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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำองค์ประกอบของกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
สำหรับผู้สูงอำยุ 2) พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ 3) ประเมินรูปแบบ
กำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ และ 4) ติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน่วยทดลอง ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล จำนวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แบบสอบถำมมีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.91 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุของแหล่งสถำนที่
ศึกษำออกเป็น 3 แหล่งคือ สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด, สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) และ
สถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ โดยผลที่ได้ศึกษำมีดังนี้ สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม
ประเภทวัด ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ 1) อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับกำรเดินเที่ยว 2) อุปกรณ์บรรยำย และ 3)
อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ 1) บรรยำกำศภำยใน
สถำนที่นวดด้วยกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ 2) ระบบเรียกฉุกเฉิน และ 3) สิ่งแวดล้อมภำยในสถำนที่นวดด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ และสถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท
ได้แก่ 1) บรรยำกำศในบริเวณที่พักด้วยกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ 2) ระบบเรียกฉุกเฉิน และ 3) สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่
พักด้วยกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆมำประยุกต์ใช้ โดยผลกำรวิจัยที่ได้กล่ำวข้ำงต้นจะเป็นควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนที่ได้ทำกำรศึกษำเพื่อ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
ผลกำรวิจัยครั้งนี้หน่วยงำนรำชกำรภำครัฐและเอกชนสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพื่อผู้สูงอำยุได้ พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุซึ่งเป็น
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจต่อไป
คาสาคัญ: รูปแบบ, กำรท่องเที่ยว, เชิงสุขภำพ, ผู้สูงอำยุ
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Abstract
This research is aimed to be: 1) studied the composition of the Model in Technology Management in
Health Tourism Industry for Elderly. 2) Develop the Model of Technology Management in Health Tourism Industry
for Elderly. 3) Evaluate the Model of Technology Management in Health Tourism Industry for Elderly and 4)
monitoring and evaluation of customer satisfaction of Technology management in Health Tourism Industry for
Elderly. These tourist attractive places are in an experimental unit test. The example used in specific approach data
analysis by sampling of 318 people. The instrument used in this study was questionnaire about Five-level Rating
Scale. The Questionnaire with the reliability of 0.91, the statistics used for data analysis were percentage, mean,
average, the standard deviation and factor analysis
The research results were as follows: The Model of Technology Management in Health Tourism Industry
for Elderly was found Three source of tourism resources which start with: 1) The Religious & Cultural approach
relaxation place which is Temple or Sanctuary is composed of three types of technology categories which are:
Safety Aid accessories or device for Walking, Presentation or Introducing tools and equipments for History description
and emergency call equipment. 2) The relaxation of the massage place (Spa) consists of three technology categories:
The atmosphere on site massage (Fabricated by using various technological applications), Emergency call system
and The environmental on site massages (Fabricated by using various technological applications). 3) Resort type in
relaxing accommodation consists of three categories: the atmosphere in the area (Fabricated by using various
technological applications), emergency call systems and the environment in the area (Fabricated by using various
technological applications). And the above result will be the fundamental needed for improving the Tourism
Industry for Elderly accordingly.
The results of this research, the government agencies and the private sector can be applied to the
integrated management of health tourism for the elderly. As well as can be the guide line for business development
in health tourism for the elderly in order to formulate the strategy to be a high performance organization with
efficiency and effectiveness and create the competitive advantage to the business in the future.
Keywords: Model, Tourism, Health, Elderly.

