56

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว
ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดสรุปขอมูล 2 หัวขอตาม
วัตถุประสงค ดังนี้
1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว
ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สรุปผล
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1. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว
ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุและคนพิการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.20 เพศชาย คิดเปน
รอยละ 39.80 เปนคนพิการทางการเคลื่อนไหว คิดเปนรอยละ 51.60 รองลงมาเปนผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ
29.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 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
ความคาดหวังของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ การจัดการทองเที่ยวภายใตโ ครงการชุมชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (x = 3.65) เมื่อพิจ ารณารายดานพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
(x = 3.83) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x = 3.60) ดานความสามารถในการเขาถึง และดาน
กิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากัน (x = 3.54) และดานบริการเสริม (x = 3.51) ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.72) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความพึงพอใจ
ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.00) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
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(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 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
(x = 3.92) รองลงมาคือ คนในทองถิ่นมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี (x = 3.89) และความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.00) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อาหารทองถิ่นและขนมหวานเปนเอกลักษณ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.06) รองลงมาคือ คนในทองถิ่นมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี (x = 4.04) สรุปวา
ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย
เกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมากกวาความคาดหวังทุกขอ
ดานความสามารถในการเขาถึง
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.54)
เมื่อพิจ ารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีห ลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.63)
รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเชื่อมระหวางปายรถเมลและทาเรือ และการปรับทางเดินมีลูกระนาด มีคาเฉลี่ย
เทากัน (x = 3.58) และความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x =
3.54) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.74)
รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเชื่อมระหวางปายรถเมลและทาเรือ (x = 3.69) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมี
ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การท อ งเที่ ย วภายใต โ ครงการชุ ม ชนต น แบบอารยสถาป ต ย เ กาะเกร็ ด ด า น
ความสามารถในการเขาถึงเทากับความคาดหวัง โดยการปรับปรุงทางเดิน/ปดทอระบายน้ํา การปรับทางเดินมี
ลูกระนาด และการปรับปรุงเรือตนแบบ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.60) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา จุดแวะพัก เกาอี้นั่งพัก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.62) รองลงมาคือ ติดตั้งราวกันตก
(x = 3.58) และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.57) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา หองน้ําสําหรับคนพิการและผูสูงอายุพรอมใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.76)
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รองลงมาคือ จุดแวะพัก เกาอี้นั่งพัก (x = 3.71) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการ
ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวาความ
คาดหวัง โดยติดตั้งราวกันตก การจัดใหมีบริการลามภาษามือ /ผูชวยคนพิการ/อาสาสมัคร และจัดบริการ
อุปกรณอํานวยสะดวก อาทิ รถเข็นนั่งสําหรับ คนพิการและผูสูงอายุ มีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x = 3.54) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.59) รองลงมาคือ กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ นั่งเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ
ทําเครื่องปนดินเผา (x = 3.54) และความพึงพอใจดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(x = 3.65) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ
เอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ นั่งเรือ 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 การรัก ษาความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสมกับการทองเที่ยวในชุมชน (x = 3.51) และความพึง พอใจดานบริก ารเสริม โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.41) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสม
กับการทองเที่ยวในชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.45) รองลงมาคือ ศูนยบริการนักทองเที่ยวมีเจาหนาที่
ประจํา (x = 3.37) สรุปวาผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริมนอยกวาความคาดหวังทุกขอ
ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูระบุปญหาทางลาดเชื่อมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถใช
งานไดอยางสะดวก ยังตองยกรถเข็นขึ้นลงเรือ ทําแลวใชงานไมไดจริง มากที่สุด (12 ราย) รองลงมาคือ ขาด
ความรวมมือของคนในชุมชนเนื่องจากเสียผลประโยชน (8 ราย)
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒ นาการจัดการทองเที่ยวภายใตโ ครงการชุม ชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูเสนอแนะใหทําทางลาดเชื่อมจากโปะใหถึงขางในตัวเรือ
เพื่อให ผูสูง อายุและคนพิก ารที่นั่ง วี ลแชรส ามารถเข็นขึ้นลงเรือ ดวยตัวเองไดโ ดยไมตองมีผูชวยมากที่สุด
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(18 ราย) รองลงมาคือ ตองพัฒ นาอยางสม่ําเสมอหรือรัก ษาใหอยูในสภาพดี ควรทําอยางจริงจัง เพื่อให
ประโยชนตอสังคมโดยรวม (15 ราย)
2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังนี้
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และดานกิจกรรมการทองเที่ยว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึง พอใจมากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง
สวนองคประกอบอื่นๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจและ
ความคาดหวังตอสถานที่ทองเที่ยวยังคงรูปแบบการใชชีวิตของคนในทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผา
ที่มีชื่อเสียง และอาหารทองถิ่นและขนมหวานเปนเอกลักษณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการคงรูปแบบการใชชีวิตของคนในทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูเครื่องปนดินเผา
ที่มีชื่อเสียง และอาหารทองถิ่นและขนมหวานเปนเอกลักษณ มากกวาคาเฉลีย่ ของความคาดหวัง
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูสูงอายุและคนพิการมีความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ตอ การจัดกิจ กรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุม ชน และ
กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ นั่งเรือชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒ นธรรมและเอกลักษณของชุม ชน และกิจ กรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ นั่ง เรือชมวิถีชีวิต ไหวพระ
ทําเครื่องปนดินเผา มากกวาคาเฉลี่ยของความคาดหวัง
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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
ความคาดหวังของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ การจัดการทองเที่ยวภายใตโ ครงการชุมชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคาดหวังอยูในระดับ

60
มากทุกดาน โดยดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชชิศา จันทรมาลา (2553) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภค
ที่มีตอการจัดการทองเที่ยว กรณีศึกษาการทองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาระดับความคาดหวังของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะเกร็ด และนัก ทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนนทบุรีโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้งหมด
และสอดคลองกับการศึกษาของ รอฮานี มะสาแม (2554) ศึกษาสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมน้ําตก
ทรายขาว พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเลือกมาทองเที่ยวน้ําตกทรายขาว เนื่องจากเปนน้ําตกที่มีความสวยงาม
และมีความเปนธรรมชาติ รมรื่น สงบ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานสิ่งดึงดูดใจทางการ
ทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เชนเดียวกับ ความความคาดหวัง รองลงมาคือ ดานกิจ กรรมการทองเที่ยว
