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การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมผู
พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีตอองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลของแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ
ทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานผูพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมา
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผูวิจัยจึงใช
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 416 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลดวยวิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test F-test การวิเคราะห One-way ANOVA วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Linear Regression) ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51-60 ป มีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี และมีความผิดปกติ
หรือความบกพรองในการเคลื่อนไหวลำตัว มือ แขน หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันได
โดยความคาดหวังของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวดานองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึง
สำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม หากพิจารณาภาพรวมจะพบวา ดานที่มีความคาดหวัง
สูงสุด ไดแก ดานความสามารถในการเขาถึง รองลงมา ไดแก ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยว ดานราคา และบุคลากรผูใหบริการ ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจ หากพิจารณาภาพรวมจะพบวา ดานที่
มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว รองลงมา คือ ดานความสามารถในการเขาถึง บุคลากร
ผูใหบริการ ราคา และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
นักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความคาดหวังดานสิ่งดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง บุคลากรผูใหบริการ และดานราคา ไมแตกตาง
กัน สำหรับนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความคาดหวังดานสิ่งดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง บุคลากรผูใหบริการ และดานราคา แตกตางกัน
สำหรับนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความคาดหวังดานสิ่งดึงดูดใจของ
แหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง และดานราคา แตกตางกัน ยกเวน
บุคลากรผูใหบริการ มีระดับความคาดหวังไมแตกตางกัน
ปจจัยความคาดหวังดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหว ในการมา
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ดวยตัวเองมากที่สุด ในสวนของปจจัยความคาดหวังดานสิ่ง
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
โดยไมลังเลใจมากที่สุด
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Abstract

This study investigates the Expectations and Satisfaction of Tourists with Disabilities
Influencing Their Decision to Visit Mae Hia Municipality, Chiang Mai. It also examines tourists'
expectations with mobility disabilities concerning the essential elements of tourists with mobility
disabilities influencing the travel decisions to the tourist attractions in the mentioned area. This study
is survey research collecting data from 416 respondents. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, one-way ANOVA analysis, and multiple linear
regression techniques.
The results found that the majority of the respondents was female, age between 51-60 years
old, had an education level lower than the bachelor's degree, with an impaired movement of the
body such as hands, arms or legs, but they are still able to carry out main activities of the daily life.
With the expectation of tourists with disabilities in Mae Hia municipality, Chiang Mai province, the
findings indicated that the highest expectation was accessibility, followed by public and private
amenities and tourist attractions like the price and human resources, respectively.
Tourists with disabilities based on the different genders had shared similar expectations on
the tourist attractions, public and private amenities, accessibility, human resources, and prices. People
with disabilities of different ages had various expectations on the tourist attractions, public and private
amenities, accessibility, human resources, and prices. For tourists with mobility disabilities having a
different education level, they had diverse expectations on the tourist attractions, public and private
amenities, accessibility, human resources, and price.
The price factor was also found to affect travelers with disabilities' decisions to visit Mae Hia
municipality's tourist sites, Chiang Mai province. Regarding expectations on the tourist attractions, the
findings revealed that they do not hesitate to visit the site.