บทนา
ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุนั้น ควำมต้องกำรและพฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ และกำรสร้ำงหลักเบื้องต้นที่จะประกอบธุรกิจเชิงสุขภำพในอนำคต เป็นประเด็นที่นักบริหำรจัดกำรให้ควำมสนใจเพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทำงพัฒนำธุรกิจต่อไป (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2554 : ออนไลน์)
โดยทั่วไปปัญหำของกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ จำแนกได้เป็นเรื่องของกำร
แข่งขันสูงในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทย งบกำรลงทุน-กำรจัดกำรไม่เพียงพอ ควำมทันต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้ำนปัจจัยภำยใน
และปัจจัยภำยนอกที่จะส่งผลต่อควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นได้ กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงด้ำนท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในรูปของกำร
ให้บริกำรสปำหรือบริกำรทำงกำรบริบำล (พยำบำล) ให้แก่ผู้สูงอำยุ และกำรขำดประสบกำรณ์และควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เมื่อประเทศประสบภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ
สำมำรถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลำทีร่ วดเร็วกว่ำภำคผลิตและบริกำรอื่นๆ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2554 : ออนไลน์)
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โดยอำศัยทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ และวิถีกำรดำรงชีวิตของคนไทยที่มีเอกลักษณ์ของควำมเป็นสยำม
ประเทศในอดีตกำลตรำบกระทั่งถึงปัจจุบัน กลิ่นอำยอัตลักษณ์ของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็งให้นักท่องเที่ยวจำกต่ำงแดนหรือ
แม้แต่คนในประเทศมีควำมต้องกำรท่องเที่ยวในประเทศมำกขึ้นในรูปแบบต่ำงๆตำมกระแสนิยมของแต่ละช่วงเวลำหรือตำมเทศกำล
ต่ำงๆ ซึ่งจะถือได้ว่ำเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศมำกขึ้นอย่ำงไร้ควำมสงสัยในกำรที่จะต้องพัฒนำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้นไปกว่ำปัจจุบัน แต่อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีแนวโน้มกำรแข่งขันรุนแรงขึ้นตำมลำดับ
(สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557) และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีควำมอ่อนไหวง่ำยจำกปัจจัยลบทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศโดยไม่อำจหลีกเลีย่ งได้ สถำนกำรณ์และผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงที่เป็นควำมท้ำทำยต่อกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยเริ่มจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำรนำเสนอด้ำนกำรท่องเที่ยวผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรออนไลน์ต่ำงๆที่เข้ำถึงตัวผู้บริโภคอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อีกทั้งวิธีกำรนำเที่ยวที่เปลี่ยนไปจำกกำรเดินทำงเป็นคณะใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นกำรเดินทำงเชิงเดี่ยว
มำกขึ้น บุคลำกรที่จะต้องมีทั้งควำมสำมำรถเชิงคุณภำพและมีคุณธรรมมำกขึ้นเพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนยุคของกำรพัฒนำคนและ
พัฒนำประเทศ เทคโนโลยีต่ำงๆที่มีนวัตกรรมมำกขึ้นโดยบุคลำกรในด้ำนนี้ต้องได้รับกำรพัฒนำเพื่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำกับ
ประเทศคู่แข่งในอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มีผลกระทบกับประเทศไทยดังเช่น ประเด็นผลกระทบด้ำน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ควำมถดถอยของเศรษฐกิจโลก กำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลำยศูนย์กลำง กำรขยำยตัวของขั้วอำนำจทำง
เศรษฐกิจใหม่ อำทิ บรำซิล รัสเซียอินเดีย และจีน ส่งผลต่อกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำงๆ (National Statistical
Office, 2014)และกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดกำรเงินของโลกที่ก่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน สินค้ำและบริกำร กำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนำกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงรุกและเตรียมควำมพร้อมต่อกำรผันผวนของค่ำเงิน รวมทั้ง
จะต้องพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่ำง ๆ ประเด็นผลกระทบด้ำนสังคม กำรให้ควำม
สนใจกับชุมชน มรดกทำงวัฒนธรรมและกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
นักท่องเที่ยวให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอำด มีกำรรักษำสภำพแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำง
เหมำะสม (Tourism Authority of Thailand, 2014) ประเด็นผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงจำกฝีมือมนุษย์ เช่นกำรเปลีย่ นแปลง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มปัญหำโลก
ร้อน ภำวะภัยธรรมชำติและควำมเสื่อมโทรม ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมำกขึ้น จะเป็นภัยคุกคำมให้ต้องปรับ
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ให้สำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงทำงฐำนทรัพยำกรและควำมสมดุลของระบบนิเวศเพื่อพร้อมรับ
ผลกระทบ กำรมีนโยบำยกำรสร้ำงรถไฟควำมเร็วสูงเชื่ อมต่ อระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรทำลำย
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่ดีแต่ก็ส่งผลให้กำรคมนำคมเชื่อมต่อถึงกันสะดวกขึ้น จึงทำให้ผู้คนเกิดกำรหลั่งไหลเข้ำมำประเทศไทย
มำกขึ้นที่ยังคงมีสภำพสิ่งแวดล้อมที่พอสำมำรถอยู่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียนทั้งในด้ำนแหล่งท่องเที่ยว
กำรเป็นอยู่ ค่ำครองชีพ ควำมปลอดภัย ฯลฯ ที่เอื้อต่อกำรเดินทำงมำพำนักในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีต่ำงๆเป็นเครื่องมือสื่อ
สำรสนเทศในกำรท่องเที่ยว และพัฒนำอย่ำงรวดเร็วด้วยนวัตกรรมใหม่ๆทีเ่ กิดขึ้น รูปแบบของกำรท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มท่องเที่ยว
แบบอิสระ สนใจกำรท่องเที่ยวเฉพำะทำง เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health and Wellness Tourism) กำรท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย (Adventure Tourism) กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ (Sports Tourism) เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำกำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ในสถำนที่
ท่องเที่ยวที่ผู้สูงอำยุนิยมไปมำกที่สุด 3 ประเภท คือ 1) ประเภทของกำรบริกำรให้เกิดควำมสุขทำงใจ ด้วยกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นวัด สถำนปฏิบัติธรรม สถำนที่ทำงศำสนำ โดยในนิยำมให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ในอิริยำบถกำรนั่ง สถำนที่นั่งสมำธิ ได้ทำนอำหำร
พื้นเมืองที่ส่งผลดีต่อร่ำงกำยตำมไปด้วยกับกำรบำเพ็ญบุญหรือศึกษำประวัติศำสตร์ของแหล่งสำคัญ ๆ 2) ประเภทของกำรบริกำรให้
เกิดควำมสุขทำงกำย ด้วยกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสปำ (Spa) โดยนิยำมให้นักท่องเที่ยวได้ได้อยู่ในอริยำบทกำรนวด ในทีๆ่ เป็น
กำรนวดแผนโบรำณ นวดเพื่อสุขภำพ และศึกษำระบบควำมปลอดภัยต่ำงๆ และ 3) ประเภทของกำรบริกำรให้เกิดควำมสุขทำงกำย
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และสุขอนำมัย ด้วยกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่พัก (Resort) โดยนิยำมให้นักท่องเที่ยวได้ได้อยู่ในอริยำบทกำรนอน หลังจำก
ควำมเหนือ่ ยล้ำที่ได้ท่องเที่ยงมำตลอดทั้งวัน ด้วยกำรศึกษำถึงลักษณะของที่พัก ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอำยุ

วิธีการศึกษา
งำนวิจัยนีม้ ุ่งศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุโดยแบ่งขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
1.1 บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กรมกำรท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตำรวจท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุข ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เมืองพัทยำ
1.2 มัคคุเทศก์นำเที่ยวในเขตเมืองพัทยำได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมกำร
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ในเขตเมืองพัทยำ
1.3 นักท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอำยุซึ่งอำยุ 60 ปี ขึ้นไป
1.4 บุคลำกรในภำคธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบและเจ้ำ หน้ำที่ กลุ่มธุรกิจกำรท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจกำรค้ำ กลุ่ม
คมนำคม และกลุ่มบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษำเทคโนโลยีใ นอุ ตสำหกรรมกำรท่อ งเที่ย วเชิงสุ ข ภำพส ำหรั บ ผู้สู งอำยุ สถำนกำรณ์ กำรด้ ำนสำธำรสุ ข
สถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ และกำร
สร้ำงยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variables)
1. รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
1.1 สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด
1.2 สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa)
1.3 สถำนที่พั ก ตำกอำกำศประเภทรีส อร์ ท (Resort)
ทุกระดับ
2. ประเมิ น รู ป แบบกำรพั ฒนำกำรจั ดกำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ

กำรทดลองและประเมินผลของรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
1. สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด
 อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับกำรเดินเที่ยว
 อุปกรณ์บรรยำย
 อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน
2. สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa)
 บรรยำกำศภำยในสถำนที่นวด
 ระบบเรียกฉุกเฉิน
 สิ่งแวดล้อมภำยในสถำนที่นวด
3. สถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ
 บรรยำกำศในบริเวณที่พกั
 ระบบเรียกฉุกเฉิน
 สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พัก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัยเรือ่ งรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุ
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2.2 ขั้นตอนการวิจัย
กำรดำเนินงำนวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
1.1 แบบของกำรวิจัย เป็นกำรวิจัยแบบเชิงสำรวจ (Survey Research)
1.2 ประชำกร และหน่วยวิเครำะห์ได้แก่ ผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 3 ประเภท คือ 1) สถำนที่ท่องเที่ยว
เชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด 2) สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) 3) สถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort)
ทุกระดับ
1.3 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงและแผนกำรสุ่มตัวอย่ำง
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaire)
แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรศึกษำองค์ประกอบของกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรั บ
ผู้สูงอำยุ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพส่วนบุคคลและ 2) เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข สถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหำ
และอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ในแบบสอบถำมมีมำตรวัด 5 ระดับ โดยแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย
ดังตำรำงที่ 1
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1.6 เกณฑ์กำรประเมินค่ำระดับควำมคิดเห็น
ตารางที่ 1 ตำรำงแสดงค่ำระดับควำมคิดเห็น
ระดับคะแนน
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายความ
มีควำมคิดเห็นมำกที่สุด
มีควำมคิดเห็นมำก
มีควำมปำนกลำง
มีควำมคิดเห็นน้อย
มีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด

ตอนที่ 2 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
กระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ โดยใช้กำร
สนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)ใช้ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อมูลในประเด็นปัญหำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำองค์ประกอบของกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรที่เที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สงู อำยุ ผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ผู้ประกอบกำรกลุ่มธุรกิจกำรท่องเที่ยว และกลุ่มบริกำรด้ำนสำธำรณสุขผู้สูงอำยุ เป็นต้น วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อคิดเห็น
จำกกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่ได้สนทนำกัน
ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สงู อำยุตำมองค์ประกอบที่ได้ศึกษำมำแล้ว
ตอนที่ 4 ถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
กำรถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ โดยใช้เอกสำร
เพื่อประกอบคำอธิบำยแบบตั วต่อตัวระหว่ำงผู้วิจัยกับหน่วยทดลอง และติดตำมประเมินผลหลัง จำกนั้น เป็นระยะเวลำ
1 เดือน
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2.3 กระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนจะได้ผลผลิต (Output) แต่ละขั้นตอนดังนี้ (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ตำรำงแสดงกระบวนกำรวิจัยแต่ละขั้นตอนจะได้ผลผลิต (Output)
วิธีการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึ ก ษำองค์ ป ระกอบของกำรจั ด กำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
สำหรับผู้สูงอำยุ
ตอนที่ 2 พั ฒ นำรู ป แบบกำรจั ด กำรเทคโนโลยี
อุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภำพส ำหรั บ
ผู้สูงอำยุ
ตอนที่ 3 ประเมิ นรู ปแบบกำรจั ดกำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
ตอนที่ 4 ถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยี
อุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภำพส ำหรั บ
ผู้สูงอำยุ

ผลผลิต (Output)
 ผลวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ
 ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
รูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ

ผลกำรประเมินกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุ
 ผลกำรถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอตุ สำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
สำหรับผู้สูงอำยุ
 ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผู้วิจัยนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุที่ท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ศึกษำ ได้แก่ 1) เพศ 2) อำชีพ 3) สุขภำพ
กำรช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น 4) อุปกรณ์ช่วยเรื่องสุขภำพและกำรเดิน และ 5) ระดับกำรศึกษำ
ตอนที่ 2 ผลวิเครำะห์องค์ประกอบ
ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของกำรพัฒนำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุแสดงดังตำรำงที่ 4, 5 และ6 ตำมลำดับ
ตารางที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในสถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด
องค์ประกอบ
ข้อความ
1
 กิจกรรมของผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท่องเที่ยวในบริเวณวัดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับกำร
ทำบุญเสริมสิริมงคลหรือควำมเชื่อทำงศำสนำ
 บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภำพหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวภำยใน
บริเวณ
2
 อุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอำยุ
 บุคลำกรของวัดคอยช่วยเหลือผู้สูงอำยุ เช่น กำรก้ำวข้ำมจุดข้ำม ขึ้น-ลงบันไดเป็นต้น
 สิ่งอำนวยควำมสะดวก และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท่องเที่ยว
 หำกพื้นที่วัดมีบริเวณกว้ำงหรืออยูท
่ ี่สูงควรมีระบบขนส่งผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท่องเที่ยวให้มีควำม
สะดวกสบำยและปลอดภัย
 มีบุคลำกรของวัดถ่ำยทอดควำมรู้ในจุดต่ำงๆ ของจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ
 ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบรรยำยหรือให้ข้อมูลสำคัญ
3
 กำหนดสถำนที่เพื่ อกำรศึ กษำข้อมู ลทำงประวั ติศำสตร์ ตำมลำดั บเนื้อหำหรื อเรื่ องรำวที่
ปรำกฏ
 กิจกรรมหรือพิธีกรรมทำงศำสนำเพื่อเสริมดวงหรือเสริมมงคลชีวิตเพื่อควำมสุขใจ

น้าหนักองค์ประกอบ
0.461
0.848
0.727
0.504
0.417
0.615
0.633
0.650
0.817
-0.502
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ตารางที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรเข้ำมำใช้บริกำรสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa)
องค์ประกอบ
1








2





ข้อความ
เสื้อผ้ำหรือชุดใส่เพื่อนวดสะอำดและเบำสบำย
สภำพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ห้องนวดต้องมีควำมสะอำด
อุปกรณ์จับพยุงตัวสำหรับผู้สูงอำยุ
ผู้นวดหรือพนักงำนนวดต้องมีบริกำรที่ดี พูดจำไพเรำะและเป็นกันเอง
สถำนที่โปร่งใส สะอำด สบำยตำ และให้ควำมรู้สึกปลอดภัย
เครื่องมือตรวจสุขภำพพื้นฐำนเบื้องต้นที่ควรมีไว้เช็คควำมดัน กำรไหลเวียนของโลหิต
บ่อสปำมีน้ำไหลเวียน
ถ้ำมีห้องอบน้ำ (steam room) ควรมีระบบเรียกฉุกเฉิน
ห้องน้ำแห้งสะอำดไม่ลื่นและควรติดอุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน

น้าหนักองค์ประกอบ
-0.659
0.613
0.566
-0.499
0.397
0.594
-0.477
0.570
0.532

ตารางที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้บริกำรสถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ
องค์ประกอบ
ข้อความ
1
 มีห้องพักสำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ และมีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุ
 บรรยำกำศที่ฟังเป็นธรรมชำติ ร่มรื่น อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
 ห้ อ งหรื อ สถำนที่ เ ป็ น จุ ด นั ด พบพู ด คุ ย และแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ ำ ง
ผู้สูงอำยุด้วยกัน
2
 มีพยำบำลดูแลช่วยเหลือระหว่ำงเข้ำพัก
 ระบบเรียกยำมฉุกเฉิน เพื่อให้ช่วยได้ทันท่วงที
 เตียงนอนที่เป็นแบบเฉพำะของผู้สูงอำยุ สะดวก ปรับระดับสูงต่ำได้
 บุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและผู้สูงอำยุมำแล้ว
3
 มีสถำนที่และอุปกรณ์ออกกำลังกำยที่เหมำะสมกับสุขภำพร่ำงกำยผู้สูงอำยุ
 สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกในภำยในห้ องพั กที่ เ น้ นเฉพำะและใช้วั ส ดุ อุป กรณ์ ที่ เ หมำะสมกั บ
ผู้สูงอำยุ
 สิ่งแวดล้อมภำยนอกมีระบบเชื่อมต่อเหมำะสมมีทำงลำด กว้ำงพอไม่มีสิ่งกีดขวำง

น้าหนักองค์ประกอบ
0.665
-0.376
0.629
0.620
0.239
-0.450
0.736
-0.603
0.636
0.748

ตอนที่ 3 รูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผูส้ ูงอำยุ
1. กำรวิ เครำะห์รู ปแบบกำรจั ดกำรในสถำนที่ท่องเทียวเชิ งศำสนำและวั ฒนธรรม ประเภทวัด จำกกำรวิ เครำะห์
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุสำหรับแหล่งสถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม ประเภทวัด สำมำรถสรุปเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
สำหรับผู้สูงอำยุได้ 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) อุปกรณ์ช่วยเหลือในกำรเดินเที่ยวชมหรือรถขนส่งในพื้นที่เที่ยวชม 2) ชุดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บรรยำยเรื่องรำวต่ำงๆ 3) อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน และ 4) อุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
2. กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำร ในสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ประเภทสปำ (spa) จำกกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะจำก
ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุสำหรับ
สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ(สปำ) สำมำรถสรุปเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอำยุได้ 3 องค์ประกอบดังนี้1)
บรรยำกำศภำยในสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉินเชื่อมต่อสถำนพยำบำล และ 3) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพใน
สถำนที่
3. กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำร ในสถำนที่พักตำกอำกำศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ จำกกำรวิเครำะห์
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับ
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ผู้สูงอำยุ สำหรับที่พักประเภทรี-สอร์ท สำมำรถสรุปเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอำยุได้ 3 องค์ประกอบดังนี้
1) บรรยำกำศภำยในบริเวณที่พัก 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉิน และ 3) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพในสถำนที่
ตอนที่ 4 ผลกำรประเมินกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม ประเภทวัด ผู้ตอบเห็นว่ำวัดควรมี 1) อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับกำร
เดินทำงเที่ยวชมหรือรถขนส่ง เห็นด้วยเป็นร้อยละ 90 2) บริเวณหรือพื้นที่เที่ยวชมควรมี ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
บรรยำย เห็นด้วยทั้งหมด 3) อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน เห็นด้วยเป็นร้อยละ 95 4) อุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย เห็นด้วย
ทั้งหมด
สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ประเภทสปำ (spa) ผู้ตอบเห็นว่ำสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพควรมี 1) บรรยำกำศภำยในสถำนที่นวด
เพือ่ สุขภำพ เห็นด้วยเป็นร้อยละ 95 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉินเชื่อมต่อสถำนพยำบำล เห็นด้วยทั้งหมด
และสถำนที่พักตำกอำกำศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ ผู้ตอบเห็นว่ำที่พักประเภทรีสอร์ทควรมี 1) บรรยำกำศภำยใน
บริเวณที่พักเห็นด้วยเป็นร้อยละ 80 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉิน เห็นด้วยเป็นร้อยละ 85 3) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพในสถำนที่ เห็นด้วยทั้งหมด
ตอนที่ 5 ผลกำรถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
1. ผลกำรถ่ำยทอดรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยี พบว่ำ สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม ประเภทวัด กำหนด
รูปแบบกำรกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ดังนี้ อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับกำรเดินทำง
เที่ยวชมหรือรถขนส่งในบริเวณหรือพื้นที่เที่ยวชม ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรยำย อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) กำหนดรูปแบบกำรกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพส ำหรั บผู้สู งอำยุ ดั งนี้ บรรยำกำศภำยในสถำนที่นวดเพื่อสุ ขภำพ ระบบกำรเรียกฉุกเฉิ นเชื่ อมต่ อสถำนพยำบำล และ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพในสถำนที่ และสถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ กำหนดรูปแบบกำรกำรจัดกำร
เทคโนโลยี ดังนี้ บรรยำกำศภำยในบริเวณที่พัก ระบบกำรเรียกฉุกเฉิน และสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพในสถำนที่
2. ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ดังตำรำงที่ 6, 7 และ 8 ตำมลำดับ
ตารางที่ 6 ผลกำรติดตำมสถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัดสำหรับผู้สูงอำยุ
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

