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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วและความต้ อ งการด้ า นสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกและการบริการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การจัดการการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ�ำนวน 642 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2559–พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ ร ะหว่ า ง 60–69 ปี เดิ น ทางมาจากภาคกลาง มี ป ั ญ หาความดั น โลหิ ต สู ง แต่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคใน
การท่องเที่ยว ส�ำหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่มาพักผ่อนกับครอบครัว เดินทางแบบ
ไปเช้ า –เย็ น กลั บ โดยส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางโดยรถยนต์ ส ่ ว นตั ว โดยแรงจู ง ใจในการเดิ น ทางที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การได้ อ ยู ่ ท ่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละการได้ ใช้ เวลาว่ า งกั บ ครอบครั ว และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่นิยมประกอบกิจกรรมนันทนาการในกลุ่มที่ไม่ใช้พละก�ำลังมาก ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัย
สามารถจ�ำแนกความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการได้ 7 กลุ่ม และพบว่าผู้มาเยือนให้ค่าระดับ
ความส�ำคัญของความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักมากที่สุด รองลงมา
คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการพิเศษ จากผลการศึกษาทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และน�ำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในบ้านพักเป็นล�ำดับแรก
ค�ำส�ำคัญ : นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พฤติกรรมการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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Abstract
This study was designed to find out tourism behaviors and the needs of facilities
and services for the senior visitor. The result was used as the guideline for the senior tourism
management in Khao Yai National Park. A set of 642 questionnaires was used to collect
data from Thai tourists aged 60 years and over, who travelling to Khao Yai National Park
by convenience sampling, from August 2016–May 2017. Descriptive analysis and factor
analysis were used for data analysis. The result presented that most of the senior visitors
were female, 60–69 years old, and came from the central of Thailand. Besides, a majority
of respondents have hypertension problems, however, it was not a barrier to travel. Most
tourists travelled for one day trip with their families by their own car. Travel motivation was
the purity of the environment. Popular activities for senior tourists were passive activities
such as scenic viewing, leisure, and photographing. The needs for facilities and services
were classified into seven groups. The result also showed that senior visitors’ needs
for facilities and services were in relation to tourist accommodation with the highest
significance, followed by travel activities, and special services for seniors. From the result,
Khao Yai National Park should promote and develop family tourism activities, especially
passive activities. Furthermore, for senior tourism development, the priority is to improve
facilities and services related to tourist accommodation by using the concept of universal
design, especially basic facilities, and safety.
Keywords : senior visitor, travel behaviors, Khao Yai National Park
บทน�ำ

ปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรในการเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจกันเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและระดับโลก โดยในปี พ.ศ. 2558 ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีจ�ำนวน 901 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของจ�ำนวนประชากรโลก โดยคาดการณ์ว่าในอีก
15 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2573) สัดส่วนผู้สูงอายุของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรโลก
และในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 35 ปีข้างหน้า โลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
มากถึง 2,092 ล้านคนหรือร้อยละ 21.5 ของประชากรโลกทั้งหมด (United Nations, 2015) ซึ่งผู้สูงอายุ
เหล่านี้มีแนวโน้มจะใช้ชีวิตหลังเกษียณในประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยเฉพาะกิจกรรม
นันทนาการและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ (Eagles, 2004) ทั้ ง นี้ มี ก ารประมาณการว่ า ในปี พ.ศ. 2573 จะมี จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสูงถึง 611 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุของตลาดโลกในอนาคต (United Nations World Tourism Organization, 2015)
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นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและมีเวลาในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในวั ย อื่ น ๆ โดยส่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเป็ น คู ่ ไ ปใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีการเดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย มีความปลอดภัย และมีการบริการดูแลเป็นพิเศษ
สนใจประกอบกิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทชมธรรมชาติ และการได้ อ ยู ่ ท ่ า มกลางอากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์
โดยมีความต้องการโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย ต้องการให้
พื้นที่สาธารณะและบ้านพักมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการที่ออกแบบมาส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ต้องการเส้นทางการเดินและพื้นที่กลางแจ้งส�ำหรับการพักผ่อน ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์
การรักษาพยาบาลและอาหารสุขภาพ (Albu et al., 2015) โดยมีแรงจูงใจที่หลากหลาย เช่น เพื่อการศึกษา
และเรียนรู้ พักผ่อนร่างกายและจิตใจ ออกก�ำลังกายและประกอบกิจกรรม และเพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อน
(Horneman et al., 2002) นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักวิจัยหลายท่านแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไว้
อย่างหลากหลาย เช่น Backman et al. (1999) แบ่งนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตามแรงจูงใจและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ชอบการศึกษา/ชมธรรมชาติ (Education/Nature) กลุ่มที่
ชอบผจญภัย เดินป่า และนอนเต็นท์ (Camping/Tenting) กลุ่มที่เดินทางเพื่อสังสรรค์ (Socialization)
กลุ ่ มที่ เดิ นทางเพื่อพัก ผ่อนหย่อนใจ (Relaxation) และกลุ ่ ม ที่ เ ดิ นทางเพื่ อ ศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า งๆ
(Information) นอกจากนี้ Shoemaker (1989) แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามลักษณะการเดินทางออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติและคนรู้จัก (Family Travelers) กลุ่มที่ชอบวางแผน
การเดินทางล่วงหน้าและชอบท�ำกิจกรรมที่หลากหลายในขณะเดินทาง (Active Resters) กลุ่มที่นิยมซื้อ
รายการน�ำเที่ยวแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ (Older Set)
ส�ำหรับประเทศไทยจากการจัดอับดับของ International Living พบว่าประเทศไทยติดอับดับ 7 จาก
43 ประเทศที่ผู้สูงอายุนิยมไปใช้ชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ค่าครองชีพ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่สูงมากนัก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560–2564 ที่มีแนวการพัฒนาที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ได้แก่ 1) การน�ำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เช่น
ห้องน�้ำคนพิการ ทางลาด ราวจับ ป้ายบอกทาง เป็นต้น 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความเข้าใจใน
การให้บริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 4) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ภาคเอกชนตื่นตัวในการปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เหมาะสมส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การจัดท�ำคู่มือการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ (Office of
Permanent Secretary, 2017) จากสถานการณ์ดังกล่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง
ที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
มี เ ส้ น ทางการคมนาคมที่ ส ะดวกใกล้ เ มื อ งหลวง (National Parks Division, 2017) และจากสถิ ติ

31

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

นักท่องเที่ยวพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 9,347 คน และปี พ.ศ. 2560
มีจ�ำนวน 51,081 คน (Khao Yai National Park, 2017) ซึ่งจากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ดังนั้นอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จึงเล็งเห็นความจ�ำเป็นของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นล�ำดับแรก เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของนักท่องเที่ยวและน�ำมาวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สังคม และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. สามารถน�ำผลการศึกษามาเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการมาเยือนพื้นที่
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว แรงจู ง ใจ และรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นที่ 2 การศึ ก ษาความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการ เพื่อน�ำผลการศึกษามาเสนอแนะแนวทาง
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ ใ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพประสบการณ์
การท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุ (ภาพที่ 1)
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

1. ประสบการณ์ในการมาเยือนพื้นที่
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว
3. แรงจูงใจ
4. รูปแบบการท่องเที่ยว

1. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
2. การบริการ

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือ
เครื่องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค�ำถามแบบปลายปิดและ
ปลายเปิด ทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว
คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ภูมิล�ำเนา การศึกษา รายได้ และปัญหาสุขภาพ
2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการมาเยือน วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยว ประเภท
กลุ่มและจ�ำนวนบุคคล แรงจูงใจในการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมและแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน
ความต้องการกลับมาเยือน ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวรวมถึงการวางแผนการท่องเที่ยวด้วย
3) ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในการเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ประกอบไปด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการ และความต้องการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการในบ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ โรงอาหาร
ลานจอดรถ และการบริการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ�ำนวน 33 รายการ โดยแบ่งระดับ
การวัดเป็น 6 ระดับคือ 0 (ไม่ต้องการ) ถึง 5 (ต้องการมากที่สุด) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถาม
ไปท�ำการทดสอบ (Pre–Test) กับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ก่อนน�ำแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลจริง โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ในส่วนของความต้องการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการบริ ก ารได้ เ ท่ า กั บ 0.887 หมายถึ ง แบบสอบถามนี้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น เพี ย งพอ
(Ott & Longnecker, 2001)
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ประชากรและตัวอย่าง
ก� ำ หนดประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ป็ น กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ
(มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าในปีงบประมาณ 2557–2560 มีนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเฉลี่ยปีละ
20,216 คน (Khao Yai National Park, 2017) และน�ำมาค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane
(1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้อย่างน้อย 385 คน
การสุ่มตัวอย่าง
ท�ำการสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลภาคสนามกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น�้ำตกเหวสุวัต น�้ำตกเหวนรก ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้
และลานกางเต็นท์ล�ำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุนิยมไปประกอบกิจกรรมท�ำการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559–พฤษภาคม 2560 ซึ่งครอบคลุมช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท�ำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 642 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลในช่วง
นอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีการใช้ประโยชน์เบาบาง จ�ำนวน 283 คน และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีการใช้
ประโยชน์เข้มข้นจ�ำนวน 358 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้มาเยือน พฤติกรรม
และรูปแบบการท่องเที่ยว
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มความต้องการ
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและการบริ ก ารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไว้ ใ นกลุ ่ ม หรื อ
องค์ประกอบเดียวกัน (Kanlaya Vanichabuncha, 2010)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปด้านสังคมประชากรของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง
จากจ�ำนวนตัวอย่างทั้งหมด 642 ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
58.72) อายุระหว่าง 60–69 ปี (ร้อยละ 69.94) โดยมีอายุเฉลี่ย 66.64 ปี (S.D.= 6.408) มีสถานภาพสมรส
(ร้อยละ 71.47) ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 36.39) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 27.06) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 9.97) ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคกลาง
(ร้อยละ 51.65) มากกว่าคนในพื้นที่ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี) ในส่วนของปัญหาสุขภาพ
และโรคประจ�ำตัว พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพและโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 59.35)
โดยเป็นความดันโลหิตสูงมากที่สุด (ร้อยละ 34.89) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับข้อและกระดูก (ร้อยละ
20.87) และโรคเบาหวาน (ร้อยละ 9.81) ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
ปัญหาสุขภาพและโรคประจ�ำตัวไม่เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว (ร้อยละ 60.82) มีบางส่วนที่ปัญหาสุขภาพ
เป็นอุปสรรคในบางครั้ง (ร้อยละ 33.15) และเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว (ร้อยละ 6.03) ทั้งนี้เนื่องจาก
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ผู ้ สู ง อายุ ที่ เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งผู ้ สู ง อายุ ต อนต้ น ระหว่ า ง 60–69 ปี
(National Statistic Office, 2014) ประกอบกับปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และค่านิยม
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบกิจกรรมที่ใช้พละก�ำลัง
ได้บ้างเล็กน้อย จึงส่งผลท�ำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมนันทนาการในกลุ่มที่ไม่ใช้พละก�ำลังมาก (Passive Activities) ได้แก่ ชมวิวทิวทัศน์ นั่งพักผ่อน
ถ่ายภาพ และสักการะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเกินครึ่งเคยเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงปีที่
ผ่านมา (ร้อยละ 68.85) โดยมักมาเยือนในช่วงวันเสาร์–อาทิตย์ (ร้อยละ 48.92) รองลงมาคือทุกโอกาส
ตามสะดวก (ร้อยละ 30.94) และวันหยุดเทศกาลงานประเพณี (ร้อยละ 11.75) ตามล�ำดับ ส�ำหรับฤดูกาล
ที่มาเยือนมากที่สุดคือ ฤดูหนาว (ร้อยละ 51.57) จากผลการศึกษาพบว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคง
เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 81.76) โดยสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์
(ร้อยละ 29.25) ความเป็นธรรมชาติ (ร้อยละ 18.30) การได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัว ญาติ เพื่อนและ
ที่ท�ำงาน (ร้อยละ 10.78) และได้ใกล้ชิด สัมผัส และชมธรรมชาติ (ร้อยละ 10.13) เป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้
