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บทคัดย'อ 
 งานวิจัยครั้งนี้เป0นแบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อศึกษาการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัด
กำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ
ในจังหวัดกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร 4) เพื่อประเมินเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุ โดยเครื่องมือที่ใชJในการเก็บขJอมูลเป0นแบบสอบถาม กับกลุGมตัวอยGางจากกลุGมผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร จำนวน 400 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมดJานการทGองเที่ยว การจัดการสนทนากลุGม  กับกลุGม
ภาคีที่เกี่ยวขJองดJานการทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรโดยวิธีการสุGมแบบเจาะจง จำนวน 13 คน เพื่อ
ศึกษาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสม และการทดลองกิจกรรม การทGองเที่ยวของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ
พรJอมแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยวกับกลุGมตัวแทนผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร จำนวน 30 คน สถิติที่ใชJในการวิเคราะห=ไดJแกG คGาความถี่ คGารJอยละ คGาเฉลี่ย และสGวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวGา แหลGงทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียง มีจำนวน 15 แหลGง เมื่อ
พิจารณาโดยใชJเกณฑ=การประเมินศักยภาพทั้ง 4 องค=ประกอบ ซึ่งมีแหลGงทGองเที่ยวที่ผGานการประเมิน 
จำนวน 11 แหGง คิดเป0นรJอยละ 73.33 เมื่อพิจารณาตามประเภทของแหลGงทGองเที่ยว ที่ผGานเกณฑ= การ
ประเมินมากที่สุด คือ แหลGงทGองเที่ยวประเภทธรรมชาติ จำนวน 5 แหGง ประกอบดJวย อุทยานแหGงชาติ
คลองวังเจJา อุทยานแหGงชาติแมGวงก= อุทยานแหGงชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ=สัตว=ปbาเขาสนามเพรียง 
และบGอน้ำพุรJอนพระรGวง ดJานพฤติกรรมการทGองเที่ยวกลุGมผูJสูงอายุสGวนใหญGมีวัตถุประสงค=การทGองเที่ยว
เพื่อการพักผGอน โดยลักษณะการทGองเที่ยว นิยมทGองเที่ยวเป0นแบบกลุGมหรือหมูGคณะ ซึ่งลักษณะการ
จัดการเดินทางมีการเดินทางดJวยตนเอง และมีผูJรGวมเดินทางเป0นครอบครัว/ญาติ โดยสถานที่ทGองเที่ยวที่
นิยมคือ แหลGงทGองเที่ยวทางวัฒนธรรม เสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับผูJสูงอายุ เป0นแหลGงทGองเที่ยว
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ประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร= รวมถึงบGอน้ำพุรJอนพระรGวง ซึ่งเป0นแหลGงทGองเที่ยวที่สGงเสริมสุขภาพ
ของผูJสูงอายุ และตลาดยJอนยุคนครชุม จากผลการประเมินเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ที่
เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ซึ่งไดJประเมินความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่มีตGอเสJนทาง
ทGองเที่ยวในจังหวัด พบวGาระดับความพึงพอใจของผูJสูงอายุที่มีตGอดJานสถานที่ทGองเที่ยว มีคGาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ดJานเสJนทางการทGองเที่ยว 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยว, นักทGองเที่ยวผูJสูงอาย,ุ แหลGงทGองเที่ยว 
 

ABSTRACT  
 This research was a mixed method study. It focuses on tourism in Kamphaeng 
Phet for elderly tourists. The study’s purposes were to 1) survey the potential of tourist 
attractions, 2) investigate the behaviors of elderly tourists, 3) study tourism routes, and 
4)  assess the tourism routes.  The participants and data collection methods were 
distributing tourist attraction questionnaires to 400 elderly people, conducting focus 
group interviews with 13 tourism party representatives, and investigating 30 elderly 
tourists’  satisfaction from questionnaires.  The statistics were frequency, percentage, 
mean, and standard deviations.  The research found that there were 15 tourist 
attractions in Kamphaeng Phet. Based on the four potential criteria, 11 tourist attractions 
were accepted with 73.33%.  
 The top five tourist sites were Khlong Wang Chao National Park, Mae Wong 
National Park, Khlong Lan National Park, Khaosanamprieng Wildlife Sanctuary, and Phra 
Ruang Hot Springs. Most elderly tourists’ travel purpose was for leisure in groups. They 
arranged and organized the trips by themselves and travelled with their family members 
or relatives. The highest average was the elderly satisfaction on tourist attractions, 
particularly the cultural and historical sites: Phra Ruang Hot Spring and Nakhon Chum 
local market. They were also satisfied with the tourism routes. 
 