4.33
4.28
4.30

ผลการประเมิน
SD ระดับความพึงพอใจ
0.69
มำก
0.75
มำก
0.61
มำก

4.48
4.56

0.68
0.60

x

มีควำมสบำยเมื่อเข้ำมำเที่ยวท่องในบริเวณที่มีพำหนะช่วยในกำรเดินทำง
เก้ำอี้ล้อเลื่อนช่วยได้มำกในกำรเคลื่อนย้ำยเพื่อศึกษำพื้นที่บริเวณวัด
อุ ป กรณ์อิ เล็ก ทรอนิก ส์ในกำรบรรยำยด้ว ยเสีย ง ช่ว ยให้ เ ข้ ำ ใจเนื้อ หำและประวั ติ
เรื่องรำวได้ดีครบถ้วน
ระบบเรียกฉุกเฉินในห้องสุขำช่วยให้มั่นใจในกำรเข้ำช่วยเหลือได้ทันเวลำ
ระบบควำมปลอดภัย เช่นยำมหรือกล้องวงจรปิดสำมำรถปรำบคนร้ำยที่เข้ำมำกระทำ
กำรให้เกิดควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยและทรัพย์ของผู้สูงอำยุได้

มำก
มำกที่สุด
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ตารางที่ 7 ผลกำรติดตำมกำรเข้ำมำใช้บริกำรสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) สำหรับผู้สูงอำยุ
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
กำรขึ้นลงด้วยทำงลำดผิวหยำบเชื่อมต่อแต่ละพื้นที่ต่ำงระดับทำให้เดินของผู้สูงอำยุไม่สะดุด
บรรยำกำศภำยในเป็นแบบโปร่ง ไม่ทับแสงมองเห็นร่มเงำต้นไม้จำกภำยในสู่ภำยนอกได้
ระบบกำรเรียกฉุกเฉินจำกสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพสร้ำงควำมมั่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แสง สี และเสียงให้ควำมนุ่มนวลไม่รุนแรง
รถบริกำรรับ-ส่งจำกบ้ำนถึงสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ

x
4.55
4.50
4.54
4.61
4.58

ผลการประเมิน
SD ระดับความพึงพอใจ
0.64
มำกที่สุด
0.63
มำกที่สุด
0.59
มำกที่สุด
0.55
มำกที่สุด
0.54
มำกที่สุด

ตารางที่ 8 ผลกำรติดตำมกำรใช้บริกำรสถำนที่พักตำกอำกำศประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับสำหรับผูส้ ูงอำยุ
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
บรรยำกำศร่มรื่น เน้นแบบธรรมชำติ
ระบบเรียกฉุกเฉินจำกห้องพักถึงส่วนหน้ำของรีสอร์ท
จัดทำงลำดเชื่อมโยงสำมำรถใช้รถเข็นล้อเลื่อนเข้ำ-ออกบริเวณห้องพักกับภำยนอกห้องพัก
ห้องน้ำภำยในห้องพักมีเทคโนโลยีช่วยยึดเกำะ กำรลุก เดินของผู้สูงอำยุ
เตียงมีระบบรั้วขอบเตรียงป้องกันกำรตกเตียงของผู้สูงอำยุ

ผลการประเมิน
x SD ระดับความพึงพอใจ
4.20 0.82
มำก
3.97 0.83
มำก
4.20 0.82
มำก
3.95 0.78
มำก
4.05 0.81
มำก

