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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.20) ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในปริญญาตรี (ร้อยละ 54.00) ประกอบอาชีพข้าราชการบ านาญ (ร้อยละ 
40.50) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15 ,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 36.20) ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวมา
อันดับท่ีหนึ่ง จ านวนวันท่ีมาท่องเท่ียว 1 วันมาเป็นอันดับหนึ่ง ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวนิยม
เดินทางท่องเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือกเดินทางกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่ง เหตุผลท่ี
เลือกเนื่องจากช่ือเสียงของจังหวัดและการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวประมาณการแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง1,001 - 5,000 บาท และระดับคิดเห็นด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด4P’s ของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุต่อการการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.91) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (X= 4.15) รองลงมาคือ ด้านสถานท่ี
อยู่ในระดับมาก (X= 4.07) ด้านราคาอยู่ในระดับมาก (X= 3.99) และน้อยท่ีสุดคือด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (X= 3.92)  
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,พฤติกรรมนักท่องเท่ียว, ผู้สูงอายุ, ส่วนผสมทางการ 4P’S 
                                                             
1 อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี pookie1500@hotmail.com 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the tourism behavior of 
elderly tourists in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2) to study the marketing 
factors affecting the decision to choose to travel in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province of the elderly This researchers use qualitative and quantitative methods.
 The results showed that the majority of respondents were female (56.20%). 
Most of the education level was in bachelor's degree (54.00%). The civil servants 
were pensioners (40.50%). Most of them had monthly income between 15,001. - 
20,000 baht (36.20 percent).  Behavior of elderly tourists traveling to travel in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya found that most elderly tourists come to travel in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya with the objective of traveling first. Number of days to come 1 day to 
come first The most popular travel time during the weekend. Choose to travel with 
the Mang family. The reason for choosing because of the reputation of the province 
and not too far from Bangkok, Travel expenses, each estimate is between 1,001 - 
5,000 baht. And the 4P marketing mix opinions of many Thai tourists towards                 
the selection of tourist destinations in the case of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
4 aspects in the overall picture were at a high level (X= 3.91) When considering that 
it is detailed, it is found that the product is at a high level (X= 4.15), followed by the 
highest level (X= 4.07). At the high level (X= 3.99) and the least is the distribution 
channel (X= 3.92) 
 
Keywords : Decision , traveler's behavior, elderly people, marketing mix 
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บทน า  
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น                 

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2556 โดย มสผส. (2015,ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า 
“ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)”               
โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากร
ท่ีอยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 
จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่ีประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลด
ภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท าให้
จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายหน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญ
กับการดูแลผู้สูงอายุท่ีก าลังจะมีมากขึ้นในอีกไม่ช้าโดยผู้สูงอายุตามประราชบัญญัติ พ.ศ. 2541               
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรา 3 ผู้สูงอายุ หมายความว่า บุคคล             
ซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

ท้ังนี้การท่องเท่ียวเป็นถือเป็นส่ิงหนึ่งท่ีส าคัญในสังคมปัจจุบัน ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มท่ีมีเวลาใน
การท่องเท่ียวและก าลังในการใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (2014,ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นอีกตลาด
หนึ่งท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีท าให้
ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต่ าลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและ
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อน หรือเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่า
นักท่องเท่ียววัยอื่นๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่อง
ทางการท่องเท่ียวตลาดใหม่เนื่องจากเป็นตลาดท่ีมีคุณภาพและมีก าลังซื้อในการท่องเท่ียวสูงกว่าตลาด
ท่ัวไป 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ จึงจัดท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวของผู้สูงอายุกรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน ามาพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวในล าดับถัดไป 
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วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.เพื่ อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของผู้สูงอายุ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรม
กลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการ
ส ารวจครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2559 
จ านวน 7,216,514 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 25660 ,ออนไลน์) โดยใช้สูตรของ                   

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
1. เพศ  
2. ระดับการศึกษา  
3. อาชีพ  
4. รายได้ต่อเดือน 

พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สงูอายุที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ของผู้สูงอายุ 

ปัจจัยทางการตลาด 4P’s 4 ด้าน  
1. ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ด้านสถานท่ี 
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% เท่ากับ 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) 
โดยเป็นการแจกแบบสอบถามโดยไม่เฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของแบบสอบถามได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ลักษณะเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 12 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด 4P’s ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้สูงอายุ  4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                    
ด้านสถานท่ีและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านจ านวน 16 ข้อ 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 
2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจากเอกสารได้แก่  

บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการศึกษา  

2. ก าหนดขอบเขตในส่วนของเนื้อหาในค าถามท่ีเลือกใช้ เพื่อครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ท่ีได้ 
น ามาใช้ในการศึกษา 

3. สร้างแบบแบบสอบถามและให้ ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูก ต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 

4. วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ
ชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

5. น าข้อมูลท่ีได้มาท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.20) ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในปริญญาตรี (ร้อยละ 54.00) ประกอบอาชีพข้าราชการบ านาญ (ร้อยละ 
40.50) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 36.20)  
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ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นด้านส่วนผสมทาง
การตลาด 4P’s ของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุต่อการการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (X = 4.15) รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีอยู่ในระดับ
มาก (X= 4.07) ด้านราคาอยู่ในระดับมาก (X= 3.99) และน้อยท่ีสุดคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(X = 3.92)  
 
อภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ พบว่า พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเท่ียวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวหรือพักผ่อนมาอันดับท่ีหนึ่ง 
จ านวนวันท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน 1 วันมาเป็นอันดับหนึ่ ง ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวนิยม
เดินทางท่องเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห์ และเลือกเดินทางกับครอบครัวมา เป็นอันดับต้น ส่วนเหตุผลท่ี
เลือกมาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากช่ือเสียงของจังหวัดและการเดินทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ มากนัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวประมาณการแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง 1,001 
- 5,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเท่ียวชาวไทย  (2558,บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า เหตุผลที
นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพื่อมาพักผ่อน โดยนักท่องเท่ียวตัดสินใจในการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวด้วยตัวเอง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาในวันหยุดสุดสัปดาห์ พาหนะในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ความถี่ในการท่องเท่ียว มากกว่า 6 ครั้ง/ปี ช่วงเวลาในการมา
เท่ียวส่วนใหญ่ ไปเช้า-เย็นกลับ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พักท่ีโรงแรม/ รีสอรท์ ค่า่ใช้จ่ายเฉล่ียในการ
ท่องเท่ียวแต่ละครั้งต่ ากว่า 10,000 ลักษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว
และญาติ และงานวิจัยของ อธิชา อัยยะศิริ (2558) เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ี
พักของนักท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านปัจจัยด้านสังคมและ
จิตวิทยามีแนวโน้มต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ในอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือด้านครอบครัว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียว ไ ด้แก่ พ่อแม่ สามี 
ภรรยา เป็นต้น 

ผลสรุปความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของผู้สูงอายุ 4 ด้าน พบว่า  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ / ทรัพยากรการท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าความหลากหลาย
ของสถานท่ีท่องเท่ียว หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมากท่องเท่ียว                
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มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การจัดรูปแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม และมีความน่าสนใจ 
รองลงมาคือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ                
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2014) ท าการวิจัยเรื่อง การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวครั้งแรกและ
นักท่องเท่ียวซ้ า ท่ีกล่าวว่าด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวพบว่า 
นักท่องเท่ียวท้ัง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของทรัพยากรการท่องเท่ียวคือ 
นักท่องเท่ียวครั้งแรกเห็นว่า “ความมี ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว” เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการเลือก
จังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวซ้ าเห็นว่า “กิจกรรมในแหล่ง ท่องเท่ียว 
มีความน่าสนใจ” เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด  

2) ด้านราคา พบว่า นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่า ค่าบัตรผ่านเข้าชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
มีราคาไม่สูงมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีราคาผู้สูงอายุ และราคาอาหาร ราคาของฝาก มีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณ์ สารอินมูล ซึ่งท าการวิจัย เรื่อง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอน
กลางคืน ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยให้ความส าคัญด้านราคาซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องของ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และริเพ็ญ ดาบเพชร (2014) ท าการวิจัยเรื่อง การเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวครั้งแรกและนักท่องเท่ียวซ้ า กล่าวว่า ราคาเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญท่ีน ามาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการท่องเท่ียว (Gooroochurn and 
Sugiyarto,2005 อ้างอิงใน ริเพ็ญ ดาบเพชร, 2014 หน้า 54)  และจากการศึกษาของ Lee กับ              
Var and Blain (1996 อ้างอิงใน ริเพ็ญ ดาบเพชร,2014 หน้า 54) พบว่า ส าหรับนักท่องเท่ียวบาง
กลุ่มราคาเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ี ส าคัญของนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือกสถานท่ี 
ท่องเท่ียวและแพ็คเกจการท่องเท่ียว (Package tour)   

3) ด้านสถานที่ พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความคิดเห็นต่อการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้สะดวก
มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การเข้าถึง ราอาหาร ท่ีพัก และรองลงมาคือ การมีพื้นท่ีรองรับในการ
จอดรถ และมีจอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ.(2559).ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงได้อยู่
ใกล้ในเขตชุมชนหรือท่ีมีการสัญจรไปมา ความน่าเช่ือถือของร้านค้าและสะดวกต่อผู้ซื้อ เช่น มีสินค้าท่ี
หลากหลายครบถ้วนในท่ีเดียวกัน 

4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าข้อท่ีส่งผลมาท่ีสุดเป็น
อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้โดยสะดวก รองลงมาคือ มีการบอก
ต าแหน่งสถานท่ีท่องเท่ียวในโปรแกรมแผนท่ีอย่างแม่นย า เช่น google map ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมาของ
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นักท่องเท่ียวชาวไทย  (2558,บทคัดย่อ) ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวด้วย
รถยน ต์ส่วนบุคคล ท้ั งนี้ เนื่ องจาก ในปั จจุบันนั ก ท่องเท่ียวสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ ยวกับ                       
แหล่งท่องเท่ียว อาทิ ท่ีต้ัง เส้นทางการเดินทางหรือ ท่ีพักแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า               
นักท่อง เท่ียวโดยส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านส่ือ อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก 

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต้องเริ่มให้ความส าคัญและใส่ใจกับกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงวัย 
เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อ แต่อาจจะไม่มีก าลังกายเนื่องจากอายุท่ีมากขึ้น การจัดสถานท่ี                  
โดยเฉพาะท่ีจอดรถ ทางลาดเดินขึ้นรถในบางแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคัญ รวมไปถึงค่าเข้าชมบ้าง
สถานท่ีไม่มีราคาส าหรับผู้สูงอายุ จึงอาจท าให้ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยไม่ตัดสินใจเดินทางท้ังเท่ียว 
ภาครัฐจึงต้องรณรงค์และให้ความส าคัญกับกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น 
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