สอดคลองกับ แนวคิดเกี่ยวกับ องคป ระกอบของการท องเที่ยวของ นิคม จารุม ณี (2536) กลาวถึง แหล ง
ทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวจะตองเปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกอยากที่
จะไปเที่ยวชม ฉะนั้นแหลงทองเที่ยวตองมีมากกวาความเปนสถานที่สวยงามตองมีลักษณะประกอบอื่นๆ ทีทํ่ าให
นักทองเที่ยวเกิดความพอใจเมื่อไดมาเที่ยว
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ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา การสงเสริม อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
คนในทองถิ่นมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สรอยสังวาล มณีวรรณ (2554) ที่ศึกษา
การทอ งเที่ย วทางวัฒ นธรรมของเกาะเกร็ ด จัง หวั ดนนทบุรี พบว าเหตุผ ลของการเลือ กท องเที่ ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเกร็ดอันดับแรกมีความเห็นวาสภาพภูมิทัศนสวยงามเปนธรรมชาติ
และความเปนเอกลักษณของชุมชนชาวมอญ เชนเดียวกับ ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อาหารทองถิ่นและขนมหวานเปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ คนใน
ทองถิ่นมีความเปนมิตร/มีอัธยาศัยดี และสอดคลองกับ งานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) เรื่องความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา นักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนมีความพึงพอใจอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 35.00
ดานความสามารถในการเขาถึง
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงทาง
เชื่อมระหวางปายรถเมลและทาเรือ และการปรับทางเดินมีลูกระนาด มีคาเฉลี่ยเทากัน สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ อําไพพรรณ รัตนปาณี (2550) ศึกษาแรงจูง ใจของนัก ทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี พบวา แรงจูงใจดานการคมนาคมขนสง ความสะดวกในการเดินทางมาทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด เชนเดียวกับความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง โดยภาพรวมอยูในระดับ เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การเดินทางสะดวก/มีหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเชื่อม
ระหวางปายรถเมลและทาเรือ และสอดคลองกับ กรมการทองเที่ยว (2555) ไดกลาวไววา นักทองเที่ยวกลุมคน
พิการและผูสูงอายุเปนกลุมที่มีแนวโนมในการเติบโตทางการตลาดอยางมีศักยภาพ และเปนกลุมนักทองเที่ยวที่
มีคุณภาพ แตเนื่องจากการจัดสภาพแวดลอมดานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะตางๆ ใน
ปจจุบันไมเอื้อตอคนพิการและผูสูงอายุ ทําใหคนกลุมนี้ประสบความยากลําบากที่จะเดินทางทองเที่ยวตาม
แหลงทองเที่ยว รวมถึงการเขาถึงการบริการทองเที่ยวตางๆ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา จุดแวะพัก เกาอี้นั่งพัก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ติดตั้งราวกันตก สอดคลองกับงานวิจัยของ
วีร วิ ชญ สงสัน เที ยะ (2556) ศึก ษาความต องการสิ่ง อํานวยความสะดวกสํ าหรับ ผูสูง อายุแ ละคนพิ ก าร
กรณีศึกษา: อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตอการใชบริการสถานที่บริการสาธารณะ พบวา สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ตองการใหมีเพื่อความสะดวกตอการไปใชบริการ ลําดับแรกตองการมีเกาอี้เข็นไวคอยบริการ ลําดับ
ตอมามีการจัดทําราวจับหรือมีเกาอี้ตามทางเดินเปนระยะๆ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปวิช ศรีละมุล (2552)
ศึกษาแนวทางการกําหนดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในสวนสาธารณะระดับชุมชนเพื่อใช
เปนขอพิจารณาในการออกแบบ พบวาตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นต่ํา เชน มานั่งสนาม ไฟสองสวาง
ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
หองน้ําสําหรับคนพิการและผูสูงอายุพรอมใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ จุดแวะพัก เกาอี้นั่งพัก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรนิษฐ จันพล (2556) ศึกษาบริเวณพื้นที่วัดในปจจุบันวามีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ พบวาสิ่งที่ผูสูงอายุตองการใหปรับปรุงหรือออกแบบใหดีขึ้นมากที่สุด คือ
บริเวณหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ ทั้งขนาดของหองน้ํา อุปกรณในหองน้ํา หรือการใชวัสดุพื้นผิวที่ลื่นอันเปนจุดที่
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปทมอร เส็งแดง (2552) ดานความตองการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมเพื่อการทองเที่ยวของคนพิการ พบวา สิ่ งที่ทําใหคนพิการสามารถเขาถึง การใชประโยชน
