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บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็ นบทความวิชาการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดในการใช้การหวนระลึกถึงอดีตในโรงแรม
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุ ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึน้ มากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 นี ้
กาลังอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ โดยคาดการณ์ว่า จะมีสดั ส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี
มากกว่าร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 นับเป็ นโอกาสอันดีสาหรับผูป้ ระกอบการโรงแรมที่จะขยายธุรกิจให้เข้าถึงและ
ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุม่ นี ้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสูงอายุมีศกั ยภาพในการใช้จา่ ย สามารถเข้า
พักได้ในระยะเวลายาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป โรงแรมควรให้ความสนใจในการออกแบบสถานที่ให้มีความ
เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย หากโรงแรมนาแนวคิ ด การหวนระลึกถึ งอดีต มาใช้ใ นการออกแบบตกแต่ง และ
สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าในการนาไปสูค่ วามทรงจาที่ดีงามในอดีต จะยิ่งสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
ผูส้ งู อายุ ซึง่ อาจเป็ นหนึง่ ปั จจัยที่เพิ่มแรงจูงใจให้กลับมาพักที่โรงแรมอีกครัง้ ได้ในอนาคต

คาสาคัญ: โรงแรม นักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุ การหวนระลึกถึงอดีต
Abstract
This academic article aims to present the idea of applying nostalgia in hotel in order to attract
elderly tourists which a number of them has continually increased all over the world. Especially Thailand is
one of the countries that will enter a complete transition to aged society in 2020 and it is anticipated that
there will be more than 20 percent of population aged 60 years or older in 2021. This is a great opportunity
for hoteliers to expand their business in order to reach and respond to the needs of this group of tourists, due
to the fact that elderly tourists have the potential to spend more money and will be able to stay for a longer
period of time than other group of tourists. It is ideal for the hotel owners to pay more attention in designing
their properties in the perspective of appropriateness, convenience and safety. In addition, if the hotel can
apply the idea of nostalgia to decorate and create activities that are valuable to bring back old good
memories, this will make a great impression on elderly tourists and could be one of the factors that will
increase their motivation on returning to the hotel in the future.
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ความนา
ประชากรในหลายประเทศกาลังก้าวเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุ ซึง่ นับเป็ นความท้าทายที่ตอ้ งมีการเตรียมความ
พร้อมที่ จะรับมื อกับความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ น้ จาก
ข้อมูลประชากรของประเทศไทยตามรายงานในเอกสาร
ข้อมูลประชากรของ ESCAP ปี 2561 (รวบรวมโดย
คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก
แห่งสหประชาชาติ) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงกลางปี 2018
ประชากรของประเทศไทยมี จานวนถึง 69,183,000 คน
ประมาณ 17.6% ของจานวนนีป้ ระกอบด้วยคนที่มี อายุ
60 ปี ขึน้ ไป โดยคาดว่าสัดส่วนจะขยายตัวเป็ น 35.10%
ในปี 2593 หรือภายใน 30 ปี ขา้ งหน้า จึงนับเป็ นโอกาส
อันดี ที่จะขยายธุ รกิ จให้เข้าถึงและตอบสนองกับความ
ต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ม นี ้ (ส านักงานส่ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2562)
องค์การสหประชาชาติ (United Nation - UN)
ได้สรุ ป ว่ า ในอนาคตอั น ใกล้ การท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ กว่ากลุ่ม
อื่น โดยองค์การสหประชาชาติให้นิยามคาว่า “ผูส้ งู อายุ”
คือ คนที่มีอายุ “60 ปี ” ขึน้ ไปโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้แบ่งผูส้ งู อายุออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) ผูส้ งู อายุวยั ต้น
(อายุ 60-69 ปี ) 2) ผูส้ งู อายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ปี ) และ
3) ผูส้ งู อายุวยั ปลาย (อายุตงั้ แต่ 80 ปี ขนึ ้ ไป) โดยกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ยมส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ กิ จกรรม
นันทนาการ ซึ่งถือว่าเป็ นการกระทากิจกรรมยามว่างเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง โดยอาจจะทา
กิ จกรรมนัน้ คนเดี ยวหรือท าเป็ นหมู่คณะก็ ได้ เพื่ อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวถือได้วา่ เป็ นกิจกรรมนันทนาการอีกรู ปแบบหนึ่ง
ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูงในอนาคต โดย
พิ จ ารณาจากแนวโน้ม ด้า นโครงสร้า งของประชากร
