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บทคัดยอ 
 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ

ในประเทศไทย 2) พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย          

วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและกําหนดความตองการกับกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน                      

เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถาม และ 2) ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                                      

ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใชคือ โปรแกรม Protégé ประเมินออนโทโลยีดวยแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียว เปน                       

เพศชาย 218 คน เปนเพศหญิง 166 คน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

จํานวน 194 คน มีความสนใจแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 333 คน และไมเคยมีประสบการณ                                   

ในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยงเชิงสุขภาพจํานวน 292 คน โดยสารสนเทศท่ีตองการสืบคน                         

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                           

ผลการประเมินออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น 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
 การทองเทีย่วเปนสวนสาํคญัในการพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติของคนในชาต ิและเปนสวนสาํคญั

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ชวยสรางรายไดหมุนเวียนภายในประเทศ การทองเที่ยว

เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว (Department of Tourism, 2015, 2)                          

โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีเปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีนกัทองเทีย่วนยิมมา เนือ่งดวยความหลากหลาย

ของวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนเปนเอกลักษณ โดยพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
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ชาวไทยท่ีมีอายุ 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

ไปทองเท่ียวมากท่ีสดุคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูทีร่อยละ 30.3  มเีหตุผลหลักเพ่ือเย่ียมครอบครัว/ญาติ/

เพื่อน อยูที่รอยละ 33.1 รองลงมาคือการทองเที่ยวในเชิงพักผอนหยอนใจ อยูที่รอยละ 20.2 กิจกรรมท่ีนิยม

ทาํระหวางการทองเทีย่วคอื ทองเทีย่วเชงิพกัผอนหยอนใจ อยูทีร่อยละ 42.3 รองลงมาคอืทองเทีย่วเชงิศาสนา 

อยูที่รอยละ 30.1 (National Statistical Office, 2017, 2) 

 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) กําลังไดรับความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวที่มี                          
ความใสใจในสุขภาพ เปนการเดินทางทองเท่ียวในลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย                     
อาทิ การเขาใชบริการสุขภาพท่ีชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง                              
เนนการบําบัด รกัษาโรคบาํรงุสขุภาพกายและสขุภาพจติเปนเปาหมายหลัก (Choksuchat & Chantrapornchai, 
2016, 17)  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนหนึ่งในนโยบายอุตสาหกรรมเปาหมายที่สําคัญของรัฐบาล                                   
ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยไดมอบหมายให                                    
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการบริหารใหมีความสอดคลองกับหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)  (Department of Health Service                         
Support, 2016, 1) ในประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวในลักษณะน้ี โดยสงเสริมใหมีการลงทุน                  
การขยายการตลาดไปอยางกวางขวางดวยความไดเปรียบทางความพรอมและทรัพยากรการทองเที่ยว                    
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ การบรกิารดานการแพทยทีม่รีะดบัราคาการใหบริการทีไ่มสงูนกัเม่ือเทียบ
กับประเทศใกลเคียงรวมถึงการบริการดานสุขภาพหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง เชน การแพทยแผนไทย สปา                   

คลินิก เปนตน (Teeranon, 2018, 33)

 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีดวยกัน 2 ประเภท คือ 1)  การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health 

Healing Tourism หรือ Medical Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาสุขภาพ  2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 

(Health Promotion Tourism) เปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

เนนการเรียนรูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ 

(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่นั้นๆ จัดขึ้น ซึ่งในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ                      

กาํลงัไดรบัความนยิมเปนอยางมากและเปนแนวโนมทีส่าํคญัของโลก สงผลใหมนีกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

ตางประเทศท่ีสนใจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอยางตอเน่ือง ดวยประเทศไทยมีความโดดเดนและ                     

มคีวามหลากหลายจนเปนทีรู่จกัและยอมรบัของนกัทองเทีย่วทัว่โลก สามารถรองรบันกัทองเทีย่วไดทกุระดบั

ตั้งแตระดับ High-End จนถึงทองเที่ยวในระดับทั่วไป เนื่องจากเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ                    

ศาสตรในการดูแลสุขภาพดัง้เดมิมาใชเปนสวนหนึง่ในการบริการทางสขุภาพนัน่เอง (Office of the Permanent 

Secretary, 2016, 36) นอกจากน้ีแลวกลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพยังเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ

เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซื้ออีกดวย 
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 ออนโทโลยี (Ontology) เปนแนวคิดในการบรรยายองคความรูและส่ิงที่เราสนใจอยางมีขอบเขต                  

นิยมนํามาใชในงานหลากหลายดาน ทั้งการจัดการความรู ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                       

ออนโทโลยีชวยในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบคนขอมูลใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและ

ไดขอมูลที่รวดเร็วขึ้น (Fensel, 2004) เนื่องดวยออนโทโลยีเปนหลักการทฤษฎี ในเชิงตรรกะ (Logic)                                

ทีใ่ชกาํหนดความหมายของการอธบิายคาํศัพทจากขอบเขตทีส่นใจซึง่มกีารอธบิายความหมายนัน้ดวยรปูแบบ

อยางเปนทางการทีม่โีครงสรางและความสมัพนัธแบบลาํดบัช้ัน มกีารนาํออนโทโลยมีาชวยในการเก็บขอมูล                

เพือ่ใชในการคนคนืสารสนเทศในลกัษณะเวบ็เชงิความหมายดวยกนัอยางหลากหลายทัง้ในงานทางดานการแพทย 

การศึกษา การเกษตร การทองเท่ียว ทีช่วยใหผูใชสามารถคนคืนและเขาถงึสารสนเทศไดตรงตามความตองการ

ของผูใชงาน และออนโทโลยียังสามารถนําไปประยุกตใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและพัฒนาตอยอด                      

เปนระบบสารสนเทศไดอยางหลากหลาย (Prompukdee, Buranarach & Rungrattanaubol, 2015, 63) 

สําหรับออนโทโลยีการทองเที่ยวนั้นพบวา มีหลายงานวิจัยที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา อาทิเชน                      

งานวิจัยของ Mouhim, EL aoufi, Cherkaoui, Douzi &  Mammass (2011, 323) ที่ออกแบบการจัดการ                 

ความรูออนโทโลยีโดยใชกรณีศึกษาการทองเท่ียวไดคลาสการทองเท่ียวจํานวน 7 คลาส งานวิจัยของ                     

Kotcharat (2011, 101) ที่ทําการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบท โดยเนนความตองการสืบคนขอมูล

ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในงานวิจัยของ Chuenta, Thongkam & Phuboon-ob (2014, 32) ไดวิจัยเรื่อง 

การคนคืนสารสนเทศการทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใชออนโทลีดวยวิธีการ

จากบนลงลาง จากลางขึ้นบน และแบบผสม ซึ่งผลการทดลองสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการคนคืน 

ดวยการออกแบบแบบผสมทําไดดีที่สุด งานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับ              

การพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลการพัฒนาประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส 

ประกอบดวย คลาสสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คลาสงานประเพณีและวัฒนธรรม คลาสวิถีชีวิต                      

คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีจัดแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีเขารวมได คลาสตําแหนงที่ตั้ง และ

คลาสวันเวลาทําการ นอกจากน้ียังพบ การออกแบบออนโทโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

(Khruahong, Kong & Hoang,  2015, 362) และงานวิจยัทีท่าํการพฒันาเวบ็เชิงความหมายดวยออนโทโลยี  

การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ กรณศีกึษาอําเภอหวัหนิ   เพ่ือใชสาํหรบัการคนหาขอมลูการทองเทีย่ว (Choksuchat 

& Chantrapornchai,  2016, 16)  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                

จากขอบเขตองคประกอบในการขับเคลือ่นการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ประกอบดวย 

4 ผลผลิตหลัก  คือ 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ 

(Medical Service Hub)  3) ศนูยกลางบรกิารวิชาการและงานวิจยั  (Academic Hub)  และ 4) ศนูยกลางบรกิารยา

และผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) (Department of Health Service Support, 2016, 3) เพื่อสามารถ

นําไปใชเปนฐานในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                                  

ใหมีประสิทธิภาพสําหรับการคนคืนเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด
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วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

 2.  เพื่อพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 1.  ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ (Office of the                     

Permanent Secretary, 2016, 36-37)  มีรายละเอียดดังนี้  

  1.1 การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism หรือ Medical             

Tourism) หรือการทองเท่ียวเชิงการแพทย จะเนนการเขามาทองเท่ียวเพ่ือรักษาพยาบาลเปนหลัก รูปแบบ

การเดินทางทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพน้ีจะเขามาเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ที่ผนวกกับ

โปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาสุขภาพ อาการเจ็บปวย การรักษาพยาบาล หรือฟ นฟูสุขภาพ                                   

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เชน การตรวจรางกาย การทําศัลยกรรมตกแตง                

การทําฟน การแกไขสายตาใหปกติ (LASIK) การตรวจสุขภาพ (Physical Check-up) การฟนฟูรักษา เปนตน 

   การทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพในประเทศไทย มีอัตราการเจริญเติบโตของ                               

นกัทองเทีย่วชาวตางชาตทิีเ่ขามาทองเทีย่วรวมกบัการใชบรกิารดานสขุภาพเพิม่มากขึน้ โดยนยิมเขาใชบรกิาร

ในโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบประเทศคูแขงในการจัดการทองเท่ียวดานนีค้อื มาตรฐาน

และการใหบริการที่ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางดี มีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย

มีความรูความสามารถ มีคุณภาพใกลเคียงประเทศช้ันนําดานการแพทย แตคาใชจายต่ํากวา อีกท้ัง                          

ความสะดวกในการเขาถึงบริการ 

  1.2 การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)  เปนการเขามาใช

บริการการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบําบัดใหรางกายมีสุขภาพ                  

ที่แข็งแรงข้ึน รูปแบบการเดินทางทองเท่ียวจะเปนในลักษณะเย่ียมชมสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติ                            

เนนการเรียนรูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อการพักผอน และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ 

(Health Center) เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในท่ีนั้นๆ จัดข้ึน เชน การนวดแผนไทย อบ ประคบสมุนไพร 

การอาบน้ําแรหรือนํ้าพุรอน การทําสปา โปรแกรมการออกกําลังกาย การควบคุมอาหารหรือการบริโภค                    

อาหารเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ เปนตน ในปจจบุนัไดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่วชาวตางชาตเิปนจาํนวนมาก 

เพราะประเทศไทยมโีรงพยาบาลทีม่คีวามพรอมและมมีาตรฐาน มคีวามทนัสมยั มอีตัราคาบรกิารทีเ่หมาะสม 

และมีบริการที่ดี พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 

   การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยเปนการนําภูมิปญญาตามแนวทางและ

ศาสตรในการดูแลสุขภาพด้ังเดิมมาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ จึงทําใหการบริการเชิงสงเสริม    

สุขภาพมีความโดดเดนและมีความหลากหลายจนเปนที่รูจักและยอมรับของนักทองเท่ียวท่ัวโลก สามารถ

รองรับนักทองเท่ียวไดทุกระดับต้ังแตระดับ High-end จนถึงทองเท่ียวเท่ียวในระดับท่ัวไป การทองเที่ยว                         
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ในลักษณะน้ีจะเปนการดูแลสุขภาพองครวม การนวดไทย ฤๅษีดัดตน การฟนฟูจิตใจและรางกาย สปา ซึ่ง

การทองเท่ียวเชิงสขุภาพท่ีมวีตัถปุระสงคหลกัเพ่ือการดูแลสุขภาพน้ันยงัไมเปนท่ีแพรหลายเทาท่ีควร สวนใหญ

จะเปนการทองเทีย่วรวมกบักจิกรรมอ่ืนๆ ทีด่แูลสขุภาพรวมดวย เชน ทวัรแพทยแผนไทย ทวัรอาหารสมนุไพร                           

ทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน อาบน้ําแร ทัวรฝกสมาธิและบําเพ็ญภาวนา                               

ทัวรแหลงธรรมชาติ เปนตน   

 2. องคประกอบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ องคประกอบ                               

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน ประกอบดวย 4 สวน (Department of Health 

Service Support, 2016, 18-19) ดังนี้

  2.1  ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ไดแก บริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ/สปา                          

เพื่อสุขภาพ บริการนวดเพ่ือเสริมสวย บริการ Medical Spa บริการสปานํ้าพุรอน บริการ Thalasso Therapy/ 

Climato Therapy บริการแบบพํานักระยะยาวเพ่ือสุขภาพ (Long Stay for Health) บริการแบบ Health   

Resort บริการแบบ Rehabilitation Center 

  2.2 ศูนยกลางบริการสุขภาพ ประกอบดวย

   2.2.1 บริการรักษาพยาบาล ไดแก บริการเสริมความงาม บริการทันตกรรม บริการ

ศัลยกรรมตกแตง การตรวจสุขภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ตองใช                             

