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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย 2) พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและกําหนดความตองการกับกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ แบบสอบถาม และ 2) ออกแบบและพั ฒ นาออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใชคือ โปรแกรม Protégé ประเมินออนโทโลยีดวยแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (x̅ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยว เปน
เพศชาย 218 คน เปนเพศหญิง 166 คน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จํานวน 194 คน มีความสนใจแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 333 คน และไมเคยมีประสบการณ
ในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยงเชิงสุขภาพจํานวน 292 คน โดยสารสนเทศที่ตองการสืบคน
มากที่สุดคือ ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม (x̅ = 4.51) รองลงมาคือขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ (x̅ = 4.48) และ
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ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) ผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย
คลาสหลัก 8 คลาส ไดแก คลาสที่พัก คลาสรานอาหาร คลาสกิจกรรม คลาสสถานที่ใหบริการ คลาส
แหลงทองเที่ยว คลาสทัวรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คลาสยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และคลาสตําแหนงที่ตั้ง
ผลการประเมินออนโทโลยีท่พี ัฒนาขึ้น พบวา โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.54)

คําสําคัญ
ออนโทโลยี การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

Abstract
This research aims to: 1) study the behavior of information retrieval on health tourism in
Thailand; 2) development and evaluation of ontology of health tourism in Thailand. The research
method is divided into 2 phases: 1) study and requirement: the questionnaires were used as the
research tool for 384 respondents; and 2) design and development of ontology of health tourism
in Thailand: Protégé program as the research tool. The questionnaires for evaluation were used as
the research tool for 5 experts. The data was analyzed by frequency, mean and standard deviation.
The results revealed 218 males and 166 females. Most of them had no experience in 194
health tourism, 333 were interested in health tourism and 292 people has no experience in searching
for health information. The most searched information is hotel information (x̅ = 4.51), followed by
location information (x̅ = 4.48) and product information (x̅ = 4.41). The development of ontologies
for health tourism consists of 8 main classes: Accommodation, Restaurants, Activities, Place,
Attraction, Health Tour, Products and Location. The ontology evaluation developed found that the
overall ontology developed was most appropriate (x̅ = 4.54)