ไดแก ทางลาดสําหรับรถเข็น ทางกวางเพียงพอสําหรับรถเข็น การมีเสนทางสําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองน้ํา ที่จอดรถเฉพาะสําหรับผูพิการ
ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กิจ กรรมทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ นั่ง เรือ ชมวิถีชี วิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) พบวากิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการมากที่สุดในการมา
เที่ยวที่เกาะเกร็ด คือ กิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติ/วิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด/โบราณสถาน วัฒนธรรมและประเพณี
เชนเดียวกับความพึงพอใจดานกิจกรรมการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน และกิจกรรมทองเที่ยว
หลากหลาย อาทิ นั่งเรือ ชมวิถีชีวิต ไหวพระ ทําเครื่องปนดินเผา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรม
การทองเที่ยวเอื้อตอการทองเที่ยวของกลุมผูสูง อายุและคนพิการ โดยเปนกิจกรรมที่ไดรับความพึงพอใจใน
ลําดับรองลงมาสองคลองกับ สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (2553) ไดกลาวไววาในกรณีของคนพิการ
กลุมคนเหลานี้มักถูกละเลยและกีดกันออกไปจากกิจกรรมสาธารณะ การขาดโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวตนผาน
การทองเที่ยวเปนผลมาจากเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม หรือเงื่อนไขทางกายภาพ เชน ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเครื่องชวยความพิการตางๆ ที่จะทําใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตไดตามสภาพ ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้
ลวนเปนอุปสรรคตั้งแตจุดเริ่มตนที่จะออกเดินทางทองเที่ยวของคนพิการทั้งสิ้น
ดานบริการเสริม
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด ดานบริการเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ศูนยพยาบาลบริการนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมกับ
การทองเที่ยวในชุม ชน สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548) พบวาการบริก ารดานความ
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
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ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูระบุปญหาทางลาดเชื่อมจากโปะเทียบเรือสําหรับผูสูงอายุและคนพิการไมสามารถใช
งานไดอยางสะดวก ยังตองยกรถเข็นขึน้ ลงเรือ ทําแลวใชงานไมไดจริงมากที่สุด รองลงมาคือ ขาดความรวมมือ
ของคนในชุมชนเนื่องจากเสียผลประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของปทมอร เส็งแดง (2552) ศึกษาเรื่องการ
ทองเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในสังคมไทย พบวาปญหาสวนใหญไมไดเกิดจากสภาพความพิการของ
คนพิการ แตเกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมเอื้ออํานวยในการเดินทางทองเที่ยว ไดแก การใชบริการขนสง
มวลชน หองน้ําสาธารณะ สถานที่ตางๆที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว โรงแรมที่พัก
รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว ที่ไมไดออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของนุชรา แสวงสุข (2557) เรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับกลุมผูมีความบกพรองทางกาย พบวา
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ผูมีความบกพรองทางกายมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการทองเที่ยวของชุมชนทองถิ่นนอยที่สุดในดาน
การสรางสรรคอาชีพและจางงานแกชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว และงานวิจัยของ วราภรณ ศรีแกว (2548)
ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวในเกาะเกร็ด ดานการมีสวนรวมของชุมชน
พบวานั ก ทองเที่ยวให ความคิ ดเห็น วาควรใหมีก ารใหบ ริ ก ารกิจ กรรมทองเที่ ยวโดยชุม ชนมี สวนรว ม โดย
นักทองเที่ยวตองการทํากิจกรรมโฮมสเตย/ปกนิกและกิจกรรมทางน้ํา ดังนั้นจึงควรจัดใหชุมชนทํากิจกรรมเพื่อ
เปนการกระจายรายได พรอมทั้งมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นดานการทองเที่ยวแกชุมชนทุกเดือนเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยว และสงเสริมประโยชนของการทองเที่ยวตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยการมีก ารตั้ง เปนหมูบานเครื่องปนดินเผา เชนเดียวกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) ที่ไดกลาววา การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา
หรือจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอนแทนเพื่อกระจายรายไดสูทองถิ่นและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒ นาการจัดการทองเที่ยวภายใตโ ครงการชุม ชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวามีผูเสนอแนะใหทําทางลาดเชื่อมจากโปะใหถึงขางในตัวเรือ
เพื่อให ผูสูง อายุและคนพิก ารที่นั่ง วี ลแชร ส ามารถเข็นขึ้นลงเรือ ดวยตัวเองไดโ ดยไมตองมีผูชวยมากที่สุด
รองลงมาคือ ตองพัฒนาอยางสม่ําเสมอหรือรักษาใหอยูในสภาพดี ควรทําอยางจริงจังเพื่อใหประโยชนตอสังคม
โดยรวม สอดคลองกับ งานวิจัยของ นวลนอย บุญ วงษ และนันทนี เนียมทรัพย (2545) ไดกลาววาการที่
คนพิการตองออกมาใชชีวิตนอกบานในสังคมทําใหส ภาพแวดลอมโดยเฉพาะอาคารสาธารณะจําเปนตอง
จัดสรางใหเหมาะสมกับการใชงานของบุคคลที่มีความแตกตางทางรางกายตั้งแตคนที่เดินไปจนถึงคนที่นั่งเกาอี้
ลอเลื่อน นอกจากนั้นผูมีความบกพรองทางกายยังมีความคิดเห็นตอการใชบริการสาธารณะในการเดินทาง
มายังแหลงทองเที่ยวที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางตามลําพัง เชนเดียวกับงานวิจัยของ พีรพงษ เพ็ชรี่ (2551)
ที่ สํ า รวจสภาพป จ จุ บั น ของการจั ด อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก ารในการเข า ถึ ง
โบราณสถานแกผทู ี่พิการทางการเคลื่อนไหวและผูสูงอายุ พบวา การจัดอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการในการเขาถึงนั้นตองประกอบไปดวยความเขาใจในองคความรูตางๆ การทํางานเปนทีม และมี
บัญชีตรวจสอบที่มีความเหมาะสม โดยผสมผสานทุก องคประกอบอยางสมดุล เพื่อใหไดแนวทางที่มีความ
เหมาะสมตรงกับความตองการของคนพิการในสังคมนั้นๆ
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2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด
ผูสูงอายุและคนพิการมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน
ตนแบบอารยสถาปตยเ กาะเกร็ด โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .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
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก ดาน โดยดานสิ่ง ดึงดูดใจใหเ กิดการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวมีความคาดหวังอยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญในเรื่องสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม
มีความรม รื่นเหมาะแกการพักผอนมากที่สุด รองลงมา คือสถานที่ทองเที่ยวสะดวกตอการเดินทาง และมี
ชองทางการเดินทางที่หลากหลาย แตกตางจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวใหความสําคัญ อยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวสะดวกตอการเดินทาง และมีชองทางการเดินทาง
ที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมา คือสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมมีความรมรื่นเหมาะแกการพักผอน
สรุปไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในเกาะเกร็ดมีความพึงพอใจนอยกวาความคาดหวัง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาดําเนินการจากขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ปรับปรุงทางลาดเชื่อมจากโปะเทียบเรือขึ้นไปยังเรือตนแบบใหมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ
และคนพิการที่นั่งวีลแชรสามารถเข็นขึ้นลงเรือดวยตัวเองไดโดยไมตองมีผูชวย
1.2 เพิ่มการประชาสัมพันธใหคนใชวลี แชรทราบโดยทั่วไปวาทาเรือที่ใชบริการไดมีทาเรือปากเกร็ด
เนื่องจากสวนใหญจะไปใชทาเรือวัดสนามเหนือและไปขึ้นฝงที่ทาวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งไมมีทางลาดเชื่อมจาก
โปะเทียบเรือขึ้นไปยังเรือตนแบบ
1.3 ปรับ ปรุง ลูก ระนาดในชุ ม ชนให มีร ะยะที่เ หมาะสม เนื่องจากมีนัก ท องเที่ย ว คนในชุม ชน
ผูสูงอายุและคนพิการสะดุดหกลม เนื่องจากมีจํานวนมากและชันเกินไป
1.4 ปรับปรุงทางลาดหนาหองน้ําผูสูงอายุและคนพิการใหมีความชันนอยลงเพื่อใหวีลแชรเข็นขึ้นลง
ไดสะดวกมากขึ้น
1.5 ดูแล รักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
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2. ผูนําชุมชนเกาะเกร็ด ควรเปนแกนนําในการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยวที่เอื้อตอผูสูงอายุและ
คนพิการโดยการสรางจิตสํานึกในการเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมและผูดอยโอกาส หรือ
ประชุมหารือรวมกันเพื่อใหผูประกอบการหรือชุมชนเสียประโยชนนอยที่สุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุม ชนเกาะเกร็ดสําหรับ การจัดการทองเที่ยว
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ
2. ควรศึกษาการดําเนินงานดานอารยสถาปตยของเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งไดรับปายเกียรติคุณ
สุดยอดอารยสถาปตยแหงป 2560 เพื่อนํามาประยุกตเปนแนวทางการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ

