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บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่   

มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจหลักท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
จึงทำให้เกิดคำถามงานวิจัยที ่ต้องการศึกษาถึงบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวผู ้ส ูงอายุ โดยผู้วิจัย
ทำการศึกษาวิจัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 โรงแรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ จากการศึกษาบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตามแนวคิด
หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สิ่งแวดล้อมของโรงแรมมีความพร้อม
สำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ 1) ลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อม 
(ร้อยละ 80) 2) ลักษณะสิ่งสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อม (ร้อยละ 72) 3) ด้านลักษณะอุปกรณ์และ       
ส ิ ่งอำนวยความสะดวก (ร ้อยละ 63.3) 4) ด้านลักษณะสิ ่งก่อสร้างภายในห้องพักและห้องน้ำ (ร ้อยละ 48.3)                   
5) ด้านลักษณะระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 30) และ 6) ด้านลักษณะการให้บริการอื่น ๆ (ร้อยละ 20) 

 

ABSTRACT 
 Nowadays the trend of the elderly population in Thailand has continued to increase. For most 
of the elderly, there is a need for travel. The main business that affects the economy in tourism is hotel 
and accommodation. These raise research questions to study the hotel context for elderly tourists. The 
researcher conducted a research study in the northeastern region of 10 hotels, collected the data by 
observation and data analysis using descriptive statistics if percentage from the study of hotel context 
for elderly tourists according to the concept of universal design in the Northeast found that the 
environment of the hotel is ready for the group of elderly tourists. The sequence can be as follows: 1) 
Characteristics of the building inside the building and the environment (80%)  2)  The characteristics of 
the buildings outside the building and the environment ( 72%)  3)  Characteristics of equipment and 
facilities (63.3%) 4) The construction of the rooms and bathrooms (48.3%) 5) the security system (30%) 
and 6) the other services (20%). 
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บทนำ 

 ธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในประเทศไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 195,891 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.66% ของรายได้จากการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) โดยคิดเป็นนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากถึง 4.8 ล้านคน สามารถสร้างรายได้มากถึง 12 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึง
ส่งผลให้รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล เพื่อดึงดูด
นักท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวในระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพมากยิ ่งขึ้ น (กระทรวง              
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับ
ให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั ่วโลก (Pandemic)” ส่งผลให้ทั ่วโลกประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย              
และสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากข้ึน (เสาวณี จันทะพงษ์, 2563) ซึ่งในหลาย ๆ ธุรกิจทั่วโลกได้มีการปรับ    
กลยุทธ์และพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อความอยู่รอด และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความพร้อม และสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 TMB ได้คาดการณ์ว่า ไวรัสโคโรนา
กระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาท และเมื่อคำนวณผลกระทบต่อ 3 ธุรกิจท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และภัตตาคารหรอืร้านอาหาร พบว่า ได้ส่งผลกระทบถึง 7.2 หมื่นล้านบาท (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกจิ 
ทีเอ็มบี, 2563) ซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอยู่ในข่ายได้รับ
ผลกระทบกว่า 7,500 รายทั่วประเทศ  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งพบว่า ในปี  2563        
มีแนวโน้มอัตราการเข้าพักที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวมากนัก อีกทั้งธรุกิจโรงแรมยังต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น จากการขยายตัวของธุรกิจที่
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (สิริทิพย์ ฉลอง, 2562) อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มผูสู้งอายุ 
และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์ และวัชรากร มยุรี, 2560) เนื่องด้วยวัยผู้สูงอายุมีข้อจำกัดดา้น
สุขภาพกาย (Physical Conditions and Impairment) มากกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ โดยปัญหาที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ 
โรคข้อเข่าเสื ่อม (Knee Osteoarthritis) โรคข้อกระดูกอักเสบ (Arthritis) โรคปวดหลัง (Back Problem) ปัญหา
สุขภาพจิต (Mental Health) ปัญหาสายตา (Visual Impairments) และปัญหาการได้ยิน เป็นต้น (ดุษฎี เจริญสุข, 2558) 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในการบริการการท่องเที่ยวแก่ผู้สูงอายุร่วมด้วย  

 การพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ สามารถ
นำแนวคิดหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) คือ การออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่
สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบคุคล
ทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย (ไตรรัตน์ จารุรัตน์ และทิพวัลย์ ทองอาจ, 2557) ดังนั้น สถานประกอบการที่ให้บริการด้านที่พัก
ควรมีการออกแบบสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อม และความเหมาะสมสามารถความดึงดูดความสนใจต่อนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยทำศึกษาองค์ประกอบด้าน
อารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะสิ่งสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อม 
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ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในห้องพักและห้องน้ำ ด้านลักษณะ
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านลักษณะระบบรักษาความปลอดภัย และด้านลักษณะการให้บริการอื่น ๆ 

 แม้ว่าในปี 2562 สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ 
อยู่ที่ 5.24% เมื่อเทียบกับปี 2561 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาบริบทโรงแรมสำหรับ
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งศึกษาบริบทโรงแรมที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบริการสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู ้สูงอายุ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเป็นกลุ่ม
นักท่องเที ่ยวหลักที่กำลังเติบโตต่อไปในอนาคต แต่ยังคงมีประเด็นปัญหา เรื ่อง อัตราการเข้าพักของโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู ่ในระดับต่ำ เพื ่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และสามารถยกระดับผลการดำเนินการธุรกิจโรงแรมได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  1.1 ประชากรที ่ใช ้ในการศึกษา คือ ธ ุรก ิจโรงแรมที ่จดทะเบียนประกอบธุรก ิจโรงแรมในเขต                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 10 โรงแรม โดย     
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ ่งเป็นโรงแรมที่ตั ้งอยู ่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักของ        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เนื ่องจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีค่าอัตราเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยู่ในลำดับที่ 1 และ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2662) ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จำนวน 4 
เว็บไซต์ ได้แก่ Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com และ Traveloka.com และเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละจังหวัด ประกอบไปด้วย โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จำนวน 5 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โคราช โรงแรมแคนทารีโคราช โรงแรม
ร่มเย็นการ์เดนเพลส โรงแรมสีมาธานี และโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 5 
โรงแรม ได้แก่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นราชาออร์ดิด โรงแรม
กลาเซียร์ ขอนแก่น โรงแรมโฆษะ โฮเต็ล แอนด์ช้อปปิ้งมอลล์ และโรงแรมนาดี 10 รีสอร์ทแอนด์โฮเทล  

 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกต (Observation Form) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบ
แนวคิดหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่เกี่ยวข้องกับบริบทโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสังเกต และข้อมลูทุติยภมูิ 
(Secondary Data) จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ  

 

ผลการวิจัย 
 บริบทของโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู ้สูงอายุตามแนวคิดหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)         
6 ด้านเรียงตามลำดับความพร้อมได้ ดังนี ้

  1) ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 ถือว่ามีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะ
สิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า ทุกโรงแรมมีการใช้วัสดุในการตกแต่งภายในให้สัมผัสที่เป็น
ธรรมชาติและเลือกใช้สีโทนสว่าง มองเห็นชัดเจน (ร้อยละ 100) ส่วนองค์ประกอบที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ มีทางลาด
สะดวกต่อการใช้รถเข็นสัดส่วน 1 : 12 คือ หากพื้นสูง 1 เมตร ทางลาดต้องยาว 12 เมตร และควรติดตั้งราวจับที่มีความสูง
ประมาณ 80 - 90 ซม. (ร้อยละ 60) 

  2) ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วน
ใหญ่ร้อยละ 72 ถือว่ามีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะ
สิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า ทุกโรงแรมมีป้ายแสดงทิศทางตำแหน่งโดยใช้ตัวอักษรที่ใหญ่
มองเห็นชัดเจนและมีทางเดนิ Braille Block พื้นเรียบไม่ลื่นผิวขรุขระ (ร้อยละ 100) ส่วนองค์ประกอบที่มีความพร้อมน้อยที่สุด 
คือ ที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ใช้รถเข็น (ร้อยละ 40) 

  3) ด้านลักษณะอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วนใหญ่     
ร้อยละ 63.3 ถือว่ามีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะ
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีเก้าอี้ในห้องพักมีที่พักแขนช่วยพยุงตัวเวลาลุกขึ้นยืน 
(ร้อยละ 90) ส่วนองค์ประกอบที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ มีอุปกรณ์เครื่องใช้มีการออกแบบลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหยิบจับ
ง่าย และมีหิ้ง โต๊ะ หรือช้ันวางสิ่งของต่ำกว่าปกติความสูงระดับพื้น 80 - 90 ซม. (ร้อยละ 50)  