Keywords: Tourism Route Development, Elderly Tourist, Tourist Attraction 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรJางทางอายุของประชากร เมื่อจำแนกประชากร
ออกเป0นกลุGมอายุ 3 กลุGมใหญG ๆ คือ วัยเด็ก (อายุนJอยกวGา 15 ป�) วัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป�) และวัย
สูงอายุ (อายุ 60 ป�ขึ้นไป) จะเห็นไดJวGา ในระหวGางป� พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 สัดสGวนของประชากรวัยเด็ก 
และวัยแรงงาน มีแนวโนJมลดลง ในขณะที่สัดสGวนของประชากรสูงอายุ มีแนวโนJมเพิ่มขึ้นอยGางตGอเนื่องใน
ป� พ.ศ.2558 ประชากรไทยมีจำนวน 65.1 ลJานคน ในจำนวนนี้เป0นประชากรอายุ 60 ป�ขึ้นไป 11 ลJานคน
หรือคิดเป0นรJอยละ 16 ของประชากรทั้งหมด โดยประเทศไทยไดJกลายเป0นสังคมสูงวัยมาตั้งแตGป� พ.ศ.
2548คือ มีสัดสGวนประชากรอายุ 60 ป�ขึ้นไปสูงถึงรJอยละ 10 ประชากรสูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นดJวยอัตราที่
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เร็วมากคือ สูงกวGารJอยละ 4 ตGอป� ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นดJวยอัตราเพียงรJอยละ 0.5 เทGานั้น ตาม
การคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ประเทศ
ไทยจะกลายเป0นสังคมสูงวัยอยGางสมบูรณ= คือมีสัดสGวนประชากรอายุ 60 ป�ขึ้นไปสูงถึงรJอยละ 20 ในป� 
พ.ศ.2564 และจะเป0นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดสGวนประชากรอายุ 60 ป�ขึ้นไปสูงถึงรJอยละ 28 ใน
ป�พ.ศ.2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูJสูงอายุไทย, 2559) ซึ่งเป0นผลจากการที่ประเทศไทยประสบ
ผลสำเร็จในนโยบายดJานประชากรและการวางแผนครอบครัว ทำใหJอัตราเกิดลดลงอยGางตGอเนื่อง 
นอกจากนี้แลJวความกJาวหนJาทางการแพทย= สาธารณสุข รวมถึงเทคโนโลยีตGาง ๆ ที่เขJามามีบทบาททำใหJ
ประชากรสามารถมีอายุยืนยาวขึ้น สGงผลใหJโครงสรJางประชากรของประเทศไทยเกิดเปลี่ยนแปลงไป จน
นำไปสูGโครงสรJางแบบผูJสูงอายุ หรืออาจกลGาวไดJวGา ประเทศไทยเป0นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่เขJาสูG การ
เป0นสังคมสูงวัย (Aging Society) จึงสGงผลกระทบตGอสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ทำใหJตJองมีการจัดระบบการดูแลผูJสูงอายุในระยะยาวใหJมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องการจัดสรรทรัพยากร
ตGาง ๆ ที่มีอยูGอยGางจำกัด การจัดสรรสวัสดิการที่จำเป0นสำหรับผูJสูงอายุ รวมทั้งการบริการ ทางการแพทย=
ที่จำเป0นในระยะยาว (กลุGมสถิติประชากร, 2560) ป�จจุบันมีกฎหมายที่ใหJการรับรองสิทธิของผูJสูงอายุเป0น
การเฉพาะซึ่งมีชื่อวGาพระราชบัญญัติผูJสูงอายุ พ.ศ.2546 สาระของกฎหมายนี้ไดJกำหนดความหมายของ
ผูJสูงอายุ หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป�บริบูรณ=ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งในกฎหมายใชJคำวGา สิทธิ
ผูJสูงอายุใหJมีสิทธิ์ใหJไดJรับความคุJมครอง การสGงเสริมและสนับสนุนใน ดJานตGาง ๆ เชGน สิทธิไดJรับการ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกGผูJสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการ
บริการสาธารณะอื่น ๆ โดยเฉพาะในแหลGงทGองเที่ยวตามโบราณสถาน จะตJองใหJความสำคัญแกG
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุอยGางมาก (จักรกฤษณ= แสนพรหม, 2556) 
 ประเทศไทยเป0นประเทศหนึ่งของโลกที่มีทรัพยากรการทGองเที่ยวอยูGหลากหลายประเภทตั้งแตG
ความงามหรือความโดดเดGนของธรรมชาติทั้งทางบกและชายฝ��งทะเล ความวิจิตรของศิลปะและความ
เกGาแกGทางประวัติศาสตร= วัฒนธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตชุมชนชนบทในภูมิภาคตGาง ๆ กอปรกับความเป0นคน
ไทยที่มีจิตใจโอบอJอม เอื้อเฟ ¡อและเป0นมิตร จึงทำใหJประเทศไทยมีภาพลักษณ=โดยรวมเป0นที่ชื่นชอบและ
กลGาวถึงของชาวโลกมาเป0นเวลาชJานาน ดังนั้น อุตสาหกรรมการทGองเที่ยวจึงเป0นอุตสาหกรรมที่มี
ความสำคัญตGอประเทศไทยเป0นอยGางมาก เป0นอุตสาหกรรมที่สรJางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากเป0นอุตสาหกรรมที่สามารถสรJางรายไดJใหJแกGประเทศไดJเป0นจำนวนมหาศาล และกGอใหJเกิดการ
หมุนเวียนและการกระจายรายไดJไปสูGภูมิภาคอื่น ๆ มีการสรJางงานสรJางอาชีพ และยังเป0นการกระจาย
รายไดJอยGางแทJจริง 
 จังหวัดกำแพงเพชรอยูGทางภาคเหนือตอนลGางของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใตJของ
จังหวัดเป0นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป0นภูเขาสลับซับซJอนและเป0นตJนน้ำของลำธารตGาง ๆ เชGน คลองสวน
หมากคลองวังเจJา คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสูGแมGน้ำป¢ง ที่เป0นแมGน้ำสำคัญที่ไหลผGานกลาง
พื้นที่ของจังหวัดตั้งแตGเหนือสุดจนใตJสุด จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร แบGงการ
ปกครองออกเป0น 11 อำเภอ ไดJแกG อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอขานุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง 
อำเภอพรานกระตGายอำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน อำเภอลานกระบือ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอ
ทรายทองวัฒนา อำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอบึงสามัคคี แตGละอำเภอมีแหลGงทGองเที่ยวที่หลากหลายทั้ง
ทางดJานประวัติศาสตร=และธรรมชาติ ซึ่งยุทธศาสตร=ของจังหวัดมีการสGงเสริมและพัฒนาการทGองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและประวัติศาสตร=และไดJมีการยกระดับคุณภาพและป�จจัยพื้นฐาน และการใหJบริการดJานการ
ทGองเที่ยว ถือวGาเป0นแรงผลักดันใหJเกิดการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร  
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 จากสถานการณ=ขJางตJน ผูJสูงอายุเป0นกลุGมนักทGองเที่ยวที่นGาจะใหJความสำคัญ เนื่องจากมี
แนวโนJมเพิ่มมากขึ้นทุกป� และนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมทGองเที่ยวที่แตกตGางจาก
นักทGองเที่ยวทั่วไป คือ นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุเนJนการทGองเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี ใหJความสำคัญกับ
ความพึงพอใจเป0นหลัก มีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันตJองคำนึงถึงความมั่นใจดJานความ
ปลอดภัย ความมั่นใจดJานบริการ ใสGใจดูแลสุขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ เนื่องจาก
ผูJสูงอายุมักมีขJอจำกัดในการทGองเที่ยวมากกวGาวัยหนุGมสาว ดังนั้น การพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวที่มี
ความเหมาะสมและตรงกับความตJองการของผูJสูงอายุ จึงมีความจำเป0นอยGางมาก ที่จะทำการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการทGองเที่ยวใหJมีความยั่งยืน และสรJางความปลอดภัยใหJกับกลุGมนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ จะสGงผลใหJ
มูลคGาทางการทGองเที่ยวสูงขึ้นและรายไดJทางการทGองเที่ยวเพิ่มมากขึน้ 
 
วัตถุประสงค;การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอาย ุ
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 
 3. เพื่อศึกษาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 
 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสม
กับนักทGองเที่ยวผูJสูงอาย ุ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุWมตัวอยWาง  
 1.1 ประชากร  

   1.1.1 การศึกษาพฤติกรรมนักทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ กำหนดประชากรที่ใชJในการวิจัย 
ไดJแกG ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 155,467 คน (กลุGมสถิติประชากร, 2560) 
          1.1.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดประชากรที่ใชJในการวิจัย ไดJแกG ภาคีที่เกี่ยวขJองดJานการทGองเที่ยว

รวบรวมข&อมูลศักยภาพแหล3งท3องเที่ยวใน
จั ง ห วั ด ก ำ แ พ ง เพ ช ร ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ
นักท3องเที่ยวผู&สูงอายุ ตามองคFประกอบของ
แหล3งท3องเที่ยว 4 กลุ3มหลัก ได&แก3 
   1. การเข&าถึงแหล3งท3องเที่ยว  
   2. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล3งท3องเที่ยว 
   3. คุณค3าของแหล3งท3องเที่ยวด&านต3าง ๆ   
   4. สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการ
ท3องเที่ยวในบริเวณใกล&เคียง 

การพัฒนาเส&นทางการท3องเที่ยวที่เหมาะสมกบันักท3องเที่ยวผู&สงูอายุในจังหวัด
กำแพงเพชรประกอบด&วย 

1. วัตถุประสงคFการท3องเที่ยว    
2. ลักษณะการท3องเที่ยว   
3. ลักษณะการจัดการเดินทาง   
4. ผู&ร3วมเดินทางท3องเที่ยว   
5. บุคคลที่ตัดสินใจการเดินทาง  
6. สถานที่ท3องเที่ยว    
7. ค3าใช&จ3ายเพื่อการท3องเที่ยว    
8. จำนวนครั้งที่เดินทางเพื่อการท3องเที่ยวต3อป[    
9. รูปแบบการท3องเที่ยว    
10. ระยะเวลาในการท3องเที่ยวต3อครัง้  

 

พฤติกรรมด&านการท3องเที่ยวของผู&สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 
ได&แก3 
   1. ด&านวัตถุประสงคFการท3องเที่ยวด&านลักษณะการท3องเที่ยว  
   2. ด&านรูปแบบการท3องเที่ยว  
   3. ด&านสถานที่ท3องเที่ยว  
ป_จจัยย3อย ด&านจิตวิทยา ประกอบด&วย 
   1. ความรู&ที่เกี่ยวข&องกับการท3องเที่ยว แหล3งข&อมูลเกี่ยวกับ
การท3องเที่ยว  
   2. ทัศนคติด&านการท3องเที่ยว    
ป_จจัยย3อย ด&านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด&วย 
   1. การขัดเกลาทางสังคม  
   2. การมีส3วนร3วมทางสังคม  
   3. การเกื้อหนุนทางสังคม 

เส#นทางการท*องเท่ียวในจังหวัดกำแพงเพชรท่ีเหมาะสมกับนักท*องเท่ียวผู#สูงอาย ุ
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ของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบดJวย สำนักงาน การทGองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร องค=การ
บริหารสGวนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สื่อมวลชน และตัวแทนผูJสูงอาย ุ
   1.2 กลุGมตัวอยGาง  
     1.2.1 การศึกษาพฤติกรรมนักทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ กำหนดประชากรที่ใชJในการวิจัย 
ไดJแกG ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดขนาดของกลุGมตัวอยGางตามสูตรของ Taro Yamane 
(สิน พันธุ=พินิจ, 2547) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และคGาความคลาดเคลื่อน +5% จำนวน 400 คน 

