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 การวิจัยเร่ือง สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบันักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 2.

เพื่อศึกษาสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายทุี่อาศัยอยู่ในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สงูอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 

ปีขึ้นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา่ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบวา่  

 สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเปน็ 54.75% ที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็น 64.25% มี

สถานภาพสมรส คิดเปน็ 61% ซึ่งมีระดับการศึกษาตำ่กว่าปริญญาตรี คิดเป็น 49.75% ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว คิดเปน็ 43% และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000-20,000  บาท คิดเป็น 28% 
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สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี ้

ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.513 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.574 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก มีความเหมาะสมมาก

ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.637 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.572 

ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.526 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.601 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กำหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่างอย่างชัดเจน มี

ความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.543 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.640 

ด้านการสง่เสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.525ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.644 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลบริการของสถานที่พัก มีความ

เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ 4.593 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.610 

ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.551 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.588 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใกล้ธรรมชาติ 

บรรยากาศ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.587ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.666 

ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.553 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.609 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีความเหมาะสมมาก

ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.605 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 

ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.567 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.578 เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบชำระค่าที่พักและบริการต่างๆหลายวิธี เชน่ 

เงินสด บัตรเครดิต โอนเงนิผ่านธนาคารอ่ืนๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.637 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.563 

ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.592 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.576 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

เช่น กล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัยอัคคีภัย มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.693 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.586 

 

คำสำคัญ : สถานที่พัก นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT  

This research is Accommodation in Thailand suitable for elderly tourists live in 
Bangkok This research aims 1. To study the personal information of the elderly. 2. To study 
accommodation in Thailand suitable for elderly tourists living in Bangkok. It collects data 
from queries. Accommodation in Thailand suitable for elderly tourists live in Bangkok. 
Elderly males and females aged 60 years and older live in Bangkok. The results showed 
that the analysis of personal data surveyed included gender, age, status, qualifications, 
occupation, average monthly income. The results showed that Accommodation in 
Thailand that suits elderly tourists live in Bangkok. The majority are male 54.75% between 
the ages of 60 to 65 level 64.25% have marital status 61% have a lower education level 
49.75% of private business occupations 43% and an average monthly income of 10,000-
20,000 baht which is 28% Accommodation in Thailand that suits elderly tourists live in 
Bangkok. Divided into 7 sides as follows: Overall with an average of 4.513 standard 
deviations of 0.574 considering that the most average item is the cleanliness of the 
room/accommodation. It is optimal with an average of 4.637 standard deviations of 0.572. 
The overall price was the highest level with an average of 4.526 standard deviations of 
0.601 considering that the most average item was to clearly set room/accommodation 
prices and services differently. It is optimal with an average of 4.543 standard deviations of 
0.640 The overall market promotion level was the highest, with an average of 4.525 
standard deviations of 0.644 considering that the most average one was the provision of 
service information of the property. It is best suited with an average of 4.593 standard 
deviations of 0.610 The overall distribution channel was the highest level with an average 
of 4.551 standard deviations of 0.588 considering that the most average one was the 
beautiful scenery. Near nature The atmosphere is optimal with an average of 4.587 
standard deviations of 0.666 The overall workforce level was the highest with an average 
of 4.553 standard deviations of 0.609 considering that the most average one was that the 
employee was providing fast customer service. It is optimal with an average of 4.605 
standard deviations of 0.636 The overall process level was the highest level with an 
average of 4.567 standard deviations of 0.578 when considered to be the most average 
there are several ways to pay for accommodation and services such as cash, credit cards 
etc. Other bank transfers were most appropriate with an average of 4.637 standard 
deviations of 0.563 Overall physical appearance at the highest level with an average of 
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4.592 standard deviations of 0.576 when considered on a case-by-case basis the most 
average is that there is a 24-hour security system such as CCTV and fire alarm system. It 
was optimal with an average of 4.693 standard deviations of 0.586 
Keywords : Place to stay Tourists, elderly people. 
บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย 

จากการคาดการณ์ปี 2565 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะขยบัสัดสว่นเปน็ร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งประเทศ นัน่ก็หมายถึงประชากร 1 ใน 5 คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทีอ่งค์การ
อนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติกำหนดสงัคมที่มีผู้สงูอายุมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป ถือเป็น “สังคม
ผู้สูงอายโุดยสมบูรณ์” ปัจจบุันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประมาณ 11.8 ล้านคน จากประชากรกว่า 66 ล้าน
คน หรืออัตราส่วนร้อยละ 17.9  