  4) ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในห้องพักและห้องน้ำของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วนใหญ่     
ร้อยละ 48.3 ถือว่าไม่มีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะ
สิ่งก่อสร้างภายในห้องพักและห้องน้ำของโรงแรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีชนิดลูกบิดประตูเป็นแบบคันโยก และมีหน้าต่าง
บานเลื่อนขนาดกว้างและต่ำกว่าปกติ (ร้อยละ 60) ส่วนองค์ประกอบที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ในห้องน้ำมีปุ่มแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน (ร้อยยละ 20)  

  5) ด้านลักษณะระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วนใหญ่ร้อยละ 30 ถือ
ว่าไม่มีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโรงแรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีสวิตช์และปลั๊กไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสม (ร้อยละ 50) 
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ส่วนองค์ประกอบที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลประจำที่พัก และมีหน่วยบริการส่งต่อผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (ร้อยละ 20)  

  6) ด้านลักษณะการให้บริการอื่น ๆ ของโรงแรม พบว่า โดยภาพรวมโรงแรมส่วนใหญ่ร้อยละ 20 ถือว่าไม่มี
ความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของลักษณะการให้บริการอื่น ๆ  ของ
โรงแรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีบริการยานพาหนะโดยสารรับ - ส่ง (ร้อยละ 60) ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีความพร้อมเลย คือ 
มีพนักงานได้รับการอบรมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ และไม่มีการจัดบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ เช่น 
จัดบริการอาหารเพื่อสุขภาพ  

  สรุปได้ว่าบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
พร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม และด้าน
ลักษณะสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั ้งนี้ 
พบว่า โรงแรมที่มีความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่มีความเหมาะสมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมี
ความได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีทุนทรัพย์สำหรับการใช้จ่ายเพื่อ
การท่องเที่ยวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยอ่ืน ๆ (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2557)  

 สำหรับด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า สอดคล้องกับการวิจัยของ       
พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์ และวัชรากร มยุรี (2560) ที่พบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมตามแนวคิดอารยสถาปัตย์
ที่คำนึงถึงการออกแบบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสมอภาค 2) ความยืดหยุ่น 3) ความง่ายในการใช้งาน 4) ความปลอดภัย   
5) ขนาดพื้นที่ 6) ความเข้าใจ และ 7) ช่วยทุ่นแรง โดยสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
คือ ทางลาดที่รองรับการใช้รถเข็น ขนาดของทางเดินห้องพัก ซึ ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เสาวรัตน์ บุษรานนท์          
และสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2561) ที่ศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรมเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ โดยการนำแนวคิดอารยสถาปัตย์มาใช้ ซึ่งพบว่า การทำทางลาดคู่กับบันได มีลิฟต์ให้บริการภายในที่พัก สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอ ายุ ซึ่งผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านอารมณ์ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เบญจพร เชื้อผึ้ง, ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ, รัชต วรุณสุขะศิริ, และสันติธร ภูริภักดี (2561) ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังสูงที่สุดต่อด้านที่พักและบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในที่พัก
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางเดิน ทางลาด บันได และลิฟต์ 

 โดยด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงแรม พบว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เบญจพร เชื้อผึ้ง และคณะ (2561) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังด้านสถานที่ตั้ง/ทำเลของที่พักเหมาะสมใกล้
แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งธุรกิจ /แหล่งชุมชน/สถานพยาบาล ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการธุรกิจที่พักอาศัยผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งลักษณะสิ่งแวดล้อมด้านนี้สามารถนำไปพัฒนาเพื่อระบบการบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรมให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการวิจัยของ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2561) ที่พบว่า การจัด
สิ่งแวดล้อมซึ่งคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก ได้แก่ ทางเดิน ทางลาด บันได และที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุจะช่วยเพิ่ม
อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ    

 และด้านล ักษณะอุปกรณ์และสิ ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม พบว่า สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ                        
กรวรรณ สังขกร (2558) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ได้แก่ ที่นอนมี
ความนิ่มพอดีกับสรีระ เตียงนอนมีความสูงที่พอดีกับการลุกนั่ง ขนาดห้องพักที่เหมาะสม ห้องน้ำที่สามารถนำรถเข็นเข้าไปได้
และมีราวจับ รวมถึงประตูห้องน้ำแบบบานเลื่อน  
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