1.2.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชรไดJแกG ภาคีที่เกี่ยวขJองดJานการทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 13 
คน โดยวิธีการสุGมแบบเจาะจง จากตำแหนGงบริหาร หัวหนJางานที่มีประสบการณ=การทำงาน 

1.2.3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชรไดJแกG ตัวแทนนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ไดJจาก การ
สนทนากลุGม รGวมทดลองกิจกรรมการทGองเที่ยวในเสJนทางการทGองเที่ยว จำนวน 30 คน จากชมรม 
ผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 

2. ขอบเขตเนือ้หา 
2.1 องค=ประกอบของแหลGงทGองเที่ยว 4 กลุGมหลัก ไดJแกG การเขJาถึงแหลGงทGองเที่ยว สิ่ง

อำนวยความสะดวกในแหลGงทGองเที่ยว คุณคGาของแหลGงทGองเที่ยวดJานตGาง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการทGองเที่ยวในบริเวณใกลJเคียง 

2.2 พฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ไดJแกGดJาน
วัตถุประสงค=การทGองเที่ยวดJานลักษณะการทGองเที่ยว ดJานรูปแบบการทGองเที่ยว ดJานสถานที่ทGองเที่ยว
รวมถึงป�จจัยยGอย ดJานจิตวิทยา ประกอบดJวย ความรูJที่เกี่ยวขJองกับการทGองเที่ยว แหลGงขJอมูลเกี่ยวกับ
การทGองเที่ยวและทัศนคติดJานการทGองเที่ยว ป�จจัยยGอย ดJานสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดJวย การขัด
เกลาทางสังคม การมีสGวนรGวมทางสังคมและการเกื้อหนุนทางสังคม 

             2.3 เสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 
3. เครื่องมือที่ใชdในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชJในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบดJวย 

 3.1 แบบประเมิน ศักยภาพของแหลGงทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ที่
ผูJวิจัยไดJสรJางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและผลงานการวิจัยตGาง ๆ ที่เกี่ยวขJอง 
 3.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูJวิจัยไดJสรJางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและ
ผลงานการวิจัยตGาง ๆ ที่เกี่ยวขJอง 
 3.3 การจัดการสนทนากลุGม (Focus Group) เพื่อทำการสนทนากับกลุGมภาคีที่เกี่ยวขJอง
ดJานการทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนผูJสูงอาย ุ
 3.4 การทดลองกิจกรรมการทGองเที่ยวของนักทGองเที่ยวผูJสูงอาย ุ
 3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร 

4. การเก็บรวบรวมขdอมูล 
  4.1 การเก็บรวบรวมขJอมูลวัตถุประสงค=ที่ 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมขJอมูลจากแบบ
ประเมิน แหลGงทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวในการลงพื้นที่แหลGงทGองเที่ยวทั้ง 15 แหGง ในการ
วิเคราะห= 
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       4.2 การเก็บรวบรวมขJอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในวัตถุประสงค=ที่ 2 จากกลุGม
ตัวอยGาง 400 คน ใชJการวิเคราะห=ขJอมูลเชิงปริมาณและ ใชJการวิเคราะห=สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในรูปของคGาความถี่ (Frequency) คGารJอยละ (Percent) คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations) ประกอบคำอธิบายจากตาราง และวิเคราะห=เนื้อหาสำหรับคำถาม
ปลายเป¢ดที่แสดงขJอคิดเห็น 

       4.3 การเก็บรวบรวมขJอมูลเชิงคุณภาพ ในวัตถุประสงค=ที่ 3 จากการสนทนากลุGม โดยใชJ
การวิเคราะห=เชิงเนื้อหา 

       4.4 การเก็บรวบรวมขJอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในวัตถุประสงค=ที่  4 จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ใชJการวิเคราะห=สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของ
คGาความถี่ (Frequency) คGารJอยละ (Percent) และ การวิเคราะห=ขJอมูลเชิงคุณภาพจากการทดลอง
กิจกรรม 

 
ผลการวิจัย 
 ศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ผล
การศึกษาศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งรวบรวมขJอมูลแหลGงทGองเที่ยวของจังหวัด
กำแพงเพชร โดยทำการศึกษาจากขJอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่รวบรวมขJอมูลจากเอกสาร
วิชาการที่มีเก็บรวบรวมไวJแลJว เว็บไซต=ตGาง ๆ และการลงสำรวจพื้นที่ ซึ่งเนื้อหาขJอมูลมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะของแหลGงทGองเที่ยว การเดินทางเขJาถึงสิ่งอำนวยความสะดวก พบวGา แหลGง
ทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงมีจำนวน 15 แหลGง ไดJแกG 1) ศาลพระอิศวร 2) วัดปราสาท 
3) พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 4) ศูนย=เรียนรูJการทำพระเครื่อง 5) บGอน้ำพุ
รJอนพระรGวง 6) วัดพระบรมธาตุนครชุม 7) ตลาดยJอนยุคนครชุม 8) อุทยานประวัติศาสตร=กำแพงเพชร 
9) พิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ กำแพงเพชร 10) อุทยานแหGงชาติคลองวังเจJา 11) อุทยานแหGงชาติแมGวงก= 
12) อุทยานแหGงชาติคลองลาน 13) เขตรักษาพันธุ=สัตว=ปbาเขาสนามเพรียง 14) ศาลหลักเมือง และ 15) 
แกGงเกาะใหญG เมื่อนำมาจำแนกประเภทของแหลGงทGองเที่ยวแลJวสามารถแบGงออกเป0น 3 ประเภท ไดJแกG 
1) แหลGงทGองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประกอบดJวย อุทยานแหGงชาติคลองวังเจJา อุทยานแหGงชาติ แมGวงก= 
อุทยานแหGงชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ=สัตว=ปbาเขาสนามเพรียง แกGงเกาะใหญG และบGอน้ำพุรJอนพระรGวง 
2) แหลGงทGองเที่ยวประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร= ประกอบดJวย ศาลพระอิศวร วัดปราสาท 
พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) วัดพระบรมธาตุนครชุม อุทยานประวัติศาสตร=
กำแพงเพชร ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ กำแพงเพชร 3) แหลGงทGองเที่ยวประเภท วิถี
ชุมชน/ประเพณี/วัฒนธรรม ประกอบดJวย ศูนย=เรียนรูJการทำพระเครื่อง และตลาดยJอนยุคนครชุม 
 
ตารางที่ 1 ผลประเมินศักยภาพของแหลGงทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอาย ุ

ประเภทแหลWงทWองเที่ยว จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ผWานเกณฑ(การประเมิน รdอยละ 
ธรรมชาติ 6 5 83.33 
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร= 7 5 71.43 
วิถีชุมชน/ประเพณี/วัฒนธรรม 2 1 50.00 

รวม 15 11 73.33 
 



220 | Sisaket Rajabhat University Journal Vol.15 No.2 May – August 2021  

  

 

 แหลGงทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรจากตารางที่ 1 นำมาพิจารณาคัดกรองโดยใชJเกณฑ= 
การประเมินแบGงออกเป0น 4 องค=ประกอบ ไดJแกG การเดินทางเขJาถึงแหลGงทGองเที่ยว สิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหลGงทGองเที่ยว คุณคGาของแหลGงทGองเที่ยว และสิ่งบริการรองรับการทGองเที่ยวในบริเวณ
ใกลJเคียง ผลการศึกษาพบวGา มีแหลGงทGองเที่ยวที่ผGานการประเมิน จำนวน 11 แหGง คิดเป0นรJอยละ 73.33 
เมื่อพิจารณาตามประเภทของแหลGงทGองเที่ยว พบวGา แหลGงทGองเที่ยวที่ผGานเกณฑ=การประเมินมากที่สุด 
คือ แหลGงทGองเที่ยวประเภทธรรมชาติ จำนวน 5 แหGง คิดเป0นรJอยละ 83.33 ประกอบดJวย อุทยาน
แหGงชาติคลองวังเจJา อุทยานแหGงชาติแมGวงก= อุทยานแหGงชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ=สัตว=ปbาเขาสนาม
เพรียง และบGอน้ำพุรJอนพระรGวง รองลงมา ไดJแกGแหลGงทGองเที่ยวประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร= 
จำนวน 5 แหGง คิดเป0นรJอยละ 71.43 ประกอบดJวย พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือน
ไทย) วัดพระบรมธาตุนครชุม อุทยานประวัติศาสตร=กำแพงเพชร ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑสถาน
แหGงชาติ กำแพงเพชร และ แหลGงทGองเที่ยวที่ผGานเกณฑ=นJอยที่สุด คือ แหลGงทGองเที่ยวประเภทวิถีชุมชน/
ประเพณี/วัฒนธรรม จำนวน 1 แหGง คิดเป0นรJอยละ 50.00 ประกอบดJวย ตลาดยJอนยุคนครชุม  
 พฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษา 
  สGวนที่ 1 ป�จจัยสGวนบุคคลของผูJตอบแบบสอบถาม เพศของผูJตอบแบบสอบถามซึ่งเป0น
ผูJสูงอายุมีสัดสGวนใกลJเคียงกันโดยเป0นเพศหญิง คิดเป0นรJอยละ 56.00 และเป0นเพศชาย คิดเป0นรJอยละ 
44.00 โดยมีชGวงอายุ 60 – 64 ป� มากที่สุดคิดเป0นรJอยละ 41.25 อยูGในมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิด
เป0นรJอยละ 60.00 สGวนระดับการศึกษาสGวนใหญGมีการศึกษาต่ำกวGาระดับปริญญาตรี คิดเป0นรJอยละ 
73.00 โดยไมGไดJประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเป0นรJอยละ 32.75 มีรายไดJเฉลี่ยตGอเดือนต่ำกวGา 10,000 
บาท คิดเป0นรJอยละ 46.00 สGวนใหญGมีสุขภาพแข็งแรง คิดเป0นรJอยละ 77.75 พรJอมทั้งสGวนใหญGไมGมีภาระ
ครอบครัว คิดเป0นรJอยละ 60.25  
 สGวนที่  2 ป�จจัยดJานจิตวิทยาในภาพรวม ผลการสำรวจกลุGมตัวอยGางผูJสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามในป�จจัยดJานจิตวิทยา พบวGา ประเด็นที่มีคGาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความรูJที่เกี่ยวขJองกับการ
ทGองเที่ยวและทัศนคติดJานการทGองเที่ยวมีคGาเฉลี่ยอยูGในระดับมาก (X̅= 3.88)  
 สGวนที่  3 ป�จจัยดJานสังคมและวัฒนธรรม ผลการสำรวจกลุGมตัวอยGางผูJสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามในป�จจัยดJานสังคมและวัฒนธรรมพบวGา ประเด็นที่มีคGาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การขัดเกลา ทาง
สังคม มีคGาเฉลี่ยอยูGในระดับมาก (X̅= 4.06) 
 
ตารางที่ 2 จำนวนและรJอยละของพฤติกรรมการทGองเที่ยวของนักทGองเที่ยวผูJสูงอาย ุ

พฤติกรรมการทWองเที่ยวของนักทWองเที่ยวผูdสูงอาย ุจำนวน 400 คน จำนวน รdอยละ 
วัตถุประสงค(การทWองเที่ยว 
 เพื่อการพักผGอน 98 24.50 
 เพื่อความสนุกสนาน 61 15.25 
 เพื่อความบันเทิง 48 12.00 
 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 66 16.50 
 เพื่อสนองความสนใจพิเศษของตนเอง 75 18.75 
 เพื่อการศึกษาและวิจัย 28 7.00 
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พฤติกรรมการทWองเที่ยวของนักทWองเที่ยวผูdสูงอาย ุจำนวน 400 คน จำนวน รdอยละ 
 เพื่อเป«าหมายทางธุรกิจ 24 6.00 
ลักษณะการทWองเที่ยว 
 แบบกลุGมหรือหมูGคณะ 286 71.50 
 แบบเดี่ยวหรืออิสระ 84 21.00 
 แบบซื้อโปรแกรมการทGองเที่ยว 30 7.50 
ลักษณะการจัดการเดินทาง 
 ตนเอง 184 46.00 
 ที่ทำงาน 90 22.50 
 บริษัทนำเที่ยวจัดการใหJทั้งหมด 74 18.50 
 บริษัทนำเที่ยวจัดการใหJบางสGวน 52 13.00 
ผูdรWวมเดินทางทWองเที่ยว 
 คนเดียว 28 7.00 
 ครอบครัว/ญาติ 181 45.25 
 เพื่อน 53 13.25 
 คูGรัก 115 28.75 
 บริษัทหรือที่ทํางาน 23 5.75 
บุคคลที่ตัดสินใจการเดินทาง 
 ตนเอง 82 20.50 
 ครอบครัว/ญาติ 148 37.00 
 เพื่อน 46 11.50 
 คูGรัก 102 25.50 
 บริษัทหรือที่ทํางาน 22 5.50 
สถานที่ทWองเที่ยว 
 แหลGงธรรมชาติ 145 36.25 
 แหลGงวัฒนธรรม 147 36.75 
 ตามความสนใจพิเศษ เชGน การสGงเสริมสุขภาพ การชมกีฬา 

การประชุม เป0นตJน 
108 27.00 

คWาใชdจWายเพื่อการทWองเที่ยว 
 คGาเขJาชมแหลGงทGองเที่ยว 46 11.50 
 คGาเดินทาง 86 21.50 
 คGาที่พัก 46 11.50 
 คGาอาหาร 164 41.00 
 คGาบริการจัดทัวร= 26 6.50 
 คGาของที่ระลึก 32 8.00 
จำนวนครั้งที่เดินทางเพื่อการทWองเที่ยวตWอปr 
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พฤติกรรมการทWองเที่ยวของนักทWองเที่ยวผูdสูงอาย ุจำนวน 400 คน จำนวน รdอยละ 
 เดินทางทGองเที่ยว 1 ครั้ง 120 30.00 
 เดินทางทGองเที่ยว 2 – 3 ครั้ง 68 17.00 
 เดินทางทGองเที่ยว 4 – 5 ครั้ง 98 24.50 
 เดินทางทGองเที่ยวมากกวGา 5 ครั้ง 114 28.50 
รูปแบบการทWองเที่ยว 
 ทGองเที่ยวภายในประเทศ 365 91.25 
 ทGองเที่ยวในตGางประเทศ 35 8.75 
ชWวงเวลาการเดินทางทWองเที่ยว 
 วันจันทร= – วันศุกร= 16 4.00 
 วันเสาร=– วันอาทิตย= 178 44.50 
 วันหยุดนักขัตฤกษ= 206 51.50 
ระยะเวลาในการทWองเที่ยวตWอครั้ง 
 ทGองเที่ยว 1 วัน – 2 วัน 189 47.25 
 ทGองเที่ยว 3 วัน – 4 วัน 109 27.25 
 ทGองเที่ยว 5 วัน – 1 สัปดาห= 51 12.75 
 ทGองเที่ยวมากกวGา 1 สัปดาห= 51 12.75 