บทวิจารณ์/อภิปรายผล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุที่เข้ำมำท่องเที่ยววัด พบว่ำ จำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุที่เข้ำมำ
เที่ยวภำยในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเพศหญิงมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.70 ส่วนเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 44.30 เมื่อพิจำรณำ
อำชีพของผู้สูงอำยุ พบว่ำมำกที่สุดคือ อำชีพทำงำนบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.66 อำชีพรองลงมำ ได้แก่อำชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 33.00 น้อยที่สุด ได้แก่ อำชีพรับรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 9.40 พิจำรณำตำมสุขภำพของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุ
ช่วยเหลือตัวเองได้ คิดเป็นร้อยละ 61.30 ส่วนผู้สูงอำยุที่มีผู้ติดตำมช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 38.70 พิจำรณำถึงกำรใช้อุปกรณ์
ประจำตัว พบว่ำ ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อกำรเดิน คิดเป็นร้อยละ 67.90 ส่วนผู้สูงอำยุใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในกำรเดิน คิดเป็นร้อย
ละ 32.10 และพิจำรณำถึงระดับกำรศึกษำ พบว่ำ มำกที่สุด ได้แก่ กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมำได้แก่
ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 23.60 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 20.80 ตำมลำดับ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุที่ เข้ำมำใช้บริกำรสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ประเภทสปำ (spa) พบว่ำ
จำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุที่เข้ำมำใช้บริกำรนวดเพื่อสุขภำพเป็นเพศชำยมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.90 ส่วนเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ
49.10 อำชีพในอดีตหรือปัจจุบัน พบว่ำ มำกที่สุดได้แก่ อำชีพรับรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมำได้แก่ อำชีพทำงำนบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 24.50 และอำชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 21.70 ตำมลำดับ ด้ำนสุขภำพพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้ คิดเป็น
ร้อยละ 53.80 ส่วนที่มีผู้ติดตำมช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 64.20 และด้ำนกำรศึกษำพบว่ำ มำกที่สุด ได้แก่ กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
คิดเป็นร้อยละ 38.70 รองลงมำได้แก่ มัธยมศึกษำตอนต้น คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ระดับ ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 14.20
ตำมลำดับ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุที่เข้ำพักในสถำนที่พักตำกอำกำศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุก
ระดับพบว่ำ จำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุที่เข้ำพักในที่พักประเภทรีสอร์ท เป็น เพศหญิงมี คิดเป็นร้อยละ 61.30 ส่วนเพศชำย
คิดเป็นร้อยละ 38.70 อำชีพในอดีตหรือปัจจุบันของผู้สูงอำยุ มำกที่สุดได้แก่ อำชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมำคือ อำชีพ
รับรำชกำร คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ อำชีพทำงำนบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 22.60 ด้ำนสุขภำพของพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่
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ช่วยเหลือตัวเองได้ คิดเป็นร้อยละ 56.60 ส่วนผู้สูงอำยุที่มีผู้ติดตำมช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 43.40 และด้ำนกำรศึกษำพบว่ำ มำก
ที่สุด ได้แก่ มัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมำได้แก่ มัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.60
ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผูส้ ูงอำยุที่เข้ำมำ
สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม ประเภทวัด วิเครำะห์ได้ 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ (Physical Evident for Elderly Tourism: PEET) องค์ประกอบที่ 2 ตั้งชื่อเป็นควำมปลอดภัยของ
ผู้สูงอำยุ (Safety for Elderly Tourism: SET) และองค์ประกอบที่ 3 ตั้งชื่อเป็นกิจกรรมควำมเชื่อทำงศำสนำของผู้สูงอำยุ
(Religious Activities for Elderly Tourism: RAET)
ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผูส้ ูงอำยุที่เข้ำมำ
ใช้บริกำรสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ประเภทสปำ (spa) วิเครำะห์ได้ 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์และ
บรรยำกำศสอดคล้องกับสภำวะของผู้สูงอำยุ (Material Equipment & Atmosphere According for Elderly Tourism: ME &
AET) และองค์ประกอบที่ 2 ตั้งชื่อเป็นระบบเชื่อมต่อสถำนพยำบำล (Hospital Connecting: HC)
ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
ทีเ่ ข้ำพักสถำนที่พักตำกอำกำศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ วิเครำะห์ได้ 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 ตั้งชื่อ
เป็นบรรยำกำศเป็นแบบธรรมชำติ (Atmosphere & Nature for Elderly Tourism: A&NET) และองค์ประกอบที่ 2 ตั้ง
ชื่อเป็นระบบฉุกเฉิน (Emergency CallingSystem: ECS) และองค์ประกอบที่ 3 ตั้งชื่อเป็นสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพภำยใน
บริเวณที่พัก (Physical Evident in the Recourse: PES)
ผลกำรประเมินรูปแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของสถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม
ประเภทวัด ผู้ตอบเห็นว่ำวัดควรมี 1) อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับกำรเดินทำงเที่ยวชมหรือกำรขนส่ง เห็นด้วยเป็นร้อยละ 90 2) บริเวณ
หรือพื้นที่เที่ยวชมควรมีชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บรรยำย เห็นด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 3) อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน เห็นด้วยเป็น
ร้อยละ 95 และ 4) อุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย เห็นด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ผู้ตอบเห็นว่ำ
สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพควรมี 1) บรรยำกำศภำยในสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ เห็นด้วยเป็นร้อยละ 95 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉินเชื่อมต่อ
สถำนพยำบำล เห็นด้วยทั้งหมด และ 3) ที่พักประเภทรีสอร์ท ผู้ตอบเห็นว่ำที่พักประเภทรีสอร์ทควรมี 1) บรรยำกำศภำยในบริเวณที่
พักเห็นด้วยเป็นร้อยละ 80 2) ระบบกำรเรียกฉุกเฉิน เห็นด้วยเป็นร้อยละ 85 และ 3) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพในสถำนที่ เห็นด้วย
ทั้งหมด
สรุปผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจสถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด ที่จัดให้มีกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ โดยกำรประเมินมีควำมพึงพอใจระดับมำกและมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
เรียงตำมควำมพึงพอ ดังนี้ ระบบควำมปลอดภัย เช่น เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยหรือกล้องวงจรปิดสำมำรถปรำบคนร้ำยที่จะเข้ำ
มำกระทำกำรให้เกิดควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยและทรัพย์ของผู้สูงอำยุได้ ( x = 4.56) ระบบเรียกฉุกเฉินในห้องสุขำช่วยเหลือให้มั่นใจ
ในกำรเข้ำช่วยเหลือได้ทันเวลำเมื่อมีควำมฉุกเฉินให้ช่วยเหลือเกิดขึ้น ( x = 4.48) ท่ำนมีควำมสบำยกำยเมื่อเข้ำมำท่องเที่ยวใน
บริเวณที่มีพำหนะช่วยในกำรเดินทำง ( x = 4.33) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกำรบรรยำยด้วยเสียง ช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำและประวัติ
เรื่องรำวได้ดีครบถ้วน ( x = 4.30) และเก้ำอีล้ ้อเลื่อนช่วยท่ำนได้มำกในกำรเคลื่อนย้ำย เพื่อศึกษำพื้นที่บริเวณวัด ( x = 4.28)
สรุปผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ประเภทสปำ (spa) จัดให้มีกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ โดยกำรประเมินมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุดทุกข้อ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงตำมควำมพึงพอ ดังนี้ แสง
สี เสียงให้ควำมนุ่มนวลไม่รุนแรง ( x = 4.61) รถบริกำรรับ-ส่งจำกบ้ำนถึงสถำนที่นวดเพื่อสุขภำพ ( x = 4.58) กำรขึ้นลงด้วยทำงลำด
ผิดหยำบเชื่อมต่อแต่ละพื้นที่ต่ำงระดับทำให้กำรเดินเท้ำของผู้สูงอำยุไม่สะดุด ( x = 4.55) (3)ระบบกำรเรียกฉุกเฉินจำกสถำนที่นวดเพื่อ
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สุขภำพสร้ำงควำมมั่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ( x = 4.54) และบรรยำกำศภำยในเป็นแบบโปร่งใส ไม่ทับแสง มองเห็นร่มเงำต้นไม้จำก
ภำยในสู่ภำยนอกได้ ( x = 4.50)
สรุปผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจทีพ่ ักในสถำนที่พักตำกอำกำศ ประเภทรีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ จัดให้มีกำร
จัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ โดยกำรประเมินมีควำมพึงพอใจระดับมำกทุกข้อ เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อเรียงตำมควำมพึงพอดังนี้ บรรยำกำศร่มรื่น เน้นมีต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชำติ ( x = 4.20) จัดทำงลำดเชื่อมโยงสำมำรถใช้รถเข็น
ล้อเลื่อนเข้ำ-ออกบริเวณห้องพักกับภำยนอกห้อง ( x = 4.20) และระดับควำมพึงพอใจมำก ได้แก่ เตียงมีระบบรั้วขอบเตียง
ป้องกันกำรตกเตียงของผู้สูงอำยุ ( x = 4.05) ระบบเรียกฉุกเฉินจำกห้องพักถึงส่วนหน้ำของรีสอร์ท ( x = 3.97) และห้องน้ำ
ห้องพักภำยในมีเทคโนโลยีช่วยยึดเกำะเพื่อกำรลุกเดินของผู้สูงอำยุ ( x = 4.05) ตำมลำดับ

