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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจแหลงทองเท่ียว ลักษณะของการใหบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของธุรกิจทองเท่ียวและบริการ ในภาคตะวันตก 2) ประเมิน
ศักยภาพแหลงทองเท่ียว และ ธุรกิจการทองเท่ียวและบริการ ท่ีมีความเหมาะสมตอการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย 3) ศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรม ความตองการ  
ความคาดหวัง และปจจัยท่ีสงผลตอการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก และ 4) หาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยแบบผสม
ท้ังเชิงสํารวจ เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม แบบประเมิน และการประชุมกลุม นําเสนอขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา  ในภูมิภาคตะวันตก มีแหลงทองเท่ียว จํานวน 303 แหง แบงออกไดเปน  
8 ประเภท คือ 1) แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 2) แหลงทองเท่ียวประเภทวัด/โบสถ 3) แหลง
ทองเท่ียวของชุมชน  4) พิพิธภัณฑ  5) แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 6) สวนสัตว 7) สวนสนุก และ  
8) สถานท่ีจําหนายอาหารเครื่องดื่ม จุดจําหนายของท่ีระลึก  ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตก ท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 173 แหง แหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงมาก จํานวน 130 แหง นักทองเท่ียวมี
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเท่ียว มาเพ่ือพักผอน เลือกมาเท่ียวในเขตภูมิภาคตะวันตก เพราะมี
ความนาสนใจและมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย รับรูขอมูลขาวสารของแหลงทองเท่ียว 
จากการบอกเลาของเพ่ือนหรือญาติสนิทมากท่ีสุด และเคยเปนผูท่ีเดินทางมาแลว (2-5 ครั้ง) เดินทาง
มากับครอบครัว ไมพักคาง ใชจายในการเดินทางมากท่ีสุด (เฉลี่ยครั้งละไมเกิน 1,000 บาทตอคน)  
มีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวมากกวาคาดหวังท่ีตั้งไว ประทับใจในผูคนในชุมชนแหลงทองเท่ียว 
มากท่ีสุด  และแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก เพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย มี 4 แนวทางคือ 1) การพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว 2) การ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 3) การพัฒนาดานการตลาดเพ่ือสงเสริมการขาย และ 4) พัฒนา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to explore tourist attractions, service 
styles, and facilities of tourism and hospitality business 2) to evaluate the potential 
of tourist attractions and tourism and hospitality business which is suitable for health 
tourism of the senior Thai tourists 3) to study characteristics, behaviors, demands, 
expectations, and factors affecting to the traveling of senior Thai tourists 4) to seek 
the guidelines for health tourism development in the western region for the senior 
Thai tourists. Mixed method research - both quantitative and qualitative research - 
was used in this research procedure. The interview, questionnaire, assessment form, 
and group meeting were used as research instruments to collect data. Descriptive 
statistic and content analysis were used to present its data.  
  The research results found that there are 303 tourist destinations attractions 
in western region which can be categorized into 8 types as follows; 1) natural tourist 
destinations 2) temple/Buddhist temple destinations 3) communities tourist 
destinations 4) museums 5) agricultural destinations 6) zoos 7) amusement parks  
8) beverage and souvenir shops. The result of potential evaluation of the tourist 
destinations in western region where are fit for senior Thai tourists found that 173 
destinations were ranked in medium level. Another 130 destinations were ranked as 
highest potential attractions. The purposes of tourists were to travel and to recreate. 
They headed to western region because of its appeal and various natural tourist 
attractions. They received the tourism information by word-of-mouth from their 
closest friends or relatives. Moreover, they have ever been there before (2-5 times).  
They accompanied by their family, one-day trip. The highest expense in traveling per 
each trip was still less than 1,000 THB per person. Their satisfaction in tourist 
attractions was higher than their expectation. They were most impressed with the 
people in the community.    
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There were 4 guidelines for health tourism development in the western 
region for the senior Thai tourists, which were presented as follows; 1) development 
of tourism personnel 2) development of tourism products 3) development of 
marketing to support its selling 4) development of facilities in tourist attractions. 
 
 

 