ผู้สู ง อายุ ข องไทยและของโลกที่ มี จ านวนเพิ่ ม สู ง ขึ ้น
(ปริญญา นาคปฐม และระชานนท์ ทวีผล, 2561)
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นักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุแบ่งเป็ นสามกลุ่ม ได้แก่
กลุม่ แรก คือ กลุม่ ที่อ่อนแอหรือต้องพึ่งพาครอบครัว กลุม่
ที่สอง คือ กลุม่ ที่พงึ่ พาผูอ้ ื่นบางส่วน และกลุม่ สุดท้าย คือ
กลุม่ ที่แข็งแรงดูแลตัวเองได้ ในการหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่
ต้องอาศัยพึ่ ง พาครอบครัว ในการหาข้อ มูล ส่ วนกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ แข็ งแรงจะสามารถหาข้อมูลเพื่ อใช้ในการ
จัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยจะเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
ในการหาข้อ มู ล นอกจากนี ้รู ป แบบการสื่ อ สารหรื อ
พฤติกรรมของผูส้ งู วัยจะแตกต่างไปตามกลุม่ คนที่เดินทาง
ด้วย เมื่อท่องเที่ยวกับครอบครัวผูส้ งู อายุจะเป็ นผูแ้ นะนา
หรือตักเตือนวางตัวเป็ นผูใ้ หญ่ที่น่านับถือ หากท่องเที่ยว
ไปกั บ กลุ่ ม ทั ว ร์ ผู้ สู ง อายุ จะแสดงถึ งความเป็ น
นักท่องเที่ยวที่จริงจัง ชอบแสวงหาความรู ้ แต่หากเดินทาง
กับกลุ่มเพื่อนผูส้ ูงอายุจะกลับไปเป็ นเด็กหรือหนุ่มสาว
(ศุภมณฑา สุภานันท์, 2557)

สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเทีย่ ว
โลกาภิ วัฒ น์เ ชื่ อ มต่ อ โลกเข้าด้ว ยกั น มี ก าร
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อย่างรวดเร็วขึน้ ผูป้ ระกอบการมีความจาเป็ นต้อง
ปรับตัวเพื่อก้าวให้ทนั และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจ เพราะนักท่องเที่ยวมีความต้องการ
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย นักท่องเที่ยว
มีความสนใจเฉพาะด้านมากขึน้ นอกจากนีน้ กั ท่องเที่ยว
ยังมีชีวิตเกี่ ยวพันกับดิจิทลั ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อัน หลากหลายในการอ านวยความสะดวก จึ ง ท าให้
นักท่องเที่ ยวที่ต ้องการเดิ นทางทั้งในและนอกประเทศ
สามารถศึกษาหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต
แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ และสามารถ
ทาธุรกรรมโดยการจองหรือซือ้ ทัวร์ออนไลน์แบบครบวงจร
ด้วยตนเอง มีการแข่งขันของธุรกิจสายการบินอย่างเข้มข้น
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จนเกิ ด สายการบิ น ราคาประหยัด ท าให้ นักท่ องเที่ ยว
สามารถเดิ น ทางไปยั ง สถานที่ ที่ ต ้อ งการได้ ง่ า ยและ
สะดวกสบาย หลายประเทศมีนโยบายต่างประเทศ ที่
ผ่อนผันในการยื่นขอวีซ่า การยกเลิกการขอวีซ่า หรือการ
ยกเลิกค่าทาเนียมระยะสัน้ เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยว
ที่ สนใจและต้องการจะไปท่ องเที่ ยวมี ม ากขึ น้ แม้การ
เดินทางท่องเที่ยวจะเป็ นเรื่องง่าย แต่นกั ท่องเที่ยวก็ยงั ให้
ความสาคัญและค านึ งถึ งความปลอดภัยที่ มี ในแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), 2561)
ดังนัน้ นักท่องเที่ยวมักจะหาข้อมูลอย่างละเอียด
ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะเดินทางไปในจุดหมายปลายทาง
ใด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผู้ประกอบการต้อ งสร้างความเชื่ อ มั่น
ให้นักท่องเที่ยวเกิ ดความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยดูแล
สวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวได้ นักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุเป็ น
ตลาดใหม่ที่ มีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากเป็ นตลาดที่ มี
คุณภาพ เพราะมี ก าลังในการจับจ่ ายใช้สอย มี ความ
ต้องการที่จะท่องเที่ยวและต้องการที่จะได้รบั การบริการ
ที่ดี ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องนาเสนอคุณประโยชน์และ
สร้างคุณค่า (Value proposition) ที่มี ในบริการ ทั้งใน
ด้านเหตุผล (Functional benefit) และทางด้านอารมณ์
(Emotional benefit) ว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้มากกว่าบริการของคู่แข่ง ซึ่งต้องมีศึกษา
และทาความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้ทราบความต้องการลึกๆ
ในใจของลูกค้า (Customer insight) ถ้าคุณค่ารวมใน
สายตาของลูกค้า (Total customer value) อันได้แก่
ภาพลักษณ์ (Image value) คุณค่าในตัวสินค้า (Product
value) บุคลากร (Personal value) และการบริการ (Service
value) มี ค่ ามากกว่ า ต้นทุนรวมหรื อสิ่ งที่ ลูกค้าเสี ยไป
(Total customer cost) เช่น เงินที่ลกู ค้าเสียไป (Monetary
cost) เวลาที่เสียไป (Time cost) พลังงานที่สญ
ู ไป (Energy
cost) และค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ผลลัพธ์ที่
เป็ นบวกก็คือ คุณค่ารวมที่ลกู ค้าได้รบั (Customer delivered
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value) (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.), 2561)
มี การส่งเสริมการท่องเที่ ยวในหลายประเทศ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามพยายามที่ จ ะดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยวิ ธี ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตั ว อย่ า ง เช่ น
ประเทศเกาหลี ใต้ได้พยายามสร้างจุด ขายให้กรุ งโซล