Keywords
Ontology, Health Tourism

บทนํา
การทองเทีย่ วเปนสวนสําคัญในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ของคนในชาติ และเปนสวนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ชวยสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศ การทองเที่ยว
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว (Department of Tourism, 2015, 2)
โดยเฉพาะในประเทศไทยทีเ่ ปนหนึง่ ในจุดหมายปลายทางทีน่ กั ทองเทีย่ วนิยมมา เนือ่ งดวยความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนเปนเอกลักษณ โดยพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
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ชาวไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในรอบป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.8 เปนรอยละ 63.3 เปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร
ประชุมสัมมนา เลนหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา ขอมูลในรอบป พ.ศ. 2559 ภาคที่มีประชากรเดินทาง
ไปทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูท รี่ อ ยละ 30.3 มีเหตุผลหลักเพือ่ เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน อยูที่รอยละ 33.1 รองลงมาคือการทองเที่ยวในเชิงพักผอนหยอนใจ อยูที่รอยละ 20.2 กิจกรรมที่นิยม
ทําระหวางการทองเทีย่ วคือ ทองเทีย่ วเชิงพักผอนหยอนใจ อยูท รี่ อ ยละ 42.3 รองลงมาคือทองเทีย่ วเชิงศาสนา
อยูที่รอยละ 30.1 (National Statistical Office, 2017, 2)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) กําลังไดรับความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวที่มี
ความใสใจในสุขภาพ เปนการเดินทางทองเที่ยวในลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย
อาทิ การเขาใชบริการสุขภาพที่ชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง
เนนการบําบัด รักษาโรคบํารุงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก (Choksuchat & Chantrapornchai,
2016, 17) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนหนึ่งในนโยบายอุตสาหกรรมเปาหมายที่สําคัญของรัฐบาล
ซึ่ ง เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศมาตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2558 โดยได ม อบหมายให
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการบริหารใหมีความสอดคลองกับหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) (Department of Health Service
Support, 2016, 1) ในประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวในลักษณะนี้ โดยสงเสริมใหมีการลงทุน
การขยายการตลาดไปอยางกวางขวางดวยความไดเปรียบทางความพรอมและทรัพยากรการทองเที่ยว
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ การบริการดานการแพทยทมี่ รี ะดับราคาการใหบริการทีไ่ มสงู นักเมือ่ เทียบ
กับประเทศใกลเคียงรวมถึงการบริการดานสุขภาพหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง เชน การแพทยแผนไทย สปา
คลินิก เปนตน (Teeranon, 2018, 33)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีดวยกัน 2 ประเภท คือ 1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health
Healing Tourism หรือ Medical Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาสุขภาพ 2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เนนการเรียนรูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ
(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น ซึ่งในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ
กําลังไดรบั ความนิยมเปนอยางมากและเปนแนวโนมทีส่ าํ คัญของโลก สงผลใหมนี กั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและ
ตางประเทศที่สนใจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางตอเนื่อง ดวยประเทศไทยมีความโดดเดนและ
มีความหลากหลายจนเปนทีร่ จู กั และยอมรับของนักทองเทีย่ วทัว่ โลก สามารถรองรับนักทองเทีย่ วไดทกุ ระดับ
ตั้งแตระดับ High-End จนถึงทองเที่ยวในระดับทั่วไป เนื่องจากเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ
ศาสตรในการดูแลสุขภาพดัง้ เดิมมาใชเปนสวนหนึง่ ในการบริการทางสุขภาพนัน่ เอง (Office of the Permanent
Secretary, 2016, 36) นอกจากนี้แลวกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพยังเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้ออีกดวย
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ออนโทโลยี (Ontology) เปนแนวคิดในการบรรยายองคความรูและสิ่งที่เราสนใจอยางมีขอบเขต
นิยมนํามาใชในงานหลากหลายดาน ทั้งการจัดการความรู ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ออนโทโลยีชวยในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบคนขอมูลใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและ
ไดขอมูลที่รวดเร็วขึ้น (Fensel, 2004) เนื่องดวยออนโทโลยีเปนหลักการทฤษฎี ในเชิงตรรกะ (Logic)
ทีใ่ ชกาํ หนดความหมายของการอธิบายคําศัพทจากขอบเขตทีส่ นใจซึง่ มีการอธิบายความหมายนัน้ ดวยรูปแบบ
อยางเปนทางการทีม่ โี ครงสรางและความสัมพันธแบบลําดับชัน้ มีการนําออนโทโลยีมาชวยในการเก็บขอมูล
เพือ่ ใชในการคนคืนสารสนเทศในลักษณะเว็บเชิงความหมายดวยกันอยางหลากหลายทัง้ ในงานทางดานการแพทย
การศึกษา การเกษตร การทองเทีย่ ว ทีช่ ว ยใหผใู ชสามารถคนคืนและเขาถึงสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
ของผูใชงาน และออนโทโลยียังสามารถนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและพัฒนาตอยอด
เปนระบบสารสนเทศไดอยางหลากหลาย (Prompukdee, Buranarach & Rungrattanaubol, 2015, 63)
สําหรับออนโทโลยีการทองเที่ยวนั้นพบวา มีหลายงานวิจัยที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา อาทิเชน
งานวิจัยของ Mouhim, EL aoufi, Cherkaoui, Douzi & Mammass (2011, 323) ที่ออกแบบการจัดการ
ความรูออนโทโลยีโดยใชกรณีศึกษาการทองเที่ยวไดคลาสการทองเที่ยวจํานวน 7 คลาส งานวิจัยของ