 
  สGวนที่ 4 จากตารางที่ 2 ผลการสำรวจ พฤติกรรมการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ สGวนใหญGมี
วัตถุประสงค=เพื่อการพักผGอน คิดเป0นรJอยละ 22.00 ลักษณะการทGองเที่ยวนิยมทGองเที่ยวเป0นแบบกลุGม
หรือหมูGคณะ คิดเป0นรJอยละ 71.50 ซึ่งลักษณะการจัดการเดินทางสGวนใหญGจัดดJวยตนเอง คิดเป0นรJอยละ 
46.00 และมีผูJรGวมเดินทางเป0นครอบครัว/ญาติ คิดเป0นรJอยละ 45.25 บุคคลที่ตัดสินใจการเดินทางสGวน
ใหญGเป0นครอบครัว/ญาติ คิดเป0นรJอยละ 37.00 โดยสถานที่ทGองเที่ยวที่นิยมคือ แหลGงทGองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม คิดเป0นรJอยละ 36.75 คGาใชJจGายเพื่อการทGองเที่ยวสGวนใหญGเป0นคGาอาหาร คิดเป0นรJอยละ 
41.00 ซึ่งสGวนใหญGเดินทางเพื่อการทGองเที่ยว จำนวน 1 ครั้งตGอป� คิดเป0นรJอยละ 30.00 โดยเป0นการ
ทGองเที่ยวภายในประเทศมากที่สุด คิดเป0นรJอยละ 91.25 และนิยมเดินทางทGองเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ= 
คิดเป0นรJอยละ 51.50 มีระยะเวลาในการทGองเที่ยว 1 – 2 วันตGอครั้ง คิดเป0นรJอยละ 47.25 
 เสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษา
จากการสนทนากลุGม (Focus Group) กลุGมภาคีที่เกี่ยวขJองกับการทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ไดJแกG 
1) หนGวยงานภาครัฐ ประกอบดJวย สำนักงานการทGองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร องค=การบริหาร
สGวนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2) สื่อมวลชนในจังหวัดกำแพงเพชร 3) 
ตัวแทนผูJสูงอายุ ซึ่งเป0นผูJที่สามารถใหJขJอมูลเกี่ยวกับเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุไดJ โดยใชJวิธีการสุGมแบบเจาะจงไดJผลการศึกษา ดังนี้ 
   1. ภาคีทั้งหนGวยงานภาครัฐและสื่อมวลชน ไดJนำเสนอสถานที่ทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ไดJแกG บGอน้ำพุรJอนพระรGวง ซึ่งจากการประเมินศักยภาพของแหลGงทGองเที่ยวไดJ
แสดงใหJเห็นวGา บGอน้ำพุรJอนพระรGวง มีความพรJอมในการรองรับนักทGองเที่ยวโดยเฉพาะอยGางยิ่ง กลุGม
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นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ การเดินทางสะดวก มีป«ายบอก มีหJองน้ำเพียงพอ อีกทั้งแหลGงทGองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เป0นแหลGงทGองเที่ยวเหมาะสมสำหรับกลุGมผูJสูงอายุ เนื่องจากการทGองเที่ยวเชิงสุขภาพเป0นการทGองเที่ยว
เพื่อสGงเสริมสุขภาพ ตลอดจนบำบัดรักษาฟ ¡นฟูสุขภาพ เชGน การนั่งสมาธิ การฝกโยคะ การฝกไทเก®ก การ
อาบน้ำแรG การนวดแผนโบราณ การรับประทานสมุนไพร การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและ การ
พักผGอนในที่มีอากาศบริสุทธ=ใกลJชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสถานที่ทGองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
กำแพงเพชร คือ บGอน้ำพุรJอนพระรGวง พรJอมทั้งกิจกรรมใหJบริการการทGองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพ ไดJแกG 
การแชGเทJาในบGอน้ำพุรJอน การอาบน้ำแรGจากบGอน้ำพุรJอน การแชGตัวจากบGอน้ำพุรJอน เป0นตJน และไดJใหJ
ความเห็นเพิ่มเติมในแหลGงทGองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวGานGาจะเป0นอีกทางเลือกใหJกับผูJสูงอายุ ตลอดจนแหลGง
ทGองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร= คือ อุทยานประวัติศาสตร=กำแพงเพชร ที่ไดJรับการขึ้นทะเบียนเป0นมรดกโลก
โดย UNESCO เนื่องจากแหลGงทGองเที่ยวอยูGไมGไกลจากตัวเมือง และมีศูนย=บริการขJอมูลเจJาหนJาที่  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการทGองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสGงเสริมแหลGงทGองเที่ยว เชGน การปฏิบัติ
ธรรมในวันพระ ณ ศาลาบริเวณหนJาวัดพระสี่อิริยาบถ และไดJนำเสนอวGา เห็นดJวยกับการพัฒนาเสJนทาง
แหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับผูJสูงอายุนั้นมีความสำคัญ เพราะวัยของประชากรกำลังเขJาสูG
วัยสูงอายุอยGางตGอเนื่อง กลุGมของนักทGองเที่ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
  2. ตัวแทนนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ เห็นวGา การพัฒนาเสJนทางแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัด
กำแพงเพชรสำหรับผูJสูงอายุเป0นเรื่องสำคัญที่ชGวยใหJกลุGมนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุมีความสะดวกใน การ
เดินทางทGองเที่ยวไปในแหลGงทGองเที่ยวตGาง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร ตัวแทนนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุไดJ
นำเสนอแหลGงทGองเที่ยวที่มีกิจกรรมสGงเสริมการทGองเที่ยวในหลายรูปแบบและเหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุ ไดJแกG 
   2.1 ตลาดยJอนยุคนครชุม มีกิจกรรมนันทนาการสำหรับผูJสูงอายุ อาทิ รำวงยJอนยุค 
ชมตลาดยJอนยุค เลือกชิมอาหารโบราณ  
   2.2 พิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ กำแพงเพชร เนื่องจากมีหJองนิทรรศการจัดแสดง
ประวัติความเป0นมาของจังหวัดตั้งแตGอดีตจนถึงป�จจุบัน และเป0นอาคารจัดแสดงในรGม อากาศไมGรJอนการ
เดินทางสะดวก  
   2.3 บGอน้ำพุรJอนพระรGวง มีกิจกรรมใหJบริการการทGองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไดJแกG การแชG
เทJาในบGอน้ำพุรJอน การอาบน้ำแรGจากบGอน้ำพุรJอน การแชGตัวจากบGอน้ำพุรJอน เป0นตJน  
   2.4 แหลGงทGองเที่ยวประเภทวัด เนื่องจากผูJสูงอายุสGวนใหญGนิยมการทำบุญไหวJพระ 
จึงเสนอใหJมีเสJนทางที่มีแหลGงทGองเที่ยวสำหรับการทำบุญไหวJพระ 
  จากการวิเคราะห=ขJอมูลที่ ไดJจากของภาคีที่ เกี่ยวขJองกับการทGองเที่ยวของจังหวัด
กำแพงเพชร ในการศึกษาการพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับผูJสูงอายุ รวมทั้ง
ผลการวิเคราะห=ขJอมูลในวัตถุประสงค=ที่ 1 และวัตถุประสงค=ที่ 2 พบวGา เสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสม
กับผูJสูงอายุ เป0นแหลGงทGองเที่ยวประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร= รวมถึงบGอน้ำพุรJอนพระรGวง ซึ่งเป0น
แหลGงทGองเที่ยวที่สGงเสริมสุขภาพของผูJสูงอายุ และตลาดยJอนยุคนครชุมตามขJอคิดเห็นของภาคีที่เกี่ยวขJอง
กับการทGองเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 
  เสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่มีตGอเสJนทางทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผูJวิจัย
ไดJรวบรวมขJอมูลจากผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชรที่รGวมทดลองกิจกรรมการทGองเที่ยวในเสJนทาง การ
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ทGองเที่ยว จำนวน 30 คน และนำมาวิเคราะห=ขJอมูลสถิติเชิงพรรณนาในรูปของคGาความถี่ คGารJอยละ 
คGาเฉลี่ย และสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวGา 
   สGวนที่ 1 ขJอมูลสGวนบุคคล นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่รGวมทดลองกิจกรรมสGวนใหญGเป0นเพศ
หญิง คิดเป0นรJอยละ 96.67 เพศชาย คิดเป0นรJอยละ 3.33 มีอายุตั้งแตG 65 – 69 ป� คิดเป0นรJอยละ 40.00 
รองลงมา คือ อายุตั้งแตG 70 – 74 ป� คิดเป0นรJอยละ 23.33 สGวนใหญGมีสถานภาพหมJาย คิดเป0นรJอยละ 
40.00 รองลงมา คือ สถานภาพหยGารJาง คิดเป0นรJอยละ 23.33 สGวนใหญGมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
คิดเป0นรJอยละ 50.00 รองลงมา คือ ไมGไดJเรียน และปริญญาตรี คิดเป0นรJอยละ 16.67 ไมGไดJประกอบ
อาชีพ คิดเป0นรJอยละ 36.67 รองลงมาคือ รับราชการ (บำนาญ)/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (เกษียณ) คิดเป0น
รJอยละ 26.67 มีรายไดJเฉลี่ยต่ำกวGา 10,000 บาท คิดเป0นรJอยละ 60.00 และรายไดJ 20,000 – 30,000 
บาท คิดเป0นรJอยละ 23.33 เสJนทางทGองเที่ยวนี้ทำใหJรูJสึกอบอุGนและมีความสุข คิดเป0นรJอยละ 63.33 
รองลงมา คือเป0นการทGองเที่ยวที่สรJางสรรค= คิดเป0นรJอยละ 50.00 และการปรับปรุงเสJนทางทGองเที่ยว
สGวนใหญGปรับปรุงดJานความนGาสนใจของแหลGงทGองเที่ยว คิดเป0นรJอยละ 50.00 รองลงมาคือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกของแหลGงทGองเที่ยว คิดเป0นรJอยละ 43.33 คิดวGาจะกลับมาทGองเที่ยวเสJนทางนี้อีกแนGนอน 
คิดเป0นรJอยละ 100.00 และแหลGงทGองเที่ยวที่ผูJสูงอายุชอบมากที่สุด คือ พิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ 
กำแพงเพชร คิดเป0นรJอยละ 93.33 รองลงมา คือ พิพิธภัณฑ=เฉลิมพระเกียรติ คิดเป0นรJอยละ 73.33 
  สGวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร 
  ผลการสำรวจกลุGมตัวอยGางนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่รGวมทดลองกิจกรรม และประเมินความ
พึงพอใจที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 
 
