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บทคดัย่อ 

 โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ

หรือการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระเบียบวิจยั วิทยานิพนธ์และจากอินเทอร์เน็ต และจาก

การลงสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุจ  านวนทั้งหมด 10 คน แลว้จึงวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการศึกษาพบว่า ในบทความวิชาการท่ีไดย้กตวัอยา่งมาน้ีไดน้ าเสนอ 5 เน้ือหาหลกั คือ  

1).พฤติกรรมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ 2). จุดประสงค์ในการท่องเท่ียว 3). ปัจจยัภายในท่ีสร้างแรง

ดึงดูด 4). ปัจจยัภายนอกท่ีสร้างแรงดึงดูด 5). ช่องทางการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และจาก

การสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ได้

พบวา่ผลจากการสัมภาษณ์ของงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา และจากผลการ

วเิคราะห์ทั้งสองน้ีจะน ามาใชเ้พื่อเป็นแนวทางการน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพใน

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยั ดา้นพาหนะ ดา้นอาหารและดา้นท่ีพกั เพื่อการเตรียมความ

พร้อมและการรองรับการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีศกัยภาพและย ัง่ยนืต่อไป  
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Abstract 

The objective of this project was to review knowledge about the preparation of senior 

tourism in Thailand. The results came from the analysis of academic work or literature review of 

all related academic papers, which includes research methodology, research papers, internet, 

depth interview with 60-year-old and above senior tourists, and 10 people working in the field 

involved with senior tourism. 

The result of the study indicated that the articles shown presented five main contents: 1) 

Senior travel behavior; 2) Tourism purpose; 3) Internal attraction factors; 4) External attraction 

factors; 5) Channel for travel information. The result from the interviews with the sample group, 

who are senior tourists and people involved with elderly tourism, found consistance with the 

literature review. The results of the analysis will be used as a guide to the development of quality 

tourism places, safety, vehicles, food, and accommodation to prepare and support for future 

sustainable senior tourism. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ประเทศไทยก ำลงัอยู่ในช่วงกำรเปล่ียนผ่ำนเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

โดยจำกขอ้มูลของ United Nations World Population Ageing พบวำ่ หลงัจำกปี 2552 ประชำกรท่ีอยูใ่น

วยัพึ่งพิงไดแ้ก่ เด็กและผูสู้งอำย ุจะมีจ ำนวนมำกกวำ่ประชำกรในวยัแรงงำน และในปี 2560 จะเป็นคร้ัง

แรกในประวติัศำสตร์ท่ีประชำกรเด็กน้อยกว่ำผูสู้งอำยุ สถำนกำรณ์น้ีเป็นผลมำจำกกำรลดภำวะเจริญ

พนัธ์อย่ำงรวดเร็ว และกำรลดลงอย่ำงต่อเน่ืองของระดับกำรตำยของประชำกร ท ำให้จ  ำนวนและ

สัดส่วนประชำกรสูงอำยุของไทย เพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว จำกขอ้มูลประชำกรของประเทศไทยปี 2556 

ประชำกรไทยมีจ ำนวน 64.6 ลำ้นคน เป็นผูสู้งอำยุมำกถึง 9.6 ลำ้นคน คำดว่ำในปี 2573 จะมีจ ำนวน

ผูสู้งอำยุ 17.6 ล้ำนคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ ำนวนถึง 20.5 ล้ำนคน (ร้อยละ 32.1) ซ่ึง

หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ไดร่้วมกนัด ำเนินงำนเพื่อคุม้ครอง ส่งเสริม และสนบัสนุนสถำนภำพ 

บทบำท และกิจกรรมของผูสู้งอำยุ (มูลนิธิพฒันำงำนผูสู้งอำยุ, 2015) และปัจจุบนัประเทศไทยก ำหนด

นิยำม ผูสู้งอำยุไวอ้ยำ่งเป็นทำงกำร คือผูท่ี้มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตำมพระรำชบญัญติัผูสู้งอำยุฉบบั

ปัจจุบนั พ.ศ. 2546 ( มโนทศัน์ใหม่ของนิยำมผูสู้งอำย,ุ 2556 ) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเตรียมควำมพร้อมทำงสังคม เม่ือเขำ้สู่วยัผูสู้งอำยุกำรอำศยัอยู่กบับำ้นจึงมี

เพิ่มข้ึน ประกอบกบัร่ำงกำยท่ีเส่ือมทอยถอย ยิ่งท่ีให้ตอ้งอยู ่“ติดบำ้น” มำกข้ึน กำรเดินทำงท่ีไม่สะดวก 

จึงไดแ้ต่ อยู่กบัส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ ไม่มีโอกำสไดเ้ปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มอ่ืน ๆ มีกิจกรรมร่วมกบั

ผูอ่ื้น นอ้ยลง ขำดเพื่อนวยัเดียวกนั คู่ชีวิตก็ตำยจำกกนั เพื่อนท่ีเหลืออยู ่ก็นอ้ยลงขำดกำรเยี่ยมเยียน ส่ิง

เหล่ำน้ีจะส่งผลใหผู้ส้งอำยมีุจิตใจห่อเห่ียวลงทุกวนั จึงตอ้งมีกำรกลบัเขำ้สังคม ตอ้งมีเพื่อนต่ำงวยั เพื่อน

พูดคุยแลกเปล่ียนควำมคิดซ่ึงกนัและกนั ปรับตวัให้เขำ้กบัสังคมในปัจจุบนั ให้เป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน 

ไม่ยดึถือตนเองตอ้งคอยรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น สนใจรับรู้ส่ิงใหม่ๆจำกกำรเปล่ียนแปลงของสังคม 

ออกสังคมเป็นคร้ังครำวเพื่อกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (กระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง, 2558) 

ดงันั้น ผูว้จิยัไดเ้ลือกท ำกำรวจิยัเร่ืองกำรส ำรวจเพื่อเตรียมควำมพร้อมของกำรท่องเท่ียวผูสู้งอำยุ

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ทั้งน้ีจึงเห็นวำ่กำรเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่วยัผูสู้งอำยขุองบุคคลมี



 

 

ควำมส ำคญัอย่ำงมำก เน่ืองจำกนักท่องเท่ียวผูสู้งอำยุนั้นจะมีพฤติกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีแตกต่ำงกัน

ระหว่ำงบุคคลเองแล้วยงัแตกต่ำงจำกนักท่องเท่ียวทัว่ไปด้วยคือ เน้นกำรท่องเท่ียวและบริกำรท่ีมี

คุณภำพดี คุม้ค่ำ ขณะเดียวกนัก็ค  ำนึงถึงควำมมัน่ใจและควำมปลอดภยั แต่อำจจะมีปัญหำในเร่ืองของ

สุขภำพ กำรท่ีจะสร้ำงควำมน่ำสนใจหรือเพิ่มแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง

เตรียมควำมพร้อม รวมถึงต้องพฒันำระบบกำรท่องเท่ียวให้ดี เพื่อรองรับกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว 

คณะผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำยุเพื่อน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรวจิยั

มำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำยุในประเทศไทยให้มี

ศกัยภำพท่ีดีข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษำและรวบรวมขอ้มูลจำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียว

ผูสู้งอำยใุนประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษำและพฒันำแนวทำงกำรท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุ

1.2.3 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและทศันคติต่อกำรท่องเท่ียวของผูสู้งอำยใุนประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
เอกสำรวรรณกรรม : วรรณกรรม จ ำนวน 8 เล่ม 

กลุ่มตวัอยำ่ง  : นกัท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุท่ีมีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 

กำรท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุจ  ำนวน 10 คน 

ขอบเขตดำ้นเวลำ  : เร่ิมท ำกำรวจิยัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม ถึง 31 กรกฎำคม 2561 

ขอบเขตเชิงพื้นท่ี : จงัหวดักรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑล 

ตวัแปรท่ีศึกษำ : ตวัแปรตน้ คือ ประชำกรศำสตร์ 

ตวัแปรตำม คือ 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจท่องเท่ียว 

2. พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั กำรวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษำทบทวนเก่ียวกบักำรเตรียมควำมพร้อมของ

กำรท่องเท่ียวผูสู้งอำยุในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทำงกำรน ำไปสู่กำรศึกษำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว

อยำ่งมีคุณภำพเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรรองรับกำรท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุไดอ้ยำ่ง

มีประสิทธิภำพและย ัง่ยนืต่อไป  โดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตำมดงัน้ี 

 

1.4 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 

               ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1 : รูปภำพกรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 

 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 

 เพศ 

 อำย ุ

 ระดบักำรศึกษำ 

 สถำนภำพ 

 อำชีพ 

 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ศิริพนัธ์ ถำวรทววีงษ,์ (2543) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ว 

 ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว 

 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 ควำมปลอดภยั 

 ท่ีพกั 

 ดำ้นอำหำร 

 กำรบริกำรของผูใ้หบ้ริกำร 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

 ช่องทำงกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร 

 จุดประสงคใ์นกำรท่องเท่ียว 

 ลกัษณะในกำรท่องเท่ียวผูสู้งอำย ุ

ภูพฤทธ์ กนันะและจอมภคั คลงัระหดั, (2557) 



 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรส ำรวจ หมำยถึง เทคนิคทำงดำ้นระเบียบวธีิอยำ่งหน่ึงของกำรวิจยั ท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งท่ีถูกเลือกดว้ยหลกัวชิำกำรทำงสถิติ หรือประชำกรท่ีผูว้จิยัตอ้งกำรศึกษำ 

โดยกำรใชแ้บบสอบถำม 

 ผูสู้งอำย ุหมำยควำมวำ่ บุคคลซ่ึงมีอำยหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชำติไทยตำม

พระรำชบญัญติัผูสู้งอำย ุพ.ศ. 2546 

 กำรท่องเท่ียว คือกำรเดินทำงเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพื่อควำมสนุกสนำนต่ืนเตน้หรือเพื่อหำ

ควำมรู้ องคก์รกำรท่องเท่ียวของสหประชำชำติ (องักฤษ: World Tourism Organization) 

ก ำหนดไวว้ำ่ กำรท่องเท่ียวหมำยถึงกำรเดินทำง โดยระยะทำงมำกกวำ่ 40 กิโลเมตรจำกบำ้น 

เพื่อจุดประสงคใ์นกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region) (กรมกำรปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย ,2560) เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบ 

(ปริมณฑล หมำยถึง วงรอบ) โดยครอบคลุมพื้นท่ีกวำ่ 7 พนัตำรำงกิโลเมตร และมีแม่น ้ ำสำย

ส ำคญัท่ีไหลผำ่น ไดแ้ก่ แม่น ้ ำเจำ้พระยำและแม่น ้ำท่ำจีน กำรแบ่งเขตกำรปกครองประกอบไป

ดว้ยเขตกำรปกครอง 6 จงัหวดั คือกรุงเทพมหำนคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปรำกำร 

ปทุมธำนี และสมุทรสำคร (ซ่ึงเป็นเขตกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐำนะ

เทียบเท่ำกบัจงัหวดั) 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 ท ำให้ทรำบถึงควำมคิดเห็นทศันคติและปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียว

สูงอำยใุนกำรท่องเท่ียวในประเทศไทย 

1.6.2 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกงำนวจิยัไปใชว้ำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในกำร

ท่องเท่ียวสูงอำยุ



 

 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง “  การส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผู ้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”  จ าเป็นตอ้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

2.2 นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ

2.3 ความหมายของการส ารวจ (Definition of the Survey) 

2.4 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

2.7 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การท่องเทีย่วในประเทศไทย 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของหลายๆ ประเทศและมีการเติบโตข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ

และต่อเน่ือง การจดัการท่ีเป็นระบบมากข้ึนและพฒันาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อนัเป็นผลจาก

ความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลยีดา้นคมนาคมและโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง นอกจากน้ีขอ้จ ากดั

ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ความตรึงเครียดดา้นการเมืองไดผ้อ่นคลายลง มีผลให้

การท่องเท่ียวขยายตวัข้ึน 

การท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือ

เพื่อหาความรู้ องคก์รการท่องเท่ียวของสหประชาชาติก าหนดไวว้า่ การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทาง

โดยระยะทางมากกวา่80กิโลเมตรจากบา้น เพื่อจุดประสงคใ์นการพกัผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียวเป็น

อุตสาหกรรมหลกัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงน ารายไดจ้ากประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้สู่

ประเทศไทย  

 

 



 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยเรานั้นมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายหลากหลายประเภทไดแ้ก่ 

1. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรมเช่นสวนสมุนไพร ฟาร์ม

ปศุสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียงรวมถึงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าต่างๆ 

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือการเดินทางไปในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ 

3. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวและเยี่ยมชมสถานท่ีแสดงถึงความเป็น

วฒันธรรม เช่น การชมสถานโบราณวตัถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวงั วดั ประเพณี 

รวมถึงวถีิการด าเนินชีวติของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 

4. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผสมผสานในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

หรือแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมส าคญัของการ

ท่องเท่ียว เช่นการท่องเท่ียวสปา 

5. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เช่นการเดินทางไปเยีย่มเยยีนลูกคา้ หรือ ดูแลงานและไดไ้ปท่องเท่ียวใน

ทอ้งถ่ินนั้นๆประมาณ1-2 วนั 

ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานั้ นมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายหลากหลายประเภทซ่ึง  

ณ ปัจจุบนัน้ีแหล่งท่องเท่ียวของไทยนั้นก าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับชาวต่างชาติเป็นอยา่งมากไม่ว่าจะเป็น

ไม่วา่จะเป็นแถบประเทศเพื่อนบา้นเอเชียเรา หรือแมก้ระทัง่นกัท่องเท่ียวแถบยโุรป  

ซ่ึงเราเองก็จะสังเกตเห็นได้ว่า สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นมีนักท่องเท่ียวมากมาย

หลากหลายประเทศ เช้ือชาติ และมีแนวโนม้วา่จะมากข้ึนเร่ือยๆและยงัรวมถึงชาวไทยดว้ยกนันั้นก็หนั

มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเราเอง ซ่ึงผลจากการท่องเท่ียวนั้นท าให้รายไดข้องประเทศไทยเราสูงข้ึนมี

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ต่างชาติให้ความสนใจและหันมาลงทุนร่วมมือกบัไทยในการด าเนินงานหรือร่วมมือ

กนัทางธุรกิจมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการคา้ขายหรือธุรกิจท่องเท่ียวเป็นตน้ และยงัส่งผลให้มีการกระจาย

รายไดไ้ปสู่ประชาชนมากข้ึน ท าให้ความเป้นอยู่ของประชาชนดีข้ึน มีงานท ามากข้ึนเด็กมีการศึกษา  

มีคุณภาพและไดบุ้คลากรท่ีดีเพิ่มข้ึน รวมถึงยงัช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนแต่ก็

นบัว่าการท่องเท่ียวในประเทศไทยเรานั้นช่วยให้เศรษฐกิจไทยเราดีข้ึนเป็นอยา่งมากเป็นตวัน ารายได้

เขา้สู่ประเทศอยา่งมหาศาลซ่ึงในจุดน้ีรัฐบาลก็ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวจึงไดมี้การ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆไม่วา่จะเป็นทะเล อุทยาน ป่าไมโ้บราณสถานวดั เป็นตน้ ให้มีความสะอาด

และมีจุดสนใจมากข้ึนหรือแหล่งท่ีพกัท่ีสะดวกสบายเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีตรงจุด



 

 

และส าหรับเรานั้นก็ควรรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวช่วยกนัอนุรักษรั์กษาแหล่งท่องเท่ียวให้

คงอยูใ่นสภาพท่ีสวยงามคงเดิมไว ้เพราะประเทศไทยนั้นถือไดว้า่มีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็น

ประเทศแห่งการท่องเท่ียวท่ีดีแห่งหน่ึงของประเทศและเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก 

                การท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้นถือวา่เป็นแหล่งรายไดส้ าคญัท่ีสามารถท ารายไดใ้หป้ระเทศ

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและสวยงามไม่วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเฉพาะตวัเป็นอยา่งยิง่จึงเป็น

ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึนอีกดว้ย 

2.2 นักท่องเทีย่วสูงอาย ุ
จิราวดี รัตนไพฑูรยช์ยั, (2557) ปัจจุบนัตลาดผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) เป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีมี

แนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เน่ืองจากการพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีท าให้ประชากรมี

อตัราการเสียชีวิตลดต ่าลงผูสู้งอายมีุแนวโนม้จะมีอายยุืนยาวข้ึนกวา่ในอดีต ซ่ึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะใช้

ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น หรือเท่ียวชมศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ เน่ืองจากมีเวลามากกวา่นกัท่องเท่ียว

วยัอ่ืนๆ และมีความพร้อมทางดา้นการเงิน การท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเท่ียว

ตลาดใหม่เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพและมีก าลงัซ้ือในการท่องเท่ียวสูงกวา่ตลาดทัว่ไป 

ตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจมากข้ึน เน่ืองจากโครงสร้าง

ของสังคมก าลงัจะก้าวสู่สังคมของผูสู้งอายุ สหประชาชาติคาดการณ์ว่าจะมีผูสู้งอายุเพิ่มสูงข้ึนจาก 

687.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1 ,968 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงคนในทวีปเอเชียจะมีจ านวน

ผูสู้งอายุมากท่ีสุด แนวโน้มการขยายตวัของตลาดผูสู้งอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนกว่า 2 เท่าตวั โดยสิงคโปร์จะเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วน

จ านวนประชากรผูสู้งอายุมากท่ีสุดในอาเซียน นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทยมี

แนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ คาดการณ์วา่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้หรือในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนมากถึง 7 ลา้นคน 

ในหน่ึงปี โดยนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีร้อยละ 31 หรือเกือบ 1 ใน 3 เป็นนักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น  

การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูสู้งอายน้ีุ ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ AEC 



 

 

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายนุั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

คือ  เน้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซ้ือด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้

ความส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั พกันานใช้จ่ายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง 

เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานหนกัมาทั้งชีวิต จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัค านึงถึง

ความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกบั

วยัและสุขภาพ ตวัอย่างเช่นการเลือกเขา้พกัในโรงแรมระดบัห้าดาว เพื่อการไดรั้บความสะดวกสบาย 

และการบริการท่ีดีจากสถานประกอบการ อีกทั้งนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการใชชี้วิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้

และบริการต่างๆ มากยิ่งข้ึน และเน่ืองจากผูสู้งอายุมกัมีขอ้จ ากดัในการเดินทางมากกว่าวยัหนุ่มสาว 

ดงันั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มน้ีจึงตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนขา้งมาก และ

ควรมีการเตรียมการท่ีดี 

2.3 ความหมายของการส ารวจ (Definition of the Survey)  

เป็นเทคนิคทางด้านระเบียบวิธี (methodological technique) (กองวิจัยตลาดแรงงาน กรม

แรงงาน,2553) อยา่งหน่ึงของการวิจยัท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบจากประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใช้การสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามชนิด self-administered questionnaire เป็นการศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยูมี่อยูท่ ั้งน้ีเพื่อบรรยายสถานภาพท่ีปรากฏอยูมี่อยูน่ั้นเปรียบเทียบกบัสถานภาพท่ี

ปรากฏอยู่ในลกัษณะต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัสถานภาพท่ีเป็นมาตรฐานโดยไม่สนใจว่าท าไมจึง

ปรากฏอยูห่รือมีอยูอ่ยา่งนั้นซ่ึงการวิจยัเชิงส ารวจมกัศึกษาในขอบเขตกวา้งเก่ียวกบัเร่ืองราว 4 ประการ 

ไดแ้ก่  

1. ลกัษณะทางประชากรเช่นเพศอายสุถานภาพสมรสลกัษณะครอบครัวเป็นตน้  

2. สถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจเช่นอาชีพรายไดก้ารศึกษาสภาพสังคมทัว่ไปเป็นตน้  

3. พฤติกรรมและกิจกรรมของประชาชน เช่น การใชเ้วลาวา่งลกัษณะการใชจ่้าย การดูโทรทศัน์ 
การฟังวทิย ุการอ่านหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  

4. ความคิดเห็นเจตคติและความเช่ือของประชาชน เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกตั้งผูว้่า
ราชการจงัหวดัเป็นตน้ 

 



 

 

การก าหนดวธีิวจัิย 

เทคนิคการก าหนดวธีิวจิยัเชิงส ารวจประกอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี  

 การเลือกวธีิการส ารวจมีหลายวธีิประกอบดว้ย 

 การสัมภาษณ์โดยตรงซ่ึงต้องใช้พนักงานสัมภาษณ์จ านวนมากและต้องใช้เวลาแต่ท าให้

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจ านวนท่ีต้องการและผูต้อบแบบสอบถามสามารถ

ซกัถามขอ้สงสัยในขอ้ถามบางขอ้ไดท้  าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพเพราะสามารถตรวจสอบความ

ครบถว้นของการตอบแบบสอบถามถา้ขอ้ถามใดผูต้อบแบบลืมตอบก็สามารถให้ตอบเพิ่มเติมได ้

 การส ารวจทางไปรษณียเ์ป็นวิธีท่ีสะดวกประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย แต่ในทางปฏิบติัจะไดรั้บ

แบบสอบถามกลบัมาในจ านวนน้อยมากจนบางคร้ังไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ไดน้อกจากน้ี

ผูว้จิยัยงัไม่สามารถควบคุมคุณภาพจากการตอบแบบสอบถามไดเ้พราะคนท่ีตอบแบบสอบถาม

อาจไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัตอ้งการก็ได ้

 การส ารวจทางโทรศพัทเ์ป็นวธีิท่ีสะดวกและประหยดัเวลาแต่ตอ้งใชง้บประมาณมากและใชไ้ด้

เฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีโทรศพัท์เท่านั้ นและกลุ่มตัวอย่างมีความสบายใจท่ีจะตอบค าถาม

เน่ืองจากไม่ไดรั้บความกดดนัเหมือนการสัมภาษณ์โดยตรง 

 การส ารวจทางอินเตอร์เน็ตเป็นวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็วประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายแต่ไม่

สามารถควบคุมการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งไดไ้ม่ทราบวา่คนท่ีตอบแบบสอบถาม

นั้นเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัต้องการหรือไม่และใช้ได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้เร่ือง

อินเตอร์เน็ตและมีระบบอินเตอร์เน็ตใชด้ว้ย 

2.4 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region) (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ,2560) เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบ (ปริมณฑล 

หมายถึง วงรอบ) โดยครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 7 พนัตารางกิโลเมตร และมีแม่น ้าสายส าคญัท่ีไหลผา่น ไดแ้ก่ 

แม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าท่าจีน มีประชากรตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรรวมกนัประมาณ 10 ลา้นกวา่

คน (เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนบัวา่เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญ

ท่ีสุด และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรมและการเงินของประเทศ 

การแบ่งเขตการปกครอง 



 

 

การแบ่งจงัหวดัเป็นภูมิภาคด้วยระบบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการแบ่งท่ีเป็น

ทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ใชใ้นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ โดยกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลน้ี ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 6 จงัหวดั คือกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 

สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร (ซ่ึงเป็นเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะ

เทียบเท่ากบัจงัหวดั 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดงึดูด 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Tourism Motivations) คือ ส่ิงท่ีกระตุ้นให้บุคคลหน่ึงท่ีต้องการ

แสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย โดยการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีหน่ึงๆ (ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ์,2550) ในสมยัก่อนผูค้นเดินทางท่องเท่ียวด้วยเหตุผลเพื่อการหาอาหาร น ้ าด่ืม ถ่ินท่ีอยู่

อาศยั การขยายอาณาเขตหรือดินแดน และการไปจาริกแสวงบุญ ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีเป็นการ

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ หลีกหนีจากวิถีชีวิตเดิมๆรวมถึงการไปเยี่ยมญาติหรือ

เพื่อน (Alister and Geoffrey, 1982) ซ่ึงแรงจูงใจในการท่องเท่ียวอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ปัจจยัพื้นฐาน 

คือ ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) และปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูงใจ (Pull Factors) กล่าวคือ 

1) ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) ในท่ีน้ี หมายถึง แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจทางด้าน

จิตวิทยา หรือความตอ้งการภายในตวันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวอยากเดินทางเพื่อ

การท่องเท่ียว หรือเป็นมูลเหตุภายในของตวับุคคลท่ีมีความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว ตามทฤษฏี

ล าดบัขั้นแรงจูงใจในการเดินทาง (Travel Career Ladder – TCL) ของ Pearce และ Caltabianoc (1983, 

อ้างในนิรันดร ทพัไชย, 2550) ท่ีได้ประยุกต์ทฤษฏีการจดัล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เพื่อ

อธิบายแรงจูงใจในการเดินทางของ นกัท่องเท่ียวซ่ึงจะเป็นล าดบัขั้น 5 ขั้น เช่นเดียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจ

ของ Maslow กล่าวคือ เม่ือนักท่องเท่ียวมีประสบการณ์ในการเดินทางมากข้ึนก็จะแสวงหาความพึง

พอใจเพื่อตอบสนองความต้องการในล าดับท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงแรงจูงใจ 5 ล าดับขั้ นในการเดินทาง  

(Travel Career Ladder – TCL) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

ขั้นท่ี 1. ขั้นผอ่นคลายอารมณ์เป็นขั้นท่ีถูกก าหนดจากตวันกัท่องเท่ียวเอง ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ทาง ร่างกายท่ีต้องการพกัผ่อนหรือท าให้ร่างการแข็งแรงข้ึน หรือการผ่อนคลายอารมณ์ นับเป็น

จุดเร่ิมตน้ของนักท่องเท่ียวท่ีจะเร่ิมเดินทางท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก เช่น นักท่องเท่ียววยัรุ่นอาจไดรั้บ

แรงจูงใจจากความต้องการ  การพักผ่อนหรือการท ากิจกรรมต่างๆเพื่อพฒันาร่างกายหรือความ



 

 

เพลิดเพลิน อาทิ การเดินทางเพื่อปีนเขา ข่ีมา้ วา่ยน ้ า ฯลฯ ซ่ึงขั้นผอ่นคลายอารมณ์น้ีนบัวา่เป็นแรงจูงใจ

ขั้นพื้นฐานในล าดบัขั้นความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physical needs)  

ขั้นท่ี 2. ขั้นถูกกระตุน้หรือปลุกเร้า เป็นขั้นท่ีถูกก าหนดทั้งจากตวันักท่องเท่ียวเองและผูอ่ื้น 

ไดแ้ก่ ความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยักล่าวคือ เม่ือนกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางและมีประสบการณ์มาก

ข้ึนเขาจะได้รับ แรงจูงใจจากขั้นท่ีสูงข้ึน เช่น บุคคลเกิดความกังวลใจ เก่ียวกับสุขภาพเน่ืองจาก

ความเครียดจากการท างานท่ีจะสร้างความไม่ปลอดภยัแก่ชีวิต ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะ เดินทางเพื่อการ

ผ่อนคลายความตึงเครียด ขั้นถูกกระตุน้ หรือปลุกเร้าน้ีจะอยู่ในล าดบัขั้นความตอ้งการความปลอดภยั 

(Safety Needs)  

ขั้นท่ี 3. ขั้นสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ก็ เป็นขั้นท่ีถูกก าหนดทั้งจากตวันกัท่องเท่ียวเอง

และผูอ่ื้น เช่นกัน ได้แก่ การมอบและการได้รับความรัก ความรู้สึก  ท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้น การรักษาและ

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้อ่ืน การได้อยู่ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ หลังจากการท่ีนักท่องเท่ียวมี

ประสบการณ์เพิ่มข้ึน การเดินทางท่องเท่ียวจะไดรั้บแรงจูงใจในขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีกท าใหเ้กิดแรงจูงใจจาก

ขั้นสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนโดยการเดินทางเพื่อการได้อยู่ร่วมหรือท ากิจกรรมกบักลุ่มเพื่อน  

ฝูงหรือกลุ่มสังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกท าให้สามารถรักษา สัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มได้ ซ่ึงขั้นสร้าง

สัมพนัธภาพ กบับุคคลอ่ืนน้ี จะอยู่ในล าดบัขั้นความตอ้งการไดรั้บการ ยอมรับจากสังคม (Belonging 

and Social Needs)  

ขั้นท่ี 4. ขั้นความภาคภูมิใจและการพฒันา ตนเอง เป็นทั้งขั้นท่ีก าหนดจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

เช่น การพฒันาทกัษะของตนเอง ความสนใจส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นพิเศษหรือการพฒันาความสามารถใน

ดา้นใดดา้นหน่ึง และเป็นขั้นท่ีถูกก าหนดโดยผูอ่ื้น เช่น การไดรั้บรางวลัจากภายนอก การไดรั้บเกียรติ 

ความหลงใหลในการท่องเท่ียวความภาคภูมิใจในตนเองจากการถูกมองวา่เป็นผูช้  ่าชองในการท่องเท่ียว 

กล่าวคือ ขั้นความ ภาคภูมิใจและการพฒันาตนเองนั้น จะเป็นขั้นท่ีบุคคล ได้รับแรงจูงใจเพื่อการ

เดินทางจากการท่ีนกัท่องเท่ียวรู้สึกว่าการเดินทางท าให้ไดพ้ฒันาตนเองไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีสนใจหรือ

รู้สึกภาคภูมิใจจากการเป็นผูม้ากดว้ยประสบการณ์ในการเดินทาง ซ่ึงขั้นความภาคภูมิใจและ การพฒันา

ตนเองน้ีจะอยูใ่นล าดบัขั้นความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs)  

ขั้นท่ี 5. ขั้นบรรลุความปรารถนา เป็นขั้นท่ีไม่ไดถู้กก าหนดข้ึนจากผูใ้ดหากแต่เป็นขั้นท่ีบรรลุ

ตามส่ิงท่ีใฝ่ฝันมีความเขา้ใจในตนเองมากข้ึน ไดพ้บกบัความ สงบสุขภายในจิตใจ กล่าวคือขั้นบรรลุ



 

 

ความปรารถนาท่ีเป็นแรงจูงใจขั้นสุดทา้ยหรือขั้นสูงสุดซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ี เกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียว

รู้สึกว่าการได้เดินทางไปยงั สถานท่ีแห่งหน่ึงเป็นการบรรลุถึงส่ิงท่ีได้ฝันไวห้รือการเดินทางไปยงั

สถานท่ีต่างๆท าใหรู้้จกัตนเองมากข้ึน ซ่ึงขั้นบรรลุความปรารถนาน้ีจะอยูใ่นล าดบัขั้นความ ตอ้งการการ

ได้รับความส า เ ร็จสู งสุดในชีวิต  (Self Actualization Needs) จากข้อมูลข้างต้นปัจจัยผลักดัน  

(Push Factors) เป็นเพียงมูลเหตุภายในของตวับุคคลท่ีจุดชนวนความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว 

หลงัจากนั้นการตดัสินใจเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีนั้นจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของ

แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นปัจจยัดึงดูด (Pull factors) ท่ีท  าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไป ณ จุดหมายปลายทาง

เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

2) ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ในท่ีน้ีหมายถึง แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจในการก าหนด

จุดหมายปลายทาง และตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้นโดยข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะ

ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืนเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

การตดัสินใจถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญ และปฏิบติัอยู่เป็นประจ า

เน่ืองจากการตดัสินใจจะท าให้มนุษยเ์ลือก และไดส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด ดงันั้น

จึงไดศึ้กษาถึงกระบวนการและพฤติกรรมในการตดัสินใจของมนุษยด์งัน้ี ความหมายของการตดัสินใจ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ พบวา่มีผูใ้ห้ความหมายของ การตดัสินใจไวห้ลาย

ประการไดแ้ก่  

ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550:46 ความหมายของการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง 

กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะต้อง

ตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล

และขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

วิชยั โถสุวรรณจินดา (2535, หนา้ 185) ให้ความหมายของการตดัสินใจวา่ หมายถึง การเลือก

ทางเลือกท่ีมีอยูห่ลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวท่ีสามารถ ตอบสนอง

เป้าหมาย หรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้  



 

 

กรองแกว้ อยูสุ่ข (2537, หนา้ 147) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจวา่ หมายถึง การเลือกส่ิง

หน่ึงหรือหลาย ๆ ส่ิง หรือเลือกท่ีจะปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู ่และ วธีิการท่ีเลือกนั้น

ย่อมได้รับการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกับ เป้าหมายของ

องคก์ารดว้ย  

กว ีวงศพ์ุฒ (2539, หนา้ 61) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจวา่ หมายถึงการพิจารณา ทางเลือก

ท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูน้ าต้องตดัสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทาง  ในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ 

หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ขอ้มูล หลกัการและ  เหตุผล วิเคราะห์อย่างถ่ีถว้นในการหาทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก  ท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ องคป์ระกอบการตดัสินใจ 

1. ตัวผู ้ตัดสินใจ โดยผู ้ตัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณค่า ประโยชน์ หรือ 

ความส าคญัของทางเลือกแต่ละอยา่ง 

2. ทางเลือก ผูต้ดัสินใจจะเผชิญกบัทางเลือกจ านวนหน่ึง ซ่ึงถา้ไม่มีทางเลือกก็ไม่ตอ้ง เลือก  

3. ผลของทางเลือกในอดีต จะข้ึนอยู่กับการเลือก ซ่ึงการเลือกแต่ละอย่างแตกต่างกันและ  

ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

2.7 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
กรวรรณ สังขกร, (2558) และคณะ การบริหารและการจดัการการท่องเท่ียวในภาคเหนือ

ตอนบนเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและน่าสนใจเป็น

อยา่งยิง่เน่ืองจากโครงสร้างของสังคมก าลงัจะกา้วสู่สังคมของผูสู้งอายสุหประชาชาติไดค้าดการณ์ว่าจะ

มีผูสู้งอายเุพิ่มสูงข้ึนจาก687.9 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2593 แนวโนม้ของ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยสูงข้ึนทุกปี การท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุจึงเป็น

ช่องทางการท่องเท่ียวตลาดใหม่ท่ีประเทศไทยจะมุ่งเนน้ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพ และมีก าลงัซ้ือ

ในการท่องเท่ียวสูงกว่าตลาดทัว่ไป ซ่ึงต้องท าการคดัสรรสินค้าทางการท่องเท่ียวให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

เพื่อสนบัสนุนนโยบายการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของประเทศและภาคเหนือตอนบนและเตรียม



 

 

ความพร้อมด้านการท่องเท่ียวของภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ด าเนินแผนงานการบริหารและการจดัการการท่องเท่ียวในภาคเหนือตอนบนเพื่อ

รองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุซ่ึงประกอบดว้ย 3 โครงการย่อยท่ี 1 คือ การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานการ

ท่องเท่ียวในภาคเหนือตอนบนส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ โครงการย่อยท่ี 2 คือ การจดัท าระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศและความรู้เพื่อการบริการและการจดัการ การท่องเท่ียวในภาคเหนือตอนบน

ส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ โครงการยอ่ยท่ี 3 คือ แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม

ระหวา่งนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือตอนบน 

 ปวีณา งามประภาสม, (2560) การศึกษาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจดัการ

ท่องเท่ียวชุมชนส าหรับผูสู้งอายุอยา่งมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเท่ียวบา้นเมาะหลวง อ าเภอแม่

เมาะ จงัหวดัล าปาง เพื่อรองรับนกัเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุรวมถึงหาแนวทางในการพฒันาและเตรียมความ

พร้อมของการท่องเท่ียวชุมชนในการรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชน

ท่องเท่ียวบา้น เมาะหลวงมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวทั้งทาง

ธรรมชาติและ วฒันธรรม เน่ืองจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นถ ้าเทพสถิต ถ ้า

ผาโงม้ ถ ้าดอยนอ้ย ถ ้าผากลว้ย ถ ้าดอยงู ภูเขาไฟจ าปาแดด เป็นตน้ และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 

ประเพณีการแห่ช้างผา้ เป็นตน้ นอกจากทรัพยากรท่องเท่ียว ชุมชนยงัมีระบบการบริหารจดัการใน

ประเด็นต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทุกเพศทุกวยัภายใตม้าตรฐานทางการ

ท่องเท่ียว เช่น มีระบบรักษาความปลอดภยัทั้งในชุมชนและนอกชุมชน การบริหารจดัการรายได้ท่ี

กระจายอยา่งทัว่ถึงแก่ประชาชนในชุมชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเป็น การท างาน

ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ส่วนแนวทางท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวของ ชุมชนเมาะ

หลวงเกิดศกัยภาพและสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายไุด ้ควรมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 1) พฒันา

ปรับปรุงสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวสูงอายุได้อย่างเต็มศกัยภาพ เช่น  

การสร้างราวจบัในแหล่งท่องเท่ียว การสร้างราวจบัในสุขา เป็นตน้ 2) ส่งเสริมให้มีการจดัอุปกรณ์เร่ือง

อ านวยความสะดวกดา้นการรักษาพยาบาลและชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ

ท่องเท่ียวได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการบริการ นักท่องเท่ียวกลุ่มสูงอายุใน

หน่วยงานต่างๆ 4) ส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นหลกั 5) 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีบา้นพกัแบบโฮมสเตยท่ี์เป็นของชาวบา้นท่ีมีการบริการความสะดวกสบายส าหรับ



 

 

นกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มอายุทั้งในเร่ืองของท่ีพกั อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงแหล่งกิจกรรม 6) จดัรถบริการ

รับส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัท่ีพกัโฮมสเตยห์รือไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม 

ภูพฤทธ์ กนันะ, จอมภคั คลงัระหัด, พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ ในอ าเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 

คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.61 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.39 ตามล าดบั ซ่ึงมีอายุ 56 – 60 ปีร้อยละ 

46.75 โดยมีสถานภาพสมรสร้อยละ 83.64 มีบุตรหลานร้อยละ 91.17 มีรายได้ต่อเดือนร้อยละ 40,001 – 

50,000 บาทร้อยละ 43.12 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 65.45 ท่ีอยูปั่จจุบนัอาศยัอยูใ่นภาคกลาง

ร้อยละ 45.79 มีสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 77.14 และสุขภาพไม่แข็งแรง 22.86 ผลดารวิเคราะห์พฤติกรรม

การท่องเท่ียวของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุตอบแบบสอบถามพบวา่ มีจุดประสงคใ์นการท่องเท่ียว คือการพกัผอ่น

ร้อยละ 62.86 สถานท่ีในการท่องเท่ียวคือโรงแรมหรือรีสอร์ทร้อยละ  72.99 ใช้ระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวต่อคร้ังคือ 1 – 2 วนัร้อยละ 65.71 มีช่วงเวลามนการเดินทางคือวนัเสาร์ – อาทิตยร้์อยละ37.92 

มีวธีิในการเดินทางโดยรถส่วนตวัร้อยละ51.43 มีลกัษณะการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวหมู่คณะร้อยละ 

89.09 มีผูร่้วมเดินทางคือครอบครัวหรือญาติร้อยละ 57.92 จ านวนผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ังคือ 4 – 7 

คนร้อยละ 68.57 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวต่อคร้ังคือน้อยกว่า 10,000 บาทร้อยละ 46.23 

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเป็นค่าท่ีพกัร้อยละ 37.40 มีกิจกรรมระหวา่งท่องเท่ียวร้อยละ 47.01 การเลือก

ซ้ือสินค้าท่ีระลึกประเภทเส้ือผา้ร้อยละ 34.29 การได้รับข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวมาจาก

โทรศพัทร้์อยละ 34.29   

ธฤติมา อญัญะพรสุข, ปัจจยัและกระบวนการการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุชาวยุโรป ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียววยัสูงอายุชาวยุโรปส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมีอายุระหวา่ง 50 – 54 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัวชิาชีพเฉพาะดา้น เดินทางมา

ท่องเท่ียวประเทศไทยพร้อมกบัครอบครัว โดยจดัการทุกอยา่งดว้ยตวัเองมากท่ีสุด มีรายไดต่้อปีระหวา่ง 

45,000 – 55,000 ยูโร ใชเ้วลาพ านกัในประเทศไทยมากท่ีสุด 16 – 30 วนั โดยมีปัจจยัดึงดูดในการเลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย คือ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว, ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวและ

วฒันธรรมและประเพณี ตามล าดบั ส่วนปัจจยัผลกัดนั คือ ดา้นการเดินทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกาย ดา้นการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความตอ้งการของตน และเพื่อการเขา้

สังคม ตามล าดบั โดยมีเฉพาะในภาพรวมทั้งสองปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกระบวนการการตดัสินใจ



 

 

การเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในไทย พบว่าขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

จุดประสงคห์ลกัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวและวธีิการหาขอ้มูล ตามล าดบั 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , การท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ 

ปัจ จุบัน เ กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความฟุ่มเ ฟือยของการท่อง เ ท่ียว ท่ี ส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมาจากทั้งระบบการท่องเท่ียวและจากตวันกัท่องเท่ียวเอง

โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแบบมวลชน จึงท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินรวมถึงองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชนในฐานะ

เจา้บา้นหรือเจา้ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวร่วมกนั ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นการ

ท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะช่วยในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องพฒันา

ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพเพื่อรองรับการเขา้มาของ

นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้น ซ่ึงในบทความวิชาการน้ีได้

น าเสนอ 3 เน้ือหาหลกั คือ ความส าคญัของการท่องเท่ียวคุณภาพ ความหมายของการท่องเท่ียวคุณภาพ 

และการท่องเท่ียวคุณภาพส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

 วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล, อาวโุส มาร์เก็ตต้ิง กลบัมามอง “ประเทศไทย” ไดเ้ขา้สู่

สังคมผูสู้งอายตุั้งแต่ปี 2543 และปี 2557 สัดส่วนผูสู้งอายเุพิ่มเป็น 15% ส่วน 2 ปีขา้งหนา้ UN คาดวา่วยั

เก๋าในไทยจะเพิ่มเป็น 20% เรียกวา่ถา้เห็นคนเดินมา 5 คน 1 ในนั้นจะเป็นคนสูงอายแุน่ๆ นบัเป็นตวัเลข

ท่ีไม่นอ้ยเลย ยิ่งถา้มองก าลงัซ้ือรุ่นใหญ่ตอ้งบอกเลยวา่ไม่ธรรมดา เพราะคนเหล่าน้ีจะมีเงินเก็บส าหรับ

ใชจ่้ายช่วงบั้นปลายชีวิต ดงันั้นนกัการตลาดไม่ควรมองขา้ม “เทรนด์สูงวยั” เป็นอนัขาด แต่จะท าตลาด

ให้โดนใจกลุ่มน้ี ตอ้งท าความรู้จกัวยัเก๋าเสียก่อน นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดรุ่น 19B วิทยาลยั

การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดว้ิจยัการตลาด “AWUSO Society 4.0 แก่แต่วยั หวัใจยงัเก๋า” ดว้ยการ

ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ50-85 ปี จ  านวนกวา่ 615 คน การสัมภาษณ์เชิงลึก 50 คน Focused-group 20 คน 

พบวา่ 90% ของกลุ่มตวัอยา่งมีอายุใจท่ีต ่ากวา่อายุจริง สะทอ้นให้เห็นภาพ Young at Heart แก่แต่อายุใจ

ไม่แก่นะ ส่วน 8% คิดว่าอายุจริงและอายุใจเท่ากนั และมีเพียงแค่ 2% เท่านั้นท่ีมองว่าตนเองมีอายุใจ

มากกวา่อายจุริง งานวจิยัยงัศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของผูสู้งอายใุน 2 ประเด็น คือ การรับประทานอาหาร

นอกบา้น และการท่องเท่ียว พบว่า 53% จะชอบกินขา้วนอกบา้น 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 33% กินขา้วนอก

บา้น 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 7% ชอบกินขา้วนอกบา้น 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ และอีก 7% กินขา้วนอกบา้น

มากกว่า 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะออกไปทานกบัครอบครัว 74% และไปกบัเพื่อน 20% ส่วน



 

 

ลกัษณะการท่องเท่ียวพบวา่ ชอบเท่ียวดว้ยตนเองแบบกลุ่ม 73% เท่ียวเองเด่ียวๆ 21% และซ้ือทวัร์ 6% 

โดยจ านวนคร้ังในการเท่ียว 2-3 คร้ังต่อปี มีมากสุด 54% ท่ีเหลือ 46% มีตั้งแต่เท่ียว 1 คร้ังต่อปี ไปจนถึง 

4-5 คร้ัง และมากกวา่ 5 คร้ังต่อปี ดา้นการเดินทางเลือกใชร้ถยนตส่์วนตวั 50% เพราะมีอิสระอยากแวะ

ไหนก็ได ้ตามดว้ยเคร่ืองบิน 25% เพราะรวดเร็วในการเดินทาง ไม่ตอ้งเสียเวลานัง่นานๆ ท่ีเหลือเป็นรถ

โดยสารสาธารณะ เพราะไดพ้กัผอ่น สนุกสนานกบัการเดินทาง ทางเลือกสุดทา้ยคือเรือ จกัรยาน รถไฟ 

10% เหตุผลของคนวยัเก๋าท่ีออกเดินทางท่องเท่ียว เพราะเป็นการพกัผอ่น 71% สนุกสนาน 13% ท าบุญ 

11% อ่ืนๆ 5% และถา้มาดูปัจจยัภายในให้คนสูงวยัไปเท่ียวเพราะสนุก มีความสุขท่ีไดท้  ากิจกรรมนอก

บา้น 36% เจอสภาพแวดลอ้มแปลกใหม่ไปในท่ีไม่เคยไป 23% เติมเต็มความฝัน ให้รางวลัตวัเอง 17% 

เป็นตน้ ส่วนปัจจยัภายนอกมาจากการได้สัมผสัธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 41% กินอาหารข้ึนช่ือ

ตามท่ีต่างๆ 26% พบเจอวฒันธรรมใหม่ๆ 23% เป็นตน้ จะออกไปเท่ียวทั้งที ท าการบา้นหาขอ้มูลส าคญั

มาก เพื่อจะไดต้ระเตรียมตวัใหพ้ร้อม และวยัน้ียงัคงเลือกช่องทางออฟไลน์ 65% ทั้งถามเพื่อน ดูทีว ีถาม

คนในครอบครัวเป็นหลกั อีก 35% ใชอ้อนไลน์แลว้ ไม่วา่จะเป็นอินเทอร์เน็ต เฟซบุก๊ ไลน์ 

บริษทั SAGA Holidays, พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสูงอายุในประเทศไทย บริษทั SAGA 

Holidays ซ่ึงเป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีมีความช านาญในการเสนอบริการท่องเท่ียวให้กลุ่มสูงอายุซ่ึงขณะน้ี

ความต้องการและรสนิยมของนักท่องเท่ียว กลุ่มน้ีได้เปล่ียนแปลงไปจากเม่ือก่อนพอสมควร  

จากประสบการณ์ท าให้บริษทั ทราบวา่ตลาดนกัท่องเท่ียวสูงอายุ เป็นตลาดท่ีค่อนขา้งจะเขา้ถึงได้ยาก 

เน่ืองจากฉลาดกว่าตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุน้อยกว่า นักท่องเท่ียวมีประสบการณ์ ชีวิตมากกว่า  

จึงตอ้งการบริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ตลาดนกัท่องเท่ียวสูงอายุ เป็นตลาดท่ี

ก าลงัขยายตวั มีอ านาจซ้ือมาก และค่อนขา้งทา้ทาย ในการเขา้ถึง เพราะลูกคา้จะพิจารณาสินคา้ อยา่งถ่ี

ถว้น ท าใหต้ลาดมีความซบัซอ้นพอสมควร จึง ตอ้งมองผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล อยา่งไรก็ดี นกัท่องเท่ียว

สูงอายุมีความตอ้งการท่ีแน่นอน และ ตอ้งการจะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว

จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่อย่าง ใกล้ชิดมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน การ ขายบริการน าเท่ียวให้

นกัท่องเท่ียวสูงอายุจึงตอ้งมีความ รับผิดชอบสูงในการจดัรายการน าเท่ียวให้เหมาะกบัอายุของคนกลุ่ม

น้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอาจจะเช่ืองชา้กวา่กลุ่มอ่ืน ดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งค านึงถึงเร่ืองเวลาของ รายการน า

เท่ียว นกัท่องเท่ียวสูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวอยูน่านจึงไม่ค่อยเร่งรีบ และมีแรงกดดนั เก่ียวกบัเวลา

น้อยกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน มคัคุเทศก์และผูใ้ห้บริการแก่นักท่องเท่ียวสูงอายุจึงตอ้ง ปรับเวลาการ

ท่องเท่ียวให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ท่องเท่ียวสูงอายุ



 

 

ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ พบปะ พูดคุยกบัผูค้น ไม่ประทบัใจกบัส่ิงหรูหรา ทนัสมยั หรือบริการท่ีรวดเร็ว

มากนกั ปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไดดี้ ตอ้งการการเขา้กลุ่ม และตอ้งการความเป็นมนุษยท่ี์มี

ชีวิตชีวามากกวา่กลุ่มอ่ืน ในท่ีพกัหรือโรงแรมจึงควรจดัสถานท่ีให้ นกัท่องเท่ียวสูงอายุไดมี้โอกาสอยู่

รวมกลุ่มพบปะพูดคุยกนัได ้นกัท่องเท่ียวสูงวยัตอ้งการเปล่ียนวถีิการด าเนินชีวิตบา้ง ตอ้งการไดเ้ห็นส่ิง

แปล ก ๆ ใหม่ ๆ รู้จกัคบหาคนใหม่ ขยายขอบข่ายความรู้ของตนเอง พกัผอ่นหยอ่นใจ 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ

ในประเทศ ขณะน้ีความตอ้งการและรสนิยมของนกัท่องเท่ียว กลุ่มน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเม่ือก่อน

พอสมควร ตลาดนักท่องเท่ียวสูงอายุ เป็นตลาดท่ีค่อนขา้งจะเขา้ถึงได้ยาก เน่ืองจากฉลาดกว่าตลาด

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ นกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ ชีวติมากกวา่ จึงตอ้งการบริการและสินคา้ท่ีมี

คุณภาพ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ตลาดนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุเป็นตลาดท่ีก าลงัขยายตวั มีอ านาจซ้ือมาก และ

ค่อนขา้งทา้ทาย ในการเขา้ถึง เพราะลูกคา้จะพิจารณาสินคา้ อย่างถ่ีถว้น ท าให้ตลาดมีความซับซ้อน

พอสมควร จึง ตอ้งมองผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล อยา่งไรก็ดี นกัท่องเท่ียวสูงอายมีุความตอ้งการท่ีแน่นอน 

และ ตอ้งการจะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งให้การดูแลเอาใจใส่อย่าง 

ใกล้ชิดมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน การ ขายบริการน าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวสูงอายุจึงต้องมีความ 

รับผิดชอบสูงในการจดัรายการน าเท่ียวให้เหมาะกับอายุของคนกลุ่มน้ี นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอาจจะ

เช่ืองช้ากว่ากลุ่มอ่ืน ดงันั้นผูใ้ห้บริการตอ้งค านึงถึงเร่ืองเวลาของ รายการน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวสูงอายุ

เป็นกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวอยูน่านจึงไม่ค่อยเร่งรีบ และมีแรงกดดนั เก่ียวกบัเวลานอ้ยกวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่ม

อ่ืน มคัคุเทศกแ์ละผูใ้หบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวสูงอายจึุงตอ้ง ปรับเวลาการท่องเท่ียวใหย้ดืหยุน่เหมาะสม

กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ท่องเท่ียวสูงอายตุอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ พบปะ พูดคุย

กบัผูค้น ไม่ประทบัใจกบัส่ิงหรูหรา ทนัสมยั หรือบริการท่ีรวดเร็วมากนกั ปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ 

ๆ ได้ดี ตอ้งการการเขา้กลุ่ม และตอ้งการความเป็นมนุษยท่ี์มีชีวิตชีวามากกว่ากลุ่มอ่ืน ในท่ีพกัหรือ

โรงแรมจึงควรจัดสถานท่ีให้ นักท่องเท่ียวสูงอายุได้มีโอกาสอยู่รวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันได้ 

นกัท่องเท่ียวสูงวยัตอ้งการเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตบา้ง ตอ้งการไดเ้ห็นส่ิงแปลกใหม่ รู้จกัคบหาผูค้น

ใหม่ๆ ขยายขอบข่ายความรู้ของตนเอง และไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ 

ขนิษฐา เจริญศรี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์,การท่องเท่ียวผูสู้งอายุ  ความหมายของการท่องเท่ียว

ผูสู้งอายุ คือการท่องเท่ียวพกัผอ่นในเวลาวา่งของนกัท่องเท่ียวสูงอายุท่ีมีแรงจูงใจท่ีผสานความสนใจท่ี

จะท ากิจกรรมกิจกรรมต่างๆขณะท่องเท่ียว เช่น การพกัผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลาย ความเครียด  



 

 

การส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ คือ1. ปัจจยัส่วนบุคคล 2. ปัจจยัดา้น

รายได ้3.ปัจจยัดา้นสุขภาพร่างกาย 4.ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมทางและเพศของผูเ้ดินทาง 5.ปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยัจุดเด่นของประเทศไทยต่อการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ คือ มคัคุเทศก์ความเช่ียวชาญและรู้จกัแหล่ง

ท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี , ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นมิตร การบริการท่ีดูแลเอาใจใส่ , ค่าใชจ่้ายถูกและ

คุม้ค่าต่อการเดินทาง , แหล่งท่องเท่ียวสวยงามและมีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ จุดเด่นของกลุ่มนกัท่องเท่ียว

สูงอายุนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ผูสู้งอายุซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก จะมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูง 

สามารถพ านกัระยะยาว โดยเฉพาะผูเ้กษียณอายุจากการท างานจะมีสวสัดิการหรือบ านาญท่ีรัฐบาลจ่าย

ให้ อนัเป็นรายไดท่ี้มัน่คง ถึงแมผู้สู้งอายุส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อวนัต ่ากว่านกัท่องเท่ียว

ทัว่ไป แต่การพ านักท่ีนานวนักว่าก็สามารถท ารายได้เป็นจ านวนมาก นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุนั้นจะมี

รูปแบบและพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวทัว่ไป คือ เนน้การท่องเท่ียวและบริการท่ีมี

คุณภาพดี คุม้ค่า เนน้การซ้ือดว้ยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ให้ความส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั พกันาน

ใชจ่้ายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานหนกัมาทั้งชีวติ 

จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค มกัจะค านึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่

ใจดูแลสุขภาพท่ีดี เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยัและสุขภาพดงันั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ

ตลาดกลุ่มน้ีจึงตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนขา้งมาก และควรมีการเตรียมการท่ีดี จึงมีแนวทางการ

พฒันาการท่องเท่ียวกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ดงัน้ี พฒันาอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดกลุ่มผูสู้งอาย ุ, พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภยัต่อนักท่องเท่ียวกลุ่ม

ผูสู้งอายุ โดยเพิ่มรูปแบบการให้บริการ แก่นกัท่องเท่ียวเสริมสร้างศกัยภาพสถานประกอบการ และ

บุคลากรภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้มี ขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่ม

ผูสู้งอาย ุสร้างและผลกัดนัมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่ม

การพ านกัระยะยาวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

Rui and Wei (2001) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ 

ได้แก่ ระดบัรายได้ สุขภาพร่างกาย และเพื่อนร่วมเดินทางส าหรับปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียวของ

ผูสู้งอายุ ได้แก่ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ การได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ การได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน การท่องเท่ียวร่วมกบัผูอ่ื้น การผ่อนคลายความตึงเครียด การเขา้ถึงธรรมชาติ การเรียนรู้



 

 

วฒันธรรม เป็นตน้ รูปแบบพฤติกร รมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุไดแ้ก่ การเดินทาง

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว เน่ืองจากมีเวลามาก นิยมท่องเท่ียวคร้ังละ1หรือ 2 เมืองมากกวา่หลายเมือง

ในคร้ังเดียวกนั การแบ่งส่วนตลาดของนกัท่องเท่ียวสูงอายุอาจแบ่งไดต้ามลกัษณะของประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ แต่เน่ืองจากการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจกรรม 

ความชอบ และความสนใจ การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยาจึงไดรั้บความนิยม การท าความเขา้ใจ

ในความตอ้งการและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวจะท าให้นกัการตลาดสามารถวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์

ท่อง เท่ียวใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวสูงอายุไดอ้ยา่งไรก็ดีตลาดนกัท่องเท่ียวสูงอายุ

ค่อนขา้งเขา้ถึง ไดย้าก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวสูงอายมีุความตอ้งการท่ีแน่นอนและจะพิจารณาสินคา้และ

บริการต่างๆ อย่างถ่ีถว้น ท าให้เป็นตลาดท่ีมีความซับซ้อน จึงควรมีการศึกษาความตอ้งการ ท่ีแทจ้ริง 

ของนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุซ่ึงจะ ท าใหส้ามารถแบ่งส่วนตลาดไดถู้กตอ้ง 

วรรณกรรมตัวแปรต้น 

แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริพนัธ์  ถาวรทวีวงษ์(2543) กล่าวว่าองค์ประกอบทาง

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะต่างๆ ของคนหรือประชากร ทั้งทางดา้นชีววิทยาและสังคม ไดแ้ก่ 

อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาพูด การศึกษา เศรษฐกิจ สถานภาพสมรส ท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1. องคป์ระกอบหรือลกัษณะท่ีติดตวัมาโดยก าเนิด (Ascribed Characteristics) เป็นลกัษณะทาง 

ประชากรศาสตร์และวฒันธรรม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษาพูด ศาสนา  

2. องคป์ระกอบหรือลกัษณะท่ีหามาไดจ้ากสังคมในภายหลงั (Achieved Characteristics) ไดแ้ก่ 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงบุคคลสามารถหา

มาได ้โดยแสดงความสามารถตามท่ีสังคมก าหนด 

 ตวัแปรดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัรายได ้และอาชีพ มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทาง 

ท่องเท่ียว อาทิ ผูท่ี้มีแนวโนม้ท่ีจะเดินทางไดบ่้อยคือ ผูมี้รายไดสู้ง ครอบครัวมีขนาดเล็ก มีงานท า และมี

อาย ุนอ้ยกวา่ 45 ปี (Nicolau & Mass, 2005 อา้งถึง ทกัษิณา คุณารักษ,์ 2544 หนา้ 56 ) เพศหญิงจะให้

ความส าคญั ในทางเลือกแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติมากกวา่เพศชาติถึงสองเท่าส าหรับท่ีพกัท่ี

ชอบท่ีพกัประเภทรีสอร์ทมากกวา่ (ทกัษิณา คุณารักษ,์ 2544) 



 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 3.1.1 : สัญลกัษณ์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
( Ministry of Tourism and Sports : MOTS ) 

 
สถานประกอบการ : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา และ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน  

      กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ท่ีอยู ่:  เลขท่ี 4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท ์: 0-2283-1500            

โทรสาร  : 0-2356-0746 

อีเมล ์ :  webmaster@mots.go.th 

เวบ็ไซต ์ :  https://www.mots.go.th 

เวลาท าการ  :  วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ( ปิดท าการวนัหยดุราชการ ) 

 
ภาพท่ี 3.1.2 : แผนท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 



 

 

 3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 วสิัยทศัน์ 

   “  มุ่งพฒันาและบูรณาการดา้นการท่องเท่ียวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ” 

 

 พนัธกิจ 

1. จดัท านโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวทางการพฒันาของประเทศ 

2. ก าหนดแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของทุกภาคส่วน

อยา่งมีประสิทธิภาพ และน า นโยบายและยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัจริงอยา่งไดผ้ล 

3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีจ าเป็น ทั้ งในด้านบุคลากร 

โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจยั สนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นอยา่งครบถว้นและไดม้าตรฐาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริก าร 

ตลอดจนองค์ความรู้และนวตักรรม ต่างๆ ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา 

5. สร้างให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

กีฬาในแบบบูรณาการร่วมกนั กบัทุกภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

แผนผงัองค์กร 

 
นายวรีะศกัด์ิ โควสุรัตน ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

การท่องเท่ียวและกีฬา 

 
นายพงษภ์าณุ เศวตรุนทร์ 

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
นายอารัญ  บุญชยั 
ผูช่้วยปลดักระทรวง 

 
นายทวศีกัด์ิ วาณิชยเ์จริญ 
รองปลดักระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา 

 
นายสนัติ ป่าหวาย 

รองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
นายสุพจน์ วงศพ์รหมทา้ว 

ผูอ้  านวยการกองกลาง 

 
นายมงคล  วมิลรัตน ์

ผูอ้  านวยการกองยทุธศาสตร์ 
และแผนงาน 

 
นางสาวแสงจนัทร์  แกว้ประทุมรัสมี 

ผูอ้  านวยการกองเศรษฐกิจ 

 
นายสุธน วชิยัรัตน์ 

ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีฯ 

 
นางสาวม่ิงขวญั บุญโภคยั 
ผูอ้  านวยการกองตรวจราชการ 

 
นางสาวจิราภรณ์   

พรมมะหา 
ผูอ้  านวยการกองการ

ต่างประเทศ 

 
นายจาตุรนต ์ 
ภกัดีวานิช 

ผูอ้  านวยการกอง
มาตรฐาน 

 
นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ 
รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ 

กองตรวจสอบภายใน 

ภาพท่ี 3.3.1 : แผนผงัองคก์ร 



 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่ง 

3.4.1.1 นางสาว กฤติยาณี  พุม่เกิด   

            แผนก / ส่วนงาน แผนกกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา   

            กลุ่มวจิยัและแผนพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 

3.4.1.2  นางสาว โยษิตา ตั้งวฒันทรงพล  

             แผนก / ส่วนงาน แผนกกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มบริหารทัว่ไป 

3.4.1.3  นางสาว ดวงพร วรรณวรีติกุล  

             แผนก / ส่วนงาน แผนกกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา  

             กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 

3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 พิมพเ์อกสาร / ถ่ายส าเนาเอกสาร 

 ลงรับ-ส่งเอกสารผา่นระบบ E-Saraban 

 จดัส่งเอกสารไปตามสายงานต่างๆ 

 เตรียมจดัการประชุม 

 ถอดเทปการประชุม 

 ดูงานนอกสถานท่ี 

 หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายอภิศกัด์ิ เช้ียวบางยาง   

 ต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม  –  31 สิงหาคม 2561 

 



 

 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
3.7.1 คิดหวัขอ้โครงงาน และศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน 

คิดหัวขอ้โครงงานและปรึกษากบัพี่เล้ียงเก่ียวกบัหวัขอ้และเน้ือหา พร้อมศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

จากพี่เล้ียงในการท าโครงงาน 

3.7.2 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้และเน้ือหาของโครงงาน เพื่อรับค าแนะน าจากอาจารยเ์ป็น

การช่วยให้โครงงานส าเร็จลุล่วงได้ง่ายข้ึน พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีขาดหาย  

และผดิพลาดในเน้ือหาของโครงงาน 

3.7.3 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน 

โดยมีการศึกษาขอ้มูลจากทางหนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อรวบรวมและสรุปท าเป็นเน้ือหา 

ของโครงงาน  

3.7.4 ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูล 

         ลงพื้นท่ีการท่องเท่ียวเพื่อเก็บสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเพื่อน ากลบัมาวเิคราะห์ผล 

3.7.5 เรียบเรียงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานการเรียบเรียง เช่น เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงาน 

และแบบสัมภาษณ์ท่ีวิเคราะห์แลว้จากนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

ผูสู้งอาย ุ 

3.7.6 จดัท าเอกสารรายงานและการน าเสนอ 

จดัท าเอกสารโครงงานโดยการพิมพ์เอกสารตามล าดับขั้นตอนทั้ง 5 บท พร้อมทั้งจดัท าการ

น าเสนอโครงงานในรูปแบบ Power Point 

 

 



 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. คิดหวัขอ้โครงการ     

2. ปรึกษาหัวข้อโครงการกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

    

3. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล     

4. ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูล     

5. เรียบเรียงเอกสาร     

6. จดัท าเอกสารรายงานน าเสนอ     

ตารางท่ี 3.7.1 : ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

3.8 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าโครงงาน 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองบนัทึกเสียง 

 โปรแกรม Microsoft Office Word 
 โปรแกรมMicrosoft Office 

PowerPoint 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติโครงการ 
 

4.1 การด าเนินงานศึกษาวจิยั มรีายละเอยีดและขั้นตอนดังนี้ 
4.1.1 ระเบียบวธีิวจิยั 

4.1.2 วรรณกรรมและประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

4.1.3 วธีิการด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1.1 ระเบียบวธิีวจิัย 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการศึกษา 2 แบบคือ  

1. การวิจยัเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ เช่น บทความงานวจิยั 

ทั้งท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิดและผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

ในประเทศ  

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีคณะผูว้ิจยัจะตอ้งลงไปศึกษาสังเกต 

และกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการศึกษาโดยละเอียดทุกดา้นในลกัษณะเจาะลึก ทางคณะผูว้ิจยัจึงเลือก

การสัมภาษณ์ (Interviews) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศยัการสนทนา 

ซกัถามและโตต้อบระหวา่งผูร้วบรวมขอ้มูล หรือผูส้ัมภาษณ์ (interviewer) กบัผูใ้หข้อ้มูลหรือผู ้

ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) วิธีน้ีผู ้รวบรวมข้อมูลมีโอกาส สังเกตบุคลิกภาพ อากัปกิริยา 

ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ซ่ึงอาจใช้เป็นขอ้มูลท่ีใช้  ตีความหมาย

พฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์ไดด้ว้ย (Macintyre, 2000; Schmuck, 2006) 

 

 

 



 

 

4.1.2 วรรณกรรมและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 วรรณกรรม 

    วรรณกรรมท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนประเทศไทย จ านวน 8 เล่ม 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุในประเทศไทย ท่ีมีอายุ 60 

ปีข้ึนไปและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุจ  านวนทั้งหมด 10 คน โดยวธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

คือใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณา

จากลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีช่ือ

เรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling (ศาสตราจารย์ดร.ธีรภทร์ เสรีรังสรรค์และรองศาสตราจารย์  

ยทุธพร อิสรชยั, 2555). 

โดยกลุ่มผูว้ิจ ัยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจากหลักเกณฑ์                 

3 ประการ คือ  

1.  เป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทอ านาจหนา้ท่ีการปฏิบติังานของการท่องเท่ียว

หรือการดูแลผูสู้งอายุ 

2.  เป็นบุคคลมีลกัษณะเป็นผูน้ าทางความคิด (opinion leader) ท่ีสามารถโน้มน้าวหรือชักจูง

บุคคลอ่ืนๆ ให้มีความคิดเห็นคลอ้ยตามกบัตน ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนเป็นตวักลางในการ

เช่ือมโยงทางความคิดระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุทัว่ไปได้เป็น

อยา่งดี 

3.  นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

(ศาสตราจารยด์ร.ธีรภทร์ เสรีรังสรรคแ์ละรองศาสตราจารย ์ยทุธพร อิสรชยั, 2555). 

 

 



 

 

4.1.3 วธีิการด าเนินการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ ในส่วนของแบบสัมภาษณ์  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ คณะผูว้ิจยัไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสารวรรณกรรม

เก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียว

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย  จ  านวน 8 เล่ม 

 

4.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
เม่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ส่งคืนกลับมาทั้ งหมด   

คณะผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์มาวเิคราะห์  แลว้น าไปประมวลผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบัการลงสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุจริงเปรียบเทียบและน าขอ้มูล

ไปเขียนเป็นรายงานตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัต่อไป เพื่อเป็นแนวทางการน าไปสู่การศึกษา

การจดัการการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมและการรองรับการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
การท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ผูสู้งอายุเพื่อเตรียมความ

พร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุในประเทศไทย คณะผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนและ

ไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มนกันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ 

ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวของกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ โดยท าการศึกษาสัมภาษณ์จ านวน 

ทั้งหมด 10 คน และการทบทวนวรรณกรรมจ านวน 8 เล่ม ดงัน้ี 

 



 

 

ผู้วจัิย วรรณกรรมเร่ือง ประเด็นที่ศึกษา สรุปผลการวจัิย 
ประเด็น 

ทีส่ามารถพฒันาได้ 

1. ภูพฤทธ์ กนันะ 
และ จอมภคั คลงั
ระหดั  
2558 

พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ
ในอ าเภอหวัหิน 
จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์

- พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว 
- จุดประสงคใ์น
การท่องเท่ียว 
- ลกัษณะในการ
ท่องเท่ียว 

จากการศึกษา
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุควรมีแนวทาง
ในการพฒันากลยทุธ์
ในการท่องเท่ียว ควรมี
การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเช่น 
ควรมีการปรับปรุงเร่ือง
ความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบายใน
การเขา้พกัในสถานท่ี
ต่างๆ 

ในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียว และ
ความสะดวกสบายใน
อุปกรณ์ตามสถานท่ี
ต่างๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุ

2. ธฤติมา  
อญัญะพรสุข 
2559 

ปัจจยัและ
กระบวนการการ
ตดัสินใจเลือกเดินทาง
มาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยของนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายชุาวยโุรป 

ศึกษาปัจจยัผลกัดนั
และปัจจยัดึงดูด
และกระบวนการ
ตดัสินใจในการ
เดินทางมา
ท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 

- ปัจจยัผลกัดนัและ
ปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมหลงัซ้ือ
พบวา่ นกัท่องเท่ียวมี
แนวโนม้วา่จะกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า 
 

ควรพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหมี้
ประสิทธิภาพรองรับ
นกัท่องเท่ียวสูงอายใุน
ดา้นต่างๆ ทั้งสถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพกั เป็นตน้ 

3. วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยั 
ราชพฤกษ ์ 
2561 

การท่องเท่ียวคุณภาพ
เพ่ือนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุ

พฒันากลยทุธ์เพื่อ
ตอบสนองกบั
สถานการณ์การ
แข่งขนัทางการ 
ท่องเท่ียวและ
สร้างสรรค์
นวตักรรมการ
บริการใหม่ ๆ 

มีการวางแผนการ
บริหารจดัการควบคู่ไป
กบัการวางแผนเนน้
นกัท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
หรือเจาะกลุ่ม เน่ืองจาก
จะไดส้ามารถเลือก 
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีอยู่
ในความสนใจของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเป้าหมาย
เฉพาะได ้

การท่องเท่ียวคุณภาพมี
ความสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการท่องเท่ียว
หลายรูปแบบท่ีเนน้การ
พฒันาซ่ึงครอบคลุม 3 
มิติ คือ มิติดา้นสงัคม 
มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และมิติดา้นเศรษฐกิจ
นอกจากน้ี สอดคลอ้ง
การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคท่ี์เนน้การ 



 

 

ท่องเท่ียวท่ีน าเสนอ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ใหก้บันกัท่องเท่ียว ยงั
รวมถึงกิจกรรมดา้น
ศิลปะ หตัถกรรมดว้ย 

4. วทิยาการกา
จดัการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล
2558 

อาวโุส มาร์เก็ตติ้ง AWUSO Society  
4.0 แก่แต่วยั หวัใจ
ยงัเก๋า 

A : Attraction 
W : Word of mouth 
U : Union 
S : Sincere 
O : Offline & Online 

ส่ิงท่ีอยากแนะน า
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 
คือ สถานท่ีนั้นๆ ควรมี
อุปกรณ์ Safety เพื่อ
ความปลอดภยัจดัเตรียม
ไว ้เพื่อใหผู้สู้งอายรูุ้สึก
ปลอดภยั และสบายใจ 
ทั้งน้ีดา้นท่ีพกั ผูสู้งอายุ
ตอ้งการท่ีพกัท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ดา้นความ
ปลอดภยั ทางภายใน
หอ้งพกั และบริเวณ
โดยรอบ 

5. บริษทั SAGA 
Holidays 
 

พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวสูงอายใุน
ประเทศไทย 

พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายท่ีุ
เปล่ียนแปลงไป 

- นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
ตอ้งการการดูแลเอาใจ
ใส่จากผูใ้หบ้ริการ 
- นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
มีความเช่ืองชา้กวา่
นกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ
จึงไม่ชอบการเร่งรีบ
และการกดดนั 

- ผูป้ระกอบการควรจดั
รายการน าเท่ียวใหมี้
ความเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียว 
-มีการปรับเวลาในการ
ท่องเท่ียวใหย้ดืหยุน่
เหมาะกบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของผู
สูงอาย ุ 
 

 



 

 

ผู้วจัิย วรรณกรรมเร่ือง ประเด็นที่ศึกษา สรุปผลการวจัิย 
ประเด็น 

ทีส่ามารถพฒันาได้ 

6. สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยั
สุโขทยั 
ธรรมาธิราช  

พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวสูงอายใุน
ประเทศ 

ตลาดการท่องเท่ียว
ผูสู้งอายท่ีุมีการ
ขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

- ตลาดนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอายเุขา้ถึงยาก
เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ชีวติท่ี
มาก 
- มีตอ้งการ การบริการ
และสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
คุม้ค่าการท่ีจ่ายไป 

ผูป้ระกอบควรมีการ
ปรับตวัและให้
ความส าคญักบัผูบ้ริโภค
ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุเน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือและมี
ความแน่นอน 

7. ขนิษฐา เจริญศรี 
มหาวทิยาลยัราช
พฤกษ ์(2556) 

การท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุ

- นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ
มีศกัยภาพในการใช้
จ่ายสูง สามารถในการ
พ านกัพกัยาวได ้ถึงแม้
จะมีน่ามีค่าเฉล่ียการใช้
จ่ายต ่ากวา่กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปแต่
การพ านกัพกัยาวก็
สามารถสร้างรายได้
จ านวนมาก 
- เนน้การท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ เนน้การซ้ือ
ดว้ยเหตผุลไม่ใช่
อารมณ์ 
- ใหค้วามส าคญักบั
ความพึงพอใจเป็นหลกั 
-มกัค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความ
มัน่ใจในดา้นการ
บริการ 

-การพฒันา
อุตสาหกรรมภาคการ
บริการใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
-การพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐาน
และความปลอดภยั 
 

 



 

 

ผู้วจัิย วรรณกรรมเร่ือง ประเด็นที่ศึกษา สรุปผลการวจัิย 
ประเด็น 

ทีส่ามารถพฒันาได้ 

8. Rui and Wei 
(2001) 

สภาพการท่องเท่ียว
ผูสู้งอายตุ่างประเทศ
ในประเทศไทย 

- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว
ของผูสู้งอาย ุ

- รูปแบบ
พฤติกรรมการ
เดินทาง
ท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว
สูงอาย ุ
- การตลาดของ
นกัท่องเท่ียวสูงอาย ุ
 

- ปัจจยัท่ีผูสู้งอายุ
ตดัสินใจเดินทาง ไดแ้ก่ 
ระดบัรายได ้สุขภาพ 
และเพ่ือนร่วมทาง  
-ผูสู้งอายจุะเดินทาง
ท่องเท่ียวในช่วงนอก
ฤดูกาล นิยมท่องเท่ียว
คร้ังละ 1 หรือ 2 เมือง 
- นกัท่องเท่ียวสูงอายุ
ค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก 
เป็นตลาดท่ีมีความ
ซบัซอ้น เพราะ
นกัท่องเท่ียวสูงอายมีุ
ความตอ้งการท่ี
แน่นอน และพิจารณา
บริการต่างๆอยา่งถ่ีถว้น 
 

ท าความเขา้ใจศึกษา
ความตอ้งการและ
แรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวสูงอายซ่ึุง
จะท าใหส้ามารถแบ่ง
ส่วนตลาดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

ตารางท่ี 4.2 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

4.2.1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรม 
4.2.1.1 ภูพฤทธ์ กนันะ และ จอมภคั คลงัระหัด, (2558) กล่าวโดยสรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ

และสามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงได ้คือ เร่ืองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ, จุดประสงคใ์นการ

ท่องเท่ียวของผูสู้งอายแุละลกัษณะในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

4.2.1.2 ธฤติมา อญัญะพรสุข, (2559) กล่าวโดยสรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใช้

ในการอา้งอิงได ้คือ เร่ืองปัจจยัและกระบวนการการตดัสินใจในการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยมี

ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว และเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย อีกทั้งยงัเป็นการศึกษา

เรียนรู้เติมเตม็ความตอ้งการทางการท่องเท่ียวของตวัเองดว้ย 



 

 

4.2.1.3 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์(2561) กล่าวโดยสรุป

พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงได ้คือ เร่ืองแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นส่ิง

ดึงดูดใจต่อการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นความสะดวกสบายต่อการเดินทางและ

ท่ีพกั เพื่อเพิ่มคุณภาพและพฒันาศกัยภาพในดา้นแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 

4.2.1.4 วิทยาการการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล, (2558) กล่าวโดยสรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ

และสามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ คือ เร่ืองพฤติกรรมเชิงลึกของผูสู้งอายุในการท่องเท่ียวและ

รับประทานอาหารนอกบา้น, ลกัษณะการท่องเท่ียว, ปัจจยัภายนอก – ภายในท่ีดึงดูดใหค้นสูงวยัออกไป

ท่องเท่ียวและช่องทางการหาขอ้มูลการท่องเท่ียวอีกดว้ย 

4.2.1.5 บริษทั SAGA Holidays , พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวสูงอายใุนประเทศไทย กล่าวโดย

สรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงได ้คือ นกัท่องเท่ียวสูงอายมีุความตอ้งการท่ี

แน่นอน และตอ้งการจะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ตอ้งการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดมากกวา่นกัท่องเท่ียว

กลุ่มอ่ืน มีความตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ พบปะ พูดคุยกบัผูค้น ไม่ประทบัใจกบัส่ิงหรูหรา ทนัสมยั หรือ

บริการท่ีรวดเร็วมากนกั ตอ้งการไดเ้ห็นส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ รู้จกัคบหาสังคมใหม่ๆ 

4.2.1.6 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว

สูงอายุในประเทศไทย กล่าวโดยสรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใช้ในการอา้งอิงได้ คือ 

ตลาดนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งจะเขา้ถึงไดย้าก เน่ืองจากฉลาดกวา่ตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีมี

อายุนอ้ยกวา่ นกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ ชีวิตมากกวา่ จึงตอ้งการบริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ คุม้ค่า

กบัเงินท่ีจ่ายไป ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งให้การดูแลเอาใจใส่อยา่ง ใกลชิ้ดมากกวา่นกัท่องเท่ียว

กลุ่มอ่ืน การบริการน าเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวสูงอายจึุงตอ้งมีความ รับผดิชอบสูงในการจดัรายการน าเท่ียว

ให้เหมาะกบัอายุของคนกลุ่มน้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอาจจะเช่ืองช้ากว่ากลุ่มอ่ืน ดงันั้นผูใ้ห้บริการต้อง

ค านึงถึงเร่ืองเวลาของ รายการน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวสูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวอยูน่านจึงไม่ค่อยเร่ง

รีบ และมีแรงกดดนั  

4.2.1.7 ขนิษฐา เจริญศรี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ,การท่องเท่ียวผูสู้งอายุ กล่าวโดยสรุปพบ

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงได ้คือ ความหมายของการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุคือการ

ท่องเท่ียวพกัผอ่นในเวลาวา่งของนกัท่องเท่ียวสูงอายุท่ีมีแรงจูงใจความสนใจท่ีจะท ากิจกรรมกิจกรรม

ต่างๆขณะท่องเท่ียว เช่น การพกัผอ่นหยอ่นใจ การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง



 

 

คนในทอ้งถ่ิน จุดเด่นของกลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายุนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ผูสู้งอายุมีศกัยภาพในการใชจ่้าย

สูง สามารถพ านกัระยะ นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจาก

นกัท่องเท่ียวทัว่ไป คือ เน้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่า เน้นการซ้ือดว้ยเหตุผลไม่ใช่

อารมณ์ใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั พกันานใชจ่้ายสูง มีความสามารถในการซ้ือบริการใน

ราคาสูง มกัจะค านึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีดี 

4.2.1.8 Rui and Wei (2001) กล่าวโดยสรุปพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใช้ในการ

อ้างอิงได้ คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ ได้แก่ ระดับรายได้ 

สุขภาพร่างกาย และเพื่อนร่วมเดินทาง  ส าหรับปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ ได้แก่ การ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ การไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ การไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน การท่องเท่ียว

ร่วมกบัผูอ่ื้น การผอ่นคลายความตึงเครียด การเขา้ถึง ธรรมชาติ การเรียนรู้วฒันธรรม เป็นตน้ รูปแบบ

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุไดแ้ก่ การเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว 

เน่ืองจากมีเวลามาก นิยมท่องเท่ียวคร้ังละ 1หรือ 2 เมืองมากกวา่หลายเมืองในคร้ังเดียวกนั การท าความ

เข้าใจในความต้องการและแรงจูงใจของ นักท่องเท่ียวจะท าให้นักการตลาดสามารถวางต าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ท่อง เท่ียวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเท่ียวสูงอายุได้ อย่างไรก็ดีตลาด

นกัท่องเท่ียวสูงอายคุ่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุมีความตอ้งการท่ีแน่นอนและจะ

พิจารณาสินคา้และบริการต่างๆ อยา่งถ่ีถว้นท าให้เป็นตลาดท่ีมีความซบัซ้อน จึงควรมีการศึกษาความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัท่องเท่ียวสูงอาย ุซ่ึงจะท าใหส้ามารถแบ่งส่วนตลาดไดถู้กตอ้ง 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเทีย่วผู้สูงอายุและผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั

การท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 
คณะผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุจ  านวน 10 คน น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใหส้ัมภาษณ์ 



 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งต่างๆรวม 10 คน โดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive random)

และใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 คุณราชัน มีป้อม  

นายกเทศมนตรีต าบลบางกระทกึ นครปฐม  

 ทางดา้นการท่องเท่ียวผูสู้งอายุทางเทศบาลก็จะมีการสนบัสนุนทางการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็น

การท่องเท่ียวทัว่ไปหรือผูสู้งอาย ุนายกไดย้กตวัอยา่งแหล่งท่องเท่ียวเชิงวิถีวฒันธรรมและเชิงนิเวศดว้ย

ผสมผสานกนัไป ทางเทศบาลก็จะมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไม่วา่จะผูสู้งอายหุรือผูพ้ิการก็จะมี

การบริการในเร่ืองของสาธารณะต่างๆให ้โดยมีศูนยบ์ริการพี่นอ้งประชน และในดา้นพาหนะส่วนใหญ่

จะเป็นนักท่องเท่ียวเดินทางมาด้วยตวัเอง ส่วนรถสาธารณะก็สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ โดย

ชุมชนจะช่วยกนัดูแลบริการ เร่ืองห้องน ้ าสาธารณะของผูสู้งอายุและผูพ้ิการก็จะตอ้งมีความปลอดภยั 

สะดวกต่อการเขา้ใช ้ ตลอดจนถนนหนทางท่ีผูสู้งอายุและผูพ้ิการจะเดินไป ก็มีการท าทางเดิน ท่าลาด

ชัน ให้เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ และในเร่ืองของการท่องเท่ียวทางเทศบาลเองก็เข้าไปดูแลเร่ืองความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา และทางแหล่งท่องเท่ียวก็จะมีอาหารส าหรับผูสู้งอายุ อย่างเช่นผกั

ปลอดสารพิษ อาหารสุขภาพ เป็นตน้ ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือความปลอดภยัส าหรับ

การท ากิจกรรมท่องเท่ียวก็จะมีอุปกรณ์ Safety อย่างเช่น การข้ึนเรือก็จะมีชูชีพและบุคลากรส าหรับ

แนะน าดูแลนกัท่องเท่ียวในเรือดว้ย  

4.3.2 คุณอภิชัย มาสุข  

หัวหน้ากองสวสัดิการสังคมต าบลบางกระทกึ นครปฐม 

คนทัว่ไปอาจจะมองวา่ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกจะมีเฉพาะแค่คนพิการ ซ่ึงจริงๆแลว้ผูสู้งอายกุ็

ใชด้ว้ย เพราะฉะนั้นส่ิงส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวควรจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุคือ 

ทางลาด ในกรณีท่ีทางท่ีชนัหรือสูง อาจจะตอ้งมีลิฟต์ เป็นตน้ ในเร่ืองของการท่องเท่ียวของผูสู้งอายุ

ควรจะเนน้ในดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยปกติแลว้ผูสู้งอายุค่อนขา้งท่ีจะชอบเท่ียว แต่แค่ไม่สะดวกใน

การเดินทาง เพราะฉะนั้นควรจะเนน้สถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่ ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกั หรือ สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ เพราะนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวพิเศษท่ีตอ้งการความสะดวกสบายมากกว่าคน

ทัว่ไป นอกจากส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวคือ การรักษาความปลอดภยั ควรจะมีศูนย์

อ านวยความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และทางต าบลบางกระทึกจะมีการ

พาผูสู้งอายุออกไปพกัผ่อนปีละคร้ัง ซ่ึงแน่นอนว่าจะต้องมีการพกัค้างคืน เพราะฉะนั้นทางกอง



 

 

สวสัดิการตอ้งมีการออกไป Survey สถานท่ี เพื่อให้รองรับกบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุทั้งด้านท่ีพกัและ

สถานท่ีท่องเท่ียว จึงจะสามารถน ามาเขียนโปรแกรมท่องเท่ียวใหก้บัทางชมรมผูสู้งอายไุด ้

4.3.3 คุณพนม กรานจ านง 

ประธานชมรมผู้สูงอายุ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าจะออกเดินทางท่องเท่ียวไปกบัครอบครัวเป็นส่วนใหญ่เพราะรู้สึก

สบายใจและสบายกาย เน่ืองจากไม่ตอ้งดูแลใครและมีลูกหลานคอยดูแล ไม่ตอ้งขบัรถเอง หรือบางทีจะ

มีการใชบ้ริการรถสาธารณะเช่นรถตู ้เพื่อความสะดวกสบาย และหากเกิดความประทบัใจในคร้ังแรกก็

จะใชบ้ริการคร้ังต่อๆไป เวลารับประทานอาหารกบัครอบครัว ลูกหลานจะเป็นผูท่ี้ดูแลคอยสั่งอาหารให้

โดยอาศยัว่ารู้ใจและคุน้เคยกนัดี แต่ก็มีความรู้สึกว่าการไดไ้ปท่องเท่ียวกบัเพื่อนๆไปกนัเป็นกลุ่มก็มี

ขอ้ดีเน่ืองจากผูสู้งอายุในวยัเกษียณจะรู้สึกเหงา ไม่มีกิจกรรมอะไรให้ท านอกจากเล้ียงหลาน ท าให้การ

ไดไ้ปท่องเท่ียวเป็นกลุ่มจะไดไ้ปพบปะผูค้นไดเ้จอสังคมใหม่ๆ แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีกิจกรรมท่ี

ไดท้  าร่วมกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีใหมี้การปรับปรุงคือเร่ืองห้องสุขาส าหรับผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ เน่ืองจากผูสู้งอายุ

บางท่านตอ้งใช้รถเข็นหรือไมเ้ทา้ ท าให้เกิดความไม่สะดวก และจากท่ีไดไ้ปท่องเท่ียวพบว่าห้องน ้ า

สาธารณะส าหรับผูสู้งอายมีุจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อจ านวนผูสู้งอาย ุเวลาท่ีมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการมากท า

ให้ผูสู้งวยัท่ีเป็นผูห้ญิงตอ้งมาใช้บริการในส่วนของห้องน ้ าชาย จึงเกิดความไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร โถ

สุขภณัฑ์บางท่ีเป็นแบบนัง่ยองซ่ึงไม่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อผูสู้งอายุ เพราะผูสู้งอายุบางท่านจะมี

ปัญหาในเร่ืองขอ้เข่าหรือกระดูก สถานท่ีพกัคา้งแรมควรมีทางลาดชนัส าหรับผูสู้งอายท่ีุใชร้ถเขน็ ควรมี

วิทยากรท่ีคอยให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวและรถน าเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวต่างๆควรจะมีการ

ออกแบบใหมี้ทางลาดรถเขน็สามารถข้ึนบนรถได ้

4.3.4 คุณมยุรี พลายบัว  

ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางกระทกึ 

สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีราวจบัในห้องน ้ า มีความสะอาด พื้นห้องน ้ าตอ้งไม่ล่ืนเกินไป ซ่ึงปกติ

ห้องน ้ าบางท่ีก็มีส่ิงเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่ควรจะมีเพิ่ม ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะแค่คนพิการ แต่ควรมีส าหรับ

ผูสู้งอายุดว้ย ถา้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ควรจะมีโซนร้านอาหารสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุให้รับประทาน 

เพราะผูสู้งอายุบางคนอาจจะมีโรคประจ าตวั ถ้าเรารณรงค์ให้แหล่งท่องเท่ียวแต่ละท่ีมีอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุไดก้็จะดี เพราะจะท าให้ผูสู้งอายุเดินเลือกซ้ือไดง่้าย ดา้นความปลอดภยั

ของสถานท่ีท่องเท่ียว กรณีแหล่งท่องเท่ียวมีการข้ึนเรือหรือติดริมน ้า ก็ควรจะมีเส้ือชูชีพ ราวหรือเสาจบั



 

 

ใหน้กัท่องเท่ียว หรือควรมีการกนัโซนส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุพื่อท่ีจะดูแลไดง่้ายข้ึน เพราะต่อไป

จะมีสังคมผูสู้งอายุมากข้ึน ก็ควรมีสถานท่ีท่ีเหมะสมส าหรับรองรับคนกลุ่มน้ี เพราะผูส้งอายุตอ้งการ

การดูแลมากกว่าคนทัว่ไป  และแหล่งท่องเท่ียวแต่ละท่ีควรมีแพทยป์ระจ าตามสถานท่ีนั้น กรณีท่ีไป

เท่ียวโดยรถบสั จ าเป็นตอ้งมีห้องน ้ า มีตวัอกัษรหรือรูปภาพบอกชดัเจนเพื่อบอกสถานะห้องน ้ าว่าวา่ง

หรือไม่ เป็นตน้ กรณีท่ีจดัทวัร์ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ควรมีการให้นักท่องเท่ียวกรอกประวติั

ส่วนตวั ถา้คนมีโรคประจ าตวัก็ควรพกยาติดตวัไปดว้ย และควรบอกเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลนกัท่องเท่ียวเผื่อ

กรณีฉุกเฉินจะไดช่้วยเหลือทนั 

4.3.5 คุณจ ารัส การะเวก  

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลกระทุ่มล้ม ( อสม. ) 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ชอบเดินทางท่องเท่ียวไปกบัเพื่อนๆ ไปกนัเป็นกลุ่ม เพราะรู้สึกวา่

สนุกสนาน ไดเ้ป็นตวัของตวัเอง ท าอะไรไดเ้ตม็ท่ี แต่การไปท่องเท่ียวกบัครอบครัวตอ้งมีความสุภาพ

เรียบร้อยเน่ืองจากเกรงใจครอบครัว ลูกหลาน และเวลาไปรับประทานอาหารลูกหลานจะคอยดูแลสั่ง

อาหารให ้การเดินทางไปท่องเท่ียวโดยจะใชร้ถส่วนตวัเพราะสะดวกสบาย อยากแวะเท่ียวท่ีไหนก็แวะ

ไดเ้ลย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปกบัครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นวดั แต่ถา้ไปกบัเพื่อนๆรู้สึกวา่ไปเท่ียวท่ี

ไหนก็ได ้เพราะรู้สึกวา่ไปไหนก็สนุกสนานถา้ไดไ้ปกบักลุ่มเพื่อนๆ โดยระยะเวลาการท่องเท่ียวจะอยูท่ี่

ประมาณ 2 วนัต่อคร้ัง ขอ้มูลการท่องเท่ียวจะหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ส่ิงท่ี

อยากใหพ้ฒันาคือผูใ้หบ้ริการควรจะตอ้งมีความใส่ใจและใหก้ารดูแลนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุป็นพิเศษ 

หอ้งน ้าสาธารณะควรมีราวจบักนัล่ืนดา้นขา้งโถสุขภณัฑ์เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและโถสุขภณัฑ์

ควรเป็นแบบโถชกัโครกซ่ึงมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุหอ้งน ้าท่ีส าคญัตอ้งมีความสะอาด  ควรเพิ่ม

ปริมาณห้องน ้าผูสู้งอายแุละผูพ้ิการใหม้ากข้ึนเพราะส่วนใหญ่ตามป๊ัมน ้ามนัจะมีแค่หอ้งเดียวซ่ึงไม่

เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

4.3.6 คุณกฤษณา กองตาพนัธ์  

พยาบาลผู้จัดการดูแลเกีย่วกบัผู้สูงอายุ Care Manager ( CM ) 

 การดูแลผูสู้งอายุขณะเดินทางท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ ก็จะมีการตรวจคดักรอง ADL ดูจากกิจวตัร

ประจ าวนั มีอยู่ประมาณ 10 ขอ้ จะมีคะแนนให้ ถา้ 0 – 4 น้ีคือผูสู้งอายุท่ีติดเตียง ถา้ 4 -11 คือติดบา้น  

ถา้ 11 ข้ึนไป ถึง 20 คือติดสังคม เพื่อเช็คความพร้อมของผูสู้งอายุเอง และถา้นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุนัง่

รถเข็นก็จะมีความล าบากในการท่องเท่ียวนิดหน่ึง เน่ืองจากรถบา้นเราไม่ค่อยสะดวก ไม่มีระบบข้ึนลง 



 

 

ไฮดรอริกหรือทางลาดแบบประเทศญ่ีปุ่น เราตอ้งยกผูสู้งอายุ เอง ถา้ผูสู้งอายุคนไหนพอจะเดินไหว ก็

ประคองเดินข้ึนไป ถ้านักท่องเท่ียวผูสู้งอายุไปเท่ียวกบัทวัร์ รถบสัแต่ละคนัควรจะต้องมีหมอหรือ

พยาบาลประจ าบสัอย่างน้อย 1 คน เพื่อดูแลนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ หรือถา้นกัท่อเท่ียวผูสู้งอายุคนนั้นมี

โรคประจ าตวัควรเตรียมยาไป ส ารวจตวัเอง มีอะไรตอ้งบอก เพื่อป้องกนัเหตุฉุกเฉิน อนัน้ีคือพูดใน

มุมมองของพยาบาลผูดู้แลท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

4.3.7 คุณเนย ตุ้มโหมด  

นักท่องเทีย่วผู้สูงอายุทัว่ไป 

คุณยายชอบเดินทางไปท่องเท่ียวกบัครอบครัวมากกว่าไปกบัเพื่อน เพราะว่าไม่ชอบคนเยอะ 

ตอ้งรอ ไม่ค่อยส่วนตวั แต่ก่อนไม่ค่อยชอบท่องเท่ียวเพราะว่ายงัมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ เป็นหัวหน้า

ครอบครัว แต่ตอนน้ีสบายกวา่เหมือนก่อนแลว้ สบายใจท่ีจะท่องเท่ียวมากกวา่เม่ือก่อน มีเวลาวา่งเยอะ

และไดเ้ดินทางไปกบัครอบครัว แต่ในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวควรจะตอ้งมี

การปรับปรุงและรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุหรือผูพ้ิการให้ไดม้ากกว่าน้ี อยา่งเช่นในดา้นการบริการ

ห้องน ้ าสาธารณะ ควรมีท่ีจบัเพื่อให้ผูสู้งอายุมีท่ีพยุงตวัเม่ือตอนท าธุระเสร็จ พื้นพยายามให้พื้นแห้ง

ตลอดเวลาเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ และร้านอาหารควรมีตวัหนงัสือท่ีใหญ่พอส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

หรือ ท าเมนูอาหารเป็น 2 แบบ คือ แบบส าหรับคนทั่วไป กับแบบส าหรับผูสู้งอายุ และจากท่ีไป

ท่องเท่ียวมามีสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งมีการบริการรถเข็นและร่มฟรีส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปและ

นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ยายจึงคิดว่าถ้าแหล่งท่องเท่ียวหลายๆท่ีท าได้แบบน้ี มนัก็จะสะดวกต่อการ

ท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายมุากข้ึน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นควรข้ึนอยูก่บัระบบการจดัการท่ีดีดว้ย 

4.3.8 คุณกลอยใจ ตั้งวฒันทรงพล  

นักท่องเทีย่วผู้สูงอายุทัว่ไป 

จากการสัมภาษณ์พบว่าเดินทางไปท่องเท่ียวกบัเพื่อนๆเป็นส่วนใหญ่ เพราะรู้สึกสนุกสนาน

และไดเ้จอผูค้นใหม่ๆเพื่อนๆในรุ่นเดียวกนัท่ีคุยกนัเขา้ใจกนั และบางทีท่ีอยากไปท่องเท่ียวแต่ตอ้งรอ

ลูกหลานมีเวลาว่าง แต่ไปกบัเพื่อนๆจะสะดวกกวา่ สามารถนดักนัไดง่้ายเพราะค่อนขา้งจะมีเวลาวา่ง

และตรงกนัเยอะ ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวประมาณ 1-2 วนั โดยหาขอ้มูลการท่องเท่ียวไดม้า

จากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในโทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังจะไม่มากเพราะเน่ืองจากมี

การแชร์กนัในกลุ่มเพื่อนๆท่ีท่องเท่ียวดว้ยกนั ส่ิงท่ีอยากให้ปรับปรุงการท่องเท่ียวผูสู้งอายุคือห้องน ้ า 

เน่ืองจากผูสู้งอายุจะมีปัญหาในดา้นการขบัถ่ายและจะปัสสวะบ่อยคร้ัง เวลาท่ีไปเขา้ห้องน ้ าสาธารณะ



 

 

จะมีห้องน ้ าผูสู้งอายุแค่ห้องเดียวซ่ึงไม่เพียงพอ ห้องน ้ าทุกห้องควรมีราวจบักนัล่ืนป้องกันการเกิด

อุบติัเหตุต่างๆ และควรมีกระดาษช าระทุกห้องเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ดา้นพาหนะรถ

สาธารณะ ปุ่มกดข้ึนลงควรอยู่ในระดบัท่ีสามารถนั่งและกดได้พอดี ผูใ้ห้บริการในด้านต่างๆ ควรมี

ความเขา้อกเขา้ใจผูสู้งอาย ุและบริการดว้ยความเตม็ใจ 

4.3.9 คุณล าพรรณ ทองชิด 

นักท่องเทีย่วผู้สูงอายุทัว่ไป 

จากการสัมภาษณ์พบวา่เดินทางไปท่องเท่ียวกบัครอบครัวเป็นส่วนมาก และเดินทางโดยใชร้ถ

ส่วนตวั หรือบางทีจะใช้บริการรถจา้งคอยพาน าเท่ียว เพื่อความสะดวกสบายไม่ตอ้งขบัรถเอง และมี

ไกดค์อยใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ระยะเวลาการท่องเท่ียวบางทีไปถึงหน่ึงอาทิตยเ์พราะ

รู้สึกตอ้งการไปพกัผอ่นอยา่งจริงจงั ขอ้มูลการท่องเท่ียวหาจากเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว และยอมจ่ายแพง

กว่าหากจะได้รับการบริการท่ีดีคุ้มค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ส่ิงท่ีอยากให้พฒันาและปรับปรุงคืออยากให้

ค  านึงถึงความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวควรมีการปรับภูมิทศัน์ให้มีความสวยงามและไม่มีขยะ ค านึง

ความปลอดภยัของตวันักท่องเท่ียว บางทีมีข่าวเก่ียวกบัอาชญากรรมท าให้ขาดความเช่ือมัน่ในการ

ท่องเท่ียวอยากใหมี้กฎหมายท่ีมีความเขม้งวด 

4.3.10 Mr.Sun Stockmann 

นักท่องเทีย่วผู้สูงอายุทัว่ไปชาวคนต่างชาติทีเ่กษียณอายุและมาใช้ชีวติทีป่ระเทศไทย 

ดา้นการขนส่งสาธารณะ ส าหรับผมแลว้ผมคิดวา่รถขนส่งสาธารณะของประเทศไทยค่อนขา้ง

ดีและสะดวกสบายส าหรับชาวต่างชาติถา้เทียบกบัหลายๆประเทศท่ีผมเคยไป เช่น การเดินทางไป

สนามบิน หรือการเดินทางท่องเท่ียวในต่างจงัหวดั แต่ก็ควรมีทางข้ึนส าหรับคนแก่ หรือคนพิการ 

เพื่อใหค้นเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติอยากใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและใหค้วาม

ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวต่างชาติได ้ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว หรือร้านอาหาร เป็นตน้ ในส่วน

สถานท่ีท่องเท่ียว บางสถานท่ีค่อนขา้งท่ีจะมีความสกปรก และค่อนขา้งอนัตรายส าหรับชาวต่างชาติอยู ่

และหน่ึงส่ิงท่ีอยากใหป้ระเทศไทยปรับปรุงคือการเก็บค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ควรจะเก็บค่าเขา้ชม

ในราคาท่ีเท่ากบัคนไทย ส่วนดา้นการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่ผมจะเดินทางท่องเท่ียวกบัครอบครัว

และเพื่อน เพราะรู้สึกสนุกและสะดวกสบายกวา่ และจะเดินทางโดยใชร้ถส่วนตวัเป็นหลกั แต่โดยรวม



 

 

แลว้ผมก็ชอบท่ีจะเท่ียวประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ผูค้นใจดีและน่ารัก 

ผมรักประเทศน้ีมากๆครับ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 

                 ผลการศึกษาพบว่า    

4.4.1 ด้านแหล่งท่องเทีย่ว  

 มีการบริการหอ้งสุขาส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ 

 เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวใหมี้ขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั 

สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภยัต่อนักท่องเท่ียวกลุ่ม

ผูสู้งอาย ุ

 พฒันาบริการและกิจกรรมการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

ของตลาดกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

4.4.2 ด้านความปลอดภัย 

 มีอุปกรณ์ safety ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 ในอาคารควรมีสัญญาณเตือนภยั 

 มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีชดัเจน 

 ควรมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง 

 

4.4.3 ด้านอาหาร 

 มีทางลาดส าหรับ wheelchair เพื่อเขา้ร้านอาหาร 

 รายการอาหารมีขนาดตวัหนงัสือชดัเจน และมีรูปภาพประกอบ 

 มีป้ายบอกทางเขา้ร้านขนาดใหญ่และชดัเจน 



 

 

 ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความเขา้ใจผูสู้งอาย ุ

 มีบริการรถเขน็หรือไมเ้ทา้ 

4.4.4 ด้านพาหนะ 

 รถสาธารณะควรมีทางข้ึน – ลง ( Low floor ) ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ         

 มีปุ่มสัญญาณลงรถติดตั้งในต าแหน่งท่ีผูโ้ดยสารกดไดโ้ดยไม่ตอ้งลุกจากท่ีนัง่ 

 พื้นรถโดยสารท ามาจากวสัดุท่ีล่ืนยากทั้งในสภาวะท่ีแหง้และเปียก 

 เสาควรเป็นสีเหลืองหรือส้ม เพื่อง่ายต่อการมองเห็น 

 มีพื้นท่ีส าหรับ Wheelchair  

 

     
ภาพท่ี 4.4.4 : รูปภาพประกอบการบรรยายรถสาธารณะ 

 

4.4.5 ด้านทีพ่กั 

 ทางเขา้ภายนอกควรมีทางลาดและราวจบัส าหรับผูสู้งอายุ 

 หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัควรมีราวจบัใกลโ้ถสุขภณัฑ ์และแยกระหวา่งส่วนแห้ง

และส่วนเปียก 

 มีปุ่มฉุกเฉินในหอ้งน ้า 

 แต่ละหอ้งควรมีชุดปฐมพยาบาลในหอ้งพกั 

 ควรมีบริการรถรับส่งจากท่ีพกัไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

 ในหอ้งพกัควรมีสมุดเบอร์โทรศพัทส์ าหรับกรณีฉุกเฉิน 

 

 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลโครงการ 

5.1.1  สรุปผลโครงการโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิทีต่ั้งไว้ 

                    จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ใน

ต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน และทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าโครงงานวจิยั โดยโครงงานท่ีน าเสนอนั้นมี

ช่ือโครงงานว่า “การส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ” เพื่อการเตรียมความพร้อมทางดา้นการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ จากการท่ีไดท้  าการน าเสนอ

โครงงานไปนั้น ทางองค์กรได้รับทราบเก่ียวกับข้อมูลโครงงานและวตัถุประสงค์ของการจัดท า

โครงงานวา่จดัท าเพื่ออะไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

ของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุในประเทศไทย, เพื่อศึกษาและพฒันาแนวทางการท่องเท่ียวของกลุ่ม

นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นทศันคติต่อการท่องเท่ียวผูสู้งอายุของนกัท่องเท่ียว

ผูสู้งอายใุนไทย โดยจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงงานท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไปนั้น 

ก็พร้อมให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมและช่วยช้ีแนะวิธีในการหาขอ้มูล ดว้ยเป็นโครงงานท่ีสามารถเป็นแนว

ทางการน าไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพย ัง่ยืน

ต่อไปได ้ 

                    จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่าง ท าให้

เห็นไดว้่าการเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ มีแนวทางในการพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยั ดา้นอาหาร ดา้นพาหนะ ดา้นท่ีพกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี

ค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก เป็นตลาดท่ีมีความซบัซอ้น ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมการบริการเหล่าน้ี

มีศกัยภาพมากข้ึนเพื่อรองรับและตอบโจทยข์องนักท่องเท่ียวสูงอายุในอนาคต รวมทั้งยงัตอ้งศึกษา

ความต้องการและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวสูงอายุให้ละเอียดเพื่อท่ีจะสามารถแบ่งส่วนตลาด

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏบัิติสหกจิศึกษา 

5.2.1 การปฏบิัติสหกจิศึกษา 
                  จากการท่ีได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 ใน

ต าแหน่งนักศึกษาฝึกงานท่ีกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬาและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท าใหไ้ดเ้รียนรู้และเพิ่มพูนทกัษะในการปฏิบติังานจริงจากงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย ฝึกใหเ้ป็นผูมี้ความรับผดิชอบมากยิง่ข้ึน และเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา  

 

5.2.2 ข้อดีของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 ไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ นอกเหนือจากในหอ้งเรียน 

 ไดรั้บโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานในหน่วยงานราชการ 

 ท าใหส้ามารถใชเ้คร่ืองใชส้ านกังานไดเ้ช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน 

 

5.2.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 พบค าศพัทท่ี์แปลกใหม่ในการท างาน ท าใหต้อ้งเรียนรู้เพิ่มเติม 

 ดา้นการเดินทาง เน่ืองจากสถานประกอบการไกลจากท่ีพกัอาศยั ตอ้งกะเวลาการเดินทางใหดี้ 

 การส่ือสารในการท างานท่ีไม่ชดัเจน  

 

5.2.4 ข้อเสนอแนะ 

 ควรเลือกสถานประกอบการในการออกฝึกงานสหกิจศึกษาท่ีตรงกบัสาขาท่ีเรียนมา 

 ควรเลือกสถานประกอบการในการออกฝึกงานสหกิจศึกษาท่ีไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยัและสะดวก

ต่อการเดินทาง 
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บทคดัย่อ  

โครงงานน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา

ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของ

การท่องเท่ียวผูสู้งอายุในประเทศไทยท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ผลงานทางวิชาการหรือการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระเบียบวิจยัวิทยานิพนธ์

และจากอินเทอร์เน็ต และจากการลงสัมภาษณ์

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายกุลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึน

ไป  และผู ้ท่ี มี ส่วนเ ก่ียวข้องกับการท่องเ ท่ียว

ผูสู้งอายุ จ านวนทั้ งหมด 10 คน แล้วจึงวิเคราะห์

เน้ือหา พบวา่สอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ีผูว้จิยัได้

ศึกษา และจากผลการวิเคราะห์ทั้งสองน้ีจะน ามาใช้

เ พ่ือ เ ป็นแนวทางการน าไป สู่การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพในด้านแหล่งท่องเท่ียว 

ด้านความปลอดภัย ด้านพาหนะ ด้านอาหารและ

ดา้นท่ีพกั เพื่อการเตรียมความพร้อมและการรองรับ

การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุได้อย่างมี

ศกัยภาพและยัง่ยนืต่อไป 

ค า ส า คัญ  :  ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย วในประ เทศไทย , 

นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ, เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

Abstract 

The objective of this project is to review 

knowledge about the preparation of senior tourism 

in Thailand. The results come from the analysis of 

academic work or literature review of all related 

academic papers, which including research 

methodology, research papers, internet, depth 

interview with 60-year-old above senior tourist, and 

10 people working in the field involved with senior 

tourism. The result of the study indicated that the 

articles shown presented five main contents which 

are 1) Senior travel behavior, 2) Tourism purpose, 

3) Internal attraction factors, 4) External attraction 

factors, 5) Channel for travel information. The 

result from the interviews with the sample group 

who are senior tourists and people involved with 

elderly tourism found consistent with the literature 

review. 

The results of these analyzes will be used 

as a guide to the development of quality tourism 

places, safety, vehicles, food, and accommodation 

to prepare and support for the future sustainable 

senior tourism. 

Keywords : Thailand’s tourism, Senior tourists, 

Bangkok and metropolitan area. 

 

บทน า 

 ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปล่ียน

ผา่นเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

โดยจากขอ้มูลขอUnited Nations World Population 

Ageing พบวา่ หลงัจากปี 2552 ประชากรท่ีอยูใ่นวยั

พ่ึงพิงไดแ้ก่ เด็กและผูสู้งอายุ จะมีจ านวนมากกว่า



 
 

 

ประชากรในวยัแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นคร้ัง

แรกในประวัติศาสตร์ท่ีประชากรเด็กน้อยกว่า

ผูสู้งอายุ สถานการณ์น้ีเป็นผลมาจากการลดภาวะ

เจริญพนัธ์อยา่งรวดเร็ว และการลดลงอยา่งต่อเน่ือง

ของระดบัการตายของประชากร ท าให้จ านวนและ

สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็ว จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 

2556 ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็น

ผูสู้งอายุมากถึง 9.6 ลา้นคน คาดว่าในปี 2573 จะมี

จ านวนผูสู้งอาย ุ17.6 ลา้นคน (ร้อยละ 26.3) และปี 

2583 จะมีจ านวนถึง 20.5 ลา้นคน (ร้อยละ 32.1) ซ่ึง

หน่วยงานทั้ งภาค รัฐ  และเอกชน ได้ร่วมกัน

ด าเนินงานเพ่ือคุ ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู ้สูงอายุ 

(มูลนิธิพัฒนางานผู ้สูงอายุ, 2015 ) และปัจจุบัน

ประเทศไทยก าหนดนิยาม ผู ้สูงอายุไวอ้ย่างเป็น

ทางการ คือผู ้ท่ี มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตาม

พระราชบัญญัติผูสู้งอายุฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 

( มโนทศัน์ใหม่ของนิยามผูสู้งอาย,ุ 2556 ) 

อยา่งไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมทางสังคม เม่ือ

เข้าสู่วยัผูสู้งอายุการอาศัยอยู่กับบ้านจึงมีเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกบัร่างกายท่ีเส่ือมทอยถอย ยิ่งท่ีให้ตอ้งอยู ่

“ติดบา้น” มากข้ึน การเดินทางท่ีไม่สะดวก จึงไดแ้ต ่

อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ ไม่มีโอกาสไดเ้ปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ มีกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น นอ้ยลง 

ขาดเพ่ือนวยัเดียวกัน คู่ชีวิตก็ตายจากกัน เพื่อนท่ี

เหลืออยู่ ก็น้อยลงขาดการเยี่ยมเยียน ส่ิงเหล่าน้ีจะ

ส่งผลให้ผูส้งอายมีุจิตใจห่อเห่ียวลงทุกวนั จึงตอ้งมี

การกลบัเขา้สังคม ตอ้งมีเพ่ือนต่างวยั เพื่อนพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั ปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สังคมในปัจจุบัน ให้เป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน  ไม่

ยึดถือตนเองตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

สนใจรับรู้ส่ิงใหม่ๆจากการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ออกสงัคมเป็นคร้ังคราวเพ่ือการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

(กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง, 2558) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าการวิจยัเร่ืองการส ารวจเพื่อ

เตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ีจึงเห็นว่าการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัผู ้สูงอายุของบุคคลมี

ความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ

นั้ นจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน

ระหว่างบุคคลเองแลว้ยงัแตกต่างจากนักท่องเท่ียว

ทั่วไปด้วยคือ เน้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีมี

คุณภาพดี คุม้ค่า ขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงความมัน่ใจ

และความปลอดภยั แต่อาจจะมีปัญหาในเร่ืองของ

สุขภาพ การท่ีจะสร้างความน่าสนใจหรือเพ่ิม

แรง จูงใจของนักท่อง เ ท่ียวก ลุ่ม น้ี  จึ ง มีความ

จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม รวมถึงต้องพฒันา

ระบบการท่องเท่ียวให้ดี เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมาย

ดงักล่าว คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายเุพ่ือน าผลท่ีไดจ้าก

ก า ร วิ จั ย ม า เ ป็ น แน วท า ง ในก า รพัฒน า ขี ด

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายใุน

ประเทศไทยใหมี้ศกัยภาพท่ีดีข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

 เ พ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลรวมทั้ งความ

คิดเห็นและทศันคติจากนักท่องเท่ียวสูงอายุท่ีมีต่อ

การท่องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ือน าไปพฒันาแนว

ทางการท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

 

ขอบเขต 

 เอกสารวรรณกรรม :วรรณกรรม จ านวน 

8 เล่ม  

 กลุ่มตวัอย่าง : นักท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ท่ีมี

อายุ 60 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุจ านวน 10 คน 



 
 

 

 ขอบ เ ข ตด้ า น เ ว ล า  :  ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  1 

กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี : จงัหวดั

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

 ตั ว แ ป ร ท่ี ศึ ก ษ า  :  ตั ว แ ป ร ต้น  คื อ

ประชากรศาสตร์ 

 ตัวแปรตาม คือ 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเ ท่ียว  2. พฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียว 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นทัศนคติและปัจจัย

ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียวสูงอายุใน

การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

2. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัยไปใช้

วางแผนและเตรียมความพร้อมในการท่องเท่ียว

สูงอาย ุ

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. คิดหัวข้อโครงงาน และศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

โครงงาน 

คิดหัวขอ้โครงงานและปรึกษากบัพ่ีเล้ียง

เ ก่ียวกับหัวข้อและเน้ือหา พร้อมศึกษาข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งจากพ่ีเล้ียงในการท าโครงงาน 

2. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหัวขอ้โครงงาน 

และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเก่ียวกับหัวข้อ

และเน้ือหาของโครงงาน เพ่ือรับค าแนะน าจาก

อาจารยเ์ป็นการช่วยให้โครงงานส าเร็จลุล่วงไดง่้าย

ข้ึน พร้อมทั้ งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ี

ขาดหาย และผิดพลาดในเน้ือหาของโครงงาน 

3. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

โดยมีการศึกษาข้อมูลจากทางหนังสือ 

และเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือรวบรวมและสรุปท าเป็น

เน้ือหาของโครงงาน 

4. ลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูล 

         ลง พ้ืน ท่ีการท่องเ ท่ียว เ พ่ือเ ก็บสัมภาษณ์

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุเพ่ือน ากลบัมาวเิคราะห์ผล 

5. เรียบเรียงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานการ

เรียบเรียง เช่น เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า

โครงงาน และแบบสัมภาษณ์ท่ีวิเคราะห์แลว้จาก

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ 

6. จดัท าเอกสารรายงานและการน าเสนอ 

จัดท าเอกสารโครงงานโดยการพิมพ์

เอกสารตามล าดบัขั้นตอนทั้ง 5 บท พร้อมทั้งจดัท า

การน าเสนอโครงงานในรูปแบบ Power Point 

 

ผลการปฏิบัตโิครงงาน 

 จากผลการศึกษาพบว่าได้ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุ

ในประเทศไทย ดงัน้ี   

ด้านแหล่งท่องเทีย่ว  

 มีการบริการหอ้งสุขาส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ 

 เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการ และ

บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้มีขีดวาม

สามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ใหไ้ดม้าตรฐาน และ

มีความปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 พัฒนาบริการและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาดกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 

 



 
 

 

ด้านความปลอดภัย 

 มีอุปกรณ์ safety ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

 ในอาคารควรมีสญัญาณเตือนภยั 

 มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีชดัเจน 

ควรมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง 

ด้านอาหาร 

 มีทางลาดส าหรับ wheelchair เพื่อเขา้ร้านอาหาร 

 รายการอาหารมีขนาดตวัหนังสือชัดเจน และมี

รูปภาพประกอบ 

 มีป้ายบอกทางเขา้ร้านขนาดใหญ่และชดัเจน 

 ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความเขา้ใจผูสู้งอาย ุ

 มีบริการรถเขน็หรือไมเ้ทา้ 

ด้านพาหนะ 

 รถสาธารณะควรมีทางข้ึน – ลง ( Low floor ) ท่ี

เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ         

 มีปุ่มสัญญาณลงรถติดตั้งในต าแหน่งท่ีผูโ้ดยสาร

กดไดโ้ดยไม่ตอ้งลุกจากท่ีนัง่ 

 พ้ืนรถโดยสารท ามาจากวัสดุท่ีล่ืนยากทั้ งใน

สภาวะท่ีแหง้และเปียก 

 เสาควรเป็นสีเหลืองหรือส้ม เ พ่ือง่ายต่อการ

มองเห็น 

 มีพ้ืนท่ีส าหรับ Wheelchair  

 

สรุปผล 

 จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง จะเห็น

ได้ว่าการเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียว

ผูสู้งอาย ุมีแนวทางในการพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยั ดา้นอาหาร 

ดา้นพาหนะ ดา้นท่ีพกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี

ค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก เป็นตลาดท่ีมีความซับซ้อน 

ดังนั้ นจึงต้องพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบริการ

เหล่าน้ีมีศกัยภาพมากข้ึนเพ่ือรองรับและตอบโจทย์

ของนักท่องเท่ียวสูงอายุในอนาคต รวมทั้งยงัตอ้ง

ศึกษาความตอ้งการและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว

สูงอายุให้ละเอียดเพ่ือท่ีจะสามารถแบ่งส่วนตลาด

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ท่ีไดใ้ห้โอกาสเขา้ไปฝึกสหกิจศึกษา และขอขอบคุณ

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1.อาจารยช์าญชยั  ประคินกิจ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ

แผนพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 

3. นางสาววิมลิน พฤกษานุพงศ์ นกัวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการ

ท่องเท่ียวและกีฬา 

4. นางสาวภาวิตรี กลุเจริญ หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป 

กองยทุธศาสตร์และแผนงาน  

5. นายอภิศกัด์ิ เช้ียวบางยาง พนกังานท่ีปรึกษา 
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บทคดัย่อ  
         โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนความรู้

เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายใุน
ประเทศไทยท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการหรือ

การทบทวนวรรณกรรมท่ี เ ก่ี ยวข้องทั้ งระเ บี ยบวิจัย
วิทยานิพนธ์และจากอินเทอร์เน็ต และจากการลงสัมภาษณ์

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึ้นไป  และผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ จ  านวนทั้งหมด 

10 คน แลว้จึงวเิคราะห์เน้ือหาพบวา่สอดคลอ้งกบัวรรณกรรม
ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา และจากผลการวเิคราะห์ทั้งสองน้ีจะน ามาใช้

เพื่อเป็นแนวทางการน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมี

คุณภาพในด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านความปลอดภยั ด้าน
พาหนะ ดา้นอาหารและดา้นท่ีพกั เพื่อการเตรียมความพร้อม

และการรองรับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุได้
อยา่งมีศกัยภาพและย ัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  

คณะศิลปศาสตร์ 

การส ารวจเพ่ือเตรียมความพร้อมของการท่องเทีย่วผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The survey of the elderly to prepare tourism industry in Bangkok 

metropolitan area. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

        การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ ในส่วนของแบบ
สัมภาษณ์  

       การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ คณะผูว้ิจยัไดจ้าก

การศึกษาคน้ควา้เอกสารวรรณกรรมเก่ียวกบัทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมของการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
      กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มนกันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุ 

60 ปีขึ้นไปและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวของกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
โดยท าการศึกษาสัมภาษณ์จ านวน ทั้งหมด 10 คน และการ

ทบทวนวรรณกรรมจ านวน 8 เล่ม 
         เม่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ

สัมภาษณ์ท่ีได้ส่งคืนกลับมาทั้ งหมด คณะผูว้ิจัยน าแบบ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์  แลว้น าไปประมวลผลวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทบทวนวรรณกรรม

กบัการลงสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุจริงเปรียบเทียบ
และน าขอ้มูลไปเขียนเป็นรายงานตามวตัถุประสงคข์องการ

ศึกษาวิจยัต่อไป เพื่อเป็นแนวทางการน าไปสู่การศึกษาการ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพเพื่อการเตรียมความ

พร้อมและการรองรับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุ 

         ผลการศึกษาพบว่า    

ด้านแหล่งท่องเที่ยว  
          มีการบริการห้องสุขาส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ และ

พัฒนา ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเ ท่ียวท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ให้ไดม้าตรฐาน และมีความ

ปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ด้านความปลอดภยั 

        ควรมีอุปกรณ์ safety ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวและในอาคารควรมีสญัญาณเตือนภยั 

ด้านอาหาร 

        มีทางลาดส าหรับ wheelchair เพ่ือเขา้ร้านอาหาร 

รายการอาหารมีขนาดตวัหนงัสือชดัเจน และมีรูปภาพ
ประกอบ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความเขา้ใจผูสู้งอาย ุ

ด้านพาหนะ 

         รถสาธารณะควรมีทางข้ึน – ลง ( Low floor ) ท่ี
เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ และพ้ืนรถโดยสารท ามาจาก

วสัดุท่ีล่ืนยากทั้งในสภาวะท่ีแห้งและเปียก และควรมี

พ้ืนท่ีส าหรับ Wheelchair  

ด้านที่พกั 

        ห้องน ้ าภายในห้องพกัควรมีราวจบัใกลโ้ถสุขภณัฑ ์

และแยกระหว่างส่วนแห้งและส่วนเปียก และแต่ละห้อง

ควรมีชุดปฐมพยาบาลในห้องพกั 
  
 

วตัถุประสงค์ 
          เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลรวมทั้ งความคิดเห็นและ
ทศันคติจากนักท่องเท่ียวสูงอายุท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยเพื่อน าไปพฒันาแนวทางการท่องเท่ียวของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นทศันคติและปัจจยัผลกัดนั
และปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียวสูงอายใุนการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 
2. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัไปใชว้างแผนและ

เตรียมความพร้อมในการท่องเท่ียวสูงอาย ุ

          จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

และการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ท าให้เห็นไดว้่าการ

เตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ มีแนวทาง
ในการพฒันาในด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านแหล่งท่องเท่ียว 

ดา้นความปลอดภยั ดา้นอาหาร ดา้นพาหนะ ดา้นท่ีพกั 

 

สรุปผล 
            จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง 

จะเห็นไดว้า่การเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายุ มีแนวทางในการพฒันาใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยั ดา้นอาหาร ดา้นพาหนะ ดา้นท่ีพกั 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก เป็นตลาดท่ีมีความซบัซอ้น ดงันั้นจึง
ตอ้งพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมการบริการเหล่าน้ีมีศกัยภาพมากข้ึนเพื่อรองรับและตอบโจทย์

ของนกัท่องเท่ียวสูงอายุในอนาคต รวมทั้งยงัตอ้งศึกษาความตอ้งการและแรงจูงใจของ

นกัท่องเท่ียวสูงอายุใหล้ะเอียดเพื่อท่ีจะสามารถแบ่งส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

นางสาวกฤติยาณี       พุม่เกิด  

นางสาวโยษิตา ตั้งวฒันทรงพล                                      

นางสาวดวงพร  วรรณวีรติกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารยช์าญชยั  ประคินกิจ  

พนักงานที่ปรึกษา 
นายอภิศกัด์ิ เช้ียวบางยาง 

กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬาและ  

กองยทุธศาสตร์และแผนงาน  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตวัอยา่งแบบสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละ 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

ข้อเสนอแนะในการท่องเทีย่วประเทศไทยส าหรับผู้สูงอายุ 

1. ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ดา้นความปลอดภยั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. ดา้นพาหนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. ดา้นอาหาร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. ดา้นท่ีพกั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพขณะออกสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและ 

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผูสู้งอายแุละรายงานการถอดเทปสัมภาษณ์ 

ฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายงานการถอดเทป  

รายงานการถอดเทปฉบบัสมบูรณ์กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 

ท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุจ  านวนทั้งหมด 10 คน ณ จงัหวดักรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  

ผูด้  าเนินรายการ : 1). นางสาวกฤติยาณี  พุม่เกิด  2).นางสาวโยษิตา  ตั้งวฒันทรงพล  

 3). นางสาวดวงพร  วรรณวรีติกุล 

           

 

 

1.  คุณราชัน มีป้อม ( นายกเทศมนตรีต าบลบางกระทึก นครปฐม )  ขออนุญาตแนะน าตวั
นะคะ เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ขออนุญาตสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ

ท่องเท่ียวผูสู้งอายุคะ นายกก็เป็นผูก้บัก าดูแล แต่ท่ีน้ีผูสู้งอายุในต าบลบางกระทึกเขาจะมีประธาน

ชมรมและในหน่วยราชการก็จะมีกองสวสัดิการสังคมดูแลผูสู้งอายุและก็มีชมรมผูสู้งอายุ ถามว่า

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ในต าบลบางกระทึก ผูสู้งอายุก็ค่อนขา้งเยอะ แต่ก็ถือว่าโชคดีท่ี

ต าบลมีแหล่งท่องเท่ียวดว้ย ก็คือตลาดริมน ้ าดอนหวาย อนัน้ีนายกจะลองยกตวัอยา่งให้เราเห็นภาพ 

ตลาดดอนหวานก็จะเป็นท่องเท่ียวเชิงวถีิ วฒันธรรมและก็เชิงนิเวศดว้ยผสมผสานกนัไปอยูใ่นตลาด

ริมน ้ าดอนหวาย และก็มีอาหารให้นกัท่องเท่ียวเขา้มา อย่างตลาดน ้ าดอนหวายอย่างท่ีนายกได้น า

เรียนไปวา่ก็จะมีการดูแลของหน่วยงานของรัฐก็คือเทศบาล ก็ไดใ้ชง้บประมาณส่วนหน่ึงในการไป

บริหารการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวเด็ก เยาวชนหรือผุสู้งอายุ ก็เป็นส่วนหน่ึงในการ

พฒันาและในส่วนของผูสู้งอายุการบริการในด้านต่างๆทางเทศบาลเองก็อ านวยความสะดวกใน

เร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ว่า ผูสู้งอายุถ้ามีโอกาสในเดินทางมาท่องเท่ียว ไม่ว่าผูสู้งอายุหรือผู ้

พิการเราก็จะมีการบริการในเร่ืองอขงสาธารณะต่างๆให้ โดยอาจจะมีศูนยบ์ริการพี่น้องประชาชน 

คณะผูว้ิจยัถาม : แลว้ทางในดา้นของยานพาหนะ มีการบริการอยา่งไรบา้ง? นายก : ยานพหนะเรา

อาจจะยงัไม่มีรถรับส่งให้บริการเอง แต่ก็มีรถสาธารณะเขา้ถึงสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว แต่ส่วนใหญ่

นกัท่องเท่ียวท่ีมาก็จะมาดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากนัเป็นหมู่คณะ และในเร่ืองการบริการห้องน ้ า ทาง

เทศบาล ทางชุมชนเองก็มีการดูแลในส่วนน้ี ยิ่งถา้เป็นห้องน ้ าส าหรับผูสู้งอายุหรือผูพ้ิการ มีความ

ปลอดภยัมากนอ้ยแค่ไหน พื้นล่ืนไหม มีราวจบัหรือเปล่า แบบน้ี และถนนหนทางท่ีผูสู้งอายุจะเดิน

ในแหล่งท่องเท่ียวก็จะตอ้งดูแลความเรียบร้อย สังเกตว่ามีทางลาดชนั หลุม บ่อ อะไรไหม ถา้พบ

เห็นก็แจง้ความปรับปรุงสถานท่ีทนัที เราก็จะพยายามบริการนกัท่องเท่ียวให้ไดม้ากท่ีสุด และทาง

น าเสนอโครงงานวจิยัเร่ือง  

“ การส ารวจเพื่อการเตรียมความพร้อมของการท่องเท่ียวผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”  

 



 
 

 

เทศบาลเองหรือชุมชน จะเนน้ไปทางดา้นความปลอดภยัต่อนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

ในเขตพื้นท่ีของเรา ทางดา้นอาหารไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาติไหน ส่วนใหญ่ก็จะช่ืนชอบอาหาร

บา้นเรา และทางแหล่งท่องเท่ียวของเราก็ปลูกผกัออร์แกนิคส าหรับสุขภาพดว้ย  หลายคนอาจจะยงั

ไม่ทราบวา่ดอนหวายท่ีโฮมเสตย ์มีท่ีพกั มีการลงเรือชมวิวทิวทศัน์สองขา้งฝ่ังแม่น ้ าท่าจีน และใน

เรือก็จะมีการบรรยายให้กบันกัท่องเท่ียวไดฟั้งวา่จุดไฮไลท์แต่ละจุดมีประวติัความเป็นมาอย่างไร 

และในเรือเอง ก็ยงัคงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั ในเรือก็จะมีเส้ือชูชีพ 

และผูใ้ห้ค  าแนะน าคลา้ย life guard บนเรืออีกดว้ย และเทศบาลก็มีหน้าท่ีดูแลความปลอดภยัของ

นกัท่องเท่ียวทุกรูปแบบอยูแ่ลว้ดว้ย 

2. คุณอภิชัย มาสุข (หัวหน้ากองสวสัดิการสังคมต าบลบางกระทึก นครปฐม) ผูว้จิยั：เรา

ควรจะพฒันาปรับปรุงในดา้นไหนบา้ง เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายุในอนาคต ?คุณอภิชยั : ใน

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวก็ตอ้งมีการปรับปรุง เพราะตอ้งเขา้ใจวา่ปกติของผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีสุขภาพ

ร่างกายไม่แข็งแรง คนอ่ืนอาจจะมองว่าส่ิงท่ีจะอ านวยความสะดวกจะมีเฉพาะคนพิการ แต่จริงๆ

แลว้ผูสู้งอายุก็ใชน้ะ อย่างห้องน ้ าคนพิการ ผูสู้งอายุก็เขา้ไปใชเ้หมือนกนั เพราะฉะนั้นส่ิงส าคญัท่ี

สถานท่ีท่องเท่ียวจะตอ้งมีคือส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายคืุอมีทางลาด อาจจะ

มีลิฟท์กรณีท่ีทางมนัชนัมาก ดงันั้นก็ควรจะเน้นดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นหลกั ถา้ถามว่าผูสู้งอายุ

ชอบท่องเท่ียวไหม ก็ชอบอยูแ่ลว้เหมือนคนปกติทัว่ไปแต่วา่เขาไม่สะดวกในการเดินทางแค่นั้นเอง 

เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทั้งท่ีพกั ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว ทั้งส่ิงอ านวย

ความสะดวกและก็ความปลอดภยัดว้ย ตอ้งมีศูนยอ์  านวยความปลอดภยัเบ้ืองตน้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น

สถานท่ีหรอก อาจจะเป็นรถก็ได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงในเวลาไม่ก่ีนาทีก็อาจท าให้ผูสู้งอายุ

เสียชีวติได ้

3. คุณพนม กรานจ านง ( ประธานชมรมผู้สูงอายุ )  ผมช่ือเล่นช่ือปุ๊ย ช่ือจริงพนม กรานจ านง 
เป็นประธานชมรมผูสู้งอายุ ปกติตวัผมท่องเท่ียวกบัครอบครัวก็มีบา้ง แต่ถา้กบักลุ่มผูสู้งอายุผมไป

ประมาณปีละคร้ังไปศึกษาดูงาน คือแหล่งท่องเท่ียวนะ ท่ีจริงกลุ่มผูสู้งอายุจะมีคนแบบผูสู้งอายุก่ึง

พิการ ซ่ึงมีเยอะ เวลาไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมนัจะไม่ค่อยเจอห้องน ้ าท่ีให้ความสะดวกและ

รองรับผูสู้งอาย ุถึงมีก็มีนอ้ย แลว้บางท่ีไปก็เป็นโถส้วมแบบนัง่ยองๆไม่ใช่ชกัโครก กลุ่มผูสู้งอายจุะ

เป็นพวกขาแขง็ นัง่ยองๆไม่ไดต้อ้งใชช้กัโครก เปรียบวา่เหมือนพวกก่ึงพิการ นัง่ยองๆล าบาก บางที

ไปศึกษาดูงานจะไปตามรีสอร์ท บางรีสอร์ทก็ไม่มีทางลาดทางชนัให้ผูสู้งอายุจริงๆมนัควรมีนะเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุท่ีใช้รถเข็น แต่เร่ืองหลกัๆท่ีอยากให้ปรับปรุงคือห้องน ้ า สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ บางท่ีก็ไม่มีผูใ้ห้ความรู้น าเท่ียว ถา้มีก็จะเป็นผูน้ าเท่ียวทอ้งถ่ิน เวลาไปท่องเท่ียวก็มี



 
 

 

ไปตามวดันั้นวดัน้ีบา้ง รถน าเท่ียวน่าจะมีรถน าเท่ียวท่ีสามารถน าผูพ้ิการข้ึนไปดว้ยได ้ซ่ึงประเทศ

ไทยนั้นยงัไม่มี มีแต่รถน าเท่ียวทัว่ไปๆควรจะมีแบบนั้นบา้ง ขนาดว่าป๊ัมน ามนัยงัมีบงัคบัป๊ัมให้มี

ห้องน ้ าคนพิการ แต่ว่าป๊ัมทุกป๊ัมก็มีให้แค่ห้องเดียว มนัน่าจะมีให้เยอะๆ แลว้คนแก่ก็ตอ้งรอนาน 

เวลาไปทวัร์แลว้ทวัร์ลงคนก็เยอะ ห้องน ้ าผูห้ญิงก็ไม่พอใช ้จนผูห้ญิงก็ตอ้งไปเขา้ห้องน ้ าผูช้ายเลย

แหละ มนัไม่เหมาะสม แต่มนัไปกนัเยอะๆมนัรอไม่ไหว อยา่งผูช้ายมนัก็ฉ่ีขา้งนอกไดร้วดเร็วแปป

เดียว อยา่งผูห้ญิงก็ตอ้งเขา้ห้องน ้าท่ีมนัมิดชิด ส่วนใหญ่ก็เน่ียไปก็อาศยัวา่ผูห้ญิงขอเขา้ห้องน ้าผูช้าย 

ซ่ึงมนัก็ไม่เหมาะสม แต่ตอ้งท าเพราะไม่อยา่งนั้นรถก็ตอ้งจอดรอนาน อยา่งนอ้ยก็คร่ึงชัว่โมงข้ึนไป

แต่ละป๊ัม ทั้งประเทศไทยแหละยงัให้บริการไม่ดี เวลาไปท่องเท่ียวชอบไปกบัครอบครัวสบายใจดี 

ไม่ตอ้งดูแลคนอ่ืน เพราะวา่มีลูกหลานมนัก็คอยดูแลเรา เวลาไปกบัชมรมก็ตอ้งคอยดูแลคนอ่ืน เวลา

ไปทานอาหารร้านอาหารก็มีอิสระในการเลือก แต่ส่วนใหญ่เลือกไม่ค่อยเป็นก็ให้เขาเลือกๆไป กิน

ได้หมด เพราะผมเป็นคนไม่เร่ืองมากเร่ืองการกินอาการ และเวลาไปกนับ่อยๆลูกก็รู้ใจว่าจะกิน

อะไร ถา้ใหเ้ลือกก็ชอบไปครอบครัวดีกวา่ เพราะไปกบัชมรมไปกบัคนเยอะๆมนัตอ้งรับผดิชอบคน

เยอะๆ ไปกบัครอบครัวก็ชิวๆสบายๆเพราะผมก็ขบัรถได ้ลูกก็ขบัได ้สลบักนัขบั แต่ก็ขบัไปใกล้ๆ

ราชบุรี เพชรบุรี แต่ถา้ไปไกลๆเชียงใหม่ เชียงราย ภาคอีสานพวกน้ีก็เหมารถตูก้นัไป บางทีก็รถตูไ้ป

ดว้ยแลว้ก็เอารถส่วนตวัไปดว้ย เพราะครอบครัวไปเน่ียก็มีทั้งลูกทั้งหลานคนเยอะ แลว้อีกอยา่งเวลา

ไปไกลๆก็สบาย ไปเท่ียวให้สบาย จะกินอะไรจะมึนจะเมาอะไรก็ไม่ตอ้งห่วง ข้ึนรถใครอยากจะ

หลบั แต่รถตูเ้น่ียจะหาคนท่ีคุน้เคยกนัไป ไปแลว้ไม่มีปัญหา อยากแวะไหนก็แวะ เราเช่าเขามาแลว้ 

ไม่ใช่แบบเร่ืองมาก เร่ืองเยอะ ค่าใชจ่้ายเวลาไปเป็นครอบครัวก็ไม่เคยตอ้งจ่าย บางทีก็มีให้บา้งพนั

สองพนัแลว้แต่เราจะให้เขาไม่ไดเ้รียกร้องอะไร แต่ถา้ไปกลุ่มก็แชร์ๆกนัไปค่าอะไรเท่าไหร่ เหลือ

เท่าไหร่ก็มาเคลียร์กนั หารกนัไป เวลาไปเป็นกลุ่มจะมีคนดูแลไปผูสู้งอายุดว้ยเช่นหมอบา้ง อสม.

บา้งคอยมาดูแลผูสู้งอาย ุมีกระเป๋ายาคอยเตรียมพร้อม มนัก็ดีนะเวลาไปเท่ียวเป็นกลุ่มเพราะผูสู้งอายุ

เน่ียเวลาเกษียณแลว้ ถา้เขาไม่เขา้กลุ่มเน่ียเขาจะอยูใ่นวงแคบๆไม่มีสังคม เขาจะเหงาไม่มีกิจกรรม

ให้ท า บางคนวนัๆก็คอยดูแต่หลาน ส่งหลานไปโรงเรียน น่ีแหละงานหลกัผูสู้งอายุ แต่ถา้เขาเขา้

ชมรมผูสู้งอายมุนัก็ดี เขาก็จะรู้จกัคนเยอะ มีสังคม สังคมกวา้งข้ึน 

4. คุณมยุรี พลายบัว ( ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางกระทกึ )  ผูว้จิยั: เราควรจะพฒันาปรับปรุงในดา้น
ไหนบา้ง เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายใุนอนาคต ? คุณมยุรี : อยา่งแรกคือห้องน ้ า ควรจะมีราวจบั 

สะอาด พื้นไม่ล่ืนเกินไป ปกติห้องน ้ าดีๆทัว่ไปก็มีอยูแ่ลว้ แต่แค่ตอ้งมีเพิ่มข้ึนเพราะปกติจะมีเฉพาะ

คนพิการ ก็สมควรท่ีจะเพิ่มห้องน ้ าส าหรับคนสูงอายุดว้ย หรือไม่ก็เพิ่มราวจบัในทุกๆห้อง และอีก

เร่ืองควรจะเป็นเร่ืองอาหาร ควรรณรงคมี์โซนอาหารผูสู้งอายุดว้ย เพราะจะไดใ้ห้ผูสู้งอายุเลือกซ้ือ



 
 

 

เลือกทานได ้กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ใกลน้ ้ าควรมีท่ีจบัให้เขา หรือเวลาลงเรือก็ควรมีเส้ือชูชีพ 

หรือราวจบัรอบๆ หรือมีการกนัโซนส าหรับผูสู้งอายุไปเลย รถทวัร์ก็เหมือนกนัตอ้งมีห้องน ้ า ท่ีมี

ราวจบัด้วย และตอ้งมีสัญลกัษณ์บอกทางไปห้องน ้ า ถ้าเราจดัทวัร์ผูสู้งอายุตอ้งให้พวกเขากรอก

ประวติั ใครมีโรคประจ าตวัก็ให้พกยาไปดว้ย และบอกเจา้หนา้ท่ีให้ทราบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้

ช่วยเหลือไดท้นั และตอ้งมีแพทยป์ระจ าติดตามไปดว้ย และเวลาไปร้านอาหารตอ้งมีคนดูแลในการ

จดัอาหาร ทางท่ีดีไม่ควรมีอาหารทะเลหรืออาหารท่ีมีคอลเลสเตอรอลสูง เพราะป้องกนัการเกิด

อนัตราย บางคนแพ ้บางคนความดนัข้ึน ซ่ึงบางทีเราไม่รู้หรอกวา่พวกเขาแพอ้าหารอะไรบา้ง ดงันั้น

เราตอ้งดูแลพวกเขาใหดี้กวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

5. คุณจ ารัส การะเวก ( ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลกระทุ่มล้ม ) 
ป้าชอบเดินทางท่องเท่ียวไปกับเพื่อนๆ ไปกันเป็นกลุ่มเลย ไปกันเยอะๆหลายๆคน ป้ารู้สึกว่า

สนุกสนาน ไดเ้ป็นตวัของตวัเองดว้ยนะ ท าอะไรไดเ้ตม็ท่ี อยากเตน้ก็เตน้เลย ไม่ไดแ้คร์ใครถือวา่มา

สนุกกบัเพื่อนๆเราเอง แต่การไปท่องเท่ียวกบัครอบครัว เราตอ้งมีความสุภาพเรียบร้อย จะพูดจาจะ

อะไรตอ้งคอยระวงัค าพูดตอ้งจาดีๆ เพราะเกรงใจครอบครัว ลูกหลาน และเวลาไปรับประทาน

อาหาร เรามีสิทธ์ิเลือกไดน้ะ แต่ลูกสาวก็จะคอยดูแลสั่งอาหารให้ เพราะเขารู้วา่เราชอบอะไร อยาก

กินอะไร เราก็ไดห้มดตามใจลูกหลาน การเดินทางไปท่องเท่ียวป้าจะไปโดยจะใชร้ถส่วนตวัเพราะ

สะดวกสบายดีดว้ย รถเราเอง อยากแวะเท่ียวท่ีไหนก็แวะไดเ้ลย ขบัเร่ือยๆ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปกบั

ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นวดั แต่ถา้ไปกบัเพื่อนๆรู้สึกวา่ไปเท่ียวท่ีไหนก็ได ้ไดทุ้กอยา่ง ไดห้มดเลย 

มนัรู้สึกวา่ไปไหนก็สนุกสนานถา้ไดไ้ปกบัเพื่อนๆ เวลาท่องเท่ียวจะอยูท่ี่ประมาณ 2 วนั 1 คืน ถาม

วา่เหน่ือยไหมก็ไม่เหน่ือย มนัสนุก ลืมความเหน่ือย แต่พอกลบัไปบา้นก็ลม้ตวันอนเลย ส่วนขอ้มูล

การท่องเท่ียวป้าจะหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ เช่น เฟซบุค๊ ไลน์ อะไรแบบน้ี แลว้ส่ิงท่ีป้าอยาก

ให้พฒันาคือผูใ้ห้บริการควรจะตอ้งมีความใส่ใจและให้การดูแลนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุเป็นพิเศษ 

อยา่งเราไปกนัเยอะๆ เราตอ้งดูแลคนอ่ืนๆดว้ย อยากให้เขามาคอยดูแลเรา ไม่ตอ้งให้พวกเรามาดูแล