Kotcharat (2011, 101) ที่ทําการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท โดยเนนความตองการสืบคนขอมูล
ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในงานวิจัยของ Chuenta, Thongkam & Phuboon-ob (2014, 32) ไดวิจัยเรื่อง
การคนคืนสารสนเทศการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใชออนโทลีดวยวิธีการ
จากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบผสม ซึ่งผลการทดลองสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการคนคืน
ดวยการออกแบบแบบผสมทําไดดีที่สุด งานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการพัฒนาประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส
ประกอบดวย คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสงานประเพณีและวัฒนธรรม คลาสวิถีชีวิต
คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได คลาสตําแหนงที่ตั้ง และ
คลาสวันเวลาทําการ นอกจากนี้ยังพบ การออกแบบออนโทโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
(Khruahong, Kong & Hoang, 2015, 362) และงานวิจยั ทีท่ าํ การพัฒนาเว็บเชิงความหมายดวยออนโทโลยี
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ กรณีศกึ ษาอําเภอหัวหิน เพือ่ ใชสาํ หรับการคนหาขอมูลการทองเทีย่ ว (Choksuchat
& Chantrapornchai, 2016, 16)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
จากขอบเขตองคประกอบในการขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย
4 ผลผลิตหลัก คือ 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) 3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางบริการยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) (Department of Health Service Support, 2016, 3) เพื่อสามารถ
นํ า ไปใช เ ป น ฐานในการพั ฒ นาระบบการค น คื น สารสนเทศการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในประเทศไทย
ใหมีประสิทธิภาพสําหรับการคนคืนเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
2. เพือ่ พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ (Office of the
Permanent Secretary, 2016, 36-37) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism หรือ Medical
Tourism) หรือการทองเที่ยวเชิงการแพทย จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก รูปแบบ
การเดินทางทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพนี้จะเขามาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับ
โปรแกรมการทํ า กิ จ กรรมบํ า บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพ อาการเจ็ บ ป ว ย การรั ก ษาพยาบาล หรื อ ฟ  น ฟู สุ ข ภาพ
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชน การตรวจรางกาย การทําศัลยกรรมตกแตง
การทําฟน การแกไขสายตาใหปกติ (LASIK) การตรวจสุขภาพ (Physical Check-up) การฟนฟูรักษา เปนตน
การท อ งเที่ ย วเชิ ง บํ า บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพในประเทศไทย มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเี่ ขามาทองเทีย่ วรวมกับการใชบริการดานสุขภาพเพิม่ มากขึน้ โดยนิยมเขาใชบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ ประเทศไทยมีขอ ไดเปรียบประเทศคูแ ขงในการจัดการทองเทีย่ วดานนีค้ อื มาตรฐาน
และการใหบริการที่ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางดี มีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย
มีความรูความสามารถ มีคุณภาพใกลเคียงประเทศชั้นนําดานการแพทย แตคาใชจายตํ่ากวา อีกทั้ง
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ
1.2 การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เปนการเขามาใช
บริการการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรางกายมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงขึ้น รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวจะเปนในลักษณะเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เนนการเรียนรูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ
(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น เชน การนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร
การอาบนํ้าแรหรือนํ้าพุรอน การทําสปา โปรแกรมการออกกําลังกาย การควบคุมอาหารหรือการบริโภค
อาหารเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ เปนตน ในปจจุบนั ไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ วชาวตางชาติเปนจํานวนมาก
เพราะประเทศไทยมีโรงพยาบาลทีม่ คี วามพรอมและมีมาตรฐาน มีความทันสมัย มีอตั ราคาบริการทีเ่ หมาะสม
และมีบริการที่ดี พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ
ศาสตรในการดูแลสุขภาพดั้งเดิมมาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ จึงทําใหการบริการเชิงสงเสริม
สุขภาพมีความโดดเดนและมีความหลากหลายจนเปนที่รูจักและยอมรับของนักทองเที่ยวทั่วโลก สามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดทุกระดับตั้งแตระดับ High-end จนถึงทองเที่ยวเที่ยวในระดับทั่วไป การทองเที่ยว
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ในลักษณะนี้จะเปนการดูแลสุขภาพองครวม การนวดไทย ฤๅษีดัดตน การฟนฟูจิตใจและรางกาย สปา ซึ่ง
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทีม่ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ การดูแลสุขภาพนัน้ ยังไมเปนทีแ่ พรหลายเทาทีค่ วร สวนใหญ
จะเปนการทองเทีย่ วรวมกับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีด่ แู ลสุขภาพรวมดวย เชน ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพร
ทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิและบําเพ็ญภาวนา
ทัวรแหลงธรรมชาติ เปนตน
2. องค ป ระกอบการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ องคประกอบ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน ประกอบดวย 4 สวน (Department of Health
Service Support, 2016, 18-19) ดังนี้