ความชํานาญและเทคโนโลยีชั้นสูง ไดแก การผาตัดเปล่ียนขอเขาและสะโพก/ การผาตัดโรคหัวใจ/ การรักษา

โรคมะเรง็/ การรกัษาผูมบีตุรยาก/ Lasik/ การเปลีย่นถายอวยัวะ/การดแูลผูสงูอาย/ุการรกัษารองรบัเทคโนโลยี

สมัยใหม/ anti-aging 

   2.2.2  บรกิารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ไดแก จดับริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง

แพทยแผนไทย/คลินิกแพทยแผนไทย จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทยทางเลือก/คลินิกแพทย                    

ทางเลือก 

   2.2.3 บริการหองปฏิบัติการ ไดแก บริการหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐาน

ระดับประเทศ หรือเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา งานวิจัย และงานดานระบาดวิทยา 

โดยใชเทคโนโลยใีนระดบัสงู บริการหองปฏิบตักิารทีไ่ดมาตรฐานสากลสาหรบัใหบริการทดสอบกลุมตัวอยาง 

(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 การจัดประชุมนานาชาต ิ(MICE) การจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับ World 

Congress ในประเทศไทย การเขารวมเปนเจาภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Bidding) 

  2.4 ศนูยกลางยาและผลิตภณัฑสขุภาพ ไดแก ยาแผนปจจุบนั ยาสมนุไพรไทย เคร่ืองสําอาง 

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องมือแพทยและอุปกรณ

 3.  พฤตกิรรมนกัทองเทีย่ว เปนการกระทาํ การแสดงออกทกุอยางของนกัทองเทีย่วเกีย่วกบัสนิคา 

บริการ รวมถึงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว พฤติกรรมจะแสดงออกมาเม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งมากระทบ มีแรงจูงใจ หรือตองการที่จะมุงไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยแตละคนจะมีกระบวนการใน                  

การแสดงออกแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับองคประกอบจากปจจัยหลากหลายประการ อาทิเชน เปาหมาย                       

ของการทองเที่ยว ความพรอม วุฒิภาวะ สถานการณ วิธีการคิด การแปลความหมาย การตัดสินใจ เปนตน 

ในการทองเที่ยวในแตละครั้งนักทองเที่ยวมักจะคนหาขอมูลของสถานที่ทองเท่ียวดวยตนเองโดยใชคําสั้นๆ 

หรือวลี เพื่อคนหาสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวโดยไมระบุรายละเอียดอื่นๆ (Kanawarong, 2014, 56-58)                  

ซึ่งเปนไปตามลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

8 ขั้นตอน (Ellis, 1997, 216-217) ดังนี้ 

  3.1 การเร่ิมตน (Starting) เปนการเริ่มตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเปน                     

การทํางานช้ินใหมหรือสนใจศึกษาหาความรูใหมจากการสอบถามเพื่อนรวมงาน ผูรู หรือการอาน 

  3.2 การเชือ่มโยง (Chaining) เปนการเช่ือมโยงสารสนเทศจากการอางองิหรือบรรณานุกรม

อาจเปนการเชื่อมโยงยอนหลัง คือเชื่อมโยงจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมในเอกสารท่ีมีอยู

หรือการเช่ือมโยงขางหนา คือเชื่อมโยงวามีเอกสารใดอางถึงเอกสารท่ีมีอยูบาง 

  3.3 การสาํรวจเลือกด ู(Browsing) เปนการคนหาโดยมีเร่ืองท่ีตองการหรือสนใจอยางกวาง ๆ

จึงตองสํารวจสารสนเทศในเรื่องที่สนใจ เพื่อเลือกดูอยางผานๆ 

  3.4 การแยกแยะ (Differentiating) เปนการแยกแยะสารสนเทศท่ีแสวงหาได โดยใชเกณฑ

ตางๆ  เพื่อกรองสารสนเทศที่แสวงหา 

  3.5 การตรวจตรา (Monitoring) เปนการตรวจตราสารสนเทศใหม ในเร่ืองท่ีสนใจและคุนเคย 

  3.6  การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เปนการดึงสารสนเทศท่ีตองการจากผลลัพธที่

ไดจากการคนหา ซึ่งผูใชจะเปนคนตรวจสอบเองวาตรงตามความตองการหรือไม

  3.7 การตรวจสอบ (Verifying) เปนการตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศท่ีไดรับ 