ผู้สูงอายุเลือกเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับรูปแบบการเดินทาง พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แบบไปเช้า–เย็นกลับ (ร้อยละ 72.12) และเดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่าเดินทางคนเดียว (ร้อยละ
98.91) โดยมากับครอบครัว ญาติ (ร้อยละ 67.13) กลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 17.91) และคู่สมรส (ร้อยละ 10.90)
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เดินทางเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยจ�ำนวนบุคคลที่ร่วมกลุ่มในการเดินทางอยู่ในช่วง
2–5 คน มากที่สุด (ร้อยละ 50.23) และส่วนใหญ่เลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
(ร้อยละ 88.06) ส�ำหรับกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเลือกประกอบ
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 4 อันดับแรก คือ ชมวิวทิวทัศน์ (ร้อยละ 80.06) นั่งพักผ่อน (ร้อยละ 70.72)
ถ่ายภาพ (ร้อยละ 58.88) และสักการะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ร้อยละ 51.09) ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
กลุ่มที่ไม่ใช้พละก�ำลังมาก โดยจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมไปเยือนมากที่สุด คือ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 61.84) ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ (ร้อยละ 51.09) และน�้ำตกเหวสุวัต (ร้อยละ 42.83)
ตามล� ำ ดั บ ส� ำ หรั บ ความพึ ง พอใจโดยรวมในการเดิ น ทางมาเยื อ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ ใ นครั้ ง นี้
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพอใจมาก (ร้อยละ 46.79) และมีความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการโดยภาพรวมในระดับพอใจ (ร้อยละ 41.39) รวมถึงมีความต้องการ
กลับมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกในอนาคต (ร้อยละ 88.52)
การวางแผนในการมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่ลูกหลานหรือญาติ
เป็นคนวางแผนการท่องเที่ยว (ร้อยละ 50.16) รองลงมาคือวางแผนด้วยตนเอง (ร้อยละ 26.12) และกลุ่ม
เพื่อน (ร้อยละ 12.66) ตามล�ำดับ โดยการวางแผนการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความต้องการ
ทราบข้อมูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70, S.D.= 0.83) โดยพบว่าข้อมูลที่ต้องการทราบใน
การวางแผนการท่องเที่ยว 3 อันดับแรกได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ( x = 4.06, S.D.= 1.06) บริการด้าน
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ความปลอดภัย ( x = 3.97, S.D.= 1.08) และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ( x = 3.76, S.D.=
0.97) ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่หาข้อมูลของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์มากที่สุด
(ร้อยละ 42.52)
3. ความต้ อ งการด้ า นสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและการบริ ก ารในการท่ อ งเที่ ย วของผู ้ สู ง อายุ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการสิ่ ง อ� ำนวยความสะดวกและ
การบริการ 5 อันดับแรกได้แก่ ห้องน�้ำผู้สูงอายุในบ้านพัก ( x = 3.52, S.D.= 1.398) ไฟทางเดิน
ในบ้านพัก ( x = 3.36, S.D.= 1.631) ราวจับบริเวณทางเดินในบ้านพัก ( x = 3.32, S.D.= 1.514)
สถานพยาบาลส�ำหรับผู้สูงอายุ ( x = 3.30, S.D.= 1.473) และทางลาดขึ้นลงที่พัก ( x = 3.30, S.D.=
1.461) และเมื่อน�ำมาจ�ำแนกความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis) สามารถจ�ำแนกกลุ่มรายการความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการออกได้
7 กลุ่ม โดยเรียงตามล�ำดับความต้องการได้ดังนี้
1) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านพัก ( x = 3.33, S.D. = 1.311)
เช่น ห้องน�้ำผู้สูงอายุในบ้านพัก ไฟทางเดินในบ้านพัก ราวจับบริเวณทางเดินในบ้านพัก
2) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ( x = 3.14,
S.D.= 1.292) เช่น สถานพยาบาลส�ำหรับผู้สูงอายุ ยานพาหนะรับ–ส่งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ คู่มือแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
3) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการพิเศษ ( x = 2.96, S.D.=
1.191) เช่น ที่จอดรถพิเศษส�ำหรับผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ
4) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับลานกางเต็นท์ ( x = 2.79, S.D.= 1.460)
เช่น ห้องน�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุในลานกางเต็นท์
5) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ( x = 2.75,
S.D.= 1.352) เช่น จุด One Stop Service ส�ำหรับผู้สูงอายุ
6) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ( x = 2.75,
S.D.= 1.335) เช่น จุดบริการนั่งพักระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางราบส�ำหรับผู้สูงอายุในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
7) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก ( x =
2.60, S.D.= 1.394) เช่น ยืมรถเข็น ยืมไม้เท้า (ตารางที่ 1) โดยการจ�ำแนกในครั้งนี้สามารถอธิบาย
ค่าความแปรปรวนร่วมของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการทั้ง 7 กลุ่มได้ร้อยละ 75.79 ซึ่งแต่ละกลุ่ม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการมีความสัมพันธ์กันได้ค่อนข้างดี
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ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการแต่ละกลุ่ม
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และบริการ
กลุ่มบ้านพัก
(Eigenvalues = 2.59)
– ราวจับบริเวณทางเดินในบ้านพัก
– ทางลาดขึ้นลงที่พัก
– ปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในบ้านพัก
– ไฟทางเดินในบ้านพัก
– ห้องน�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุในบ้านพัก
กลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว
(Eigenvalues = 2.82)
– คู่มือแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
– คู่มือแนะน�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
– โปรแกรมการท่องเที่ยวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
– เจ้าหน้าที่น�ำทางมีความรู้เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุ
– ยานพาหนะรับ–ส่งระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวส�ำหรับผู้สูงอายุ
– สถานพยาบาลส�ำหรับผู้สูงอายุ
– จัดรถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มการบริการพิเศษ
(Eigenvalues = 1.44)
– ที่จอดรถพิเศษส�ำหรับผู้สูงอายุ
– ป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
– โต๊ะ–เก้าอี้เฉพาะผู้สูงอายุ
– อาหารเพื่อสุขภาพ
กลุ่มลานกลางเต็นท์
(Eigenvalues = 1.07)
– ห้องน�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุใน
ลานกางเต็นท์
– พื้นที่กางเต็นท์ส�ำหรับผู้สูงอายุ

