ สงสันเทียะ (2556) ศึกษาความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

กรณีศึกษา: อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ตอการใชบริการสถานที่บริการสาธารณะ พบวา สิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ตองการใหมีเพื่อความสะดวกตอการไปใชบริการ ลําดับแรกตองการมีเกาอี้เข็นไวคอยบริการ ลําดับ

ตอมามีการจัดทําราวจับหรือมีเกาอี้ตามทางเดินเปนระยะๆ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปวิช ศรีละมุล (2552) 

ศึกษาแนวทางการกําหนดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในสวนสาธารณะระดับชุมชนเพื่อใช

เปนขอพิจารณาในการออกแบบ พบวาตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันตํ่า เชน มาน่ังสนาม ไฟสองสวาง  

 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

หองนํ้าสําหรับคนพิการและผูสูงอายุพรอมใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ จุดแวะพัก เกาอี้น่ังพัก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรนิษฐ จันพล (2556) ศึกษาบริเวณพื้นที่วัดในปจจุบันวามีสภาพแวดลอมทาง

กายภาพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ พบวาสิ่งที่ผูสูงอายุตองการใหปรับปรุงหรือออกแบบใหดีข้ึนมากที่สุด คือ 

บริเวณหองนํ้าสําหรับผูสูงอายุ ทั้งขนาดของหองนํ้า อุปกรณในหองนํ้า หรือการใชวัสดุพื้นผิวที่ลื่นอันเปนจุดที่

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปทมอร เส็งแดง (2552) ดานความตองการสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เหมาะสมเพื่อการทองเที่ยวของคนพิการ พบวา สิ่งที่ทําใหคนพิการสามารถเขาถึงการใชประโยชน 

ไดแก ทางลาดสําหรับรถเข็น ทางกวางเพียงพอสําหรับรถเข็น การมีเสนทางสําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองนํ้า ที่จอดรถเฉพาะสําหรับผูพิการ  

ดานกิจกรรมการทองเที่ยว   

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ น่ังเรือ ชมวิถีชี วิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) พบวากิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการมากที่สุดในการมา

เที่ยวที่เกาะเกร็ด คือ กิจกรรมน่ังเรือชมธรรมชาติ/วิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด/โบราณสถาน วัฒนธรรมและประเพณี

เชนเดียวกับความพึงพอใจดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยว

หลากหลาย อาทิ น่ังเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรม

การทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยวของกลุมผูสูงอายุและคนพิการ โดยเปนกิจกรรมที่ไดรับความพึงพอใจใน

ลําดับรองลงมาสองคลองกับ สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (2553) ไดกลาวไววาในกรณีของคนพิการ 

กลุมคนเหลาน้ีมักถูกละเลยและกีดกันออกไปจากกิจกรรมสาธารณะ การขาดโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวตนผาน

การทองเที่ยวเปนผลมาจากเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม หรือเงื่อนไขทางกายภาพ เชน ขาดสิ่งอํานวยความ

สะดวกและเครื่องชวยความพิการตางๆ ที่จะทําใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตไดตามสภาพ ซึ่งเงื่อนไขเหลาน้ี

ลวนเปนอุปสรรคต้ังแตจุดเริ่มตนที่จะออกเดินทางทองเที่ยวของคนพิการทั้งสิ้น 

ดานบริการเสริม     

ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ศูนยพยาบาลบริการนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมกับ

การทองเที่ยวในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) พบวาการบริการดานความ

ปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญ มีความตองการปานกลาง รอยละ 51.7 

รองลงมามีความตองการมาก รอยละ 33.3 

ความพึงพอใจดานบริการเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา การ

รักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมกับการทองเที่ยวในชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวมีเจาหนาที่ประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) พบวาการใหบริการดาน

ความปลอดภัยในการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวมีความพอใจรอยละ 46.7 และ

การใหความชวยเหลือ คําแนะนําของเจาหนาที่ พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวพอใจรอยละ 48.3  

ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูระบุปญหาทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถใช

งานไดอยางสะดวก ยังตองยกรถเข็นข้ึนลงเรือ ทําแลวใชงานไมไดจริงมากที่สุด รองลงมาคือ ขาดความรวมมือ

ของคนในชุมชนเน่ืองจากเสียผลประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของปทมอร เส็งแดง (2552) ศึกษาเรื่องการ

ทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในสังคมไทย พบวาปญหาสวนใหญไมไดเกิดจากสภาพความพิการของ

คนพิการ แตเกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมเอื้ออํานวยในการเดินทางทองเที่ยว ไดแก การใชบริการขนสง

มวลชน หองนํ้าสาธารณะ สถานที่ตางๆที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว โรงแรมที่พัก 

รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว ที่ไมไดออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของนุชรา แสวงสุข (2557) เรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับกลุมผูมีความบกพรองทางกาย พบวา



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

63 
 

ผูมีความบกพรองทางกายมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถ่ินนอยที่สุดในดาน

การสรางสรรคอาชีพและจางงานแกชุมชนทองถ่ินในแหลงทองเที่ยว และงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) 

ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวในเกาะเกร็ด ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

พบวานักทองเที่ยวใหความคิดเห็นวาควรใหมีการใหบริการกิจกรรมทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวม โดย

นักทองเที่ยวตองการทํากิจกรรมโฮมสเตย/ปกนิกและกิจกรรมทางนํ้า ดังน้ันจึงควรจัดใหชุมชนทํากิจกรรมเพื่อ