  3.8  การส้ินสุด (Ending) เปนการแสวงหาสารสนเทศข้ันสุดทายเพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศ

ที่แสวงหาไดทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อใหแนใจวาไดสารสนเทศท่ีตองการแลว 
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1.  การศึกษาและกําหนดความตองการออนโทโลยี ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

  1.1 การศึกษาขอมูลการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในบริบทของไทย ที่เปนการทองเท่ียวใน                        

ลักษณะการรวมกิจกรรมทางดานสุขภาพเขารวมดวย เนนการบําบัด รักษาโรค บํารุงสุขภาพกายและ                          

สุขภาพจิตเปนเปาหมายหลัก แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ หรือ    

การทองเที่ยวเชิงการแพทยที่จะเนนการเขามาทองเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลเปนหลัก โดยเฉพาะชาวตางชาติ

ที่นิยมเขาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน และ  2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เปนการเขามาใชบริการ

การทองเทีย่วทีม่กีจิกรรมชวยฟนฟูรางกายจากการเจ็บปวย หรือสงเสริมบาํบดัใหรางกายมีสขุภาพท่ีแข็งแรงข้ึน 

เปนในลักษณะท่ีเยีย่มชมสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ เนนการเรียนรูวถิชีวีติทางวัฒนธรรมเพ่ือการพักผอน 

และเดินทางไปพักในโรงแรม รีสอรท หรือศูนยสุขภาพ เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในท่ีนั้นๆ จัดข้ึน 

  1.2 การศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนการศึกษา                   

เอกสาร รายงานวจิยัทีเ่กีย่วของ และสอบถามนกัทองเทีย่วเกีย่วกบัพฤตกิรรมและขอมูลท่ีตองการในการสบืคน

สารสนเทศที่ตองการ ดวยแบบสอบถามออนไลนและผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองในระหวางวันที่                     

1 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนําขอมูลมาประกอบการออกแบบออนโทโลยี  

  1.3 การรวบรวมคาํศพัท วเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการศกึษาขอมูลทัง้สองสวน เพ่ือนาํมารวบรวม

เปนคําศัพทสําหรับการออกแบบเปนออนโทโลยี

 2. การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                                       

มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 การกําหนดขอบเขตและแนวคิดของออนโทโลยี เพื่อใหออนโทโลยีการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการคนคืนสารสนเทศไดตรงตามความตองการ

ของผูใชมากที่สุด 

  2.2 พิจารณาออนโทโลยีการทองเที่ยว และออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยูเดิม                     

ที่ใกลเคียงกัน

   2.3 รวมรวมและกําหนดคําศัพท จากองคประกอบในการขับเคล่ือนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประกอบดวย บรกิารเพ่ือสงเสริมสขุภาพ บรกิารสุขภาพ บรกิารวิชาการและงานวิจยั ยาและผลิตภณัฑสขุภาพ 

  2.4 กําหนดคลาสหลัก คลาสยอย ลําดับชั้นของคลาส นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางคลาส 

  2.5  กาํหนดคณุสมบัตขิองคลาส การกําหนดคณุสมบัตขิองคลาส แบงเปน คณุสมบัตทิีก่าํหนด

ความสัมพันธระหวางคลาส (Object Properties) และคุณสมบัติของชนิดขอมูล (Datatype Properties) 

  2.6 สรางขอมูลตัวอยาง เปนการสรางขอมูลตัวอยางที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมการสืบคน

สารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มาสรางเปนขอมูลตัวอยาง 

  2.7 ประเมินออนโทโลยี เพื่อประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น   
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ภาพที่  1: แสดงข้ันตอนกรอบแนวคิดวิธีการดําเนินงานวิจัย

 

 3.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ 

       3.1 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาพฤตกิรรมการสบืคนสารสนเทศดานการทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพ เกณฑในการเลือก คือ เปนนักทองเที่ยวที่มีการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนสารสนเทศ                           

ดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ คํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรไดกลุมตัวอยาง                

จํานวน 384 คน ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

  3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินออนโทโลยี จํานวน 5 คน แบงเปน ผูเช่ียวชาญ               

ดานออนโทโลยี จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จํานวน 3 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) มีเกณฑในการเลือกคือ เปนอาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ                                   

ที่มีประสบการณในดานที่เกี่ยวของ 

 4.  เคร่ืองมือ

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวนคือ 

  4.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามเพ่ือสอบถามพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศ

ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และแบบประเมินเพ่ือประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยี                      

ที่พัฒนาขึ้น  
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  4.2 โปรแกรมที่ใชในการสรางโมเดลออนโทโลยีและตรวจสอบความถูกตอง คือ                         

Protégé เวอรชัน่ 4.3 และภาษา SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ในการสอบถาม 

 5.  การวิเคราะหขอมูล

      การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (x̅)     

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิง 218 คน (รอยละ 56.77) เปนเพศชาย 

166 คน (รอยละ 43.23) สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 194 คน 

(รอยละ 50.52) ไมแนใจวาเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 138 คน (รอยละ 35.94) และ                                            

เคยมีประสบการณในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 52 คน (รอยละ 13.54) ในสวนของความสนใจ                         

แหลงทองเท่ียวเชิงสขุภาพน้ัน พบวา สวนใหญมคีวามสนใจจํานวน 333 คน (รอยละ 86.72) และไมมคีวามสนใจ

จํานวน 51 คน (รอยละ 13.28) สําหรับประสบการณในการสืบคนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

พบวา สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการสืบคนจํานวน 292 คน (รอยละ 76.04) และเคยมีประสบการณ

จํานวน 92 คน (รอยละ 22.96)

  พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา                 

มีความตองการสืบคนขอมูลดานที่พัก/โรงแรมมากที่สุด  (x̅= 4.51) รองลงมาคือขอมูลเก่ียวกับสถานที่                        

(x̅= 4.48) และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (x̅ = 4.41) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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 S.D.  
/  

1.  /   4.92 0.29  

2.  /   4.69 0.48  

3.  /   

     

4.56 0.62  

4.    

     
4.54 0.62  

5.  /   

    
4.74 0.54  

 4.51 0.59  
  

1.    4.74 0.57  

2.   4.59 0.51  

3.    4.53 0.52  

4.    4.47 0.64  

5.   4.89 0.36  

 4.48 0.62  
 

1.   4.52 0.64  

2.   4.40 0.52  

3.   4.53 0.53  

4.   4.64 0.52  

5.   3.96 0.91  

 4.41 0.68  
 

ตารางท่ี  1  

แสดงพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 ขอมูลดานที่พัก/โรงแรม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

ไดแก ขอมูลอัตราคาที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.92) รองลงมาคือ ขอมูลกิจกรรม

สําหรับผอนคลายของท่ีพัก/โรงแรม สําหรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และขอมูลประเภท                                  

ที่พัก/โรงแรม สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.69)
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  ขอมลูเกีย่วกบัสถานที ่เมือ่พจิารณาคาเฉลีย่สงูสดุ 3 ลาํดับแรก พบวา รายการทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ

ไดแก รานอาหาร (x̅= 4.89) รองลงมาคือ สถานท่ีทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.74) และกิจกรรมในสถานท่ี

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅= 4.59)

  ขอมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑสขุภาพ เมือ่พิจารณาคาเฉลีย่สูงสดุ 3 ลาํดบัแรก พบวา รายการท่ีมคีาเฉลีย่

สูงสุดไดแก เครื่องสําอาง (x̅= 4.64) รองลงมาคือ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ (x̅= 4.53) และ ยาสมุนไพรไทย 

(x̅ = 4.52)

 2. ผลการพัฒนาออนโทโลยี

      จากการศึกษาขอมูลสามารถรวบรวมนํามาออกแบบและสรางเปนออนโทโลยีการทองเท่ียว      

เชิงสุขภาพ ประกอบดวย 8 คลาสที่เปน คลาสหลัก มีคลาสยอยลําดับชั้นลงไป (Sub Class) 34 คลาส                      

แสดงคลาสและคําอธิบายไดดังตารางที่ 2 และพัฒนาเปนโครงสรางออนโทโลยีดวยโปรแกรม Protégé                       

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคลาส ผลลัพธแสดงดังภาพที่ 2

ตารางท่ี  2    

แสดงคลาสและคําอธบิายในออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

   
1 Accommodation :      

2 Restaurant :      

3 Activity :   2  

  

4 Place :   

     

5 Attraction :   

   

 

6 HealthTour : 

     

  

7 Product :    

 

8 Location :      
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ภาพที่  2: ภาพรวมความสัมพันธของออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

     จากคลาสออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 8 คลาส สามารถอธิบายโครงสรางและกําหนด