ตารางที่ 3 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่มีตGอ

เสJนทางการทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมทั้ง 4 ดJาน 

ประเด็น X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดJานเสJนทางการทGองเที่ยว 4.19 0.49 มาก 
2. ดJานสถานที่ทGองเที่ยว 4.23 0.52 มาก 
3. ดJานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.15 0.55 มาก 
4. ดJานความปลอดภัย 4.15 0.55 มาก 

รวม 4.18 0.47 มาก 
 
  จากตารางที่ 3 พบวGา ระดับความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่มีตGอเสJนทางการ
ทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมทั้ง 4 ดJาน อยูGในระดับมาก (X̅= 4.18) เมื่อพิจารณาเป0น ราย
ดJาน พบวGาดJานสถานที่ทGองเที่ยว มีคGาเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 4.23) รองลงมา คือ ดJานเสJนทางการทGองเที่ยว มี
คGาเฉลี่ยที่ (X̅= 4.19) และคGาเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดJแกG ดJานสิ่งอำนวยความสะดวก และดJานความปลอดภัย มี
คGาเฉลี่ยที่ (X̅= 4.15) 
  สGวนที่ 3 ขJอเสนอแนะของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่เสนอขJอคิดเห็นเกี่ยวกับเสJนทาง การ
ทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ดังนี ้
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   1. การจัดเวลาการทGองเที่ยวควรใหJเหมาะสมกับผูJสูงอายุ เวลาที่ไดJชมนิทรรศการบาง
ที่ใหJเวลานJอยทั้งที่มีสถานที่ใหJแหลGงความรูJมากกวGา จัดเวลาใหJชม ฟ�ง นJอย 
   2. ควรจัดบGอย ๆ จะไดJมีความสุข 
    3. ถJามีโอกาสอยากใหJจัดการเดินทางทGองเที่ยวเชGนนี้ ผูJมีอายุทุกทGานจะไดJมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ไมGเป0นโรคซึมเศรJา มีสุขภาพจิตดี มีความสขุสดชื่น สามารถดำรงชีวิตอยูGในสังคมไดJอีกนาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่เสJนทางทGองเที่ยวสำหรับผูJสูงอายุ จังหวัดกำแพงเพชร  
 