2.1 ศู น ย ก ลางบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ไดแก บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/สปา
เพื่อสุขภาพ บริการนวดเพื่อเสริมสวย บริการ Medical Spa บริการสปานํ้าพุรอน บริการ Thalasso Therapy/
Climato Therapy บริการแบบพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay for Health) บริการแบบ Health
Resort บริการแบบ Rehabilitation Center
2.2 ศูนยกลางบริการสุขภาพ ประกอบดวย
2.2.1 บริการรักษาพยาบาล ไดแก บริการเสริมความงาม บริการทันตกรรม บริการ
ศั ล ยกรรมตกแต ง การตรวจสุ ข ภาพด ว ยเทคโนโลยี ขั้ น สู ง บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเฉพาะทางที่ ต  อ งใช
ความชํานาญและเทคโนโลยีชั้นสูง ไดแก การผาตัดเปลี่ยนขอเขาและสะโพก/ การผาตัดโรคหัวใจ/ การรักษา
โรคมะเร็ง/ การรักษาผูม บี ตุ รยาก/ Lasik/ การเปลีย่ นถายอวัยวะ/การดูแลผูส งู อายุ/การรักษารองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม/ anti-aging
2.2.2 บริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ไดแก จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แพทยแผนไทย/คลินิกแพทยแผนไทย จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทยทางเลือก/คลินิกแพทย
ทางเลือก
2.2.3 บริการหองปฏิบัติการ ไดแก บริการหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา งานวิจัย และงานดานระบาดวิทยา
โดยใชเทคโนโลยีในระดับสูง บริการหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดมาตรฐานสากลสาหรับใหบริการทดสอบกลุม ตัวอยาง
(Specimen) รวมทั้งการรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย บริการหองปฏิบัติการ
ทางทันตกรรมแบบครบวงจร บริการหองปฏิบัติการที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของยา
2.3 ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย ไดแก
2.3.1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา (Professional and Post
Graduate) การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาและหลังปริญญา (Undergraduate and
Post Graduate Training)
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2.3.2 การจัดการศึกษาระดับแรงงานมีฝมือ (Skill Labor) การผลิตพนักงานผูใหบริการ
(Therapist) การผลิตผูดูแลผูสูงอายุ (Care Worker) การผลิตผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
และศาสตรการแพทยทางเลือกใหม
2.3.3 การจัดประชุมนานาชาติ (MICE) การจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับ World
Congress ในประเทศไทย การเขารวมเปนเจาภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Bidding)
2.4 ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดแก ยาแผนปจจุบนั ยาสมุนไพรไทย เครือ่ งสําอาง
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องมือแพทยและอุปกรณ
3. พฤติกรรมนักทองเทีย่ ว เปนการกระทํา การแสดงออกทุกอยางของนักทองเทีย่ วเกีย่ วกับสินคา
บริการ รวมถึงทุกอยางที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว พฤติกรรมจะแสดงออกมาเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งมากระทบ มีแรงจูงใจ หรือตองการที่จะมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยแตละคนจะมีกระบวนการใน
การแสดงออกแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบจากปจจัยหลากหลายประการ อาทิเชน เปาหมาย
ของการทองเที่ยว ความพรอม วุฒิภาวะ สถานการณ วิธีการคิด การแปลความหมาย การตัดสินใจ เปนตน
ในการทองเที่ยวในแตละครั้งนักทองเที่ยวมักจะคนหาขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวดวยตนเองโดยใชคําสั้นๆ
หรือวลี เพื่อคนหาสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวโดยไมระบุรายละเอียดอื่นๆ (Kanawarong, 2014, 56-58)
ซึ่งเปนไปตามลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
8 ขั้นตอน (Ellis, 1997, 216-217) ดังนี้
3.1 การเริ่มตน (Starting) เปนการเริ่มตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเปน
การทํางานชิ้นใหมหรือสนใจศึกษาหาความรูใหมจากการสอบถามเพื่อนรวมงาน ผูรู หรือการอาน
3.2 การเชือ่ มโยง (Chaining) เปนการเชือ่ มโยงสารสนเทศจากการอางอิงหรือบรรณานุกรม
อาจเปนการเชื่อมโยงยอนหลัง คือเชื่อมโยงจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมในเอกสารที่มีอยู
หรือการเชื่อมโยงขางหนา คือเชื่อมโยงวามีเอกสารใดอางถึงเอกสารที่มีอยูบาง
3.3 การสํารวจเลือกดู (Browsing) เปนการคนหาโดยมีเรือ่ งทีต่ อ งการหรือสนใจอยางกวาง ๆ
จึงตองสํารวจสารสนเทศในเรื่องที่สนใจ เพื่อเลือกดูอยางผานๆ
3.4 การแยกแยะ (Differentiating) เปนการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได โดยใชเกณฑ
ตางๆ เพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหา
3.5 การตรวจตรา (Monitoring) เปนการตรวจตราสารสนเทศใหม ในเรือ่ งทีส่ นใจและคุน เคย
3.6 การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เปนการดึงสารสนเทศที่ตองการจากผลลัพธที่
ไดจากการคนหา ซึ่งผูใชจะเปนคนตรวจสอบเองวาตรงตามความตองการหรือไม
3.7 การตรวจสอบ (Verifying) เปนการตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศที่ไดรับ
3.8 การสิ้นสุด (Ending) เปนการแสวงหาสารสนเทศขั้นสุดทายเพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศ
ที่แสวงหาไดทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อใหแนใจวาไดสารสนเทศที่ตองการแลว
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การศึกษาและกําหนดความตองการออนโทโลยี ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การศึ ก ษาข อ มู ล การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในบริ บ ทของไทย ที่ เ ป น การท อ งเที่ ย วใน
ลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย เนนการบําบัด รักษาโรค บํารุงสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ หรือ
การทองเที่ยวเชิงการแพทยที่จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก โดยเฉพาะชาวตางชาติ