คุณสมบัติของคลาส ไดดังนี้

  2.1 คลาสที่พัก ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อที่พัก ประเภทท่ีพัก ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท 

อีเมลเว็บไซต รายละเอียด ราคา 

  2.2  คลาสรานอาหาร ประกอบดวยคุณสมบัติ ชื่อรานอาหาร ที่ตั้ง จังหวัด เบอรโทรศัพท 

อีเมล เมนูอาหาร ราคา

  2.3  คลาสกจิกรรม ประกอบดวย ประเภทกิจกรรม ชือ่กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม ทีต่ัง้ จงัหวัด 

  2.4  คลาสสถานที่ใหบริการ ประกอบดวย ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง จังหวัด รายละเอียดสถานที่ 

  2.5  คลาสแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย ชื่อแหลงทองเที่ยว ที่ตั้ง จังหวัด 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. ผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสขุภาพโดยผูเช่ียวชาญ

       การประเมินออนโทโลยีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา                                      

โดยภาพรวมออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅= 4.54) เมื่อพิจารณารายการ                          

ที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การระบุขอบเขต การกําหนดคลาส การจัดกลุมของคลาสมีความเหมาะสม                                       

(x̅= 4.80) รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.60 เทากัน 5 รายการ คือ 1) มีความครอบคลุมและมีความสอดคลองกับ

ขอบเขตความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  2) การตั้งช่ือคลาสภายในออนโทโลยี สามารถส่ือความหมาย

ไดอยางชัดเจน และมีความเหมาะสม  3) การสรางตัวอยางขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม  4) ออนโทโลยี   

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และ 5) การออกแบบออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในภาพรวมมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชงาน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4

ตารางท่ี  4  

แสดงผลประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยีการทองเที่ยวโดยผูเชี่ยวชาญ 

  S.D.  
1.   

  

4.80 0.45  

2. 

 

4.60 0.89  

3.    4.40 0.55  

4.  4.40 0.89  

5.   4.40 0.89  

6.  

  

4.60 0.89  

7.   

 

4.40 0.89  

8.  4.60 0.55  

9.    4.60 0.89  

10. 

 
 

 .  .73  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั้น สวนใหญแลว                   

เปนไปตามรูปแบบของพฤติกรรมการคนหาสารสนเทศ 8 ขัน้ตอน คอื นกัทองเท่ียวจะต้ังเปาหมายไววาตองการ

คนหาสารสนเทศอะไรแลวระบคุาํคนลงไป เมือ่ไดผลลพัธกลับมานักทองเท่ียวจะพิจารณาแยกแยะสารสนเทศ

ที่ไดวาตรงกับที่ตนเองตองการหรือไม ถาตรงจะเลือกดูตอไปแตถาไมตรงจะเปล่ียนคําคนใหมเพื่อให                               

ไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการมากที่สุด ซึ่งสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                   

ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการขอมูลดานท่ีพัก/โรงแรมมากท่ีสุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องราคาของ

ที่พัก รองลงมาเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ โดยเฉพาะสถานท่ีเกี่ยวกับรานอาหาร  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Kotcharat (2011, 83-85) ที่พบวา นักทองเที่ยวตองการทราบถึงอัตราคาโรงแรมหรือที่พักในระดับมากที่สุด 

และตองการทราบถงึรานอาหารทีอ่ยูในเสนทางการทองเทีย่วในระดบัมากทีส่ดุ และในงานวจิยัของ Teeranon 

(2018, 27) ไดสรปุไววา กจิกรรมการทองเทีย่วเชงิสขุภาพในประเทศไทยมักรวมเอากิจกรรมทางการทองเทีย่ว                 

รวมกับบริการเสริมของที่พัก เชน สปา รีสอรทเพ่ือสุขภาพ ผนวกเขาไวดวยกัน จึงสงผลใหนักทองเที่ยวนิยม

หาขอมูลราคา ที่พักและโรงแรมที่มีการใหบริการทางดานสปา นวด สระวายนํ้า ฟตเนส เพื่อใชบริการ                             

ไดครบวงจรในที่เดียวเมื่อไปพักผอน และในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยวของ Office of the                             

Permanent Secretary (2016, 37) สรปุรายงานไววาโรงแรมในประเทศไทยไดรบัความนิยมจากนักทองเท่ียว