เมื อ งหลวงของประเทศเป็ น เมื องแห่ ง การสร้า งสรรค์
นอกจากนีย้ ังเชิ ญชวนให้นักท่องเที่ ยวเข้าไปสัมผัสกับ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามรอยซีรีสท์ ี่โด่งดัง ซึ่งมีทงั้ ที่เป็ น
แหล่งท่ องเที่ ยวที่ มี ความงามตามธรรมชาติ ที่ มี ความ
สวยงามแตกต่ างกัน ไปในสี่ ฤดู จู งใจให้นักท่ อ งเที่ ย ว
มาเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายในแหล่งช้อปปิ ้งชื่อดังต่างๆ
เชิ ญ ชวนให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ มี โ อกาสลิ ้ม ลองอาหาร
ประจาชาติที่มีรสชาติดี ประชาสัมพันธ์ว่าการเดินทางมา
ที่ประเทศเกาหลีนนั้ สามารถเดินทางสะดวก มีค่าใช้จ่าย
ในราคาย่ อ มเยา ประเทศญี่ ปุ่ นมี ค วามพยายามที่ จ ะ
จุดประกายให้โรงแรมเป็ นสถานที่สร้างความสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น บริษัทนาเที่ยว
พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างนักท่ องเที่ ยวที่ มี
ความสนใจในเรื่ อ งเดี ยวกั น ให้มี เ ครื อข่ ายที่ สามารถ
ต่อยอดความสัมพันธ์ จนกลายเป็ นเพื่ อนที่ รู ้ใจที่ ชอบ
ท่องเที่ยวเหมือนกัน เมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านีเ้ กิ ด ความ
ผู ก พั น กั น ก็ จ ะชวนกั น กลั บ มาใช้ บ ริ ก ารด้ ว ยกั น อี ก
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.), 2561)

การท่องเทีย่ วในประเทศของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
จากผลสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของกลุ่มตัวอย่ างประชากรที่ มี อ ายุตั้ง แต่ 15 ปี ขึ น้ ไป
ทั่วประเทศ จานวน 63,060 ราย ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
เดินทางเพื่อเยี่ยมครอบครัวหรือญาติมิตร ร้อยละ 33.10
การท่องเที่ ยวและพักผ่อน ร้อยละ 20.20 ไหว้พระหรือ
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ปฏิบตั ิธรรม ร้อยละ 11.70 ตัง้ ใจหรือแวะไปรับประทาน
อาหาร ร้อ ยละ 9.00 และซื ้อ ของ ร้อ ยละ 8.90 โดยมี
ลักษณะการเดิ นทางแบบพักค้างคื นอย่ างน้อย 1 คื น
ร้อยละ 47.30 ส่วนผูเ้ ดินทางที่มีลกั ษณะการเดินทางแบบ
ไม่พักค้างคืนซึ่งถื อว่าเป็ นนักทัศนาจรประมาณ ร้อยละ
37.10 และผูท้ ี่เดินทางทัง้ 2 ลักษณะ คือ ทัง้ พักและไม่พกั
ค้างคื น ร้อยละ 15.60 ผู้ที่ เ ดิ นทางท่ องเที่ ยวมากกว่ า
ครึ่งหนึ่งเลือกเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือญาติ
ร้อยละ 63.20 เดินทางกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ
20.00 สาหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทางส่วนใหญ่
ของเป็ นครอบครัวหรือญาติ ร้อยละ 43.50 รองลงมา คือ
ตัด สิ น ใจด้ว ยตนเอง ร้อ ยละ 37.60 (ส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว
โดยทั่วไปเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุชาวไทยของ
กรวรรณ สั ง ขกร และคณะ (2558) พบว่ า ส่ ว นใหญ่
มีความถี่ ในการเดินทางท่องเที่ยวปี ละ 1-2 ครัง้ และจะ
ชอบสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วประเภทธรรมชาติ ที่ ส วยงาม
มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 28.50 รองลงมาชอบสถานที่
ท่องเที่ยวแบบวัดหรือศาสนสถาน คิดเป็ นร้อยละ 22.80
โดยมีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เพื่อชื่นชม
ธรรมชาติที่สวยงาม และฟื ้ นฟูจิตใจหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วงเวลาการเดิ นทางท่องเที่ ยวมักจะเป็ นช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวกับลูกหลานหรือ
คนในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ ง รวมถึงลูกหลานหรือคน
ในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ งจะเป็ นผูว้ างแผนการเดินทาง
ให้มากที่สดุ และจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครัง้ อยู่
ในช่วงไม่เกิน 3 วัน
อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่
รวมถึ งนักท่องเที่ ยวผู้สูงอายุ เลือกที่ จะเดิ นทางไปกับ
ครอบครัว และยังนิยมที่จะพักค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน
ซึ่งสถานที่พักแรมที่ผูส้ ูงอายุมักใช้บริการส่วนใหญ่ เป็ น
โรงแรม (เพ็ญพักร์ศินา วิเชียรวรรณ, 2559) ดังนัน้ จึงถือ
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เป็ นโอกาสอันดีของโรงแรมที่จะเตรียมความพร้อมเพื่ อ
ตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีต่อที่
พักแรมในด้านที่พกั และบริการในอันดับสูงสุด (เบญจพร
เชือ้ ผึง้ และคณะ, 2561)

ความต้องการของนักท่องเทีย่ วผู้สูงอายุ
นักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุควรได้มี โอกาสได้เดินทาง
ท่องเที่ยว รักษพล สนิทยา (2555) ศึกษาภาวะสุขภาพจิต
ของผูส้ งู อายุไทย พบว่า ผูส้ งู อายุมกั คิดมาก และมีความ
วิตกกังวล รู ส้ ึกหงุดหงิ ดราคาญใจ รู ส้ ึกหมดหวังในชีวิต
รู ส้ ึกว่าชีวิตไม่มีคณ
ุ ค่า รู ส้ กึ ไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
และรู ส้ ึกเหงา ซึ่งปั ญหาทางสุขภาพจิตนีจ้ ะเพิ่มขึน้ ตาม
อายุที่ ม ากขึ น้ ผู้สูง อายุ เพศหญิ ง มี ปั ญหาสุข ภาพจิ ต
มากกว่า ดังนัน้ การได้ออกมาท่องเที่ยวก็เป็ นการช่วยให้
ผูส้ งู อายุได้ผอ่ นคลายความเครียด
ณัฐิญา วงละคร (2557) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผูส้ งู อายุ ทัง้ ในด้าน
