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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้งูอายุในประเทศไทยที่

เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพส าหรบั
ผูสู้งอายุในประเทศไทย 4. เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโนม้การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพส าหรบั
ผูส้งูอายุในประเทศไทย 5. เพื่อก าหนดความคาดหวงัในส่วนประสมทางการตลาดบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส าหรบัผูส้งูอายุในประเทศไทย 

การศึ กษาครั้งนี ้ เ ป็นการ วิจัย เ ชิ งคุณภาพ ( qualitative research methodology)  
โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู ้สูงอายุ ในประเทศไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
จ านวน 10 คน และเจา้ของธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูสู้งอายุในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุ แหล่งขอ้มลูการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพที่ส  าคญัของผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ สื่อสงัคม
ออนไลน ์ประเภท ไลนก์ลุ่ม เฟซบุ๊ก ยูทูป และช่องทางโทรทศัน ์ดา้นสถานการณแ์ละแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุทั้งหมดใหม้ีความคิดเห็นว่าแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมีสูงขึน้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวรผ์ู ้สูงอายุ อาจจะเป็นการ
รวมกลุ่มในวยัเกษียณที่ใชเ้วลาร่วมกนัมากขึน้ โดยไม่ตอ้งรอวนัหยุด และมีเงินเก็บอยู่แลว้ ผลการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกของเจา้ของธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุ วตัถุประสงคห์ลกัในการเดนิทางทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพที่ส  าคญัของผูส้งูอายุ  
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ส่วนใหญ่ คือ เพื่อการพักผ่อนหย่อยใจ ดา้นสถานการณ์และแนวโนม้การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ส าหรบัผูสู้งอายุ พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะมีแนวโนม้ที่สูงขึน้ส าหรบัผูสู้งอายุใน
ประเทศไทย เนื่องจากสังคมไทย ก้าวเขา้สู่ Aging Society การรวมกลุ่มในวัยเกษียณก็อาจจะ
เยอะขึน้ ผูส้งูอายุส่วนใหญ่ก็มีการรวมกลุ่มไปเที่ยวกนัเอง 
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The objectives of this research were: 1) to study personal factors of Thai senior 

citizens who were health and wellness tourists, 2) to study personal factors of health and 

wellness tourism business operators, 3) to study health and wellness behaviors of senior 

tourists in Thailand, 4) to analyze health and wellness tourism situations and trends among 

Thai senior citizens, 5) to set the right expectations for services marketing mix of health 

and wellness attractions, and 6) to determine guidelines for the development of health 

and wellness tourism promotion among Thai senior citizens. 

The study used qualitative approach to collect data through in-depth interviews of 

total twelve key informants: ten of them were Thai senior citizens who used services of 

health and wellness tourists, and the other two were health and wellness tourism business 

operators.  

Major findings from in-depth interviews with Thai senior citizens were as follows: 

The seniors sought for health and wellness tourism information from social media, namely, 

groups on Line application, Facebook, YouTube, and television channels. All key 

informants have seen the increasing growth of health and wellness tourism and senior  
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travel tours, in particular. The group were thought to be retirees who spent their savings 

and times traveling together without waiting for the holiday. 

Major findings from in-depth interviews with business operators were as follows: 

the main purposes of health and wellness travel among senior citizens were for leisure. 

The operatores have also seen the rise of health and wellness tourism trends among the 

seniors in Thailand, as it has entered an aging society. Consequently, the retirees have 

increased in numbers, and most of them gathered to travel together