โดยเฉพาะโรงแรมที่ใหบริการสปา 

 2. การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย                              

ทีป่ระกอบดวย 8 คลาสหลกั ไดรบัการยนืยนัจากผูเช่ียวชาญทีเ่กีย่วของวามคีวามเหมาะสม สามารถนาํไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการคนคืนสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และสามารถนําออนโทโลยีนี้                        

ไปประยุกตใชกับออนโทโลยีอื่นที่มีความใกลเคียงกันได ซึ่งออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้มีจํานวนคลาส                              

และคุณลักษณะของคลาสที่ใกลเคียงกับงานวิจัยของ Kanawarong (2014, 72-74) ที่พัฒนาออนโทโลยี                    

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวยคลาสหลักจํานวน 7 คลาส โดยคลาสท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน

กับออนโทโลยีในงานวิจัยนี้ คือ คลาสสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีจัดแสดง 

คลาสกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เขารวมได และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งทั้ง 4 คลาสนี้มีความใกลเคียงกัน                           

เนือ่งดวยพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมกัจะคนช่ือของสถานท่ีหรอืแหลงทองเท่ียวโดยไมระบุรายละเอียดอ่ืนๆ                

โดยมักจะใชเปนวลีหรือคําสั้นๆ ในการคนเพ่ือใหไดขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ตองการ (Kanawarong, 2014, 

56-58) แตจะพบวารายละเอียดในคลาสจะมีความแตกตางกันตามบริบทของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น และ                

ในงานวิจัยของ Kotcharat (2011, 45) ที่พัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวชนบท ประกอบดวยคลาสหลัก               

จาํนวน 11 คลาส คลาสท่ีมคีณุลกัษณะใกลเคยีงกนัคอื คลาสท่ีพกั คลาสกิจกรรม คลาสสถานท่ีอาํนวยความสะดวก 

คลาสสถานที่ทองเที่ยว และคลาสตําแหนงที่ตั้ง ผลการประเมินโดยผู เชี่ยวชาญเห็นวาออนโทโลยี                                       

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชใน                  

การพัฒนาเปนระบบคนคืนสารสนเทศได เนื่องดวยมีการระบุถึงขอบเขตของออนโทโลยีไวอยางชัดเจน                       
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การกําหนดคลาสมีที่มาของขอมูลที่มีความนาเช่ือถือและอางอิงได การจัดกลุมของคลาสท่ีพัฒนาข้ึนนี้                          

มีความเหมาะสม

สรุป
 การทองเท่ียวเชิงสขุภาพในประเทศไทยน้ันเปนการทองเท่ียวอกีรปูแบบหน่ึงทีก่าํลังไดรบัความนิยม

มากขึ้นในกลุ มนักทองเที่ยวชาวไทย แตยังขาดการประชาสัมพันธและการจัดการขอมูลที่ดี ดวยผล                                

จากการสํารวจพฤติกรรมการสืบคนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ันจะพบวา สวนใหญไมเคย                              

มีประสบการณการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เนื่องจากไมทราบวามีการทองเท่ียวในรูปแบบน้ีอยู แตในบางคน                 

ก็ไมแนใจวาการทองเที่ยวของตนนั้นเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพหรือไม นอกจากนี้แลวขอมูล                                            

การทองเทีย่วเชิงสขุภาพมนีอย การคนหาขอมลูไดผลลพัธทีไ่มตรงประเดน็ความตองการเทาไหรนกั สารสนเทศ

ทีไ่ดออกมานัน้ไมสามารถคดักรองไดวาเปนขอมูลท่ีตรงตามความตองการเกีย่วกบัการทองเทีย่วเชงิสขุภาพหรอืไม 

ซึ่งการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยคร้ังนี้ ประกอบดวยคลาสหลัก 8 คลาส                         

ที่สอดคลองกับความตองการสารสนเทศดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของนักทองเท่ียวไทย ซึ่งสามารถนําไป

พัฒนาเปนระบบการคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได และเพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาและการสงเสริมการทองเท่ียวควรทําการสํารวจขอมูลจากนักทองเท่ียวตางชาติ

เพิ่มเติม รวมถึงการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทที่มีความคลายคลึงกัน (Synonym) ที่ผูใชมักใช                      

ในการคนหาขอมูลและสรางเปนคลังคําเหมือนเพื่อใหการออกแบบออนโทโลยีสําหรับนํามาพัฒนา                        

ระบบคนคืนสารสนเทศดานการทองเที่ยวที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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