Keywords: Expectation, Satisfaction, Decision, Tourist with disabilities
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
นักทองเที่ยวผูมีปญหาดานการเคลื่อนไหวถือเปนอีกตลาดที่นาสนใจ จากผลการศึกษามากมายในประเทศ
ออสเตรเลีย อเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวกลุมคนพิการกำลังจะกลายเปนตลาด
ที่สำคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน มีนักทองเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เปนผูพิการทั้งสิ้นประมาณ 11% ของจำนวน
นักทองเที่ยวทั้งหมด ในป ค.ศ.2009 สหราชอาณาจักรมีนักทองเที่ยวภายในประเทศประมาณ 12% ที่เปนผูพิการหรือ
มีอาการทางสุข ภาพชนิดถาวร รวมถึง ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา นักทองเที่ยวพิการหรือมีปญหาดา นการ
เคลื่อนไหวใชเงินเฉลี่ย 13.6 พันลานเหรียญสหรัฐในการทองเที่ยวในแตละป (UNWTO, 2016)
สำหรับกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว ดวยขอจำกัดทางการเคลื่อนไหวของรางกายทำใหประสบปญหาและ
อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว ทั้งนี้ ปญหาสวนใหญของผูพิการเหลานั้นไมไดเกิดจากสภาพความพิการ แตเกิดจาก
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไมเอื้ออำนวยในกางทองเที่ยว (พิทักษ ศิริวงศ และ ปทมอร เส็งแดง, 2011)
นอกจากนั้น ความเทาเทียมของผูพิการซึ่งเปนประโยชนดานสังคม ก็ควรตองนำมาพิจารณาเชนกัน ทั้งนี้
องคการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติหรือ UNWTO ไดกำหนดใหมีจริยธรรมสากลเพื่อการทองเที่ยวหรือ Global
Code of Ethics for Tourism เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยในสวนของ Article 7:
Right to tourism กำหนดใหมีการสงเสริมและอำนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวสำหรับ ครอบครัว เยาวชน
นักเรียน ผูสูงอายุและคนพิการ (UNWTO, 2011) ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโลก
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(Global Sustainable Tourism Criteria) สำหรับแหลงทองเที่ยวหรือ GSTC-D ขอ A8 ซึ่งกำหนดใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนจะตองมีการสงเสริมการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวล (Access for All) โดยแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวกจะตองเอื้ออำนวยใหบุคคลที่ทุพลภาพหรือผูที่มีขอจำกัดดานสภาพรางกาย ทั้งนี้ เพื่อใหเขาสามารถไดรับ
ประโยชนจากการทองเที่ยวไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม (Global Sustainable Tourism Council, 2013)
จากเหตุการณขางตน เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของ Accessible Tourism for all สำหรับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในป พ.ศ.
2560 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจำนวนถึง 35,381,210 คน กอใหเกิดรายได
จำนวน 1,824,024 ลา นบาท โดย 5 จัง หวัดแรกที่มีน ักท องเที ่ย วตา งชาติ เดิน ทางมาทองเที่ ยวมากที่ ส ุด ไดแ ก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงใหม ตามลำดับ (กระทรวงทองเที่ยวและ
กีฬา, 2017) จะเห็นไดวา หากไมนับกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตภาคใตแลว จังหวัดเชียงใหมถือเปนจังหวัดเดียว
ในเขตภาคเหนือ ที่ติดอันดับ 5 อันดับแรก แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ
จังหวัดเชียงใหมถือเปนจังหวัดที่เหมาะสำหรับนักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบความเปนธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยว
หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวชนเผา สวนสัตวขนาดใหญ สวนสัตวกลางคืน พิพิธภัณฑ
สัตวน้ำ สวนดอกไมขนาดใหญ วัดที่มีสถาปตยกรรมลานนาที่สวยงาม เปนตน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2562 :
ระบบออนไลน)
นอกจากนั้น จังหวัดเชียงใหมยังไดชื่อวาเปนจังหวัดที่ผูสูงอายุชาวตางชาติตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเปน
จำนวนมากอยางตอเนื่องอีกดวย (ธีร ตีระจินดา และ สมบัติ กาญจนกิจ, 2557) และกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ยัง
เลือกใหจังหวัดเชียงใหม เปน 1 ใน 9 เสนทางการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All) ภายใตชื่อ
เสนทางวา “เสนทาง Exotic Lanna: Chiang Mai” เพื่อเปนเสนทางตนแบบที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดทุกกลุม
อยางเทาเทียม (The Tourism Authority of Thailand, 2017 : Online)
หนึ่งในเขตปกครองที่มีความสำคัญตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ไดแก เขตเทศบาลเมืองแม
เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหมหลายแหง และสวนใหญเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สรางขึ้นโดยภาษีของประชาชน เชน อุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งบริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) และเชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
จึงควรคาอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและผู
พิการทางการเคลื่อนไหว และใหเปนตัวอยางอันดีในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ซึ่งกำหนดใหสถานที่ของหนวยงานของรัฐ ใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อใหคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชน รวมถึงการยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
อีกดวย
ดังนั้น การที่หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในแตละแหลงทองเที่ยวจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการรองรับ
นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความจำเปนตองใชองคความรูจาก
การศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการวางแผนนโยบายในสวนที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมักมุงไปที่การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเที่ยว เชน เรณุกา รัชโน (2550) มีการ
ประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม เปนตน แมในสวนของการศึกษาที่มีความใกลเคียง
และเปนการศึกษาที่มีแหลงทองเที่ยวของเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนหนึ่งในพื้นที่
ศึกษา เชน การศึกษาของ กรวรรณ สังขกรและคณะ (2553) ซึ่งทำการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวแบบ
Slow Tourism ในภาคเหนือตอนบนที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ แตก็เปนการศึกษาที่มุงไปเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุเทานั้น ไมไดมีการศึกษาสำหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหวกลุมอายุอื่นๆ เอาไวดวย
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นอกจากนั้น จากที่องคการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติหรือ UNWTO ไดนำเสนอวา องคประกอบ
พื้นฐานของแหลงทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว (UNWTO, 2007) จึงทำใหนักวิจัยเห็น
วา ยังมีสิ่งที่ควรคนหาคำตอบอีกประเด็นหนึ่ง คือ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่มีตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ การศึกษาใน
ประเด็นดังกลาว ยังไมเคยมีนักวิจัยทานใดทำการศึกษาสำหรับแหลงทองเที่ยวของเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ ต.แม
เหียะ จ.เชียงใหมมากอน ผลของการศึกษาจะสามารถนำไปใชในการสรางแรงจูงใจใหกับผูมีอำนาจหนาที่ไดหันมา
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว ตลอดจน
ใหความสำคัญในการกำหนดนโยบายดานการตลาดและประชาสัมพันธสำหรับกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุและผู
พิการทางการเคลื่อนไหวในแหลงทองเที่ยวของเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ ต.แมเหียะ จ.เชียงใหม ไดอยางเปนรูปธรรม
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคประกอบของแหลงทองเที่ยว
เพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม ซึ่งเปนกระแสสำคัญของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของโลก และเปนการตอบโจทยการสรางจริยธรรมดานการทองเที่ยวตามแนวทาง Global Code of Ethics
for Tourism ของ UNWTO และเปนไปตามแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโลกของสภาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนโลกหรือ GSTC อยางแทจริง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีตอองคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีตอองคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
3.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ของ
นักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว
4.เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานผู
พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ
จังหวัดเชียงใหม
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรของการศึกษา ไดแก กลุมนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหว
ชาวตางประเทศ ซึ่งไดมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม โดยกำหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา,
2549, หนา 74) ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 416 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกำหนด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถามหรือ Questionnaire เปนเครื่องมือสำหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยพัฒนาเครื่องมือมาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 4 ตอน
ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลประชากรศาสตร แบบสอบถามกำหนดใหตอบ
คำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในลักษณะ Checklist ที่เปนแบบสอบถามปลายปด ตอนที่ 2
ความคาดหวังและความพึงพอใจดานองคประกอบพื้นฐานเพื่อรองรับผูพิการทางการเคลื่อนไหวของแหลงทองเที่ยว
โดยแบงออกเปน ดานสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง
บุคลากรผูใหบริการ และดานราคา ทั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มีการวัดและการกำหนดน้ำหนักคะแนนตามแบบของ