ที่นิยมเขาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน และ 2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เปนการเขามาใชบริการ
การทองเทีย่ วทีม่ กี จิ กรรมชวยฟน ฟูรา งกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรา งกายมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงขึน้
เปนในลักษณะทีเ่ ยีย่ มชมสถานทีท่ อ งเทีย่ วทางธรรมชาติ เนนการเรียนรูว ถิ ชี วี ติ ทางวัฒนธรรมเพือ่ การพักผอน
และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น
1.2 การศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนการศึกษา
เอกสาร รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และสอบถามนักทองเทีย่ วเกีย่ วกับพฤติกรรมและขอมูลทีต่ อ งการในการสืบคน
สารสนเทศที่ตองการ ดวยแบบสอบถามออนไลนและผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองในระหวางวันที่
1 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนําขอมูลมาประกอบการออกแบบออนโทโลยี
1.3 การรวบรวมคําศัพท วิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการศึกษาขอมูลทัง้ สองสวน เพือ่ นํามารวบรวม
เปนคําศัพทสําหรับการออกแบบเปนออนโทโลยี
2. การออกแบบและพั ฒ นาออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกําหนดขอบเขตและแนวคิดของออนโทโลยี เพื่อใหออนโทโลยีการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
ของผูใชมากที่สุด
2.2 พิจารณาออนโทโลยีการทองเที่ยว และออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยูเดิม
ที่ใกลเคียงกัน
2.3 รวมรวมและกําหนดคําศัพท จากองคประกอบในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประกอบดวย บริการเพือ่ สงเสริมสุขภาพ บริการสุขภาพ บริการวิชาการและงานวิจยั ยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ
2.4 กําหนดคลาสหลัก คลาสยอย ลําดับชั้นของคลาส นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางคลาส
2.5 กําหนดคุณสมบัตขิ องคลาส การกําหนดคุณสมบัตขิ องคลาส แบงเปน คุณสมบัตทิ กี่ าํ หนด
ความสัมพันธระหวางคลาส (Object Properties) และคุณสมบัติของชนิดขอมูล (Datatype Properties)
2.6 สรางขอมูลตัวอยาง เปนการสรางขอมูลตัวอยางที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมการสืบคน
สารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาสรางเปนขอมูลตัวอยาง
2.7 ประเมินออนโทโลยี เพื่อประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนกรอบแนวคิดวิธีการดําเนินงานวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ
3.1 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ เกณฑในการเลือก คือ เปนนักทองเที่ยวที่มีการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 384 คน ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินออนโทโลยี จํานวน 5 คน แบงเปน ผูเชี่ยวชาญ
ดานออนโทโลยี จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จํานวน 3 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) มีเกณฑในการเลือกคือ เปนอาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ
ที่มีประสบการณในดานที่เกี่ยวของ
4. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวนคือ
4.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามเพือ่ สอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และแบบประเมินเพื่อประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยี
ที่พัฒนาขึ้น
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4.2 โปรแกรมที่ใชในการสรางโมเดลออนโทโลยีและตรวจสอบความถูกตอง คือ
Protégé เวอรชนั่ 4.3 และภาษา SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ในการสอบถาม
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (x̅ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิง 218 คน (รอยละ 56.77) เปนเพศชาย
166 คน (รอยละ 43.23) สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 194 คน
(ร อ ยละ 50.52) ไม แ น ใ จว า เป น การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพจํ า นวน 138 คน (ร อ ยละ 35.94) และ
เคยมีประสบการณในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 52 คน (รอยละ 13.54) ในสวนของความสนใจ
แหลงทองเทีย่ วเชิงสุขภาพนัน้ พบวา สวนใหญมคี วามสนใจจํานวน 333 คน (รอยละ 86.72) และไมมคี วามสนใจ
จํานวน 51 คน (รอยละ 13.28) สําหรับประสบการณในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
พบวา สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการสืบคนจํานวน 292 คน (รอยละ 76.04) และเคยมีประสบการณ
จํานวน 92 คน (รอยละ 22.96)
พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
มีความตองการสืบคนขอมูลดานที่พัก/โรงแรมมากที่สุด (x̅ = 4.51) รองลงมาคือขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
(x̅ = 4.48) และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
¦µ¥µ¦
o °¤¼¨o µ¸É¡´/Ã¦Â¦¤
1. °o ¤¼¨°´¦µnµ¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
2. °o ¤¼¨¦³Á£¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. ·É°Îµª¥ªµ¤³ª °¸É¡´/Ã¦Â¦¤ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ª
Á·» £µ¡
4. ·É°Îµª¥ªµ¤³ª£µ¥Ä®o°¡´ Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ª
Á·» £µ¡
5. ·¦¦¤Îµ®¦´n°¨µ¥ °¸É¡´/Ã¦Â¦¤
Îµ®¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
¦ª¤
o °¤¼¨Á¸É¥ª´µ¸É
1. µ¸Én°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
2. ·¦¦¤Äµ¸Én°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. µ¸ÉÄ®o¦·µ¦oµnÁ¦·¤» £µ¡¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ª
4. µ¦´´ª¦r¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
5. ¦oµ°µ®µ¦
¦ª¤
o °¤¼¨Á¸É¥ª´¨·£´r » £µ¡
1. ¥µ¤»Å¡¦Å¥
2. ¥µÂ{»´
3. °µ®µ¦Á¦·¤Á¡ºÉ°» £µ¡
4. Á¦ºÉ°Îµ°µ
5. Á¦ºÉ°¤º°Â¨³°»¦rµµ¦Â¡¥r
¦ª¤

ഥ
࢞

S.D.

Â¨¨

4.92
4.69
4.56

0.29
0.48
0.62

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.54

0.62

¤µ¸É»

4.74

0.54

¤µ¸É»

4.51

0.59

¤µ¸É»

4.74
4.59
4.53
4.47
4.89
4.48

0.57
0.51
0.52
0.64
0.36
0.62

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ

4.52
4.40
4.53
4.64
3.96
4.41

0.64
0.52
0.53
0.52
0.91
0.68

¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ

ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ขอมูลอัตราคาที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.92) รองลงมาคือ ขอมูลกิจกรรม
สําหรับผอนคลายของที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และขอมูลประเภท
ที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.69)
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ขอมูลเกีย่ วกับสถานที่ เมือ่ พิจารณาคาเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด
ไดแก รานอาหาร (x̅ = 4.89) รองลงมาคือ สถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และกิจกรรมในสถานที่
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.59)
ขอมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพ เมือ่ พิจารณาคาเฉลีย่ สูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการทีม่ คี า เฉลีย่
สูงสุดไดแก เครื่องสําอาง (x̅ = 4.64) รองลงมาคือ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (x̅ = 4.53) และ ยาสมุนไพรไทย
(x̅ = 4.52)
2. ผลการพัฒนาออนโทโลยี
จากการศึกษาขอมูลสามารถรวบรวมนํามาออกแบบและสรางเปนออนโทโลยีการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ประกอบดวย 8 คลาสที่เปน คลาสหลัก มีคลาสยอยลําดับชั้นลงไป (Sub Class) 34 คลาส
แสดงคลาสและคําอธิบายไดดังตารางที่ 2 และพัฒนาเปนโครงสรางออนโทโลยีดวยโปรแกรม Protégé
เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคลาส ผลลัพธแสดงดังภาพที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงคลาสและคําอธิบายในออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
¨Îµ´
¨µ
1 Accommodation
2 Restaurant
3 Activity
4