สรุปผลการวิจัย  
 การนำเสนอสรุปผลการวิจัย ผูJวิจัยขอนำเสนอเป0นภาพรวมและขJอสรุปผลการศึกษาที่เป0นไป 
ตามวัตถุประสงค=ของการศึกษาที่ตั้งไวJ ตามลำดับตGอไปนี้  
 1. จากผลการศึกษาศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่ เหมาะสมกับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ พบวGา เมื่อพิจารณาผGานการคัดกรองโดยใชJเกณฑ=การประเมินศักยภาพทั้ง4 
องค=ประกอบ ไดJแกG การเดินทางเขJาถึงแหลGงทGองเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลGงทGองเที่ยว คุณคGา
ของแหลGงทGองเที่ยว และสิ่งบริการรองรับการทGองเที่ยวในบริเวณใกลJเคียง พบวGา มีแหลGงทGองเที่ยวที่ผGาน
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การประเมิน จำนวน 11 แหGง คิดเป0นรJอยละ 73.33 เมื่อพิจารณาตามประเภทของแหลGงทGองเที่ยว พบวGา
แหลGงทGองเที่ยวที่ผGานเกณฑ=การประเมินมากที่สุด คือ แหลGงทGองเที่ยวประเภทธรรมชาติ จำนวน 5 แหGง 
คิดเป0นรJอยละ 83.33 ประกอบดJวย อุทยานแหGงชาติคลองวังเจJา อุทยานแหGงชาติแมGวงก= อุทยานแหGงชาติ
คลองลาน เขตรักษาพันธุ=สัตว=ปbาเขาสนามเพรียง และบGอน้ำพุรJอนพระรGวง รองลงมา ไดJแกG แหลGง
ทGองเที่ยวประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร= จำนวน 5 แหGง คิดเป0นรJอยละ 71.43 ประกอบดJวย 
พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) วัดพระบรมธาตุนครชุม อุทยานประวัติศาสตร=
กำแพงเพชร ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ กำแพงเพชร และแหลGงทGองเที่ยวที่ผGานเกณฑ=
นJอยที่สุด คือ แหลGงทGองเที่ยวประเภทวิถีชุมชน/ประเพณี/วัฒนธรรม จำนวน 1 แหGง คิดเป0น รJอยละ 
50.00 ไดJแกG ตลาดยJอนยุคนครชุม 
 2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร โดยกลุGมตัวอยGางนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ซึ่งแบGงออกเป0น 
การศึกษาป�จจัยดJานจิตวิทยาที่มีตGอพฤติกรรมดJานการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชรใน
ภาพรวมอยูGในระดับมาก (X̅= 3.76) ป�จจัยดJานสังคมและวัฒนธรรมที่มีตGอพฤติกรรมดJาน การทGองเที่ยว
ของผูJสูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมอยูGในระดับมาก (X̅= 3.92) พฤติกรรมการทGองเที่ยวของ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ พบวGา พฤติกรรมการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ สGวนใหญG มีวัตถุประสงค=เพื่อการ
พักผGอน คิดเป0นรJอยละ 22.00 ลักษณะการทGองเที่ยวนิยมทGองเที่ยวเป0นแบบกลุGมหรือหมูGคณะ คิดเป0น
รJอยละ 71.50 ซึ่งลักษณะการจัดการเดินทางสGวนใหญGจัดดJวยตนเอง คิดเป0นรJอยละ 46.00 และมีผูJรGวม
เดินทางเป0นครอบครัว/ญาติ คิดเป0นรJอยละ 45.25 บุคคลที่ตัดสินใจการเดินทาง สGวนใหญGเป0นครอบครัว/
ญาติ คิดเป0นรJอยละ 37.00 โดยสถานที่ทGองเที่ยวที่นิยมคือ แหลGงทGองเที่ยวทางวัฒนธรรม คิดเป0นรJอยละ 
36.75 คGาใชJจGายเพื่อการทGองเที่ยวสGวนใหญGเป0นคGาอาหาร คิดเป0นรJอยละ 41.00 ซึ่งสGวนใหญGเดินทางเพื่อ
การทGองเที่ยว จำนวน 1 ครั้งตGอป� คิดเป0นรJอยละ 30.00 โดยเป0นการทGองเที่ยวภายในประเทศมากที่สุด 
คิดเป0นรJอยละ 91.25 และนิยมเดินทางทGองเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ= คิดเป0นรJอยละ 51.50 มีระยะเวลา
ในการทGองเที่ยว 1 – 2 วันตGอครั้ง คิดเป0นรJอยละ 47.25 
 3. จากผลการศึกษาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร ซึ่งไดJจากการรGวมกันสนทนากลุGม โดยกลุGมภาคีที่เกี่ยวขJองกับการทGองเที่ยวของจังหวัด
กำแพงเพชร ไดJแกG 1) หนGวยงานภาครัฐ ประกอบดJวย สำนักงานการทGองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กำแพงเพชร องค=การบริหารสGวนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2) สื่อมวลชน
ในจังหวัดกำแพงเพชร 3) ตัวแทนผูJสูงอาย ุสรุปผลไดJวGา 
  3.1 ภาคีทั้งหนGวยงานภาครัฐและสื่อมวลชน ไดJนำเสนอสถานที่ทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ไดJแกG บGอน้ำพุรJอนพระรGวง เนื่องจากมีความพรJอมในการรองรับนักทGองเที่ยวกลุGม
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ นอกจากการเดินทางสะดวก มีป«ายบอก มีหJองน้ำเพียงพอแลJวยังเป0นแหลGง
ทGองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ชGวยบำบัดรักษาฟ ¡นฟูสุขภาพ เชGน การนั่งสมาธิ การฝกโยคะ การฝกไทเก®ก การ
อาบน้ำแรG การนวดแผนโบราณ การรับประทานสมุนไพร การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการ
พักผGอนในที่มีอากาศบริสุทธิ์ใกลJชิดธรรมชาติซึ่งเหมาะอยGางมากสำหรับผูJสูงอายุและไดJใหJความเห็น
เพิ่มเติมในแหลGงทGองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ อุทยานประวัติศาสตร=กำแพงเพชร วGานGาจะเป0นอีกทางเลือก
ใหJกับผูJสูงอายุ เนื่องจากแหลGงทGองเที่ยวอยูGไมGไกลจากตัวเมือง และมีศูนย=บริการขJอมูลเจJาหนJาที่  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการทGองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสGงเสริมแหลGงทGองเที่ยว เชGน การปฏิบัติ
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ธรรมในวันพระ ณ ศาลาบริเวณหนJาวัดพระสี่อิริยาบถ และไดJนำเสนอวGา เห็นดJวยกับการพัฒนาเสJนทาง
แหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับผูJสูงอายุนั้นมีความสำคัญ เพราะวัยของประชากรกำลังเขJาสูG
วัยสูงอายุอยGางตGอเนื่อง โดยกลุGมของนักทGองเที่ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
  3.2 ตัวแทนนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุไดJนำเสนอแหลGงทGองเที่ยวที่มีกิจกรรมสGงเสริมการ
ทGองเที่ยวในหลายรูปแบบและเหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ไดJแกG 
   3.2.1 ตลาดยJอนยุคนครชุม มีกิจกรรมนันทนาการสำหรับผูJสูงอายุ อาทิ รำวงยJอนยุค 
ชมตลาดยJอนยุค เลือกชิมอาหารโบราณ  
   3.2.2 พิพิธภัณฑสถานแหGงชาติ กำแพงเพชร เนื่องจากมีหJองนิทรรศการจัดแสดง
ประวัติความเป0นมาของจังหวัดตั้งแตGอดีตจนถึงป�จจุบัน และเป0นอาคารจัดแสดงในรGม อากาศไมGรJอน การ
เดินทางสะดวก  
   3.2.3 บGอน้ำพุรJอนพระรGวง มีกิจกรรมใหJบริการการทGองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไดJแกGการ
แชGเทJาในบGอน้ำพุรJอน การอาบน้ำแรGจากบGอน้ำพุรJอน การแชGตัวจากบGอน้ำพุรJอน เป0นตJน  
   3.2.4 แหลGงทGองเที่ยวประเภทวัด เนื่องจากผูJสูงอายุสGวนใหญGนิยมการทำบุญไหวJพระ 
จึงเสนอใหJมีเสJนทางที่มีแหลGงทGองเที่ยวสำหรับการทำบุญไหวJพระ 
 4. จากผลการประเมินเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุซึ่งไดJประเมินความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่มีตGอเสJนทางทGองเที่ยวในจังหวัด
กำแพงเพชร ที่รGวมทดลองกิจกรรมการทGองเที่ยวในเสJนทางการทGองเที่ยว จำนวน 30 คน พบวGา ความพึง
พอใจของผูJสูงอายุที่มีตGอเสJนทางการทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมทั้ง 4 ดJาน อยูGในระดับมาก 
(x# = 4.18) เมื่อพิจารณาเป0นรายดJาน พบวGา ดJานสถานที่ทGองเที่ยว มีคGาเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 4.23) รองลงมา 
คือ ดJานเสJนทางการทGองเที่ยว มีคGาเฉลี่ยที่ (X̅= 4.19) และคGาเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดJแกGดJานสิ่งอำนวยความ
สะดวก และดJานความปลอดภัย มีคGาเฉลี่ยที่ (X̅= 4.15) 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการประเมินศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผGานเกณฑ=การ
ประเมินทั้ง 4 องค=ประกอบ อันไดJแกG การเดินทางเขJาถึงแหลGงทGองเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลGง
ทGองเที่ยว คุณคGาของแหลGงทGองเที่ยว และสิ่งบริการรองรับการทGองเที่ยวในบริเวณใกลJเคียงพบวGา แหลGง
ทGองเที่ยวประเภทธรรมชาติ และแหลGงทGองเที่ยวประเภทโบราณสถาน/ประวัติศาสตร=ผGานเกณฑ=ประเมิน
มากที่สุด ซึ่งสอดคลJองกับผลการศึกษาของ กรวรรณ สังขกร และคณะ (2555) ที่ไดJศึกษาเรื่อง“การ
ประเมินศักยภาพของแหลGงทGองเที่ยวแบบ Slow Tourism ในภาคเหนือตอนบนที่ เหมาะสมกับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ” โดยพบวGา แหลGงทGองเที่ยวในภาคเหนือตอนบนสGวนมากเป0นประเภทศาสนสถาน 
(วัด) ประวัติศาสตร= (พิพิธภัณฑ= เมืองโบราณ) ตั้งอยูGในตัวเมืองเหมาะสำหรับการจัดการทGองเที่ยวแบบ 
Slow Tourism สำหรับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุเนื่องจากมีการเขJาถึงสะดวก มีสิ่งบริการตGาง ๆ ใหJเลือกใชJ 
ทั้ งที่พักแรม รJานขายอาหาร รJานขายของที่ ระลึก มีสถานที่นGาสนใจอื่น ๆ ใหJ เที่ยวชม และมี
สถานพยาบาลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการทGองเที่ยวของผูJสูงอายุ สGวนใหญGมีวัตถุประสงค=เพื่อ การ
พักผGอน โดยมีลักษณะการทGองเที่ยวนิยมทGองเที่ยวเป0นแบบกลุGมหรือหมูGคณะ ซึ่งลักษณะการจัดการ
เดินทางสGวนใหญGจัดดJวยตนเอง และมีผูJรGวมเดินทางเป0นครอบครัว/ญาติ ซึ่งสอดคลJองกับผลการศึกษา
ของ พงศ=เสวก เอนกจำนงค=พร (2559) ที่ไดJศึกษาเรื่อง “รูปแบบพฤติกรรมการทGองเที่ยวของประชากร
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รุGนเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร”พบวGา ประชากรรุGนเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร นิยมทGองเที่ยวเพื่อการ
พักผGอน และทGองเที่ยวในสถานที่ทGองเที่ยวตามธรรมชาติเดินทางทGองเที่ยวแบบกลุGมหรือหมูGคณะมีการ
จัดการเดินทางดJวยตนเอง มีครอบครัวหรือญาติเป0นผูJรGวมเดินทางและตัดสินใจในการเดินทาง เดินทาง
ทGองเที่ยว 2 - 3 ครั้งตGอป� และเป0นการทGองเที่ยวภายในประเทศ โดยทGองเที่ยวในวันเสาร= - วันอาทิตย= 
และใชJเวลาทGองเที่ยว 1 - 2 วัน 
 3. จากผลการศึกษาเสJนทางการทGองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุในจังหวัด
กำแพงเพชร พบวGา เสJนทางการทGองเที่ยวที่ เหมาะสมกับผูJสูงอายุ เป0นแหลGงทGองเที่ยวประเภท
โบราณสถาน/ประวัติศาสตร= และวิถีชุมชน/ประเพณี/วัฒนธรรม เนื่องจากเป0นแหลGงทGองเที่ยวที่สGงเสริม
สุขภาพของผูJสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีความสะดวกที่จะสามารถเขJาถึงแหลGงทGองเที่ยวไดJอีกดJวยเชGน 
พิพิธภัณฑ=สถานแหGงชาติกำแพงเพชร พิพิธภัณฑ=เฉลิมพระเกียรติ อุทยานประวัติศาสตร=กำแพงเพชร โดย
สถานที่ดังกลGาวนอกจากจะสะดวกในเชิงพื้นที่แลJว ยังสามารถเป0นแหลGงขJอมูลในการเรียนรูJดJาน
ประวัติศาสตร=ใหJแกGผูJสูงอายุ ซึ่งมีความสอดคลJองกับผลการศึกษาของ เกศรา สุกเพชร และวารัชต= มัธยม
บุรุษ (2554) ที่ไดJศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวเพื่อการเรียนรูJอยGางมีสGวนรGวมสำหรับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ กรณีศึกษา พื้นที่การไฟฟ«าฝbายผลิตแมGเมาะและชุมชนรอบจังหวัดลำปาง”โดยผล
การศึกษา พบวGา สถานที่ทGองเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ควรมีแหลGงเรียนรูJที่ทำใหJ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุนิยมมาศึกษาหาความรูJพรJอมกับการพักผGอน พรJอมทั้งการใหJขJอมูลที่มีความ
หลากหลายมากกวGา และมีขJอมูลเชิงลึก  
 4. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูJสูงอายุตGอเสJนทางการทGองเที่ยวในจังหวัด
กำแพงเพชรที่เหมาะสมกับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ในภาพรวมทั้ง 4 ดJาน ไดJแกG ดJานสถานที่ทGองเที่ยว 
เสJนทางการทGองเที่ยว ดJานสิ่งอำนวยความสะดวก และดJานความปลอดภัย ซึ่งพบวGา ดJานสถานที่
ทGองเที่ยว มีคGาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดJานเสJนทางการทGองเที่ยว โดยเสJนทางทดลองที่จัดขึ้นไดJ
วิเคราะห=จากการประเมินศักยภาพของแหลGงทGองเที่ยวและการนำเสนอจากการอภิปรายกลุGมที่คำนึงถึง
ความสนใจและการมีสGวนรGวมในกิจกรรมตามแหลGงทGองเที่ยวตGาง ๆ ของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุเป0นหลัก ซึ่ง
สอดคลJองกับผลการศึกษาของ ดวงดาว โยชิดะ และคณะ (2561) ที่ไดJศึกษาเรื่องความคาดหวังและความ
พึงพอใจในการเดินทางทGองเที่ยวประเทศไทยของนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุชาวญี่ปุbน โดยพบวGา นักทGองเที่ยว
ผูJสูงอายุชาวญี่ปุbนมีความคาดหวังในการเดินทางทGองเที่ยวประเทศไทยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป0นราย
ดJาน พบวGา นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุชาวญี่ปุbนมีความคาดหวังในดJานราคามากที่สุด รองลงมาคือ ดJาน
สิ่งแวดลJอมทางกายภาพ ดJานสินคJาและบริการ ดJานกระบวนการ ดJานการสGงเสริมการตลาด ดJาน
พนักงาน และนJอยที่สุด คือ ดJานชGองทางการจัดจำหนGาย ตามลำดับ สGวนดJานความพึงพอใจ พบวGา 
ภาพรวมอยูGในระดับมากเมื่อพิจารณาเป0นรายดJาน พบวGา นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุชาวญี่ปุbนมีความพึงพอใจ
ในดJานราคามากที่สุด รองลงมาคือ ดJานสินคJาและบริการ ดJานพนักงาน ดJานสิ่งแวดลJอมทางกายภาพ 
ดJานชGองทางการจัดจำหนGาย ดJานกระบวนการ และนJอยที่สุด คือ ดJานการสGงเสริมการตลาด ตามลำดับ
การตลาดทGองเที่ยวที่นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุชาวญี่ปุbนมีความคาดหวังมีความสัมพันธ=เชิงบวก กับความพึง
พอใจในการเดินทางมาทGองเที่ยวประเทศ 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ป7ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 | 229  

