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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และ 2) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ มตัวอย่างประชาชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในอาเภอเมือ ง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน สุ่ มแบบบังเอิญ ได้ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.912 กับการวิจยั เชิงคุณภาพโดย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ข้อ มู ล ส าคัญ คื อ ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ เจ้า หน้า ที่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาด้า นการท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูน้ าท้องถิ่นผูน้ าชุมชน ผูป้ ระกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประจวบคีรีขนั ธ์ และตัวแทนชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
จานวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า ด้านสิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลาดับ และจากการสั มภาษณ์พบว่า ปั จจุ บ ัน จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ์มีสิ่ งดึ งดู ดใจทางการท่อ งเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้แ ก่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มีการคมนาคมขนส่ งที่สะดวก แต่
อาจพบปั ญหาผังเมือ งและการจราจรหนาแน่ น ในช่ วงเทศกาลหรื อ ช่ วงการจัดกิ จกรรมของจังหวัด สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ไม่สามารถ
ปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ู งอายุได้เนื่องจากมีสถานที่ราชการที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ ง และ 2)
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ควร
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ งสาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ู งอายุเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น
Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวมไปถึงการจัดกิ จกรรมการท่อ งเที่ยวควรคานึ งถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผูส้ ู งอายุร่ วม
กิ จกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุ มชนและภาครั ฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุ มชนและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the potential of health tourism for the elderly in Mueang District, Prachuap 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, selected by using
accidental sampling method. The Cronbach’s Alpha reliability test was 0.912 . For qualitative study, the 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 analysis.
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

บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที่มากกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น
ๆ แต่ด้วยการแข่งขันทางการท่ องเที่ ย วที่ มี มากขึ้ นท าให้ภ าคการท่ องเที่ ย วต้องปรั บตัว และพัฒนากลยุท ธ์เ พื่อตอบสนองกับ
สถานการณ์การแข่งขันทางการท่องเที่ยว โดยต้องพยายามคิดค้นกลยุทธ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึง
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวให้มากที่ สุดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเนื่ องมาจากการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวหรื อการแสวงหารายได้ที่มากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ งให้เกิ ดความเสื่ อมโทรมและกลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลให้ความได้เปรี ยบของ
ประเทศไทยลดลง [1]
นโยบายของรัฐบาลในยุคปั จจุบนั ได้กาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ที่เน้นการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว [2] ทาให้ประเทศต้องหันมาให้ความสนใจ
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และให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวคุณภาพ รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน
โดยที่ สมาคมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก (PATA) กล่าวว่า การท่องเที่ ยวคุณภาพคื อการท่องเที่ ยวที่ มี การ
อนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และนักท่ องเที่ ยวสนใจการท่ องเที่ ยวเพื่อ การเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ การท่ องเที่ ยวแบบคุ ณภาพก็ คื อ
การท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวผูส้ ู งอายุที่ไม่เน้นการเร่ งรี บหรื อท่องเที่ยวแบบเนิ บช้า เน้นการท่องเที่ ยวแบบสัมผัส ซึ มซับและ
เรี ยนรู ้ชื่นชม [3] ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุจึงเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่กลายเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวที่หลายประเทศมุ่ง
ให้ความสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของตนดังเช่นในประเทศมาเลเซียให้สิทธิผสู ้ ูงอายุ
จากญี่ปุ่นเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า [4] เพื่อเป็ นการกระตุน้ ระยะเวลาพานักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่จะนาไปสู่ การพัฒนา
และการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศต่ อ ไป ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วผูส้ ู ง อายุนับ ว่า เป็ นกลุ่ ม ตลาดที่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ มักมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพานักนาน
วัน เช่น มีระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวนานมากกว่า 5 วันและเป็ นสัปดาห์ มีการจับจ่ายค่อนข้างสูง และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่มี
ส่ วนช่วยฟื้ นฟูธุรกิ จการท่องเที่ ยวไทยได้ เนื่ องจากมีศกั ยภาพและมีกาลังซื้ อ [5] ประกอบกับในโลกปั จจุบนั ที่ กาลังประสบกับ
ปรากฏการณ์ สาคัญอันหนึ่ งคือ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรโลกในการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ ประชากรสู งวัยที่ เกิ ดขึ้นอย่าง
รวดเร็ วรวมทั้งประเทศไทย จากระบุวา่ ข้อมูลสถิติสัดส่ วนโครงสร้างประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่ วนของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่สดั ส่ วนของประชากรผูส้ ูงอายุที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
13.20 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 และเป็ นร้อยละ 32.10 ในปี พ.ศ. 2583 [6]
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่งของประเทศ เป็ นหนึ่ งในสี่ จงั หวัดภายใต้การขับเคลื่อนการ
ดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ ยว 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เขตพัฒนาการท่องเที่ ยวชายฝั่ งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย 4
จังหวัด คื อ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จังหวัดชุ มพร และจังหวัดระนอง โดยแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นร่ วมกันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นได้ท้ งั ทาง
รถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีศกั ยภาพในการเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่าง
สู งจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่ อง [7] อีกทั้งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ทั้งในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย อาหาร และการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริ มให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวกลุ่มผูส้ ู งอายุที่เน้นความสุ ขที่ คุม้
ที่สุด คือ การเติมเต็มชีวิต เน้นความคุม้ ค่า แสวงหาความสุ ขหลังจากการทางานหนัก และมีความรู ้สึกว่าการท่องเที่ยวคือการให้
รางวัลกับชี วิต ซึ่ งจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพด้านการบริ การเชิ งสุ ขภาพให้กบั นักท่องเที่ยวที่ ตอ้ งการ
ความสุ ขทางกายและทางใจหลากหลายรู ปแบบ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ ยวอย่างแหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล
ที่พกั ตากอากาศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริ ง [8] โดยเฉพาะอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่หลากหลาย เช่น อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ่าวมะนาว เขาช่องกระจก เขาล้อมหมวก อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ เป็ นต้น แต่จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา (Covid-19) ที่ ผ่านมาทาให้การพัฒนาไม่ส ามารถ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตั ิได้เต็มศักยภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิจยั จึงมีความสนใจทาการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในอาเภอเมื อง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่ องจากกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มีกาลังในการจับจ่ ายสู งและเป็ นกลุ่มที่
ต้องการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสุ ขภาพและต้องการการพักผ่อนที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ให้กบั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ในการวางกลยุทธ์ทางการการบริ หารจัดการการท่องเที่ ยวให้สามารถดึ งดูดนักท่องเที่ ยวให้เดิ น
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้มากขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) ระหว่ า งการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีข้ นั ตอนในการวิจยั ดังนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของดิกแมน [9] ประกอบด้วย สิ่ งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่ งอานวยความสะดวก ที่พกั และกิจกรรม
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในอาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แต่เนื่ องด้วยผูว้ ิจยั ไม่ทราบถึงจานวนประชากรอย่างชัดเจน ทราบแต่เพียงว่ามีจานวนมากจึงใช้สูตรของ
คอแครน [10] ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จากนั้นทาการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูน้ าท้องถิ่นผูน้ าชุ มชน ผูป้ ระกอบการในแหล่ง
ท่ องเที่ ยวเชิ งประจวบคีรีขนั ธ์ และตัวแทนชุ มชนแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ จานวน 9 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่ องมือวิจยั
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจ (Checking) ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่ สุด และตอนที่ 3 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended) แสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะอื่นๆ การทดสอบความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [11] ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.912 และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่
1 ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย เชิ งปริ ม าณ ผูว้ ิจัย แจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่ อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ที่ ม าท่ อ งเที่ ยวเชิ ง สุ ขภาพบริ เวณ
ศาลหลักเมือง เขาช่องกระจกและชายหาดอ่าวประจวบ ในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จานวน
400 ชุด
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 9 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เขียนเป็ นข้อมูลเชิงพรรณนาความโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านสิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ พิจารณาแต่ละด้านได้ดงั นี้
1.1 ด้านสิ่ งดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มี
สถานที่ ที่เป็ นทะเล ภูเขา รองลงมาคือ มีสภาพแวดล้อมที ดีต่อสุ ขภาพ มีสถานที่ ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และมีร้านอาหารเชิงสุขภาพ
1.2 ด้านกิจกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
กิ จกรรมใส่ บาตรยามเช้า รองลงมาคือ กิ จกรรมเดิ นออกกาลังกายบนชายหาด กิ จกรรมไหว้สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ใน อ.เมืองประจวบฯ
กิจกรรมชมพระอาทิตย์ข้ ึน และกิจกรรมปั่ นจักรยานชมทะเล
1.3 ด้านการเข้าถึง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
เส้นทางที่มาท่องเที่ยวไม่ซบั ซ้อน รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะในการมาท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สภาพการจราจร
และสภาพถนนที่เดินทางมา
1.4 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อ ยดัง นี้ มี ร้ า นอาหารที่ เ ดิ น ทางง่ า ยและใกล้ รองลงมาคื อ มี ร้ า นสะดวกซื้ อ อยู่ใ กล้กับ ที่ พ ัก มี ตู ้ ATM ให้ บ ริ ก าร มี
สถานพยาบาลอยูใ่ กล้หากเจ็บป่ วย และมีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
1.5 ด้านที่พกั โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละข้อพบว่าเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ใกล้
แหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ มีการบริ การที่ดี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีที่พกั เพียงพอกับแขก และมีกิจรรมที่เหมาะสม
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสรุ ปได้ว่าปั จจุบนั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสิ่งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยวเชิง
สุ ขภาพ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล ที่พกั ตากอากาศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มีการคมนาคมขนส่ งและความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจพบ
ปั ญหาผังเมืองและการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาล หรื อช่วงการจัดกิจกรรมของจังหวัด ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
เนื่ องจากเขตอาเภอเมืองมีสถานที่ ราชการที่ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ งทาให้สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ ไม่
สามารถปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุได้ จึงส่งผลต่อการเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คือ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ให้มีทางลาดสาหรับรถวีลแชร์
ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ งสาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ู งอายุเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรคานึงถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการ
บริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและภาครัฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่องเที่ยวมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้าน
สิ่ งดึงดูดใจ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ด้านที่พกั ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ตามลาดับ และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปั จจุบนั จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดาริ มีการคมนาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ขนส่ ง ที่ ส ะดวก แต่ อ าจพบปั ญ หาผัง เมื อ งและการจราจรหนาแน่ น ในช่ ว งเทศกาลหรื อช่ ว งการจัด กิ จ กรรมของจัง หวัด
สภาพแวดล้อมบางพื้นที่ไม่สามารถปรับปรุ งเพื่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุได้เนื่องจากมีสถานที่ราชการที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้อจากัดของพื้นที่ จึงทาให้มีผลต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
สอดคล้อ งกับเพลาซอล [12] ได้ก ล่ า วว่า การที่ จะพัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วนั้นต้อ งเข้า ถึ ง แหล่ ง พื้ นที่ น้ ัน ๆ อี ก ทั้ง ควรคานึ งถึ ง
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่ งอานวยความสะดวก
(Amenities) การให้ บ ริ การของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Ancillary Service) ที่ พ ัก (Accommodation) และกิ จ กรรม (Activities) และ
สอดคล้องกับ เขมลักษณ์ คุปคีตพันธ์ และปริ ญญา บรรจุมณี [13] พบว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มาเป็ นลาดับแรก รองลงมา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พกั ด้านความดึงดูดใจและด้านกิจกรรม ตามลาดับ และรู ปแบบทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมคือ ทางจังหวัดควรมีการรณรงค์เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
มากกว่าที่เป็ นอยู่ และควรสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชนรวมถึงการฝึ กภาษาอังกฤษให้กบั ชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ า ที่จอดรถ ที่นงั่ พัก ระบบขนส่ง
สาธารณะที่เอื้อให้ผสู ้ ูงอายุเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็ นที่รู้จกั
มากขึ้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Web page เป็ นต้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควร
คานึ งถึงศักยภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และควรมีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง
ชุมชนและภาครัฐร่ วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นหนทางหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน แต่การพัฒนาอาจมีขอ้ จากัดบางประการ หรื อมีขอ้ จากัดด้านสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งอนุรักษ์และรักษารู ปแบบดั้งเดิมไว้
การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพเป็ นการท่องเที่ ยวรู ปแบบหนึ่ งที่มีเป้ าหมายเพื่อการป้ องกัน และ/หรื อรักษาสุ ขภาพ เป็ นการท่องเที่ยว
ผสมผสานการดูแลสุ ขภาพร่ างกายและจิ ตใจ รวมถึงสุ ขภาพการรั บประทานอาหาร สอดคล้องกับปิ ยฉัตร ทองแพง [14] พบว่า
รู ปแบบการพัฒนาธุ รกิ จท่องเที่ยวสาหรับผูส้ ู งอายุคือ การแสวงหาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ เหมาะสม สิ่ งอานวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ การบริ การที่มีคุณภาพดี เป็ นส่วนสร้างความพึงพอใจและเป็ นบริ การที่ดีเลิศตรงกับความต้องการ
ของผูส้ ู งอายุ การจัดเตรี ยมกิ จกรรมที่ เหมาะสม การจัดกิ จกรรมที่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การใส่ ใจเรื่ องความปลอดภัย
โดยให้ความสาคัญในเรื่ องพาหนะในการเดินทาง และสอดคล้องกับวารุ ณี เกตุสะอาด [15] พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรควรได้รับการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวทั้งด้านความรู ้ และงบประมาณจากภาครั ฐในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และ
การประชาสัมพันธ์แก่นกั ท่องเที่ยว การจัดหาพื้นที่ลานจอดรถ ห้องน้ า การจัดทาป้ ายบอกทาง และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ทัว่ ไป
1. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรร่ วมมือกันบริ หารจัดการสิ นค้าและการบริ การเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุในอนาคต
2. หน่ วยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชน ควรจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมกับวัยของนักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ ที่จอดรถ เป็ นต้น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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3. หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook,
Instagram, Web page เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผูส้ ูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2563; 14;1-13.
[14] ปิ ยฉัตร ทองแพง. รู ปแบบการพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวสาหรับผูส้ ู งอายุ กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุภาคกลาง [ดุษฎีนิพนธ์การจัดการดุษฎี
บัณฑิต]. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต; 2554.
[15] วารุ ณี เกตุสะอาด. การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร. รายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ.วิจยั ประจาปี 2554”; 2554.
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