Place

5

Attraction

6

HealthTour

7

Product

8

Location

Îµ°·µ¥Â¨³´ª°¥n µ o °¤¼¨
¨µ¸É¡´: Án Ã¦Â¦¤ ¦¸°¦r Â¨³Ã±¤Á¥r
¨µ¦oµ°µ®µ¦: Án ¦oµ°µ®µ¦Å¥ ¦oµµÂ¢ Â¨³¦oµ°µ®µ¦nµµ·
¨µ·¦¦¤: ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡ ÂnÁ} 2 ¨»n¤º°
¨»¤n µ¦n°Á¸É¥ªÁ·Îµ´¦´¬µ Â¨³¨»n¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ·nÁ¦·¤» £µ¡
¨µµ¸ÉÄ®o¦·µ¦: µ¸ÉÄ®o¦·µ¦oµµ¦nÁ¦·¤» £µ¡ Án
Ã¦¡¥µµ¨ ¨·· ¦oµµ ¦oµªÂÅ¥ Â¨³¦oµ´¦¦¤
¨µÂ®¨nn°Á¸É¥ª: Án Â®¨nn°Á¸É¥ªµ¦¦¤µ· Â®¨nn°Á¸É¥ªµ
ª´¦¦¤ ¡·¡· £´r Â¨³Â®¨nn°Á¸É¥ª¸É¤»¬¥r¦oµ ¹Ê
¨µ´ª¦rµ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡: µ¦´´ª¦r¦nª¤´µ¦n°Á¸É¥ªÄ
Á·» £µ¡ Án ´ª¦rÂ¡¥rÂÅ¥ ´ª¦r°µ®µ¦¤»Å¡¦ ´ª¦rÊÎµ¡»¦o° Â¨³
°µÊÎµÂ¦n
¨µ¥µÂ¨³¨·£´r» £µ¡: Án ¥µ¤»Å¡¦Å¥ °µ®µ¦Á¦·¤Á¡ºÉ°» £µ¡
Â¨³Á¦ºÉ°Îµ°µ
¨µÎµÂ®n¸É´Ê: Án Îµ¨ °ÎµÁ£° Â¨³´®ª´
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ภาพที่ 2: ภาพรวมความสัมพันธของออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จากคลาสออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 8 คลาส สามารถอธิบายโครงสรางและกําหนด
คุณสมบัติของคลาส ไดดังนี้
2.1 คลาสที่พัก ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อที่พัก ประเภทที่พัก ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท
อีเมลเว็บไซต รายละเอียด ราคา
2.2 คลาสรานอาหาร ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อรานอาหาร ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท
อีเมล เมนูอาหาร ราคา
2.3 คลาสกิจกรรม ประกอบดวย ประเภทกิจกรรม ชือ่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ทีต่ งั้ จังหวัด
2.4 คลาสสถานที่ใหบริการ ประกอบดวย ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง จังหวัด รายละเอียดสถานที่
2.5 คลาสแหล ง ท อ งเที่ ย ว ประกอบด ว ย ชื่ อ แหล ง ท อ งเที่ ย ว ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด ประเภท
แหลงทองเที่ยว รายละเอียดแหลงทองเที่ยว
2.6 คลาสทัวรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย ประเภททัวร รายละเอียดทัวร ที่พัก
กิจกรรม สถานที่ แหลงทองเที่ยว
2.7 คลาสยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบดวย ชื่อยา ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียด
2.8 คลาสตําแหนงที่ตั้ง ประกอบดวย ตําบล อําเภอ จังหวัด
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3. ผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพโดยผูเ ชีย่ วชาญ
การประเมิ น ออนโทโลยี ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพโดยผู  เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน พบว า
โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54) เมื่อพิจารณารายการ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การระบุขอบเขต การกําหนดคลาส การจัดกลุมของคลาสมีความเหมาะสม
(x̅ = 4.80) รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.60 เทากัน 5 รายการ คือ 1) มีความครอบคลุมและมีความสอดคลองกับ
ขอบเขตความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) การตั้งชื่อคลาสภายในออนโทโลยี สามารถสื่อความหมาย
ไดอยางชัดเจน และมีความเหมาะสม 3) การสรางตัวอยางขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม 4) ออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และ 5) การออกแบบออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชงาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
แสดงผลประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเที่ยวโดยผูเชี่ยวชาญ
o°
¦µ¥µ¦
S.D.
Â¨¨
ഥ
࢞
1. µ¦¦³» °Á  µ¦Îµ®¨µ µ¦´¨»n¤ °¨µ¤¸
4.80
0.45
¤µ¸É»
ªµ¤Á®¤µ³¤
2. ¤¸ªµ¤¦°¨»¤Â¨³¤¸ªµ¤°¨o°´ °Á ªµ¤¦¼ooµ
4.60
0.89
¤µ¸É»
µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡
3. µ¦´Ân¨µ®¨´ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.55
¤µ
4. µ¦Îµ®»¤´· °¨µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.89
¤µ
5. µ¦Îµ®ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¨µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
4.40
0.89
¤µ
6. µ¦´ÊºÉ°¨µ£µ¥Ä°°ÃÃ¨¥¸ µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo
4.60
0.89
¤µ¸É»
°¥nµ´Á Â¨³¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
7. µ¦´ÊºÉ °»¤´· ºÉ°ªµ¤´¤ ¡´r µ¤µ¦ºÉ °ªµ¤®¤µ¥Åo 4.40
0.89
¤µ
°¥nµ´ÁÂ¨³¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
8. µ¦¦oµ´ª°¥nµ o°¤¼¨¤¸ªµ¤¼o°Á®¤µ³¤
4.60
0.55
¤µ¸É»
9. °°ÃÃ¨¥¸µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡¤¸ªµ¤¼o° nµÁºÉ°º°
4.60
0.89
¤µ¸É»
10. µ¦°°Â°°ÃÃ¨¥¸µ¦n°Á¸É¥ªÁ·» £µ¡Ä£µ¡¦ª¤¤¸¤µ¸É»
ªµ¤Á®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦ÎµÅ¦³¥»rÄoµ
¦ª¤
.
.73
¤µ¸É»
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อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั้น สวนใหญแลว
เปนไปตามรูปแบบของพฤติกรรมการคนหาสารสนเทศ 8 ขัน้ ตอน คือ นักทองเทีย่ วจะตัง้ เปาหมายไววา ตองการ
คนหาสารสนเทศอะไรแลวระบุคาํ คนลงไป เมือ่ ไดผลลัพธกลับมานักทองเทีย่ วจะพิจารณาแยกแยะสารสนเทศ
ที่ไดวาตรงกับที่ตนเองตองการหรือไม ถาตรงจะเลือกดูตอไปแตถาไมตรงจะเปลี่ยนคําคนใหมเพื่อให
ไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการมากที่สุด ซึ่งสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการขอมูลดานที่พัก/โรงแรมมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องราคาของ
ที่พัก รองลงมาเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่เกี่ยวกับรานอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ
Kotcharat (2011, 83-85) ที่พบวา นักทองเที่ยวตองการทราบถึงอัตราคาโรงแรมหรือที่พักในระดับมากที่สุด
และตองการทราบถึงรานอาหารทีอ่ ยูใ นเสนทางการทองเทีย่ วในระดับมากทีส่ ดุ และในงานวิจยั ของ Teeranon
(2018, 27) ไดสรุปไววา กิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในประเทศไทยมักรวมเอากิจกรรมทางการทองเทีย่ ว
รวมกับบริการเสริมของที่พัก เชน สปา รีสอรทเพื่อสุขภาพ ผนวกเขาไวดวยกัน จึงสงผลใหนักทองเที่ยวนิยม
หาขอมูลราคา ที่พักและโรงแรมที่มีการใหบริการทางดานสปา นวด สระวายนํ้า ฟตเนส เพื่อใชบริการ
ไดครบวงจรในที่เดียวเมื่อไปพักผอน และในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยวของ Office of the
Permanent Secretary (2016, 37) สรุปรายงานไววา โรงแรมในประเทศไทยไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ ว
โดยเฉพาะโรงแรมที่ใหบริการสปา
2. การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
ทีป่ ระกอบดวย 8 คลาสหลัก ไดรบั การยืนยันจากผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของวามีความเหมาะสม สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสามารถนําออนโทโลยีนี้
ไปประยุ ก ต ใ ช กั บ ออนโทโลยี อื่ น ที่ มี ค วามใกล เ คี ย งกั น ได ซึ่ ง ออนโทโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ มี จํ า นวนคลาส
และคุณลักษณะของคลาสที่ใกลเคียงกับงานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่พัฒนาออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส โดยคลาสที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน
กับออนโทโลยีในงานวิจัยนี้ คือ คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดแสดง
คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งทั้ง 4 คลาสนี้มีความใกลเคียงกัน
เนือ่ งดวยพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วทีม่ กั จะคนชือ่ ของสถานทีห่ รือแหลงทองเทีย่ วโดยไมระบุรายละเอียดอืน่ ๆ
โดยมักจะใชเปนวลีหรือคําสั้นๆ ในการคนเพื่อใหไดขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ตองการ (Kanawarong, 2014,
56-58) แตจะพบวารายละเอียดในคลาสจะมีความแตกตางกันตามบริบทของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น และ
ในงานวิจัยของ Kotcharat (2011, 45) ที่พัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท ประกอบดวยคลาสหลัก
ุ ลักษณะใกลเคียงกันคือ คลาสทีพ่ กั คลาสกิจกรรม คลาสสถานทีอ่ าํ นวยความสะดวก
จํานวน 11 คลาส คลาสทีม่ คี ณ
คลาสสถานที่ ท  อ งเที่ ย ว และคลาสตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ผลการประเมิ น โดยผู  เ ชี่ ย วชาญเห็ น ว า ออนโทโลยี
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาเปนระบบคนคืนสารสนเทศได เนื่องดวยมีการระบุถึงขอบเขตของออนโทโลยีไวอยางชัดเจน
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การกําหนดคลาสมีที่มาของขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและอางอิงได การจัดกลุมของคลาสที่พัฒนาขึ้นนี้
มีความเหมาะสม

สรุป
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในประเทศไทยนัน้ เปนการทองเทีย่ วอีกรูปแบบหนึง่ ทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยม
มากขึ้ น ในกลุ  ม นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย แต ยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ แ ละการจั ด การข อ มู ล ที่ ดี ด ว ยผล
จากการสํารวจพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะพบวา สวนใหญไมเคย
มีประสบการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากไมทราบวามีการทองเที่ยวในรูปแบบนี้อยู แตในบางคน
ก็ ไ ม แ น ใ จว า การท อ งเที่ ย วของตนนั้ น เป น การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพหรื อ ไม นอกจากนี้ แ ล ว ข อ มู ล
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพมีนอ ย การคนหาขอมูลไดผลลัพธทไี่ มตรงประเด็นความตองการเทาไหรนกั สารสนเทศ
ทีไ่ ดออกมานัน้ ไมสามารถคัดกรองไดวา เปนขอมูลทีต่ รงตามความตองการเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพหรือไม
ซึ่งการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบดวยคลาสหลัก 8 คลาส
ที่สอดคลองกับความตองการสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวไทย ซึ่งสามารถนําไป
พัฒนาเปนระบบการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวควรทําการสํารวจขอมูลจากนักทองเที่ยวตางชาติ
เพิ่มเติม รวมถึงการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทที่มีความคลายคลึงกัน (Synonym) ที่ผูใชมักใช
ในการค น หาข อ มู ล และสร า งเป น คลั ง คํ า เหมื อ นเพื่ อ ให ก ารออกแบบออนโทโลยี สํ า หรั บ นํ า มาพั ฒ นา
ระบบคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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