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
1
2
3
4
5
6
7

x

S.D.

ระดับความ
ต้องการ

3.33 1.311 ปานกลาง
.853
.836
.829
.796
.716

3.32
3.30
3.16
3.36
3.52
3.14

1.514 ปานกลาง
1.461 ปานกลาง
1.599 ปานกลาง
1.631
มาก
1.398
มาก
1.292 ปานกลาง

.863

3.17 1.436

ปานกลาง

.842

3.17 1.457

ปานกลาง

.827

3.12 1.474

ปานกลาง

.811

3.09 1.507

ปานกลาง

.796

3.22 1.534

ปานกลาง

.762
.625

3.30 1.473 ปานกลาง
2.89 1.637 ปานกลาง
2.96 1.191 ปานกลาง
.791
.756

3.10 1.414
2.94 1.461

ปานกลาง
ปานกลาง

.582
.504

2.83 1.525 ปานกลาง
2.97 1.450 ปานกลาง
2.79 1.460 ปานกลาง
.844

2.93 1.548

ปานกลาง

.799

2.65 1.607

ปานกลาง
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ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการแต่ละกลุ่ม
(ต่อ)
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และบริการ

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
1
2
3
4
5
6
7

กลุ่มศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(Eigenvalues = 1.40)
– ใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดนิทรรศการ
– นักสื่อความหมายน�ำชมนิทรรศการ
– มีจุด One Stop Service ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
(Eigenvalues = 1.45)
– จุดบริการนั่งพักระหว่างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
– ทางราบส�ำหรับผู้สูงอายุในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
– ราวจับบริเวณทางเดินในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
– พื้นผิวไม่ลื่นในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ
– ปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
– ทางส�ำหรับรถเข็นโดยเฉพาะ
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
– เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
โดยมีคนน�ำทาง
– สื่อความหมายธรรมชาติโดยใช้สื่อ
สื่อโสตในเส้นทางฯ
กลุ่มอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
(Eigenvalues = 1.17)
– เช่าจักรยาน
– เช่าเต็นท์/อุปกรณ์
– ยืมไม้เท้า
– ยืมรถเข็น

S.D.