ลิเคอรท (Likert Scale) ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม จากความคิดเห็นของผูพิการทางการเคลื่อนไหวของแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มีการวัด
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และการกำหนดน้ำ หนักคะแนนตามแบบของลิ เคอรท (Likert Scale) และตอนที่ 4 : ขอเสนอแนะในการพั ฒ นา
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม เเปนคำถาม
ปลายเปด (Opened-response question)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวดานองคประกอบ
ของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ผลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการทางการ
เคลื่อนไหวดานองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 416 คน ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวามีรายละเอียดดังนี้ เพศ กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 57.0 และเพศชายจำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ 43.0
ตามลำดับ อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 51-60 ป จำนวน 111 คน คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือ อายุ 31-40
ป จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 25.0 อายุ 21-30 ป จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 22.8 อายุ 41-50 ป จำนวน 53
คน คิดเปนรอยละ 12.7 อายุ มากกวา 60 ป จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.1 และอายุต่ำกวาหรือเทากับ 20 ป
จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.6 ตามลำดับ ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา
ตรี จำนวน 278 คน คิดเปนรอยละ 66.8 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.2 และ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 10.8 และปริญญาเอก จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ1.2 ตามลำดับ
1.4 ทานมีระดับความผิดปกติในการเคลื่อนไหวระดับใด กลุมตัวอยางสวนใหญมีความผิดปกติในการ
เคลื่อนไหว มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเคลื่อนไหวลำตัว มือ แขน หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตร
หลักในชีวิตประจำวันได จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา มีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกาย
ที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน แตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 32.2 มีการ
สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันนอยกวา
ครึ่งตัว หรือแขน ขา นอยกวา 2 ขาง จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.0 มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว
มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันครึ่งตัว หรือ แขน ขา เพียง 2 ขาง จำนวน 18
คน คิดเปนรอยละ 4.3 และมีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเปนในการประกอบ
กิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันมากกวาครึ่งตัว หรือ แขน ขา มากกวา 2 ขาง จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวดานองคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมความ
คาดหวัง อยูในระดับ ปานกลาง โดยจำแนกตามรายขอ คือ ดานความสามารถในการเขาถึง ใหความสำคัญเปนอันดับ 1
รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานราคา และดานบุคลากรผูใหบริการ มี
เปนอันดับสุดทาย
3. ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวดานองคประกอบของแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก โดยจำแนกตามรายขอ ไดแก ดานความสามารถในการเขาถึง ใหความสำคัญเปนอันดับ 1
รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานบุคลากรผูใหบริการ และดานราคา มีให
ความสำคัญเปนอันดับสุดทาย
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4. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัด
เชียงใหม ของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัด
เชียงใหม พบวา ภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยจำแนกตามรายข อได ดัง นี ้ ตัดสิน ใจมาทองเที ่ย วด ว ยตั ว เอง ให
ความสำคัญเปนอันดับ 1 และไมมีความลังเลใจในการตัดสินใจมาทองเที่ยว ใหความสำคัญเปนอันดับ 2
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.1 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูพิการทางการเคลื่อนไหวดาน
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม จำแนก
ตามระดับเพศ อายุ การศึกษา ทานมีระดับความผิดปกติในการเคลื่อนไหวระดับใด ดานเพศ พบวาทั้ง 5 ดานไม
แตกตางกัน ดานอายุ พบวา แตกตางกันทั้ง 5 ดาน ดานระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสิ่ง
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานราคา และดานบุคลากรผู
ใหบริการ ไมแตกตางกัน และดานระดับความผิดปกติในการเคลื่อนไหวระดับใด พบวา แตกตางกันทั้ง 5 ดาน เนื่องจาก
คา Sig นอยกวา 0.05 ตามลำดับ
5.2 ความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อ
รองรับผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยความคาดหวัง ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ดวยตัวเอง และในดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง
ดานบุคลากรผูใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ
จังหวัดเชียงใหม
5.3 ความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อ
รองรับผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมมีความลังเลใจในการเลือกมาทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยความคาดหวัง ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยว และดานราคา มีอิทธิพลตอความความคาดหวังตอการตัดสินใจไมมีความลังเลใจ และในดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานบุคลากรผูใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอความความคาดหวังตอการตัดสินใจ
ไมมีความลังเลใจในการเลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
อภิปรายผล
1. จากผลวิจัยความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานนั้น ดานที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังมาที่สุด คือดานความสามารถในการเขาถึง
รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งสอดคลองกับ The Official tourist board for England (2015) ซึ่งนำเสนอ
วานักทองเที่ยวที่มีความพิการหรือมีปญหาดานการเคลื่อนไหว มีความตองการในการเดินทางทองเที่ยวเฉกเชนเดียวกับ
นักทองเที่ยวทั่วไป นั่นคือเหตุผลวาทำไมนักทองเที่ยวเหลานั้นถึงคนหาสถานที่ทองเที่ยวที่จะไปและคนหาขอมูล
ทางเลือกตางๆ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวนั้น ทั้งการเดินทาง ที่พัก และความเปนไปไดในการ
เดินทางในสถานที่ทองเที่ยวนั้นกอนจะจบทริป และแบงปนประสบการณกับเพื่อนและคนอื่นๆ สำหรับผูสูงอายุและผู
พิการการคนหาแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสมอาจตองใชเวลามากขึ้น แมวาแตละกระบวนการในการเดินทางจะมีความ
ยากงายแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคล แตโดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวเหลานั่นตางมีความ
ตองการบางสิ่งบางอยางที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทาง ปาย และการจัดการขนสงสาธารณะ
2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อรองรับผู
พิการทางการเคลื่อนไหวของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม จากการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก โดยจำแนกตามรายขอ ดังนี้ ดานความสามารถในการเขาถึง ใหความสำคัญเปนอันดับ
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1 รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานบุคลากรผูใหบริการ และดานราคา
ใหความสำคัญเปนอันดับสุดทาย ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องการ
กําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น
เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2555 ขอ 5 อาคารหรือสถานที่ของหนวยงานของรัฐ องคกร
เอกชน หรือองคกรอื่นใดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งแหลงทองเที่ยวสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม เปนแหลงทองเที่ยว
ที่บริหารโดยองคกรของรัฐ
3. การตัดสิน ใจเลือกมาทองเที่ยวในแหลง ทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จัง หวัดเชียงใหม ของ
นักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยจำแนกตามรายขอไดดังนี้ ทาน
ตัดสินใจมาทองเที่ยวดวยตัวเอง ใหความสำคัญเปนอันดับ 1 และไมมีความลังเลใจในการตัดสินใจมาทองเที่ยว ให
ความสำคั ญ เป น อั น ดั บ 2 ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ The Official tourist board for England (2015) ที ่ น ำเสนอว า
นักทองเที่ยวที่มีความพิการหรือมีปญหาดานการเคลื่อนไหว มีความตองการในการเดินทางทองเที่ยวเฉกเชนเดียวกับ
นักทองเที่ยวทั่วไป นั่นคือเหตุผลวาทำไมนักทองเที่ยวเหลานั้นถึงคนหาสถานที่ทองเที่ยวที่จะไปและคนหาขอมูล
ทางเลือกตางๆ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวนั้น ทั้งการเดินทาง ที่พัก และความเปนไปไดในการ
เดินทางในสถานที่ทองเที่ยวนั้นกอนจะจบทริป และแบงปนประสบการณกับเพื่อนและคนอื่นๆ
4. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อรองรับ
ผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขต
เทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยความคาดหวัง ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเอง และ
ในดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานบุคลากรผู
ใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
สอดคลองกับ UNWTO (2007) ที่นำเสนอวาแหลงทองเที่ยวมีองคประกอบพื้นฐาน (The Basic Elements of the
Tourist Destination) หลายอยาง ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวและสามารถตอบสนอง
ความตองการของพวกเขาเมื่อไดมาถึง ซึ่งรวมถึงปจจัยดานราคา ปจจัยอื่น ๆ ซึ่งคุณภาพขององคประกอบเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทาง
5. ความคาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อรองรับ
ผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมมีความลังเลใจในการเลือกมาทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยความคาดหวัง ดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว
และดานราคา มีอิทธิพลตอความความคาดหวังตอการตัดสินใจไมมีความลังเลใจ และในดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ดานความสามารถในการเขาถึง ดานบุคลากรผูใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอความความคาดหวังตอการตัดสินใจไมมีความ
ลังเลใจในการเลือกมาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสอดคลองกับ UNWTO (2007) ที่
นำเสนอวาแหลงทองเที่ยวมีองคประกอบพื้นฐาน (The Basic Elements of the Tourist Destination) หลายอยาง
ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวและสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาเมื่อได
มาถึง ซึ่งรวมถึงปจจัยดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว และดานราคา และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งคุณภาพขององคประกอบ
เหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทาง
ขอเสนอแนะ
(1) จากผลวิจัยซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานความสามารถในการเขาถึง รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
เปน 2 ปจจัยที่นักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหวของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม
ใหความคาดหวังสูงสุด ประกอบกับผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในปจจัยดาน
ภาคบรรยาย
603

ความสามารถในการเขาถึง เปนอันดับ 1 รองลงมา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความสามารถในการ
เขาถึง และสิ่งอำนวยความสะดวก เปนจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม ที่สอดคลอง
กับความคาดหวังของกลุมนักทองเที่ยวผูพิการ แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลการวิจัยในสวนของความคาดหวัง
ของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อรองรับผูสูงอายุและผูพิการทางการ
เคลื่อนไหว ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา ปจจัยความคาดหวัง ดานราคา มีอิทธิพลตอความความคาดหวังตอการตัดสินใจดวยตัวเองที่
เลือกมาทองเที่ยว จากผลจากการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นควรใหองคกรจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination
Management Organizations) ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานของรัฐ ควรเพิ่มความเขมขนในการประชาสัมพันธหรือสราง
การรับรูเกี่ยวกับจุดแข็งในเรื่องความสามารถในการเขาถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวไดรับรูดวย ซึ่ง
อาจจะสงผลตอการนักทองเที่ยวที่ตัดสินใจมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
(2) จากผลวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจนอยที่สุด แตกลับ
เปนปจจัยคาดหวังที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางดวยตัวเองที่เลือกมาทองเที่ยว และไมมีความลังเลใจในการเลือก
มาทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม มากที่สุด จากผลการวิจัยดังกลาว นักวิจัยจึงเห็นควรให
องคกรจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Organizations) ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานของรัฐ ไดมี
การพิจารณานโยบายในการกำหนดราคาสำหรับตลาดกลุมผูพิการทางการเคลื่อนไหว หรือสรางมูลคาเพิ่มดวยการ
พัฒนาองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งอาจจะสงผลตอการนักทองเที่ยวที่ตัดสินใจมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึ ก ษา เรื ่ อ ง ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที ่ ย วผู  พ ิ ก ารทางการเคลื ่ อ นไหวด า น
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึงสำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อใหผลที่ครบถวนควรเปนขอมูลแบบเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเชิง
ปริมาณ ทำใหเขาใจในความแตกตางมากยิ่งขึ้น หรือ การศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยว
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบ Focus Group Interview ซึ ่ ง เป น การศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในดานลึกในดานตางๆ ที่สะทอนศักยภาพขององคประกอบของแหลงทองเที่ยวเพื่อการเขาถึง
สำหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม และเพิ่มองคความรูที่ใหกับองคกรหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของไดนำมาใชประโยชนตอไปในอนาคตดวย
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จสมบูรณไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาชี้แนะและชวยเหลืออยางดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารย ดร. อัศวิน แสงพิกุล ผูอำนวยการหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคำแนะนำและตรวจแกไขขอบกพรองมาโดยตลอดตั้งแต
เริ่มตนจนสำเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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