สังคมสูงวัย หมายถึง สังคมที่มสีดัส่วนของผู้สงูอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้น
เร่ือยๆ แต่ในขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลงทั้งนีส้าเหตุมาจาก
หลายๆอย่างหลักๆ เชน่ ความเปลี่ยนแปลงทางคา่นิยมและภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ไม่พร้อมสำหรับการมีบุตร 
การแต่งงานช้า เพราะแต่ละอย่างต้องมีค่าใช้จา่ย ภาระที่เพิ่มขึ้นมากข้ึนต่อการเลี้ยงดบูุตร จึงทำให้ปัจจุบนั
อัตราการเกิดลดลง และสภาวะฝืดเคืองของเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิดอีกด้วย ปัจจุบนัประชากรสูงวัยที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปหรือมากกว่าจำนวน 11 ล้านคน  

ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ก็พบว่าประชากรกลุ่มนี้กลับมีแนวโน้มสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาก
ขึ้น พร้อมๆ กับความมั่งคั่งมากขึ้นด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2020 แล้ว สินค้าและบริการที่จะมาแรงคงหนีไม่
พ้น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และบริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ   ซึ่งคนกลุ่มนี้มี
กำลังซื้อมหาศาล กลุ่มนักท่องเที่ยว  "เกษียณ"  และ 
พร้อมจะจ่ายให้กับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง  และบริการต่างๆ ที่ทำให้มี
ความสุขในชีวิตหลังเกษียณได้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับ 

ผู้สูงอายุ ตลอดจนสินค้าจำพวกสุขภาพและอาหารเสริม รวมถึงธุรกิจทางด้านสุขภาพและการ
ออกกำลังกายด้วย อีกทั้งการหาสถานที่พักสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้สูงอายุที่เดินทางไปเที่ยวก็ต้องการหา
สถานที่พักที่เหมาะสม มีสิง่อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ทำเลที่ตั้ง สิง่อำนวยความสะดวก ราคา การ
บริการ ความปลอดภัย เป็นตน้ ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับสถานที่พกัหลายๆแห่ง  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ือง สถานที่พักในประเทศไทย ไม่วา่จะเปน็ โรงแรม รีสอร์ท ที่เหมาะ

สำหรับผู้สงูอายุ จึงนำมาศึกษาค้นคว้าอิสระ เร่ือง สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบันักท่องเที่ยวกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายทุี่    

อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย เปน็ผูสู้งอายุ ซึ่งผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึง ประชากรทั้งเพศชาย

และหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นที่อาศยํอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

จากผลสำรวจปี2565 กรุงเทพมหานครมีประชากรผู้สูงอายุ ชาย : 477,117 คน หญิง : 675,178 คน รวม

ทั้งหมด 1,152,295 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.05 และระดบัความ

เชื่อมั่นที่ 95% (Yamane, 1967) เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีข้ึนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

ด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวอิสระ (Independent variable)    ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายได ้

ตัวแปรตาม (Dependent variable)   สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

       ด้านสถานที ่

 ศึกษาข้อมูลจากประชากรผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ผลงานวิจัยในคร้ังนี้ ทำให้ทราบถึงลักษณะสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่อาศัย

อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. ทำให้ทราบถึงด้านต่างๆที่มีผลตอ่การเข้าใช้บริการสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับผู้สงูอายุ

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. สามารถนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานที ่พักในประเทศไทยที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุให้มาใช้

บริการเพิ่มมากข้ึน 
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4. ทำให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่รัฐบาลจะช่วย

ส่งเสรมิ สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งก็ตรงกับ

นิยามผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 

2. โรงแรม หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวมาเข้าพักแรม โดยไม่จำกัด

ว่าจะเป็น ผู้คนในช่วงอายุเท่าไหร่ 

3. นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง คนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศและพานักอยู่ในต่างประเทศ คร้ัง

หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 90 วัน และคนไทยเหล่านี้จะต้องเดินทางออกไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ได้ ที่มิใช่

ออกไปเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Senior Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

ที่เดินทางท่องเที่ยว 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ เพศ 

➢ อาย ุ

➢ ระดับการศึกษา 

➢ สถานภาพ 

➢ อาชีพ 

➢ รายได ้

 

 
➢ ด้านสถานท่ี 

➢ ด้านราคา  

➢ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  

➢ ด้านส่งเสริมการตลาด  

➢ ด้านบุคคล  

➢ ด้านลักษณะทางกายภาพ  

➢ ด้านกระบวนการ  
 

 

สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงูอายุ 

แนวคิดการดำเนนิงานดา้นผูสู้งอายุ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ : แผนปฏิบตัิการระหว่างประเทศ

มาดริด ว่าด้วย เร่ืองผู้สงูอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing) 

 แผนปฏบิัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วย เร่ืองผู้สงูอายุ (The Madrid International Plan 

of Action on Ageing) เมื่อปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ได้ก่อให้เกิด แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด

ว่าด้วยผูสู้งอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ที่เป็นความเห็นชอบ

ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนดำเนนิงานผูสู้งอายุให้เป็นไป

ในทิศทางหลัก ทัง้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย ผูสู้งอายุกับการพัฒนาสูงวัยอยา่งสุขภาพดีและมสีุขภาวะและ

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนและเหมาะสม 

1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development) เน้นย้ำให้มีการการพัฒนานโยบาย 

แห่งรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวติให้กับผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการสง่เสริมให้มีการใช้

ความรู้ ความสามารถและความชำนาญของผู้สงูอายุ รวมทั้งการให้โอกาส ที่กว้างขวางในการมีสว่น

ร่วมของผู้สูงอาย ุ

2. การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ (Health and Well-being into Old age) ให้

ความสำคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและหลากหลายสำหรับผูสู้งอายุ ทัง้ในเร่ืองการ 

ส่งเสริม การป้องกัน การฟืน้ฟูสขุภาพและการพัฒนา บุคลากรด้านตา่งๆ เพื่อรองรับบริการด้าน

สุขภาพและตอบสนองความต้องการการดูแลผู้สงูอายุระยะยาว 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสู้งอายุ (Ensuring, Enabling and 

Supportive Environment) เน้นความสำคัญในเร่ืองที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

และปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตประจำวนัของผู้สูงอายุ รวมถึง บริการ

สาธารณะด้านต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการดูแลผูสู้งอาย ุโดย

ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุได้ยาวนาน ที่สุด 

แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก 

Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก อธิบายถึง องค์ประกอบสำคัญของการเปน็ผู้สงูอายุที่มพีลัง 

ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 

1. ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี (Healthy) นั้นต้องทำให้ ผูสู้งอายุเกิดความรับรู้และตระหนักรู้

ถึงภาวะสุขภาพของตนเองรวมถึงกระทำการดูแลสุขภาพตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยกระทำอย่าง

ต่อเนื่องและมีความปลอดภัยในด้านสิง่แวดล้อมที่อยู่อาศัย  
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2. ด้านการส่งเสริมให้มีความมัน่คงหรือการมีหลักประกันใน ชวีิต (Security) ในดา้นนี้อาจมองถึง

ความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจของ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพงั เนื่องจากผู้สงูอายุกลุ่มนีต้้องอยู่ตามลำพัง  

ดังนั้นความพร้อมทางดา้นการเงินอาจต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงแหล่งสนับสนนุในการสร้างงาน

เพื่อให้เกิดรายได้เพียงพอและ ต่อเนื่องไม่ให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิต  

3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) ใน แนวคิดดา้นนีจ้ะเปน็สิ่งทีช่่วยเสริมให้

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง ไม่ ถูกทิ้งห่างออกจากสังคม การมีกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนและได้มีส่วนร่วม

ในงานจะชว่ยสร้างให้ผู้สูงอายไุม่รู้สึก ว้าเหว่ เหงา และเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุได้ 

ทฤษฎีกิจกรรม  ( Activity Theory )  

พัฒนาขึ้นโดย Robert Havighurst ได้อธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นการเนน้

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวติของผู้สูงอายุ นัน้หมายถึง เมื่อบุคคลได้มี

อายุเพิ่มมากขึ้นนั้น แตล่ะบุคคลก็จะมีบทบาททีล่ดลงตามไปด้วย  แต่เห็นแบบนัน้แล้วบุคคลเหล่านี้ก็ยังเป็น

ที่ต้องการของทางสังคม  ซึง่ทฤษฎีนี้เชื่อว่า บุคคลเหล่านี้หรือผูสู้งอายุจะต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

เพื่อหาความสุข เปรียบเทียบเหมือนวัยกลางคนที่ต้องการมีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ  และ

สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆที่สนใจได้ นอกจากนี้ทฤษฎีกิจกรรมยังเชื่อว่า ผู้สงูอายุจะมีความสขุ ความพึง

