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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และ 2) เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสม
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 400 คน  สุ่มแบบบงัเอิญ ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.912 กบัการวจิยัเชิงคุณภาพโดย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญคือ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ผูน้  าทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการในแหล่งท่องเท่ียวเชิงประจวบคีรีขนัธ์ และตวัแทนชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
จ านวน 9 คน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันจังหวดัประจวบคีรีขันธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ได้แก่ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก แต่
อาจพบปัญหาผงัเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลหรือช่วงการจดักิจกรรมของจังหวดั สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีไม่สามารถ
ปรับปรุงเพ่ือสร้างส่ิงอ  านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุไดเ้น่ืองจากมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง และ 2) 
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายคืุอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควร
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีให้มีทางลาดส าหรับรถวลีแชร์ หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเอ้ือใหผู้สู้งอายุเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยการใช้ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควรค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุร่วม
กิจกรรมไดอ้ย่างปลอดภยั และควรมีการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่งท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
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ค าส าคัญ : แนวทางการพฒันา  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ผูสู้งอาย ุ
 

Abstract  
The objectives of this research were to: 1) study the potential of health tourism for the elderly in Mueang District, Prachua p Khiri 

Khan Province, and 2) propose guidelines for the development of health tourism for the elderly in Mueang District, Prachuap K hiri Khan 
Province. The mixed research methodology was used in this study. For quantitative study, the questionnaire was used for collecting data 
from 400 people, 60 years old and over, who joined in health tourism in Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province, select ed by using 
accidental sampling method. The Cronbach’s Alpha reliability test was 0.912 . For qualitative study, th e in-depth interview was used for 
collecting data from 9 key informants consisting of Executive of Prachuap Khiri Khan Provincial Tourism and Sports Office, th e officers 
of Tourism Promotion and Development Group of Prachuap Khiri Khan Province, the local and community leaders, the entrepreneurs of 
health tourism attractions in Prachuap Khiri Khan, and the community representatives of health tourism attractions. The data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and content ana lysis.  

The research results were as follows: 1) the potential of health tourism for the elderly was overall at a moderate level. When each 
aspect was considered, it was found that the aspect of attractions was at a high level, followed by activities, accommodation, accessibility and 
facilities, being at a moderate level, respectively. From the interviews, it was found that at this present in Prachuap Khiri Khan Province, there 
were health tourism attractions, such as natural attractions, historical sites, and the tourist attractions in the royal projects with convenient 
transportation. However, there were still some problems in city planning and heavy traffic during festivals or activities of the province. Besides, 
the environment in some areas could not be improved to provide facilities for the elderly because there were many government offices in the 
historical tourist sites. 2) the guidelines for the development of health tourism for the elderly were as follows: local administrative organizations 
responsible for health tourism sites should improve the environment in the area including ramps for wheelchairs, toilets, parking spaces, rest 
seats, and public transport systems enable the elderly to travel easily and safely. In addition, there should be a public relations for health tourism 
attractions to be more well-known by using various online media such as Facebook, Instagram, Web page, etc., and organizing tourism activities 
should take into account the potential of the elderly for the elderly to participate in activities safely. In addition, there should be a cooperative 
management of tourism attractions between the community and the government to allow people in the community and tourism business 
entrepreneurs to participate in the management of tourist attractions and to be a part of tourist attraction development. 

 

Keywords : Development Guidelines, Health Tourism, Elderly 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในสดัส่วนท่ีมากกวา่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ แต่ด้วยการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวท่ีมีมากข้ึนท าให้ภาคการท่องเท่ียวต้องปรับตัวและพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองกับ
สถานการณ์การแข่งขนัทางการท่องเท่ียว โดยตอ้งพยายามคิดคน้กลยทุธ์และสร้างสรรคน์วตักรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึง
และตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพเน่ืองมาจากการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายไดท่ี้มากเกินกวา่ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
ไดส่้งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งให้เกิดความเส่ือมโทรมและกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้ความไดเ้ปรียบของ
ประเทศไทยลดลง [1] 