แรงผลักดันและด้านแรงดึงดูด พบว่า องค์ประกอบด้าน
การพัฒ นา และยกระดับตัวเอง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ
แรงจูงใจด้านแรงผลักดันในการเดิ นทางท่องเที่ ยวของ
ผูส้ งู อายุมากที่สดุ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
อัศวิน แสงพิ กุล (2560) ที่แสดงให้เห็นว่าผูส้ ูงอายุยังมี
ความต้องการจะพัฒนาและยกระดับตัวเองจากการได้
เดินทางท่องเที่ยว การได้เลือกซือ้ สินค้า และการได้ลิม้
รสชาติอาหารที่หลากหลาย ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ด้านแรงดึ งดู ดในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของผู้สูง อายุ
มากที่สดุ คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์ ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาเรื่องปั จจัย
ด้านคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการกลับมา
เยือนซา้ ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาดังกล่าวมีความแตกต่างจากการศึกษาของ
Jang and Wu (2006, อ้างถึงใน ณัฐิญา วงละคร, 2557)
พบว่ า ผู้สูงอายุใ ห้ความส าคัญกับ องค์ประกอบด้า น
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การเดิ น ทาง ความปลอดภั ย และสภาพภู มิ อ ากาศ
มากกว่าปั จจัยอื่นๆ
นัก ท่ อ งเที่ ย วผู้สูง อายุ นั้น จะมี รู ป แบบและ
พฤติกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป คือ
เน้นการท่องเที่ยว และบริการที่ มี คุณภาพดี คุม้ ค่า ให้
ความสาคัญกับความพึงพอใจของตนเป็ นหลัก ในการ
เลื อ กบริ ษั ท ที่ ใ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วมัก จะ
ค านึ ง ถึ ง ผู้ป ระกอบการที่ ใ ห้ค วามส าคั ญ ด้า นความ
ปลอดภัย มี สิ่งอ านวยความสะดวกที่ ได้มาตรฐาน ให้
ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ มีกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
และสุขภาพ กิจกรรมสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุ
อาทิ ทัวร์ธรรมะ-สมาธิ ทัวร์ธรรมชาติ ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม
ทัวร์ยอ้ นวัย-ย้อนรอยอดีต ทัวร์กินของอร่อย และซุม้ ดูดวง
เที่ ยวตามราศี การท่ องเที่ ยวพักผ่ อนในเวลาว่ างของ
นักท่ องเที่ ยวสูงอายุมี วัตถุประสงค์หลัก เพื่ อต้องการ
พักผ่อน คลายความเครียด เพื่อสุขภาพที่ดี และได้เรียนรู ้
ศิ ลปวัฒ นธรรม หรื อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องคนใน
ท้องถิ่น จุดเด่นของกลุม่ นักท่องเที่ยวสูงอายุ คือ ศักยภาพ
ในการใช้จ่ายสูงสามารถเข้าพักได้ในระยะยาว โดยเฉพาะ
ผูเ้ กษี ยณ อายุจากการทางานจะมีสวัสดิการหรือบานาญ
ที่รฐั บาลจ่ายให้ ซึ่งถือว่าเป็ นรายได้ที่ม่นั คง แม้ผสู้ งู อายุ
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ หั ว ต่ อ วัน น้อ ยกว่ า
นัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป แต่ ห ากสามารถจู ง ใจให้พั ก เป็ น
เวลานานก็จะมีรายได้จากค่าที่พกั และการใช้จ่ายภายใน
โรงแรมที่มากกว่า
ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็ นโอกาสที่ผูส้ งู อายุ
จะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในบรรยากาศใหม่ๆ ได้
พบปะและเยี่ยมเยือนเพื่อน ญาติ พี่นอ้ ง ลูกหลาน และ
เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผูส้ งู อายุมกั เดินทางมากับ
ครอบครัวด้วยรถยนต์สว่ นตัว เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ
(2559) ได้สารวจลักษณะการเดิ นทางในการท่องเที่ยว
ของผู้สูงอายุ และการใช้บริ การท่ องเที่ ยวเชิ งส่งเสริ ม
สุขภาพ พบว่า นักท่องเที่ ยวสูงอายุส่วนใหญ่ เดิ นทาง
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พร้อมครอบครัว การตัดสินใจในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
หรือจังหวัดในการท่องเที่ยว มักมีผรู้ ่วมตัดสินใจในการ
เลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว หากผู้สูง อายุ เ ป็ นผู้ห าข้อ มู ล
ท่องเที่ ยว มักมี การสอบถามจากเพื่อนหรือญาติ ที่ เคย
เดินทางมาก่อน ช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
มักเป็ นช่วงวันหยุดยาว ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ ผูส้ งู อายุใช้
ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นใช้ระยะเวลา 3 - 4 วัน
ช่ ว งเวลาที่ ผู้สูง อายุนิ ย มท่ อ งเที่ ยวมัก เป็ น ช่ ว งเดื อ น
เมษายน - มิ ถุนายน พาหนะหลักที่ ผู้สูงอายุใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์สว่ นตัว ภูมิภาคที่
ผูส้ ูงอายุนิยมเดินทางท่องเที่ยว คือ ภาคกลาง สถานที่
พักแรมที่ผสู้ งู อายุมกั ใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นโรงแรม

โรงแรมสาหรับนักท่องเทีย่ วผู้สูงอายุ
ปฤณพร บุ ญ รั ง สี และประสพชั ย พสุ น นท์
(2561) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านระบบ
ความปลอดภัยในพืน้ ที่ท่ วั ไป ด้านห้องพัก ด้านบุคลากร
และการบริการ ตามลาดับ ธุรกิจโรงแรมจึงควรออกแบบ
ให้รองรับการบริ การส าหรับนักท่ องเที่ ยวสูงอายุ โดย
ใช้หลัก Universal design ในการออกแบบเสมอ ซึ่งเป็ น
การออกแบบให้เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ซึง่ นอกจาก
จะคานึงถึงความสวยงามแล้ว การออกแบบยังคานึงถึง
ความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัย การทาทางลาด
คูก่ บั บันได ทางลาดทางชันมีสดั ส่วนที่เหมาะสม พืน้ ไม่ลื่น
ควรมี ก ารท าราวจั บ ตั้ง แต่ ท างเข้า โรงแรม และตาม
ทางเดินในโรงแรมเพื่อช่วยในการเดินและการพยุงตัวของ
ผูส้ งู อายุ รวมทัง้ มีสิ่งอานวยความสะดวก ช่วยผ่อนแรงใน
เวลาใช้พืน้ ที่ต่างๆ ด้วย เช่น หากอาคารที่มีตงั้ แต่สองชัน้
ขึน้ ไปควรมีลิฟต์โดยสาร เนื่องจากผูส้ ูงอายุอาจ ขึน้ ลง
บั น ไดไม่ ส ะดวก และลิ ฟ ต์ โ ดยสารควรมี พื ้น ที่ ก ว้า ง
เพี ยงพอเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุที่ ต ้องใช้
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รถเข็น ควรมีระบบสัญญาณเตือนภัยโดยรอบ และโรงแรม
ทุกห้องควรมีสญ
ั ญาณขอความช่วยเหลือเพื่อเตือนไปยัง
เจ้าหน้าที่ ของโรงแรม โรงพยาบาลหรือติ ดต่อบุคลากร
ทางการแพทย์โดยตรง อุปกรณ์เหล่านี ้ควรเป็ นแบบที่
สามารถพูดสื่อสารได้ทันที หากโรงแรมไม่ได้ตงั้ อยู่ใกล้
ระบบขนส่งสาธารณะ โรงแรมควรจัดบริการรถรับ-ส่ง ไป
ยังสนามบินเพื่ออานวยความสะดวกในกรณีที่ผสู้ งู อายุที่
ไม่มีรถยนต์มาเอง และรถที่ให้บริการควรเป็ นรถที่สามารถ
บรรทุกรถเข็นนั่งได้ดว้ ย
เนื่องจากนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุมกั ใช้เวลาอยู่ใน
โรงแรมมากกว่านักท่องเที่ยวในช่วงอายุอื่น โรงแรมจึงควร
มีรา้ นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีบรรยากาศดี และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกผ่ อนคลาย เช่ น บริ การสปาเพื่ อสุขภาพ
ที่ช่วยให้ผสู้ งู อายุผอ่ นคลายระหว่างที่รอลูกหลานกลับมา
จากข้างนอก หรือการจัดสถานที่ให้ผสู้ งู อายุทากิจกรรมอื่น
ที่นา่ สนใจภายในโรงแรม เช่น สระแช่นา้ อุ่นวนนวดร่างกาย
คาราโอเกะ ลีลาศ นั่งสมาธิ โยคะ fitness ผูส้ งู อายุ จะ
ช่ วยท าให้ผู้สูงอายุรู ้สึกสนุก เพลิดเพลิน เป็ น การสร้าง
ความประทับใจให้กลับมาพักครัง้ ต่อไป ปริญญา นาคปฐม
และระชานนท์ ทวีผล (2561) และวิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์
(2555) ได้เ สนอผลการวิ จั ย ไปในทิ ศ ทาง เดี ย วกั น ว่ า
โรงแรมควรต้องจัด เตรี ยมสิ่ งอ านวยความสะดวกแก่
ผูส้ งู อายุให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสิง่ ที่พบ
จากผลการวิจัยของ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และสุดารัตน์
สุดสมบูรณ์ (2561) ยังเป็ นการเน้นยา้ ว่าโรงแรมควรต้องมี
การจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพราะนักท่องเที่ยว
ผูส้ งู อายุตอ้ งการสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย
และโรงแรมต้องมีความใส่ใจที่จะนาเสนอบริการต่างๆ ที่
คานึงถึงสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูส้ งู อายุได้เป็ นอย่างดี
จากผลการวิจยั ของ Chun-Fang, Wen-Yu and
Chia-Yuan (2019) พบว่า ห้องที่มีสงิ่ อานวยความสะดวก
สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผูเ้ ข้าพักที่สงู วัยได้อย่าง
ปีที่ 16 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2564

มากโดยพิจารณาจากความสะอาด ความสะดวกสบาย
การตกแต่ง และความสว่าง
ผลการวิจัยของ Akçay, Kiliç, Esen and
Yozukmaz (2017) ยังพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้สูงวัยที่ มี ต่ อของโรงแรมระดับสูง ได้แก่
บรรยากาศโรงแรม ราคาโรงแรม และบทวิ จารณ์ทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความสะอาด วานิสสา ตโนภาส และ
กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2554) ยังได้ท าการ ศึกษาเรื่อง
พื น้ ที่ ใ ช้สอยและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ นต่ อ
รีสอร์ทเพื่อผูส้ งู อายุ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการต้อง
เข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ ข้าพัก และจัดการพืน้ ที่ใช้สอยและ
สิ่งอานวยความสะดวกให้มี ความเหมาะสม อีกทั้งควร
ทราบว่านักท่องเที่ยวสูงอายุนิยมท่องเที่ยวในรู ปแบบใด
ใครคือผูท้ ี่มกั เดินทางไปท่องเที่ยวด้วย ฤดูกาลที่มกั จะไป
ท่องเที่ยว และราคาที่พกั ต่อคืนที่ผสู้ งู อายุรบั ได้
ภายหลังที่ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
หรือ โควิ ด19 ผูป้ ระกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ต้องมี
มาตรการการป้องกันโรคปอดอักเสบให้กับแขกที่มาพัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้สูงอายุเนื่ องจากหากติ ดเชื อ้ จะมี
อันตรายสูงกว่าคนที่อายุนอ้ ยกว่า ที่แผนกต้อนรับควรมี
การสอบถามประวัติ ก ารเดิ น ทาง และสัง เกตอาการ
สุขภาพของแขกที่มาเข้าพัก หากในช่วง 14 วันที่ผ่านมามี
ประวัติเดินทางไปในพืน้ ที่เสี่ยง และมีอาการไข้ไอ จาม มี
นา้ มูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข
ทัน ที ท างสายด่ ว นกรมควบคุ มโรค โทร.1422 และให้
ผูป้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้
ที่สุดเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตามความเหมาะสม
ต่อไป ภายในโรงแรมควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและ
ติดตัง้ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพืน้ ที่
ส่วนกลาง เช่ น ล็อบบี ้ ห้องอาหาร ห้องออกก าลังกาย
ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์ เป็ นต้น เพื่อให้บริการแก่
แขก รวมถึงพนักงานของโรงแรม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายเชื อ้ ระหว่างบุคคลได้ โรงแรมจึงควร
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จัดการอบรมให้กบั พนักงานทาความสะอาดถึงความเสี่ยง
ในการปนเปื ้อนเชื อ้ โดยให้ความสาคัญ ในการป้องกัน
ตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยางขณะ
ปฏิบตั ิงาน และการดูแล ทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งาน
บ่อยๆ เช่น รีโมท สวิตช์ไฟ แก้วนา้ ดื่ ม โทรศัพท์ หัวเตียง
และมือจับประตู เป็ นต้น เพื่อกาจัดเชือ้ ทัง้ นีน้ า้ ยาขัดล้าง
ห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถ
ทาลาย เชือ้ ไวรัสได้ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2563)

การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกหวนระลึก
่ ัก
ถึงอดีตในโรงแรมทีพ
ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า พั ก
โรงแรมโดยทั่วไปคือ โรงแรมต้องมีความสะอาด ความ
สะดวก มี สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และระบบ
ความปลอดภัยที่ดีตามความเหมาะสม นอกจากนีห้ าก
ผูป้ ระกอบการโรงแรมสามารถสร้างความโดดเด่นด้วยการ
ตกแต่งสถานที่ การนาแนวคิดที่ชวนหวนระลึกถึงอดีตมา
ใช้จะยิ่งทาให้โรงแรมมีความน่าสนใจมากขึน้ ได้ การสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เข้าพักเกิ ดความรู ส้ ึกหวนระลึกถึ งอดี ต
(Nostalgia) เป็ นอี กวิ ธี หนึ่งที่ จะสร้างความแตกต่ างให้
นัก ท่ อ งเที่ ยวผู้สูง อายุเ กิ ด ความประทับใจ เนื่ อ งจาก
นักท่องเที่ยวสูงอายุลว้ นมีความหลังฝั งใจทัง้ สิน้ เหตุผล
หนึ่ ง ที่ จู ง ใจให้ค นเกิ ด ความต้อ งการที่ จ ะเดิ น ทางไป
ท่องเที่ยวก็ เพื่ อให้นักท่องเที่ ยวได้มีโอกาสได้เก็ บเกี่ ยว
ประสบการณ์และหลีกหนีความจาเจในชี วิ ตประจ าวัน
Megan Cleaver Sellick (2008) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
ต่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ มี แ รงจู ง ใจในการเดิ น ทางจาก
ความรูส้ กึ ที่ตอ้ งการหวนระลึกถึงอดีต
การหวนระลึก ถึ ง อดี ต (Nostalgia) หมายถึ ง
อารมณ์ที่มีทงั้ ความสุข และความเศร้าในเวลาเดียวกัน
เมื่อคนหวนระลึกถึงอดีต (Solomon, Polgato, & Saikkowski,
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2011) การหวนระลึ ก ถึ ง อดี ต มี ผ ลต่ อ การสร้า งความ
พึงพอใจ ซึ่งทาให้ผูเ้ ข้าพักมีความตัง้ ใจที่จะเข้าพักหรือ
เข้ารับบริการอีกครัง้ Chih-Chien, Yu-Ting and ShihYun (2014) ระบุว่าการหวนระลึกถึงอดีตมีผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อความตัง้ ใจในการเข้ามาใช้บริการ
การหวนระลึกถึงอดีตมีอิทธิพลทาให้เกิดการจดจา สร้าง
ความสนใจในหมูผ่ ใู้ ช้บริการ เพราะได้กระตุน้ ความทรงจา
บางอย่างให้เกิ ดขึน้ ซึ่งเป็ นการสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ มี ต่ อการบริการ การหวนระลึกถึ งอดี ตจึ งเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความตั้ง ใจในการบริ โ ภค มรดกทาง
ประเพณีและการหวนระลึกถึงอดีตมีผลกระทบเชิ งบวก
ต่อนวัตกรรมซึ่งนาไปสูก่ ารสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
(Castellano, Ivanova, Adnane, Safraou, & Schiavone,
2013)
Duncan (2014) กล่ า วว่ า ปั จ จุ บัน มี ผู้น าการ
หวนระลึกถึงอดีตนีม้ าใช้ในการตลาดมากขึน้ เนื่องจาก
พบว่ามีผคู้ นจานวนมากยอมใช้จ่ายเพื่อซือ้ สินค้าที่ทาให้
พวกเขาสามารถสัมผัสความรู ส้ ึกที่ ทาให้สามารถหวน
ระลึกถึงอดีตได้ Vignolles and Pichon (2014) กล่าวว่า
การหวนระลึกถึงอดีตมักจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสาม
ประการ ประการแรก เมื่อสิ่งนัน้ เกี่ยวข้องกับคนสาคัญใน
อดีต เช่น ปู่ ย่าตายาย ผูป้ กครอง เพื่อนจากวัยเด็ก ญาติ
และคู่สมรส ประการที่สอง สิ่งนัน้ เชื่อมต่อกับสถานที่จริง
ที่เคยมีประสบการณ์ในอดีตต่อสถานที่แห่งนัน้ ซึ่งสถานที่
เหล่านัน้ อาจเป็ นบ้านของปู่ ย่าตายายเมื่อครัง้ ที่ได้เดินทาง
มาพัก ช่ ว งวันหยุ ด ปิ ดเทอมในวัยเด็ ก ประการที่ สาม
ประสบการณ์เกี่ยวกับการหวนระลึกถึงอดีตอาจเกี่ยวข้อง
กับกิ จกรรมที่ผู้บริโภครับรู ว้ ่ามีความหมายต่อพวกเขา
สิ่งนีอ้ าจหมายถึงกิจกรรมของครอบครัวในอดีต เช่น การ
ร่วมรับประทานอาหารมือ้ สายวันอาทิตย์ที่บา้ นของปู่ ย่า
ตายาย หรือการไปเยี่ยมบ้านของลุงในช่วงปี ใหม่
สิรชั ญา วงษ์อาทิตย์ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
(2559) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต คือ ปรากฏการณ์
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ในเชิงการท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการ
โหยหาอดีต และนามาสูค่ วามต้องการที่จะหวนย้อนกลับ
ไปมีประสบการณ์ความสุขในอดีตครัง้ นัน้ ๆ อีกครัง้ ทาให้
เกิ ดความรู ส้ ึกหวนระลึกถึงอดีต และจากผลการศึกษา
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง โหยหาอดี ต ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวมองว่าการหวนระลึก
ถึงอดีตทาให้เห็นถึงคุณค่าที่ดีงามในอดีตที่ไม่สามารถพบ
เห็ นได้ง่ ายในโลกปั จจุ บัน อาทิ 1) คุณค่ าในเรื่ องของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 2) คุณค่าในเรื่องของความสงบสุข
เรียบง่าย 3) คุณค่าในเรือ่ งของภูมิปัญญาดัง้ เดิม 4) คุณค่า
ในเรือ่ งของความรูส้ กึ ผูกพัน 5) คุณค่าในเรือ่ งของการเข้า
วัด และ 6) คุณค่าในเรื่องของการท ากิ จกรรมร่วมกับ
ครอบครัว อาจกล่าวได้ว่า โรงแรมอาจนาคุณค่าที่ดีงาม
ในอดีตตามทัศนคติของนักท่องเที่ยวสูงวัยที่โหยหาอดีต
มาสร้างคุณค่า (Value proposition) ทางด้านอารมณ์
(Emotional benefit) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ ยวประเภทนีไ้ ด้ โดยนามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนิ น งานของโรงแรมที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ รับรู ้ท าง
ประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุ เพื่อตอบสนอง
ความรู ส้ ึกหวนระลึกถึงอดีตในโรงแรมที่พกั โดยเริ่มจาก
การตกแต่งบริเวณรอบโรงแรมรวมไปถึงห้องพักให้มีความ
เรียบง่าย แสดงถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึง
สะท้อนภูมิปัญญาดัง้ เดิมของไทย เช่น การตกแต่งผนัง
บางส่วนด้วยไม้ฝาปะกน ไม้แกะสลัก หรือติดกระดาษบุ
ผนังลายไทย การประดับห้องพักด้วยมุง้ พร้อมกับการวาง
หมอนขิดไว้บนที่นอนแขก การใช้เตียงไม้สี่เสาหรือการใช้
ของประดับตกแต่งที่เป็ นข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตของไทยในอดีต เช่น เครือ่ งเบญจรงค์ โคมไฟแบบไทย
เครื่องจักรสานไทย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์แบบย้อนยุคของ
ไทยตามกระแสเรโทรซึ่ง ชาตรี บัวคลี่ (2556) ได้กล่าวถึง
กระแสเรโทร (Retro style) ว่าเป็ นกระแสการย้อนอดีต
โดยใช้กลยุทธ์การหยิบยืมกระแสความนิยมในวันวานที่
น่าหวนคื นของอดี ต มาผสมเข้ากับประโยชน์ใช้สอยที่
ปีที่ 16 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2564

จาเป็ น (Functional) ผนวกกับประโยชน์ในแง่ของอารมณ์
และความรู ้ สึ ก (Emotional) โดยผ่ า นขั้ น ตอนและ
กระบวนการพัฒนาสินค้าและการวิจัย (R&D) ยังผลให้
เกิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture design) แนว
Re-Production หรือเฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่ท าให้ดูเก่าแนว
แอนที ค (Antique) และเนื่ อ งจากสัง คมไทยมี คติ แ ละ
ความเชื่ อเกี่ ยวกับจิ ตวิญญาณเจ้าของเก่าที่ติดตามมา
กั บ เฟอร์นิ เ จอร์เ ก่ า เหล่ า นั้น ดั ง นั้น เฟอร์นิ เ จอร์แ นว
Re-Production จึงตอบสนองความชื่นชอบในสไตล์เรโทร
(Retro) และถือเป็ นตัวอย่างงานออกแบบที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคหลังสมัยใหม่ ที่นิยม
ความหลังและอดีต (Nostalgia) ทัง้ ในแง่ของการใช้งาน
(Functional) และอารมณ์ความรู ส้ ึกที่หวนราลึกถึงอดีต
อย่ า งสมเหตุ ส มผล อาจกล่ า วได้ว่ า โรงแรมอาจใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาดัง้ เดิมของไทยในการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมของโรงแรมรวมถึงการเลือกใช้
เฟอร์นิ เ จอร์ แ ละของตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บง่ า ย โดยใช้
วั ส ดุ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นของใหม่ แ ต่ ถู ก ท าให้ดู เ ก่ า ในแนว
Re-Production เพื่อการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู ส้ กึ
หวนระลึกถึงอดีตได้ทางหนึ่ง โรงแรมยังอาจจัดกิจกรรมที่
น าคุ ณ ค่ า ที่ ดี ง ามในอดี ต กลับ มา เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุได้ทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวใน
การทาบุญ เช่น โรงแรมมีการจัดเตรียมอาหารคาวหวาน
ไว้อานวยความสะดวกแก่แขกที่ตอ้ งการทาบุญตักบาตร
พระที่บิณฑบาตบริเวณใกล้โรงแรมหรือการจัดโปรแกรม
พาไปไหว้พระตามวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้าถึ งได้สะดวก
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุชาวไทยของกรวรรณ สังขกร และ
คณะ (2558) พบว่านักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุชาวไทยชอบ
สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัดและศาสนสถานเป็ นอันดับสอง
รองจากการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่สวยงาม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการไปเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการเข้าวัด
เป็ นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตมองว่า เป็ นคุณค่า
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ที่ดีงามในอดีตที่ไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายในโลกปั จจุบนั
(สิ ร ัชญา วงษ์ อาทิ ตย์ และยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ ,
2559) นอกจากนี ้ โรงแรมยังอาจจัดกิจกรรมประเภทอื่น
เพิ่ ม เติ ม เช่ น การฝึ ก ท าขนมไทยให้กั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ผูส้ งู อายุ และครอบครัวได้ทาร่วมกัน เนื่องจากขนมไทย
สะท้อนถึงภูมิ ปั ญญาไทยตั้งแต่อดี ตกาลที่ สามารถน า
วัสดุในท้องถิ่ นมาปรุ งเป็ นของหวานโดยใช้ผลิตผลทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย เช่น ในอดีตหากอยากได้กะทิ
ก็เก็บมะพร้าวมาขูดคัน้ นา้ กะทิ หากอยากได้แป้งก็นาข้าว
มาโม่เป็ นแป้งทาขนมอร่อยๆ เช่น บัวลอย ไว้กินกันเองใน
ครอบครัว (สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2554) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักท่ องเที่ ยวผู้สูงอายุได้
ระลึกถึงอดีตผ่านการท ากิ จกรรมที่มี คุณค่า ร่วมกันกับ
ครอบครัวอีกด้วย ซึ่งการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผเู้ ข้าพัก
ในโรงแรมโดยเฉพาะนัก ท่ อ งเที่ ย วผู้สู ง อายุ ได้สัม ผัส
รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ชวนให้หวนระลึกถึง
อดีต ล้วนมีส่วนในการสร้างความประทับใจให้ผูเ้ ข้าพัก
และอาจส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจกลับ มาเข้า พั ก อี ก ใน
อนาคต

การหวนระลึกถึงอดีตสามารถทาให้เกิดความภักดี
มีงานวิจยั จานวนมากที่ยืนยันว่าการหวนระลึก
ถึงอดีตมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น
Toledo and Lopes (2016) พบว่า ความรู ส้ กึ หวนระลึก
ถึงอดีตสร้างผลกระทบเชิ งบวกต่อความภักดีของลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื ้ นฟูความสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เคยล้มเหลวให้กลับมาภักดีอีกครัง้ มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการตอบสนองของผูบ้ ริโภคที่มีต่อการหวน
ระลึกถึงอดีต Sultan, Muehling and Sprott (2010)
พบว่า การหวนระลึกถึงอดีตนัน้ เป็ นเรือ่ งส่วนตัวอย่างมาก
และสามารถนามาใช้ได้ดีสาหรับผูบ้ ริโภคปั จจุบัน เช่ น
การใช้ก ลยุ ทธ์ การหวนระลึ กถึ งอดี ตในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณานัน้ จะได้ผลดีมาก โดยเฉพาะ
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หากลูกค้ามีความภักดีตอ่ ตราสินค้านัน้ อยูแ่ ล้ว บริษัทต่างๆ
สามารถใช้การออกแบบที่มีกลิน่ อายของการหวนระลึกถึง
อดีตเพื่อสร้างความภักดีได้
การทดสอบบทบาทของคุ ณภาพการบริ การ
เกี่ ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของตราสินค้า และ
ความภักดีต่อตราสินค้า Alexandris, Douka, Papadopoulus
and Kaltsatou (2008) พบว่า การหวนระลึกถึงอดีตเป็ น
หนึ่งในแปดปั จจัยที่ มี ส่วนสาคัญต่ อการท านายความ
ภักดีของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าเมื่อลูกค้าเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ มี กลยุทธ์ในการสร้างการหวน
ระลึกถึงอดีต พวกเขาก็มีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการต่อไป อย่างไรก็ตาม Aliana Man Wai, ShihShuo and Li-Hui (2015) กลับได้ผลการศึกษาที่ขดั แย้ง
กัน จากผลการวิจัย โดยพบว่าการหวนระลึกถึงอดีตไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อความภักดี ซึ่งการค้นคว้านีไ้ ด้มีการ
สอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวที่ ก าลัง
เดินทางไปยังสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ พวกเขากล่าวว่าการ
หวนระลึกถึงอดีตอาจมีบทบาทสาคัญในการสร้างภาพ
ในใจของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ จุดหมายปลายทางและสร้าง
ประสบการณ์ที่มีค่า แต่ปัจจัยเหล่านีไ้ ม่จาเป็ นต้องเป็ น
การสร้างความภักดี ซึ่งหมายความว่าการใช้กลยุทธ์นี ้
ทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดความรู ส้ ึกหวนระลึก ถึ งอดี ตต่อ
สถานที่ใดที่หนึ่งนัน้ เป็ นเพียงแต่การทาให้นกั ท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจเท่านัน้ แต่ไม่ได้เป็ นการสร้างความ
ภักดี อย่างไรก็ตามการวิจยั นีไ้ ด้เสนอแนะว่า หากต้องการ
ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความภักดีตอ่ สถานที่นนั้ ๆ อาจจะต้อง
จัดให้มีการเตรียมสถานที่สาหรับครอบครัวและเพื่อนๆ
เพื่อให้ทกุ คนได้แบ่งปั นเวลาที่มีคณ
ุ ภาพด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ
เมื่ อสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุของไทยมี
จานวนเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย นับเป็ นโอกาสอันดีสาหรับ
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ผู้ประกอบการโรงแรมที่ ควรขยายธุ รกิ จให้เข้าถึ ง และ
ตอบสนองกั บ ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ม นี ้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุมีศกั ยภาพในการใช้จ่าย
สามารถเข้าพักได้ในระยะเวลายาวนานกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไป โรงแรมต่างๆ ควรให้ความสาคัญในการออกแบบ
สถานที่สาหรับนักท่องเที่ยวผูส้ งู อายุอย่างเหมาะสมด้วย
ความสะดวกสบาย และปลอดภัยเป็ นหลัก นอกจากนีแ้ ต่
ละโรงแรมควรสร้างความแตกต่างในการตกแต่งสถานที่
ให้ มี ความโดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า ในทั ศ นคติ ของ
นักท่องเที่ ยวผู้สูงวัย โดยการสร้างบรรยากาศโดยรอบ
โรงแรมเพื่ อชวนให้หวนระลึกถึ งอดี ตด้วยการตกแต่งที่
สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของไทย
ในอดีต รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
ผูส้ งู อายุสามารถใช้เวลาอย่างมีคุณค่าร่วมกับครอบครัว
และมิตรสหาย เช่น การทาบุญหรือการทากิจกรรมร่วมกัน
ภายในโรงแรม ซึ่ งจะเป็ นการส่งเสริ มให้นักท่ องเที่ ยว
ผูส้ ูงอายุได้หวนระลึกถึง ภาพอดีตที่ อยู่ในความทรงจ า
รวมถึ ง ได้ร ับประสบการณ์ที่ มี คุณค่ า และสร้างความ
ประทับใจให้เกิดความต้องการที่จะกลับมาพักแรมอีกครัง้
ในอนาคต
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