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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการดําเนิ นการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัด
เชี ยงใหม่ 2. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย วของแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวเชิ ง สุ ข ภาพในจัง หวัดเชี ย งใหม่
3.ศึกษาปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัดเชี ยงใหม่ 4. ประเมินความ
ต้องการแรงงานในการดําเนิ น ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพในจังหวัด เชี ย งใหม่ 5. ศึ ก ษาการ
สื่ อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ 6. วางกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ยกระดับเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (Health City)
ในอนาคต โดยเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ร่ ว มกับ การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) สําหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณใช้การวิจยั ในรู ปของการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อสํารวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิจยั ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้การวิจยั ในรู ปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่ม
ฝ่ ายผูป้ ระกอบการของแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอสะเมิงและอําเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลมีท้ งั หมด 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่เดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยว อําเภอสะเมิง และอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิ ธี สุ่ ม ตามสะดวก (Convenient Sampling) จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จํา นวน 600 คน กลุ่ ม ที่ ส อง คื อ
ผูป้ ระกอบการในเขตแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสะเมิง และอําเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ ทําการสุ่ ม
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คัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง จํา นวน 6 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) เทคนิ คการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-est F-test และสถิ ติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson product moment correlation coefficient )
ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมของการประเมินความต้องการแรงงานในอนาคตขึ้นอยู่
กับปั จจัยด้านจํานวนนักท่องเที่ ยว ซึ่ งในสภาพการณ์ ปกติ จาํ นวนแรงงานมีเพียงพอ และมี ความ
ต้องการแรงงานมากขึ้นในฤดู การท่องเที่ยวที่มีจาํ นวนลูกค้ามากขึ้น ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ ยว
ของแหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัดเชี ยงใหม่โดยภาพรวมกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นชาวไทยและ
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทราบแหล่งท่องเที่ยวมาจากเพื่อน วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิ งสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ ค วามสนใจในรู ป แบบกิ จกรรมการท่ องเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพทุ ก ประเภทในระดับ มาก หากเมื่ อ
พิจารณาถึงแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพกลับ พบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเดิ นทางท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพลดลง กล่าวคือ อยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับน้อยเป็ นส่ วนใหญ่ ด้านปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ และด้านราคา ด้านการสื่ อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผล
การศึกษา พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ การได้คาํ แนะนําจาก ครอบครัว เพื่อนสนิ ท ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ประชาชนที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิ งสุ ขภาพแตกต่างกัน บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวสุ ขภาพโดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความสนในรู ป แบบกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพมี ผ ลต่ อ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในทุกกิจกรรม
ดังนั้น ปั จจัยจูงใจนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ รวมถึงการศึกษา
ความต้องการแรงงานในภาคการบริ การ เพื่อประมาณการในการจัดสรรบุคลากรที่มีความเชียวชาญ
ในสายงานต่างๆ ซึ่ งผลการศึกษานี้ สามารถช่ วยให้ผูป้ ระกอบการในชุ มชนนําไปเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการบริ ห ารธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ พ ัฒ นากลายเป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพที่มีการบริ การและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร และช่วยให้การท่องเที่ยวเชิ ง
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Abstract
This research had the objectives to 1. study healthy tourism operations in Chiang Mai
province 2. study tourist behaviors of healthy tourism attractions in Chiang Mai province 3. study
motivational factors affecting decision making in healthy tourism in Chiang Mai province 4.
evaluate labor needs in healthy tourism operations in Chiang Mai province 5. study healthy
tourism marketing communications in Chiang Mai and 6. plan healthy tourism management
strategies to raise Chiang Mai to the level of Health City in the future. It is a qualitative research
mixed with a qualitative research method. The qualitative research method was used in the form
of a survey research using a questionnaire as a research tool to survey various variables using the
convenient sampling method to select the samples from 600 tourists in Samueng district and Mae
on district, Chiang Mai province. The second sample group was the business operators in
Samueng district and Mae on district, Chiang Mai province using a purposive sampling method to
select 6 samples. The statistics used in the research were the descriptive statistic techniques of
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and pearson product
moment correlation coefficient.