พอใจในชีวิตเมื่อได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากที่เคยทำมาในอดีต จนเป็นวิถีชวีิตในปจัจุบนั  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่พัก 

การเดินทางมีวัตถปุระสงคท์ี่แตกต่างกันทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง การศาสนา และ การ

แสวงหาความเพลิดเพลิน ผู้เดนิทางนอกจากต้องการ การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม  ความปลอดภัย ความ

สะดวกสบายในการเดินทาง องค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งขาดไมไ่ด้ในการเดินทาง คือ ที่พักแรม

(Accommodations) หรือโรงแรม (Hotels) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เดินทาง ปัจจุบนัการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ขยายตัวขึ้น เพราะ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการขนส่ง จงึท าให้การเดินทางกระทำได้ รวดเร็ว ปลอดภัย 

สะดวกสบายมากข้ึนกว่าเดิม รวมถึงวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่นิยมการเดินทางเพื่อ การศึกษาและการพักผ่อน 

จึงได้เกิดการสร้างที่พักแรมหลายประเภทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ ผู้บริโภคซึ่งหลากหลาย ไปตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างทีป่ระเภทของที่พักแรมกับการเดินทาง  (วริศรา วาริชวัฒนะ 2556) ตาม

พระราชบญัญัติโรงแรมปี 2547 มาตรา ๔ (พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 2560)  

โรงแรม คือ สถานที่พักที่จัดตัง้ขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวหรือ

ค้างคืนสำหรับคนที่เดนิทาง โดยมีค่าตอบแทน  

1. สถานที่พักที่ให้บริการที่พักชัว่คราว จะดําเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อการกุศลหรือการศึกษา ไม่ใช่เป็นการหวังผลกําไรแลว้นำรายได้มาแบ่งปันกัน 
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อย่างเช่น บ้านพักคนชรา วัด สถานสงเคราะห์ ค่าย ที่พักกอาศัยให้กับผู้ไร้ที่อยู่ ศูนย์อพยพและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบตัิ  

2. สถานที่พักที่จัดตัง้ขึ้น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือน

ขึ้นไปเทา่นัน้ เช่น หอพัก แมนชัน่ อพาร์ตเมนท์ รูมเซอร์วิส สาเหตุที่สถานที่พักเหล่านี้ไม่เปน็โรงแรมตาม

พระราชบญัญัติฉบบันี้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราวหรือต่ำ

กว่ารายเดือนเท่านัน้ แต่สถานทีพ่ัก ที่คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปน้นั มีลักษณะผูกพัน ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งสิทธิหนา้ที่ของผูป้ระกอบการและผู้เข้าพัก 

3. สถานที่พักอ่ืนใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เมื่อพิจารณากฎกระทรวงกำหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ได้ออกโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจากคำแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า 

สถานที่พักที่มีอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารแต่ไม่เกิน 4 ห้อง และจำนวนผู้เข้าพักไม่ถึง 0-20 คน จะไว้

สำหรับการบริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง และมีค่าตอบแทนเพื่อหารายได้เสริมและไดแ้จ้งให้นาย

ทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดไม่เป็นโรงแรมตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ. 

25475 

โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ปัจจุบนัผูสู้งอายุมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นกลุ่มที่ไม่ควรมองข้ามได้
เลย กลุ่มลูกค้านี้ต้องการหาความสุขในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อพักผ่อน เพราะฉะนั้นการหาทีพ่ักที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุก็เปน็สิ่งสำคัญทีไ่ม่ควรมองข้าม โรงแรมหรือสถานที่พกัในประเทศไทยควรมีการออกแบบเพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุด้วย  

ทางลาดชนั ทางเดิน 
ความออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการเดิน ทางลาดชัน้ใชส้ำหรับรถเข็นของผู้สูงอายุทีไ่มส่ะดวก

เดินเท้า อายุเพิ่มขึ้น เดินไม่ไหว แต่ยังอยากมาพักผ่อน ท่องเทีย่ว ควรออกแบบให้มีทางลาดชนั คู่กับบนัไดที่
มีราวจับ  

ห้องน้ำ  
ควรออกแบบให้มีราวในห้องน้ำ เช่น ราวจบับริเวณชักโครก หรือบริเวณทางเดินเข้า ออก จากห้องน้ำ 