ระดับความ
ต้องการ

2.75 1.352 ปานกลาง
.793
.782
.672

2.66 1.511
2.75 1.486
2.84 1.517

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.75 1.335 ปานกลาง
.812

2.92 1.513

ปานกลาง

.808

2.89 1.537

ปานกลาง

.796

2.81 1.588

ปานกลาง

.787

2.86 1.633

ปานกลาง

.786

2.64 1.551

ปานกลาง

.747

2.60 1.588

ปานกลาง

.742

2.78 1.550

ปานกลาง

.726

2.52 1.544

ปานกลาง

2.60 1.394 ปานกลาง
.712
.661
.636
.613

2.27
2.34
2.89
2.92

1.637
1.601
1.637
1.645

น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความต้องการ ค่าคะแนนเฉลี่ย : 4.17–5.00 = ต้องการมากที่สุด  3.34–4.16 = ต้องการมาก
2.51–3.33 = ต้องการปานกลาง  1.67–2.50 = ต้องการน้อย  0.84–1.66 = ต้องการน้อยที่สุด  0.00–0.83 = ไม่ต้องการ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่เข้ามาเยือนในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์และแรงจูงใจหลักเพื่อใช้เวลาในการพักผ่อน
กับครอบครัว โดยกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมนันทนาการในกลุ่มที่ไม่ใช้พละก�ำลังมาก (Passive Activities) โดยเป็นกิจกรรมที่
เน้นการพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตามการจัด
กลุ่มของ Backman et al. (1999) พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุประเภทกลุ่มที่เดินทางเพื่อสังสรรค์และกลุ่มที่เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ดังจะเห็น
ได้จากกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกประกอบเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้พละก�ำลังในประกอบ
กิจกรรมหรืออาจมีบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติ การได้อยู่
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ และการได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัวและญาติเป็นส�ำคัญ และพบว่า
มีรูปแบบการท่องเที่ยวสอดคล้อง Albu et al. (2015) ที่ได้อธิบายว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่
สนใจกิจกรรมนันทนาการประเภทชื่นชมธรรมชาติและการได้อยู่ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้
ยังพบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีรูปแบบเป็นครอบครัวขยาย คือ ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับลูกและหลาน (National
Statistic Office, 2014) ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุชาวตะวันตกที่โดยส่วนใหญ่
นิยมเดินทางมาเป็นคู่ เพื่อต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายไปพร้อมกัน (Albu et al., 2015)
ในส่วนของการศึกษาความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบบไปเช้า–เย็นกลับ อย่างไรก็ตาม
จากผลการศึกษาแสดงถึงความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในบ้านพักมากที่สุด แสดงให้
เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการท่ อ งเที่ ย วแบบพั ก ค้ า งในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แต่ เ นื่ อ งจาก
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการในบ้านพักที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีความพร้อมหรือไม่ได้ออกแบบ
ตามหลั ก อารยสถาปั ต ย์ จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถพั ก ค้ า งคื น ได้ อ ย่ า งสะดวก
ซึ่งสอดคล้องกับ Albu et al. (2015) ที่อธิบายว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต้องการให้ที่พักมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและบริการที่ออกแบบมาส�ำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นอกจากนี้จากผลการศึกษาความต้องการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับลานกางเต็นท์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น พื้นที่กางเต็นท์ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ จุดบริการนั่งพัก และทางส�ำหรับรถเข็นในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุบางส่วนมีความสนใจศึกษาธรรมชาติ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องการประกอบกิจกรรม
ท่องเที่ยวและนันทนาการที่ใช้พละก�ำลัง และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถประกอบกิจกรรม
ได้เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะ
ที่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Baby Boomer (ประชากรที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489–2507)
ที่ พ บว่ า ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ มี บุ ค ลิ ก และพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ที่ อ ่ อ นกว่ า อายุ จ ริ ง มี ทั ศ นคติ ว ่ า ตนเอง
สามารถประกอบกิจกรรมได้เหมือนผู้ใหญ่ตอนปลายและมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีความสนใจในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ตนเอง
เกิ ด ความกระฉั บ กระเฉงและส่ ง ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาพ (Thailand Creative & Design Center, 2017)