กนัเอง แลว้หอ้งน ้าสาธารณะควรมีราวจบักนัล่ืนดา้นขา้งโถเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ บางทีคนมี

อายมุากแลว้เราตอ้งเขา้ไปช่วยเขาตอนท าธุระส่วนตวัมนัก็ไม่สะดวกนะ ถา้มีราวจบัใหเ้ขาเลยมนัก็ดี 

และโถส้วมควรเป็นแบบโถชกัโครกเพราะมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุเขานัง่ยองๆไม่

ไหว ห้องน ้ าท่ีส าคญัตอ้งมีความสะอาด  และควรเพิ่มปริมาณห้องน ้ าผูสู้งอายแุละผูพ้ิการให้มากข้ึน

เพราะส่วนใหญ่ตามป๊ัมน ้ ามนัจะมีแค่ห้องเดียวซ่ึงไม่เพียงพอต่อจ านวนผูสู้งอาย ุบางทีตอ้งรอต่อคิว

นานๆ ถา้มีหลายหอ้จะไดร้วดเร็วข้ึน เพราะผูสู้งอายุเองเขาจะไม่สามารถยืนรอนานๆได ้มนัจะปวด

ขา อั้นฉ่ีไม่ไดน้านดว้ย 



 
 

 

6. คุณกฤษณา กองตาพันธ์ (พยาบาลผู้จัดการดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ Care Manager  

( CM ) )   พวกหนูมาจากมหาวิทยาลยัสยามนะคะ ขออนุญาตสัมภาษณ์เก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายุ
เม่ือตอ้งออกเดินทางไปท่องเท่ียว การดูแลเบ้ืองตน้ส าหรับผูสู้งอายุ การดูแลผูสู้งอายุขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ ก็จะมีการตรวจคดักรอง ADL ดูจากกิจวตัรประจ าวนั มีอยูป่ระมาณ 10 ขอ้ จะมี

คะแนนให้ ถา้ 0 – 4 น้ีคือผูสู้งอายุท่ีติดเตียง ถา้ 4 -11 คือติดบา้น ถา้ 11 ข้ึนไป ถึง 20 คือติดสังคม 

เพื่อเช็คความพร้อมของผูสู้งอายุเอง และถา้นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายนุัง่รถเข็นก็จะมีความล าบากในการ

ท่องเท่ียวนิดหน่ึง เน่ืองจากรถบา้นเราไม่ค่อยสะดวก ไม่มีระบบข้ึนลงไฮดรอริกหรือทางลาดแบบ

ประเทศญ่ีปุ่น เราตอ้งยกผูสู้งอายุเอง ถา้ผูสู้งอายุคนไหนพอจะเดินไหว ก็ประคองเดินข้ึนไป ถา้

นกัท่องเท่ียวผูสู้งอายไุปเท่ียวกบัทวัร์ รถบสัแต่ละคนัควรจะตอ้งมีหมอหรือพยาบาลประจ าบสัอยา่ง

น้อย 1 คน เพื่อดูแลนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ หรือถา้นกัท่อเท่ียวผูสู้งอายุคนนั้นมีโรคประจ าตวัควร

เตรียมยาไป ส ารวจตวัเอง มีอะไรต้องบอก เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน อนัน้ีคือพูดในมุมมองของ

พยาบาลผูดู้แลท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

7. คุณเนย ตุ้มโหมด ( นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั่วไป )  ยายชอบเดินทางไปท่องเท่ียวกับ
ครอบครัวมากกวา่ไปกบัเพื่อน เพราะวา่ไม่ชอบคนเยอะ ตอ้งรอ ไม่ค่อยส่วนตวั จุกจิก ยายไม่ชอบ 

แต่ก่อนไม่ค่อยชอบท่องเท่ียวเพราะว่ายงัมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ เป็นหวัหนา้ครอบครัว แต่ตอนน้ี

สบายกวา่เหมือนก่อนแลว้ สบายใจท่ีจะท่องเท่ียวมากกวา่เม่ือก่อน มีเวลาวา่งเยอะและไดเ้ดินทางไป

กบัครอบครัว แต่ในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวควรจะตอ้งมีการปรับปรุง

และรองรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายหุรือผูพ้ิการให้ไดม้ากกวา่น้ี อยา่งเช่นห้องน ้ าสาธารณะ ควรมีท่ีจบั

เพื่อให้ผูสู้งอายุมีท่ีพยุงตวัเม่ือตอนท าธุระเสร็จ คนแก่ๆจะไดช่้วยเหลือตวัเองได ้ใชดึ้งตวัเองข้ึนมา 

พื้นพยายามให้พื้นแห้งตลอดเวลาเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ และร้านอาหารควรมีตวัหนงัสือท่ีใหญ่พอ

ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุหรือ ท าเมนูอาหารเป็น 2 แบบ คือ แบบส าหรับคนทัว่ไป กบัแบบ

ส าหรับผูสู้งอายุ ไปเลย และจากท่ียายไปเท่ียวมามีสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งมีการบริการรถเขน็และ

ร่มฟรีส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุ ยายจึงคิดวา่ถา้แหล่งท่องเท่ียวหลายๆท่ี

ท าไดแ้บบน้ี มนัก็จะสะดวกต่อการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุมากข้ึน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น

ควรข้ึนอยูก่บัระบบการจดัการท่ีดีดว้ย 

8. คุณกลอยใจ ตั้งวัฒนทรงพล ( นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั่วไป )  ยายเป็นคนกรุงเทพ ไม่ได้
ประกอบอาชีพอะไรแลว้ตอนน้ี เวลาวา่งๆก็จะเล้ียงหลานอยูบ่า้น แต่ก็มีไปเท่ียวกบัเพื่อนๆบา้ง ไป

เท่ียววดัต่างจงัหวดั อยา่งท่ีไปไกลๆก็มีไปเชียงใหม่ ก็ไปรถทวัร์น่ีแหละ ไปกนัเป็นหมู่คณะเลย ยาย



 
 

 

ชอบเดินทางไปท่องเท่ียวกบัเพื่อนๆ เพราะรู้สึกสนุกและได้เจอผูค้นใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนๆในรุ่น

เดียวกนัท่ีคุยกนัเขา้ใจกนั คุยกนัรู้เร่ืองเพราะดว้ยความท่ีเราคนวยัเดียวกนัอะเนอะ  แลว้เวลาบางที

ยายอยากไปท่ีอยากไปท่องเท่ียวแต่ตอ้งรอลูกหลานมีเวลาวา่ง เพราะเขาก็ท างานกนัทุกคน เวลาวา่ง

ไม่ค่อยตรงกนั ตอ้งรอช่วงเทศกาล อยา่งวนัแม่ วนัพอ่ ถึงจะไดไ้ปเท่ียวพร้อมหนา้พร้อมตา แต่วา่ไป

กบัเพื่อนๆจะสะดวกดีนะ มนัสามารถนดักนัได้ง่ายเพราะค่อนขา้งจะมีเวลาว่างและตรงกนัเยอะ 

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวก็อยา่งต ่าๆเลย 1-2 วนั ตอ้งไปพกัคา้งคืน เวลาไปท่ีไกลๆ แลว้ก็

แวะเท่ียวหลายท่ีดว้ย ยายจะเจอท่ีท่องเท่ียวตามทีวีบา้ง วทิยบุา้ง ก็ดูวา่ท่ีไหนน่าสนใจเราไปได ้ก็นดั

รวมกลุ่มกบัเพื่อนๆไปกนั ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังจะไม่มากหรอกเพราะว่าเราจะมีการแชร์กนัในกลุ่ม

เพื่อนๆท่ีท่องเท่ียวดว้ยกนั แลว้ส่ิงท่ีอยากให้ปรับปรุงการท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุส าคญัมากๆเลยนะคือ

ห้องน ้ าเน่ียแหละ ยายวา่ เพราะผูสู้งอายุจะมีปัญหาในดา้นการขบัถ่ายและจะปัสสาวะบ่อยๆ ยืนรอ

นานๆก็ไม่ได ้ไม่สะดวก เวลาท่ีไปเขา้ห้องน ้ าสาธารณะ ห้องน ้ าป๊ัมน ้ ามนัก็จะมีหอ้งน ้ าผูสู้งอายุ คน

พิการแค่หอ้งเดียวซ่ึงไม่เพียงพอเลย และหอ้งน ้าทุกหอ้งควรมีราวจบักนัล่ืนป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ

ต่างๆติดไว้เลยข้างโถส้วม ติดไว้ทุกห้องได้ยิ่งดี  และควรมีกระดาษทิชชู่ทุกห้องเพื่อความ

สะดวกสบายต่อการใชง้าน จะไดไ้ม่ตอ้งไปเดินหยบิท่ีจุดเดียว ดา้นพาหนะ ก็มีรถสาธารณะ รถเมล์ 

ปุ่มกดมนัอยูสู่งเกินไป เวลาจะกดแต่ละที มนัล าบาก ตอ้งวานให้คนอ่ืนกดให้บา้ง ทางท่ีดีเลยปุ่มกด

ข้ึนลงควรอยูใ่นระดบัท่ีสามารถนัง่และกดไดพ้อดี อีกอยา่งนึงผูใ้ห้บริการในดา้นต่างๆ ตอ้งมีความ

เขา้ใจผูสู้งอายุ คือผูสู้งอายุเน่ียเขาจะท าไรชา้ ผูใ้ห้บริการก็ควรบริการดว้ยความเต็มใจ ใจเยน็ๆเขา

พวกเขาหน่อย 

9. คุณล าพรรณ ทองชิด ( นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั่วไป )  ป้าชอบเดินทางไปท่องเท่ียวกบั
ครอบครัวเป็นส่วนมากนะ ไปกนัหลายๆคนก็สนุกดี และเลือกเดินทางโดยใช้รถส่วนตวัเป็นส่วน

ใหญ่เลย หรือบางทีก็จะมีใช้บริการรถจา้งคอยพาน าเท่ียว  มนัความสะดวกสบายตวัเราเอง เราไม่

ตอ้งขบัรถเอง และยิ่งบางท่ีนะมีไกด์คอยให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆด้วยยิ่งดีเขา้ไป

ใหญ่เลย เวลาป้าท่องเท่ียวบางทีไปถึงหน่ึงอาทิตยเ์พราะรู้สึกตอ้งการไปเพื่อจะได้พกัผ่อนอย่าง

จริงจงั ไปแลว้ตอ้งเท่ียวให้ครบ เท่ียวทั้งที ป้าจะขอ้มูลการท่องเท่ียวหาจากเวบ็ไซต์การท่องเท่ียว 

ค้นหาในเน็ต เว็บAgoda อะไรแบบน้ีเขาจะมีรีวิวให้เราด้วย  เราก็อ่านจากตรงนั้น จะได้ช่วย

ตดัสินใจไดเ้วลาเราตอ้งเลือกท่ีพกัดว้ย ตวัป้าเองไม่ไดก้  าหนดเร่ืองค่าใชจ่้ายอะไรมากมาย สามารถ

ยอมจ่ายแพงกว่าหากเราเองจะได้รับการบริการท่ีดีคุ้มค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป เป็นการอ านวยความ

สะดวกสบายกบัตวัเราเองดว้ย ส่ิงท่ีอยากให้พฒันาและปรับปรุงคืออยากให้คนไทยค านึงถึงความ

สะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการปรับภูมิทศัน์ให้มีความสวยงามและไม่มีขยะ ป้าเคยไปตาม



 
 

 

พทัยา บางแสน ชะอ า ขยะเยอะมากๆ มนัท าให้ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวมนัลดลงเลย 

แลว้เราก็จะไม่อยากไปอีก ร้านอาหารบางทีบางร้านไม่สะอาดเลย มีแมลงตอมเลย ป้าก็จะไม่ซ้ือเลย 

ความสะอาดของห้องน ้ าดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวบางทีห้องน ้ าสกปรก ควรปรับปรุง และท่ีส าคญัเลย

คือเร่ืองความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียว บางทีมีข่าวเก่ียวกบัอาชญากรรมอยา่งตอนนั้น เร่ืองของ

ข่าวท่ีเกาะเต่าท่ีมีการเกิดคดีท าร้ายนกัเท่ียว ปลน้บา้ง ตอนแรกป้าก็จะไปนะ พอมีข่าวแบบน้ีป้ากลวั

เลย เลือกท่ีจะไม่ไปดีกวา่ ป้าอยากใหมี้กฎหมายไทยท่ีมีความเขม้งวดข้ึนหน่อย จะไดมี้ความเช่ือมัน่

เวลาไปท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ 

10. Mr.Sun Stockmann ( นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั่วไปชาวต่างชาติที่เกษียณอายุและมา

ใช้ชีวิตที่ประเทศไทย )  ผูว้จิยั：ในฐานะท่ีคุณเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสูงอาย ุคุณอยากให้

มีส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยเร่ืองใดบา้ง ? นกัท่องเท่ียว : ส าหรับ

การท่องเท่ียวท่ีไทยของผม ผมคิดวา่เป็นส่ิงท่ีดีมากๆอยูแ่ลว้ และผมก็ชอบนัง่รถมินิแวน(Mini Van) 

ในการเดินทางท่องเท่ียว เพราะวา่รถมินิแวนค่อนขา้งจะสะดวกสบาย และปลอดภยัในการท่องเท่ียว

ในประเทศไทย แต่การจราจรท่ีน่ีค่อนขา้งแออดั และรถติดมาก ในความคิดของผมการขนส่งท่ีน่ี

ดีกว่าประเทศของผมเสียอีก แต่ส่ิงท่ีผมอยากให้มีคือรถเมล์ท่ีมีทางลาดส าหรับผูสู้งอายุหรือคน

พิการเหมือนกบัต่างประเทศ ผมชอบประเทศไทยครับ ผูค้นใจดีกบัผมมากๆ การบริการก็ดีดว้ย คน

ไทยน่ารักครับ ผมชอบคนไทยมากๆเลย ดงันั้นการท่องเท่ียวท่ีน่ีมนัง่ายส าหรับชาวต่างชาติมาก 

ถึงแมภ้าษาจะเป็นเร่ืองส าคญัแต่พวกเขาก็พยายามท าความเขา้ใจกบัมนัและพยายามพูดภาษาองักฤษ

กบัผม ดงันั้นผมจึงไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ คนเหล่านั้นยินดีท่ีจะช่วยเสมอ มีคร้ังหน่ึงผมเคยไป

เกาะช้างท่ีนัน่สวยมาก ชายหาดสวยและสะอาด การบริการดีมากครับ และเงียบสงบ ท าให้ผมไม่

อยากจะกลับบ้านเลย ผมรักท่ีนั่นครับ แต่ตอนท่ีผมไปหาดอ่าวนาง ท่ีกระบ่ี ผมว่าชายหาดมนั

ค่อนขา้งสกปรก ผมอยากให้ทุกคนช่วยกนัดูแลมนัครับ เวลาท่ีผมเห็นชายหาดท่ีมีขยะผมก็จะเก็บ

ขยะนั้นไปทิ้งครับ อีกเร่ืองคือผมอยากใหป้ระเทศไทยปรับปรุงเร่ืองการเก็บค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ของ

ชาวต่างชาติให้มนัเท่ากบัคนไทยครับ บางประเทศท่ีผมเคยไป พิพิธภณัฑ์บางท่ีก็ให้นกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเข้าฟรีเลย ผมว่าท าแบบน้ีมันก็แฟร์ดีครับ ส่วนเร่ืองร้านอาหารผมก็อยากให้มีเมนู

ภาษาองักฤษและพนงังานท่ีสามารถพูดภาษาองักฤษไดค้รับ นกัท่องเท่ียวต่างชาติบางคนชอบกิน

อาหารไทยมากๆ แต่ร้านอาหารบางท่ีไม่มีเมนูภาษาองักฤษจึงเป็นปัญหาส าหรับพวกเขา แต่บางร้าน

ก็ดีท่ีมีรูปภาพอาหารในเมนูครับซ่ึงนัน่เป็นส่ิงท่ีดี ไม่วา่ยงัไงอาหารไทยคืออาหารโปรดของผม ผม

รักอาหารไทยมากจริงๆครับ ถึงบางอยา่งจะเผด็ไปหน่อยแต่ผมก็พยายามกินครับ 

 



 
 

 

ภาพขณะออกสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

 

 

 
รูปท่ี 1 : สัมภาษณ์คุณราชนั มีป้อม นายกเทศมนตรี ต าบลบางกระทึก 

   

 

 

รูปท่ี 2 : สัมภาษณ์คุณอภิชยั มาสุข หวัหนา้กองสวสัดิการสังคม ต าบลบางกระทึก 



 
 

 

 

 

รูปท่ี 3 : สัมภาษณ์คุณพนม กรานจ านง ประธานชมรมผูสู้งอายุ 

 

 

รูปท่ี 4 : สัมภาษณ์คุณมยรีุ พลายบวั ผูใ้หญ่บา้น ต าบลบางกระทึก 

 

 

รูปท่ี 5 : สัมภาษณ์คุณจ ารัส การะเวก ประธารอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น (อสม.) 



 
 

 

 

รูปท่ี 6 : สัมภาษณ์คุณกฤษณา กองต าพนัธ์ 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

                   จากท่ีนอ้งๆนกัศึกษาฝึกงานไดม้าฝึกงานท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในส่วนของ

ประโยชน์งานวิจัย เ ร่ืองการส ารวจเพื่อ เ ตรียมความพร้อมการท่องเ ท่ียวผู ้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเชิงของงานวิจยัมีประโยชน์ในเร่ืองของขอ้มูลพื้นฐานในเร่ือง

ของการศึกษากลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายท่ีุทุกหน่วยงานก็ศึกษากนัหลายท่ีแต่วา่เวลาลงท าการศึกษา

ส่วนใหญ่เราไม่ไดล้งเฉพาะพื้นท่ีแต่รายงานวิจยัเล่มน้ีไดท้  าการศึกษาในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมไดห้รือวา่

การน าไปท าโครงการต่อๆไปของกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬ่า กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา 

 

 

พนกังานท่ีปรึกษา 

อภิศกัด์ิ  เช้ียวบางยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพขณะปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 



 

 

ภาพการฝึกปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 1 : การลงทะเบียนเพื่อเขา้การประชุมเพื่อเผยแพร่การจดัท าบญัชีประชาชาติดา้นการท่องเท่ียว  

ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพ (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 

 
รูปท่ี 2 : เขา้ฟังการประชุมเพื่อเผยแพร่การจดัท าบญัชีประชาชาติดา้นการท่องเท่ียว  

ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพ (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 
รูปท่ี 3 : การออกประชุมนอกสถานท่ี ณ อาคารรัฐสภา (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 



 
 

 

 
รูปท่ี 4 : เตรียมการจดัประชุมแถลงข่าวรายงานผลการท่องเท่ียวประจ าเดือนมิถุนายน  

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 
รูปท่ี 5 : ภาพขณะปฏิบติังาน (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 
 

 

รูปท่ี 6 : การเตรียมการประชุม (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 



 
 

 

 
รูปท่ี 7 : จุดรับลงทะเบียนเพื่อเขา้งานแถลงข่าวรายงานผลการท่องเท่ียวประจ าเดือนกรกฎาคม  

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

  
รูปท่ี 8 : เขา้ร่วมประชุมนอกสถานท่ี (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

  
รูปท่ี 9 : อาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่มนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการ  

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 



 
 

 

 
รูปท่ี 10 : พนกังานพี่เล้ียง (ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวติัคณะผูว้ิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400342 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวกฤติยาณี  พุม่เกิด 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่: 81/145 หมู่ 1 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน  
จงัหวดันครปฐม 73210 

 
รหสันกัศึกษา : 5704400352 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวโยษิตา  ตั้งวฒันทรงพล  
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 ท่ีอยู ่: 54 ซอยบางแค9 ถนนสุขภิบาล1 แขวงบางแค เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

 
รหสันกัศึกษา : 5704400370 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวดวงพร วรรณวรีติกุล  
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่:  9/204 หมู่บา้นสุขสันต5์ ซอย2 ถนน.กาญจนาภิเษก  
เขตบางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ 10160 

 
 



 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400342 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวกฤติยาณี  พุม่เกิด 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่: 81/145 หมู่ 1 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน  
จงัหวดันครปฐม 73210 

 
รหสันกัศึกษา : 5704400352 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวโยษิตา  ตั้งวฒันทรงพล  
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 ท่ีอยู ่: 54 ซอยบางแค9 ถนนสุขภิบาล1 แขวงบางแค เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

 
รหสันกัศึกษา : 5704400370 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวดวงพร วรรณวรีติกุล  
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา :การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่:  9/204 หมู่บา้นสุขสันต5์ ซอย2 ถนน.กาญจนาภิเษก  
เขตบางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ 10160 
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