จ

The study results found that the overall picture of the future labor need assessment
depends on the factor of the number of tourists and in the normal situation, the labor is enough
and the labor need increases in the high season with increased tourists. For tourist behaviors of
healthy tourism attractions in Chiang Mai province the overall picture of both Thai and foreign
tourists knew tourist attractions from friends. The trip objective of both Thai and foreign tourist
sample groups was to rest and relax. The sample group was interested in all types of healthy
tourism activities at a high level but when considered the trend in healthy tourism behavior, it was
found that both Thai and foreign tourists were decreasing mostly at the medium and low levels.
The motivational factor affecting the healthy tourism decision making in Chiang Mai province
found the factor affecting the decision the most were products and services and prices. For the
healthy tourism marketing communication in Chiang Mai province, the study results found the
communication factor affecting the decision to travel in healthy tourism of Thai and foreign
tourists were advices from family and closed friends. Results of hypothesis testing found that the
people with different demographic characteristics had the different trend in healthy tourism
behaviors. Personality relates to overall healthy tourism behavior trend at the medium level.
Interest in healthy tourism activity types affects healthy tourism trend in every activity.
So the tourism motivational factors affecting the healthy tourism decision making
including the study of labor needs in service industry to assess the allocation of personnel with
skills in different branches of work that the results of this study can help the business operators in
the community to use as the guideline in planning tourism management to further the local
wisdom development to become the health city with complete services and infrastructure and help
healthy tourism in Chiang Mai province become famous and well-known in both Thai and foreign
healthy tourism tourists.
Keywords: Healthy tourism, Labor needs, Marketing communication, Samueng district,
Mae on district
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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจยั เรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ในครั้ งนี้ เกิ ดขึ้น
และสําเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี ผูท้ าํ วิจยั ขอขอบพระคุ ณ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลสะเมิ งใต้ และ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหกรณ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูป้ ระกอบการ ชาวบ้านชุ มชนอําเภอสะเมิง
และอําเภอแม่ออน ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์จนงานสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจยั ทุกท่านที่ผศู ้ ึกษาค้นคว้าได้นาํ มาอ้างอิงในการ
ทําวิจยั อีกทั้งขอขอบพระคุณคณะผูว้ จิ ยั ทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมทําวิจยั ให้ความร่ วมมือ และให้
คําแนะนํา ในสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไ ขข้อบกพร่ อ งต่ างๆ คอยให้ ก ารสนับ สนุ น และ
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
และสิ่ งสําคัญที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติที่ได้สนับสนุนงบประมาณใน
การทําวิจยั ครั้งนี้ ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราภัฏเชี ยงใหม่ที่ให้โอกาสแก่ผวู ้ ิจยั ด้วยดีเสมอมา การ
วิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จเป็ นรู ปเล่มออกมาได้ ประโยชน์อนั ใดที่เกิดจากการทําวิจยั ในครั้งนี้ ย่อมเป็ นผล
มาจากความกรุ ณาของท่านดังกล่าวข้างต้น
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75
สุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจท่ องเที่ ย วเชิ ง 152
สุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การสื่ อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพใน
293
จังหวัดเชียงใหม่

ฌ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
4 ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยกระดับเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (Health
City)
5 สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก A แบบสอบถามนักท่องเที่ยว
ภาคผนวก B แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ภาคผนวก C ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence, IOC)
ภาคผนวก D ผลการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม
ภาคผนวก E ภาพกิจกรรม
ประวัติผ้ ูวจิ ัย

หน้ า
344

350
375
377
378
385
395
401
410
412
444

ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพสมรส
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางมาท่องเที่ยว
แสดงจํานวนและค่ า ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัวอย่าง จํา แนกตามช่ วงเวลาเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว
สดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะการเดินทาง
ท่องเที่ยว
แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามวิธีการเดินทาง
ท่องเที่ยว
แสดงจํา นวนและค่ า ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จํา แนกตามค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ท่องเที่ยว
แสดงจํานวนและค่าร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่าง จําแนกตามช่ องทางการทราบ
แหล่งท่องเที่ยว
แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ ความสนใจในรู ป แบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย
แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ ความสนใจในรู ป แบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร

หน้ า
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
107
112
117

ฎ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้ า
4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสนใจในรู ปแบบ
120
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกาย
4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสนใจในรู ปแบบ
124
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
(ออแกนิกส์)
4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแนวโน้มพฤติกรรมการ
126
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย
4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแนวโน้มพฤติกรรมการ
131
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร
4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแนวโน้มพฤติกรรมการ
134
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกาย
4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแนวโน้มพฤติกรรมการ
139
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิกส์)
4.20 แสดงลักษณะบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว
142
4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
153
ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ
4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
159
ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านราคา
4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
165
ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย

ฏ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านกระบวนการ
4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านบุคคล
4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพการบริ การ
4.29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในแต่ละรู ปแบบกิจกรรม จําแนกตามเพศ
4.30 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทยจําแนกตามเพศ
4.31 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทยจําแนกตามเพศ
4.32 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์) จําแนกตาม
เพศ

หน้ า
171
179
187
195

207

216
218
219
221

ฐ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.33 แสดงการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในแต่ละรู ปแบบกิจกรรม จําแนกตามอายุ
4.34 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย จําแนกตามอายุ
4.35 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร จําแนกตามอายุ
4.36 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกาย จําแนกตามอายุ
4.37 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์) จําแนกตาม
อายุ
4.38 แสดงการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในแต่ละรู ปแบบกิจกรรม จําแนกตามสถานภาพสมรส
4.39 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย จําแนกตามสถานภาพสมรส
4.40 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร จําแนกตามสถานภาพสมรส
4.41 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกาย จําแนกตามสถานภาพสมรส
4.42 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์) จําแนกตาม
สถานภาพสมรส
4.43 แสดงการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในแต่ละรู ปแบบกิจกรรม จําแนกตามระดับการศึกษา

หน้ า
222
224
226
227
229

231
233
234
235
236

238

ฑ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.44 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย จําแนกตามระดับการศึกษา
4.45 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร จําแนกตามระดับการศึกษา
4.46 แสดงผลการเปรี ย บเที ยบรายคู่ข องแนวโน้ม พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกายจําแนกตามระดับการศึกษา
4.47 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์) จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
4.48 แสดงการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในแต่ละรู ปแบบกิจกรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
4.49 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทย จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
4.50 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพร จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
4.51 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกาย จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
4.52 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์) จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน
4.53 แสดงการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะบุคลิ กภาพกับแนวโน้ม
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทยของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.54 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพรของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

หน้ า
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256

263

ฒ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.55 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกายของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.56 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
(ออแกนิกส์) ของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.57 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจรู ปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ในจังหวัดเชียงใหม่
4.58 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจรู ปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพรกับแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการอบ/ประคบสมุนไพรของนักท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.59 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจรู ปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกายกับแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพประเภทการแช่น้ าํ บําบัดร่ างกายของนักท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.60 แสดงการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างความสนใจรู ป แบบกิ จกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิ กส์ )
กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่อสุ ขภาพ (ออแกนิกส์) ของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.61 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
4.62 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
4.63 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปั จจัยการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวคุม้ สะเมิง
4.65 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปั จจัยการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวนํ้าพุร้อนโป่ ง
กวาว
4.66 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปั จจัยการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวไร่ วงศ์วาน
4.67 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ ความคิ ด เห็ น ปั จ จัย การ
สื่ อสารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวสิ ปปะ
ฮอทสปริ ง
4.68 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ ความคิ ด เห็ น ปั จ จัย การ
สื่ อสารที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในสถานที่ ท่องเที่ยวนํ้าพุ
ร้อนสันกําแพง
4.69 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปั จจัยการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านรวมใจ
หัตถเวช
4.70 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปั จจัยการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพโดยภาพรวม
4.71 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวคุม้ สะเมิง
4.72 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวนํ้าพุร้อนโป่ ง
กวาว
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ตารางที่
4.73 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวไร่ วงศ์วาน
4.74 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวสิ ปปะ ฮอทส
ปริ ง
4.75 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวนํ้าพุร้อน

หน้ า
322
325

328

4.76 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่ 332
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านรวมใจ
หัตถเวช
4.77 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสื่ อจากปั จจัยการสื่ อสารที่ 335
มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพโดยภาพรวม

ต

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4.1 ค่าเฉลี่ยรวมของระดับความสนใจรู ปแบบกิจกรรมและแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
4.2 ค่าเฉลี่ยรวมของปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ใน
จังหวัดเชียงใหม่

หน้ า
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