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ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงควรจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่ออกแบบมาส�ำหรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ ใ นลานกางเต็ น ท์ แ ละเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งโอกาสให้
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว สามารถประกอบกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยและได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนกับครอบครัวแบบมาท่องเที่ยวซ�้ำ  ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบไปเช้ า –เย็ น กลั บ ในช่ ว งฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย ว และมี ลู ก หลานหรื อ ญาติ เ ป็ น คนวางแผนการท่ อ งเที่ ย ว
โดยหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ส�ำหรับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เลือกประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นกิจกรรมนันทนาการในกลุ่มที่ไม่ใช้พละก�ำลังมาก
(Passive Activities) ได้แก่ ชมวิวทิวทัศน์ นั่ ง พั ก ผ่ อ นและถ่ า ยภาพ ตามล� ำ ดั บ โดยจุ ดท่ อ งเที่ ย วที่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมไปเยือนมากที่สุด คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และน�้ำตก
เหวสุวัต ตามล�ำดับ โดยมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ความเป็นธรรมชาติ การได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัว
ญาติ เพื่อนและที่ท�ำงาน และได้ใกล้ชิด สัมผัส และชมธรรมชาติเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้มาเยือนในครั้งนี้
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ ค วรมี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวที่สามารถประกอบกิจกรรมแบบครอบครัวที่ไม่เน้นทักษะและใช้พละก�ำลังน้อย เช่น จัดท�ำ
โปรแกรมน�ำเที่ยวแบบเที่ยวครึ่งวัน (Half Day Tour) และเที่ยวเต็มวัน (One Day Tour) ที่เน้นกิจกรรม
การท่องเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ในเบื้องต้นควรมีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการส�ำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุใน
จุดท่องเที่ยวหลักที่ผู้สูงอายุนิยมไปเยือนเป็นล�ำดับแรก ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
และน�้ำตกเหวสุวัต ตามล�ำดับ ส�ำหรับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวควรจัดท�ำเว็บไซต์
และแอพลิเคชั่นแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้ลูกหลานหรือญาติ
น�ำมาใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ผู้สูงอายุสามารถ
ใช้งานได้ง่ายด้วยตนเอง
2. ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ สู ง อายุ ด ้ า นสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและการบริ ก าร พบว่ า
ผู้มาเยือนให้ค่าระดับความส�ำคัญของความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
บ้านพักมากที่สุด ( x = 3.33, S.D.= 1.311) รองลงมาคือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยว ( x = 3.14, S.D.= 1.292) และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการพิเศษ ( x = 2.96, S.D.= 1.191) ตามล�ำดับ จึงท�ำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมี
ความสนใจที่ จ ะพั ก ค้ า งคื น ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และมี ค วามต้ อ งการประกอบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลายไม่เฉพาะกิจกรรมที่ใช้พละก�ำลังน้อย ดังนั้น ในการพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริการควรให้ความส�ำคัญและพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในบ้านพักเป็นล�ำดับแรก
รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการพิเศษ ตามล�ำดับ โดยในการออกแบบและพัฒนา
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นบ้ า นพั ก แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อุ ป กรณ์ ใ นการประกอบกิ จ กรรม
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และป้ายสื่อความหมาย ควรน�ำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุสามารถประกอบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นที่
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ ได้แก่
ห้องน�้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง ราวจับบริเวณทางเดิน ทางลาดขึ้นลง ปุ่มกดฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เป็นต้น
3. ในอนาคตควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการ
ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยกับชาวต่างชาติ เนื่องจากมีลักษณะพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการส�ำหรับการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน
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