นโยบายของรัฐบาลในยคุปัจจุบนัไดก้ าหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560 - 2564 ท่ีเนน้การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว [2] ท าใหป้ระเทศตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจ
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และให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวคุณภาพ รวมถึงการจดัการท่องเท่ียวคุณภาพเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวคุณภาพดว้ยเช่นเดียวกนั 
โดยท่ีสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) กล่าวว่า การท่องเท่ียวคุณภาพคือการท่องเท่ียวท่ีมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนักท่องเท่ียวสนใจการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวแบบคุณภาพก็คือ  
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุท่ีไม่เนน้การเร่งรีบหรือท่องเท่ียวแบบเนิบชา้ เน้นการท่องเท่ียวแบบสัมผสั ซึมซับและ
เรียนรู้ช่ืนชม [3] ดงันั้นกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายจึุงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพท่ีกลายเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีหลายประเทศมุ่ง
ใหค้วามสนใจ เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวคุณภาพใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศของตนดงัเช่นในประเทศมาเลเซียใหสิ้ทธิผูสู้งอายุ
จากญ่ีปุ่นเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า [4] เพ่ือเป็นการกระตุน้ระยะเวลาพ านกัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ส าหรับนักท่องเท่ียวผูสู้งอายุนับว่าเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีคุณค่าและเป็นผูมี้
ประสบการณ์ มกัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลาพ านกันาน
วนั เช่น มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวนานมากกวา่ 5 วนัและเป็นสปัดาห์ มีการจบัจ่ายค่อนขา้งสูง และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมี
ส่วนช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจการท่องเท่ียวไทยได ้เน่ืองจากมีศกัยภาพและมีก าลงัซ้ือ [5] ประกอบกบัในโลกปัจจุบนัท่ีก าลงัประสบกับ
ปรากฏการณ์ส าคญัอนัหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกในการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชากรสูงวยัท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วรวมทั้งประเทศไทย จากระบุวา่ขอ้มูลสถิติสัดส่วนโครงสร้างประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่วนของ
ประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีแนวโนม้ลดลงในขณะท่ีสดัส่วนของประชากรผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 
13.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 และเป็นร้อยละ 32.10 ในปีพ.ศ. 2583 [6]  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ เป็นหน่ึงในส่ีจงัหวดัภายใตก้ารขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการท่องเท่ียว 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เขตพฒันาการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ประกอบดว้ย 4 
จังหวดั คือ จังหวดัเพชรบุรี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จังหวดัชุมพร และจังหวดัระนอง โดยแต่ละจังหวดัมีทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นร่วมกนัในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน มีระบบการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเช่ือมต่อไปยงัจงัหวดัอ่ืนไดท้ั้งทาง
รถยนต ์ทางรถไฟ และทางอากาศ ช้ีให้เห็นวา่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีศกัยภาพในการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
สูงจากนกัท่องเท่ียว รวมทั้งการมีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง [7] อีกทั้งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทั้งในเร่ืองของการดูแลสุขภาพร่างกาย อาหาร และการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายท่ีุเนน้ความสุขท่ีคุม้
ท่ีสุด คือ การเติมเต็มชีวิต เนน้ความคุม้ค่า แสวงหาความสุขหลงัจากการท างานหนัก และมีความรู้สึกว่าการท่องเท่ียวคือการให้
รางวลักบัชีวิต ซ่ึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพดา้นการบริการเชิงสุขภาพให้กบันักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ 
ความสุขทางกายและทางใจหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอย่างแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล 
ท่ีพกัตากอากาศท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวพกัผ่อนอยา่งแทจ้ริง [8] โดยเฉพาะอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ่าวมะนาว เขาช่องกระจก เขาลอ้มหมวก อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ 
หวา้กอ เป็นตน้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีผ่านมาท าให้การพฒันาไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏิบติัไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

จากเหตุผลดงักล่าวคณะวิจยัจึงมีความสนใจท าการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ
ในอ าเภอเมือง จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัในการจบัจ่ายสูงและเป็นกลุ่มท่ี
ตอ้งการแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพและตอ้งการการพกัผ่อนท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ให้กบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในการวางกลยุทธ์ทางการการบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดม้ากข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
2. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Methods  Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี  ผูว้จิยัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของดิกแมน [9] ประกอบดว้ย ส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั และกิจกรรม 
เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพต่อไป 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แต่เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัไม่ทราบถึงจ านวนประชากรอยา่งชดัเจน ทราบแต่เพียงวา่มีจ านวนมากจึงใชสู้ตรของ 
คอแครน  [10] ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากนั้นท าการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
 การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูน้ าท้องถ่ินผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประจวบคีรีขนัธ์ และตวัแทนชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จ านวน 9 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 เคร่ืองมือวจิยั 

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ (Checking) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และน้อยท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ การทดสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [11] ไดค้่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.912 และค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.67-1.00  
การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 
1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบั
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบริเวณ
ศาลหลกัเมือง  เขาช่องกระจกและชายหาดอ่าวประจวบ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พร้อมรับคืนดว้ยตนเอง จ านวน 
400 ชุด  
 การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน 9 คน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเขียนเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนาความโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
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ผลการวจัิย 
1. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั พิจารณาแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 1.1 ดา้นส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี มี
สถานท่ีท่ีเป็นทะเล ภูเขา รองลงมาคือ มีสภาพแวดลอ้มทีดีต่อสุขภาพ มีสถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายุ การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร และมีร้านอาหารเชิงสุขภาพ  
 1.2 ดา้นกิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
กิจกรรมใส่บาตรยามเชา้ รองลงมาคือ กิจกรรมเดินออกก าลงักายบนชายหาด กิจกรรมไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ใน อ.เมืองประจวบฯ 
กิจกรรมชมพระอาทิตยข้ึ์น และกิจกรรมป่ันจกัรยานชมทะเล 
 1.3 ดา้นการเขา้ถึง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
เสน้ทางท่ีมาท่องเท่ียวไม่ซบัซอ้น รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะในการมาท่องเท่ียว มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี สภาพการจราจร 
และสภาพถนนท่ีเดินทางมา 
 1.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยดังน้ี มีร้านอาหารท่ีเดินทางง่ายและใกล้ รองลงมาคือ มีร้านสะดวกซ้ืออยู่ใกล้กับท่ีพัก มีตู ้ ATM ให้บริการ มี
สถานพยาบาลอยูใ่กลห้ากเจ็บป่วย และมีรถมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 
 1.5 ดา้นท่ีพกั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละขอ้พบวา่เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ใกล้
แหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ มีการบริการท่ีดี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มีท่ีพกัเพียงพอกบัแขก และมีกิจรรมท่ีเหมาะสม 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัสรุปไดว้่าปัจจุบนัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล ท่ีพกัตากอากาศ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว แต่อาจพบ
ปัญหาผงัเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาล หรือช่วงการจดักิจกรรมของจงัหวดั ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
เน่ืองจากเขตอ าเภอเมืองมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่งท าให้สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีไม่
สามารถปรับปรุงเพ่ือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายไุด ้จึงส่งผลต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 2. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีให้มีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ 
ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเอ้ือใหผู้สู้งอายเุดินทางไดส้ะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสมัพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวม
ไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควรค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอาย ุเพ่ือใหผู้สู้งอายรุ่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั และควรมีการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่วมกนั เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่งท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  
1. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายพุบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ดา้น

ส่ิงดึงดูดใจ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบนัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวตามรอยโครงการพระราชด าริ มีการคมนาคม
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ขนส่งท่ีสะดวก แต่อาจพบปัญหาผังเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลหรือช่วงการจัดกิจกรรมของจังหวดั 
สภาพแวดลอ้มบางพ้ืนท่ีไม่สามารถปรับปรุงเพ่ือสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายไุดเ้น่ืองจากมีสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีจึงท าให้มีผลต่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
สอดคล้องกับเพลาซอล [12] ได้กล่าวว่าการท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นต้องเขา้ถึงแหล่งพ้ืนท่ีนั้น ๆ อีกทั้ งควรค านึงถึง
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Amenities) การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ท่ีพัก (Accommodation) และกิจกรรม (Activities) และ
สอดคลอ้งกบั เขมลกัษณ์ คุปคีตพนัธ์ และปริญญา บรรจุมณี [13] พบวา่ องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของนกัท่องเท่ียว
ชาวยโุรปในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มาเป็นล าดบัแรก รองลงมา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ดา้นความดึงดูดใจและดา้นกิจกรรม ตามล าดบั และรูปแบบทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีเหมาะสมคือ ทางจงัหวดัควรมีการรณรงคเ์ร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้
มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่และควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการฝึกภาษาองักฤษใหก้บัชุมชน เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวชาว
ยโุรปท่ีมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

2. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับผูสู้งอายคืุอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีให้มีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่พกั ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเอ้ือใหผู้สู้งอายเุดินทางไดส้ะดวกและปลอดภยั อีกทั้งควรมีการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึน โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็นตน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควร
ค านึงถึงศกัยภาพของผูสู้งอายุ เพ่ือให้ผูสู้งอายรุ่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งปลอดภยั และควรมีการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวระหวา่ง
ชุมชนและภาครัฐร่วมกนั เพ่ือใหป้ระชาชนในชุมชนและผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว แสดงให้เห็นวา่การท่องเท่ียวเป็นหนทางหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชุมชน แต่การพฒันาอาจมีขอ้จ ากดับางประการ หรือมีขอ้จ ากดัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งอนุรักษแ์ละรักษารูปแบบดั้งเดิมไว ้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการป้องกนั และ/หรือรักษาสุขภาพ เป็นการท่องเท่ียว
ผสมผสานการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงสุขภาพการรับประทานอาหาร สอดคลอ้งกบัปิยฉัตร ทองแพง [14] พบว่า 
รูปแบบการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งอายุคือ การแสวงหาความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ การบริการท่ีมีคุณภาพดี เป็นส่วนสร้างความพึงพอใจและเป็นบริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ การจดัเตรียมกิจกรรมท่ีเหมาะสม การจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั การใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั  
โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองพาหนะในการเดินทาง และสอดคลอ้งกบัวารุณี เกตุสะอาด [15] พบวา่ แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรควรได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งดา้นความรู้ และงบประมาณจากภาครัฐในการจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน และ 
การประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว การจดัหาพ้ืนท่ีลานจอดรถ ห้องน ้ า การจดัท าป้ายบอกทาง และสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เพ่ือใหส้ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการวจิยัทัว่ไป 
1. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรร่วมมือกนับริหารจดัการสินคา้และการบริการเก่ียวกบัท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพเพื่อรองรับสงัคมผูสู้งอายใุนอนาคต 
2. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ี

เหมาะสมกบัวยัของนกัท่องเท่ียว เช่น หอ้งสุขา ทางลาดส าหรับรถวลีแชร์ ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
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3. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ โดยการใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Instagram, Web page เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของผูสู้งอาย ุอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับสงัคมผูสู้งอาย ุในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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