และบริเวณพื้นควรมีที่กนัลื่น เพือ่ลดอุบัติเหตุ ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ 
       ลิฟท ์
       สถานที่พักหรือโรงแรมควรมีลิฟท์ไว้สำหรับผูสู้งอายุ เนื่องจากบางคร้ังผู้สูงอายุไปเที่ยวหรือทำกิจกรรม
มา มีความอ่อนลา้ และถ้าอยู่ห้องพักชั้นสูงแล้ว ผู้สงูอายุคงไม่มแีรงที่จะเดินขึ้น ฉะนั้นถา้มีลฟทใ์นสถานที่พัก 
ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้ 
       ชุดปฐมพยาบาล 
       สถานที่พักหรือโรงแรมควรชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับการรักษาเบื้องต้นก่อน
นำสง่โรงพยาบาล ทีส่ำคัญสถานที่พักหรือโรงแรมต้องมั่นตรวจเช็คชุดปฐมพยาบาลอยู่เสมอว่า หมดอายุหรือ
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ยัง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ดว้ย ชุดปฐมพยาบาลเบื้อต้นที่ควรมี เช่น พลาสเตอร์ติดแผล สำลี ยาแก้ปวด 
ยาหม่อง น้ำเกลือ เป็นตน้ 
        ห้องสปา 
        ห้องสปาสำหรับผู้สงูอายุ เพราะสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้แลว้ อยากต้องการพักผ่อน นวดสปาก็เป็นอีก
ทางเลือกในการพักผ่อน ชว่ยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย สบายตวั  
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายทุี่

อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยจงึใช้เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย เปน็ผูสู้งอายุ ซึ่ง

ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นที่อาศํยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จากผลสำรวจปี2565 กรุงเทพมหานครมีประชากรผู้สูงอายุ ชาย : 477,117 คน | หญิง : 675,178 คน รวม

ทั้งหมด 1,152,295 คน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมัน่ที่ 

95% (Yamane, 1967) เป็นผู้สงูอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นที่อาศํยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพราะฉะนัน้ขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่คำนวณได้ เท่ากับ 400 ราย ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างใน

การตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธสีุ่มตัวอย่างแบบงา่ย ( Simple Random Sampling )     

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวอิสระ ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 

ตัวแปรตาม สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับผูสู้งอายุทีอ่าศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ รวม 6 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่ตรงกับความเปน็จริงได้เพียงข้อเดยีว 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับผูสู้งอายทุี่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 7 หัวข้อหลัก  

ประกอบด้วย 1. ด้านสถานที่ 2. ด้านราคา 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 5. 

ด้านบุคลากร 6. ด้านกระบวนการ 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้วิธีการเก็บตัวข้อมูลทั้งหมด 2 วิธี ดังนี ้

1. นำแบบสอบถามมาทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Form เมื่อทำเสร็จแล้วได้สง่ลิ้งแบบ

สอบถามไปยังกลุ่มตัวเป้าหมาย ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , Messenger  

2. นำแบบสอบถามออนไลน์ที่ทำผา่น  Google Form ไปยังสถานที่ต่างๆที่คาดวา่จะมีกลุ่มตัวอยา่ง 

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามผ่านทาง Smart Phone  

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 400 คน ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่านไปยัง Google Form เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากนั้น นำข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์คำนวณผลโดยการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใช้อธบิาย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ( จำนวน 400 ตัวอย่าง ) 

พบว่าสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับกลามนักท่องเที่ยวผู้สูงอายทุี่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเปน็ 54.75% ที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็น 64.25% มี

สถานภาพสมรส คิดเปน็ 61% ซึ่งมีระดับการศึกษาตำ่กว่าปริญญาตรี คิดเป็น 49.75% ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว คิดเปน็ 43% และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000-20,000  บาท คิดเป็น 28% 

 ส่วนที่ 2  

 สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

 ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.513 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.574 เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก มีความ

เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ 4.637 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.572 
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 ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.526 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.601 เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กำหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่างอย่าง

ชัดเจน มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.543 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.640 

 ด้านการสง่เสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.525ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.644 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลบริการของสถานที่พัก มี

ความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.593 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.610 

 ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.551 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.588 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใกล้

ธรรมชาติ บรรยากาศ มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลีย่ 4.587ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.666 

 ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.553 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.609 เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีความ

เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ 4.605 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 

 ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.567 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.578 

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบชำระคา่ที่พักและบริการต่างๆหลายวิธี 

เช่น เงินสด บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคารอ่ืนๆ มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.637 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.563 

 ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.592 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.576 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 

ชั่วโมง เชน่ กล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัยอัคคีภัย มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.693 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.586 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบันักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่ในจงัหวัด