สรุป
รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ดังนั้นกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุจึงควรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ 1) สถำนที่ท่องเทียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรมประเภทวัด ควรจัดให้มีระบบกำรดูแล
ควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด เพื่อป้องกันมิจฉำชีพที่เข้ำไปเพื่อทำร้ำยร่ำงกำยและบังคับเอำทรัพย์ผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้ทำงวัดควรมี
ระบบขนส่งผู้สูงอำยุหำกวัดมีบริเวณกว้ำง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอำยุไม่เหนื่อยล้ำมำกเกินไป มีระบบบรรยำยหรือชุดอิเล็กทรอนิกส์
บรรยำย 2) สถำนที่นวดเพื่อสุขภำพประเภทสปำ (spa) ควรจัดให้มีระบบเรียกฉุกเฉินเชื่อมต่อสถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้ จัด
บรรยำกำศให้เรียบง่ำย ทั้งแสงและสี รวมทั้งต้องร่มรื่นสบำยตำ 3) สถำนที่พักตำกอำกำศประเภท รีสอร์ท (Resort) ทุกระดับ ควร
จัดบรรยำกำศภำยในบริเวณที่พักให้สำมำรถเดินหรือใช้เก้ำอี้ล้อเลื่อนได้ เชื่อมต่อได้ทุกจุด จัดให้มีทำงลำดและมีระบบเรียกฉุกเฉิน
เชื่อมต่อสถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้ จัดอุปกรณ์ภำยในห้องพักให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และรำวสำหรับจับเดิน พื้นห้อง เตียงมีอุปกรณ์
ป้องกันกำรตก
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