เปนการกระจายรายได พรอมทั้งมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นดานการทองเที่ยวแกชุมชนทุกเดือนเพื่อ

ปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยว และสงเสริมประโยชนของการทองเที่ยวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โดยการมีการต้ังเปนหมูบานเครื่องปนดินเผา เชนเดียวกับ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ที่ไดกลาววา การ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนา

หรือจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอนแทนเพื่อกระจายรายไดสูทองถ่ินและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูเสนอแนะใหทําทางลาดเช่ือมจากโปะใหถึงขางในตัวเรือ

เพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการที่น่ังวีลแชรสามารถเข็นข้ึนลงเรือดวยตัวเองไดโดยไมตองมีผูชวยมากที่สุด       

รองลงมาคือ ตองพัฒนาอยางสม่ําเสมอหรือรักษาใหอยูในสภาพดี ควรทําอยางจริงจังเพื่อใหประโยชนตอสังคม

โดยรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ นวลนอย บุญวงษ และนันทนี เนียมทรัพย (2545) ไดกลาววาการที่      

คนพิการตองออกมาใชชีวิตนอกบานในสังคมทําใหสภาพแวดลอมโดยเฉพาะอาคารสาธารณะจําเปนตอง

จัดสรางใหเหมาะสมกับการใชงานของบุคคลที่มีความแตกตางทางรางกายต้ังแตคนที่เดินไปจนถึงคนที่น่ังเกาอี้

ลอเลื่อน นอกจากน้ันผูมีความบกพรองทางกายยังมีความคิดเห็นตอการใชบริการสาธารณะในการเดินทาง

มายังแหลงทองเที่ยวที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางตามลําพัง เชนเดียวกับงานวิจัยของ พีรพงษ เพ็ชรี่ (2551) 

ที่สํารวจสภาพปจจุบันของการจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในการเขาถึง

โบราณสถานแกผูที่พิการทางการเคลื่อนไหวและผูสูงอายุ พบวา การจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการในการเขาถึงน้ันตองประกอบไปดวยความเขาใจในองคความรูตางๆ การทํางานเปนทีม และมี

บัญชีตรวจสอบที่มีความเหมาะสม โดยผสมผสานทุกองคประกอบอยางสมดุล เพื่อใหไดแนวทางที่มีความ

เหมาะสมตรงกับความตองการของคนพิการในสงัคมน้ันๆ   

 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ

การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด  

 ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวามีความคาดหวังและความพึงพอใจแตกตางกัน 2 ดาน ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจทางการ

ทองเที่ยว และดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจมากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง     

ขัดแยงกับงานวิจัยของ ณิชชิศา จันทรมาลา (2553) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
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ตอการจัดการการทองเที่ยว กรณีศึกษา การทองเที่ยวเกาะเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี พบวาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวเกาะเกร็ด   

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจใหเกิดการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวมีความคาดหวังอยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญในเรื่องสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม

มีความรมรื่นเหมาะแกการพักผอนมากที่สุด รองลงมา คือสถานที่ทองเที่ยวสะดวกตอการเดินทาง และมี

ชองทางการเดินทางที่หลากหลาย แตกตางจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับ  

ปานกลางทุกขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวสะดวกตอการเดินทาง และมีชองทางการเดินทาง

ที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมา คือสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมมีความรมรื่นเหมาะแกการพักผอน 

สรุปไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในเกาะเกร็ดมีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

1. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

พิจารณาดําเนินการจากขอเสนอแนะดังน้ี  

   1.1 ปรับปรุงทางลาดเช่ือมจากโปะเทียบเรือข้ึนไปยังเรือตนแบบใหมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ

และคนพิการที่น่ังวีลแชรสามารถเข็นข้ึนลงเรือดวยตัวเองไดโดยไมตองมีผูชวย 

   1.2 เพิ่มการประชาสัมพันธใหคนใชวีลแชรทราบโดยทั่วไปวาทาเรือที่ใชบริการไดมีทาเรือปากเกร็ด 

เน่ืองจากสวนใหญจะไปใชทาเรือวัดสนามเหนือและไปข้ึนฝงที่ทาวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งไมมีทางลาดเช่ือมจาก

โปะเทียบเรือข้ึนไปยังเรือตนแบบ  

   1.3 ปรับปรุงลูกระนาดในชุมชนใหมีระยะที่เหมาะสม เน่ืองจากมีนักทองเที่ยว คนในชุมชน 

ผูสูงอายุและคนพิการสะดุดหกลม เน่ืองจากมีจํานวนมากและชันเกินไป 

   1.4 ปรับปรุงทางลาดหนาหองนํ้าผูสูงอายุและคนพิการใหมีความชันนอยลงเพื่อใหวีลแชรเข็นข้ึนลง

ไดสะดวกมากข้ึน 

   1.5 ดูแล รักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ 

2. ผูนําชุมชนเกาะเกร็ด ควรเปนแกนนําในการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยวที่เอื้อตอผูสูงอายุและ 

คนพิการโดยการสรางจิตสํานึกในการเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมและผูดอยโอกาส หรือ

ประชุมหารือรวมกันเพื่อใหผูประกอบการหรือชุมชนเสียประโยชนนอยที่สุด 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนเกาะเกร็ดสําหรับการจัดการทองเที่ยว

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

2. ควรศึกษาการดําเนินงานดานอารยสถาปตยของเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งไดรับปายเกียรติคุณ   

สุดยอดอารยสถาปตยแหงป 2560 เพื่อนํามาประยุกตเปนแนวทางการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ 