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายทุี่อาศัยอยู่ในจังหวดั

กรุงเทพมหานคร 
โดยประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรทั้งเพศชายและหญิงทีม่ีอายุ 60 ปีขึ้นที่อาศํยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) จากผลสำรวจปี2565 กรุงเทพมหานครมี

ประชากรผู้สูงอายุ ชาย : 477,117 คน หญิง : 675,178 คน รวมทั้งหมด 1,152,295 คน กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% 

(Yamane, 1967) เป็นผู้สูงอายทุั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ 

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น

ช่องทางการจัดจำหนา่ย ดา้นบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ตวัแปรตาม 

ประกอบด้วย สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบักลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายทุี่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เปน็แบบสอบถาม สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย สรา้งขึ้นโดยอาศัยหลักการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 เปน็คำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีท่ำแบบสอบถามจะเป็นกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึน้ไป รวม 6 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็น

จริงได้เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 เปน็คำถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะสถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 7 หัวข้อหลัก  

ประกอบด้วย 1. ด้านสถานที่ 2. ด้านราคา 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 5. 

ด้านบุคลากร 6. ด้านกระบวนการ 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ  

 ส่วนที่ 3 เปน็ข้อเสนอแนะ ผู้ทำแบบสอบถามสามารถเขียนข้อเสนอแนะลงเพื่อนำข้อมูลทีไ่ด้ไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัย เร่ือง สถานทีพ่ักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบั

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มผู้สูงอายทุั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในจงัหวัด

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 54.75% ที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็น 

64.25% มีสถานภาพสมรส คิดเป็น 61% ซึ่งมีระดับการศึกษาตำ่กว่าปริญญาตรี คิดเป็น 49.75% ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น 43% และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000-20,000  บาท คิดเป็น 28% ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร ติ๊บอินถา (2563) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม ่

2. ผลการวิเคราะห์สถานที่พักในประเทศไทยที่เหมาะสมกบันักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแลว้ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับรายด้าน  3  อันดับ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.592  
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รองลงมาเป็นดา้นกระบวนการ ระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.567 และด้านบุคลากร ระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.553 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ปจัจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่

เศรษฐกิจ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแบบบรรยายความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้แบบสอบถามมี

ความต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีที่นัง่ให้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดา้นราคา น่าจะมี

โปรโมชัน่ลดพิเศษสำหรับกลุ่มผูสู้งอายุ และควรมีการพฒันาด้านต่างๆอยา่งต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

ข้อเสนอแนะการนำไปใช ้

1. สามารถนำข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ไปปรับใช้กบัธุรกิจที่พัก เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สงูอายไุด้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรเพื่อเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากแจกแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

interview) 

2. เปลี่ยนกลุ่มตัวอยา่งไม่เฉพาะในกรุงเพมหานคร จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

 กานต์วรรัตน์ วสันต์ (2563) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักรีสอร์ทของ

นักท่องเที่ยวในอำเภอสวนผึง้ จงัหวัดราชบุรี วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 4 (2):157-70 

 จักรพงศ์ โชติกเสถียร ปิยะฉัตร ปวงนิยม นุชนาถ โกมลนลิะ (2563) ได้ศึกษาบทความวิชาการ 

เร่ือง นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไทยและการหวนระลึกถึงอดีตในโรงแรม 

 จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ไดศ้ึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่

พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2562) พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

 ทินกร ติ๊บอินถา (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเลือกที่พกัของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจงัหวัด

เชียงใหม่ 

 น้ำเพชร์ อ่ำจิ๋ว (2563) วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

 เบญจพร เชื้อผึ้ง ณัฐพล ประดษิฐผลเลิศ รัชต วรุณสุขะศิริ สันติธรภูริภักดี (2562) ได้ศึกษาวิจัย

เร่ือง แนวทางการ จัดการการบริการของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายชุาวไทยที่มาพักแรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ภูพฤทธิ์ กันนะ จอมภัค คลังระหัด (2560) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 

ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 โยศรีคุณ นายชวฤทธิ์ (2564) ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ในจังหวัดนครราชสีมา วารสารวิชาการ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 10 (1):46-54 

เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ (2562) การปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย 

วริศรา วาริชวัฒนะ(2556) ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเทีย่ว ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 วสันต์ กานต์วรรัตน์ (2563) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธก์ับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักรี

สอร์ทของนักท่องเที่ยวในอำเภอสวนผึ้ง จงัหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