 

ขIอเสนอแนะ 
  1. ขdอเสนอแนะในการนำไปใชd 
     จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเสJนทางการทGองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ มีความคิดเห็นและขJอเสนอแนะ โดยแยกเป0นดังนี ้
  1.1 ขJอเสนอแนะสำหรับหนGวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขJองกับดJานการทGองเที่ยว 
   1.1.1 ควรมีการจัดเตรียมความดJานโครงสรJางทางกายภาพสำหรับผูJสูงอายุ เชGน ทาง
ลาดสำหรับรถเข็น หJองน้ำแบบชักโครกที่เหมาะสำหรับผูJสูงอายุพรJอมมีราวจับในการพยุงตัว รถราง
สำหรับการขนสGงผูJสูงอายุที่เป0นจุดเชื่อมตGอของแหลGงทGองเที่ยวที่ใกลJกัน เนื่องจากสGวนใหญGผูJสูงอายุที่มี
ป�ญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหัวเขGาจะไมGสามารถเดินจากจุดที่หนึ่งเพื่อไปตGอในจุดถัดไปในระยะไกล ๆ 
ไดJ  
   1.1.2 ขJอความตามป«ายบอกทางสถานที่ หรือตามแผGนพับควรมีขนาดตัวหนังสือที่ไมG
เล็กจนเกินไป 
  1.2 ขJอเสนอแนะการจัดบริการทGองเที่ยวสำหรับนักทGองเที่ยวผูJสูงอาย ุ
   1.2.1 เสJนทางทGองเที่ยวภายในหนึ่งวันสำหรับผูJสูงอายุ ไมGควรมีมากเกินไป เนื่องจาก
จะทำใหJผูJสูงอายุเกิดอาการอGอนเพลียทั้งจากการเดินทางและการรับฟ�งขJอมูลตGาง ๆ จากมัคคุเทศก= ซึ่งใน
แตGละแหลGงทGองเที่ยวควรใหJเวลากับผูJสูงอายุในการทำกิจกรรมมากหนGอย อาทิเชGน การถGายรูป การเขJา
หJองน้ำ เป0นตJน โดยบางแหลGงทGองเที่ยวเชGน บGอน้ำพุรJอนพระรGวง หากมีบริการนวดเพื่อผGอนคลายจะทำ
ใหJผูJสูงอายุสามารถจะใชJเวลากับแหลGงทGองเที่ยวไดJนานมากขึ้นและชGวยทำใหJผูJสูงอายุผGอนคลายจาก การ
เมื่อยลJาไดJ 
   1.2.2 พาหนะที่ใชJในการนำเที่ยวสำหรับผูJสูงอายุ ควรเป0นรถที่สะดวกในการกJาวขึ้น-
ลง โดยไมGสูงชันจนเกินไป และมีขนาดประตูที่กวJางพรJอมกับราวจับ โดยหากเป0นรถประจำทาง หรือ
รถทัวร=อาจจะไมGเหมาะสำหรับผูJสูงอายุในการขึ้น-ลงเพื่อเยี่ยมชมในแตGละแหลGงทGองเที่ยว ซึ่งอาจทำใหJ
เกิดการปวดเมื่อยตามขJอเขGาไดJ  
   1.2.3 การจัดเวลาแตGละแหลGงการทGองเที่ยวควรใหJเหมาะสมกับผูJสูงอายุ และควร
จัดเป0นการเยี่ยมชมตามนิทรรศการบJาง เนื่องจากเป0นแหลGงความรูJที่ผูJสูงอายุใหJความสนใจ 
 2. ขdอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตWอไป 
  เพื่อใหJผลศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต=ใชJใหJเกิดประโยชน=ไดJอยGางกวJางขวางมากขึ้น 
ผูJวิจัยจึงขอเสนอขJอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตGอไป ดังนี้  
  2.1 การใชJกลุGมทดลองเพื่อประเมินเสJนทาง ควรมีการจัดสัดสGวนของเพศใหJมีความ
เหมาะสม ซึ่งอาจทำใหJผูJวิจัยสามารถนำมาเปรียบเทียบผลการศึกษาในดJานความพึงพอใจของ
นักทGองเที่ยวผูJสูงอายุไดJ 
  2.2 ควรทำการศึกษาในดJานการปรับปรุงศักยภาพแหลGงทGองเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับ
รองรับนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุ ซึ่งจะไดJมีความตGอเนื่องในการเพิ่มคุณคGาที่นำมาพัฒนาแหลGงทGองเที่ยวใน
จังหวัดกำแพงเพชรใหJสอดคลJองกับกลุGมนักทGองเที่ยวผูJสูงอายุที่กำลังมีการขยายการเติบโตทางการตลาด
เพิ่มสูงขึ้น 
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