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พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
กรฉัตร  วงษ์มณี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือน าผลที่ได้จากศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการท่องเที่ยวของคน
ไทยมาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต เขตราษฎร์บูรณะ 
เขตบางพลัด และเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย พบว่า โดยเฉลี่ย1 ปี ส่วนใหญ่ เดินทาง
ท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง พาหนะจะเลือกใช้ รถยนต์ จ านวนวันที่เดินทางท่องเที่ยวเป็น 2 วัน ช่วงเวลาในการเลือก
เดินทางท่องเที่ยวจะเลือก ช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่เคยท าระหว่างการท่องเที่ยว คือ การ
ปั่นจักรยาน การเลือกที่พักค้างแรมเลือก พักในโรงแรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ใช้
ค่าใช้จ่าย มากกว่า 3,000 บาท และด้านทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของคนส่วนใหญ่ คิดว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวเพ่ือผักผ่อนหย่อนใจ ความโดดเด่นและ สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คิดว่าเป็น ความ
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สื่อในการค้นหาข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือ  เลือกใช้ Google  รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ชอบคือ ทัวร์อาบน้ าแร่/แช่น้ านม รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ให้
ความสนใจ คือ การอาบน้ าแร่/แช่น้ าพุร้อนในแหล่งรรรมชาติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การฟังบรรยายสาริต
การนวดแผนไทยและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การประคบสมุนไพรลูกประคบ การรับประทานอาหารชีวจิต 
และการฝึกปฏิบัติสมาริ ตามล าดับ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรม, ทัศนคติ, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the behavior and attitude of Thai people 
to towards health tourism. The samples were 400 Thai people living in Dusit. Ratburana, 
Bang Phlat and Chatuchak districts in Bangkok Metropolis. They were randomly selected. The 
results of the study would the analyzed by means of descriptive statistics, i.e percentage, 
mean, and standard deviation. 

The study found that the travel behavior of Thai people average in a year they 
traveled 2-3 times, the choose vehicles were cars the duration of time was 2 days. 
especially during public holidays. The health activity they wired to do most was eyeling 
bicycles and lived to stay in hotels.  The cost of each travel was more than 3,000 baht. For 
the attitudes towards health tourism most of then it was travelling for relaxation. The 
outstanding and attraction of health tourism was the beauty of places  
 
Keywords: Behavior, Attitude, Health Tourism 
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บทน า 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถือว่าเป็นกิจกรรมหรือการพักผ่อนที่มีการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและ

จิตใจให้มีความสอดคล้องกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ไว้ดังนี้ (การท่องเที่ยวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2552)การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งตามจุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและตามความต้องการของนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ประเภท
หลักดังนี้  1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการเดินทางไป ท่องเที่ยว
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวรรรมชาติและวัฒนรรรมเพื่อ การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น การนวด อบ ประคบ
สมุนไพร สุวคนรบ าบัดและวารีบ าบัดการอาบน้ าแร่หรือน้ าพุร้อน การฝึกกายบริหารการฝึกสมาริ การบริการ
อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเป็นต้น    2. การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing 
Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวรรรมชาติ
และวัฒนรรรมเพ่ือ การเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับ
บริการบ าบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพในสถานพยาบาล จากกระแสที่ผู้คนหันมา
ให้ ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้นท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมองเห็น
โอกาสทีจ่ะท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือน าผล
จากการศึกษามาจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของคนไทย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศีกาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฟติกรรมและทัศนคติ
ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของคนไย ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

     1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนไทยนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สูตรของ W.G. Cochran ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ จากสูตรสามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นจ านวน 400 ตัวอย่างที่
จะน ามาศึกษาครั้งนี้จะด าเนินการสามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายทั้งหมด  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถาม
(ปลายปิด)  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นเองจากการรวบรวม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาต ารา เอกสาร บทความ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์ เป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน  
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคล 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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2. การการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้จะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาแจกแจงในการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ดังนี้   
ในส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ใช้สถิติเป็นค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  ใช้สถิติเป็นค่าความถ่ีและค่าร้อยละ    
ส่วนที่3  ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 เขต ดังนี้ เขตราษฎร์บูรณะ, เขตดุสิต , เขตบางพลัด,เขตจตุจักร 
  จ านวน 400 คน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า 

ข้อมูลด้านเพศ ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,เขตดุสิต , เขตบางพลัด,เขตจตุจักร ผลการศึกษา
พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8  และ เพศชาย 
จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.3 
 ข้อมูลด้านอายุ ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,  เขตดุสิต ,เขตบางพลัด,เขตจตุจักร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 19 - 30  ปี  จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง  
31- 45  ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  รองลงมาอายุ อยู่ระหว่าง 45 ปีขึ้นไป  จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.8 และ อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 44  คน คิดเป็น   ร้อยละ 11.0     
 ข้อมูลด้านอาชีพ ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,  เขตดุสิต ,เขตบางพลัด,เขตจตุจักร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ท าอาชีพ พนักงานบริษัท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา เป็นนักศึกษา/
นักเรียน จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมาเป็นรุรกิจส่วนตัว จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.5 รองลงมาท าอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.8  
 ข้อมูลด้านรายได้ ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,เขตดุสิต ,เขตบางพลัด,เขตจตุจักร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้10,001- 20,000  บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมา 20,001 - 
30,000บาท  จ านวน110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาต่ ากว่า 10,000  บาท   จ านวน 83 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 และ 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.8                                 

ข้อมูลด้านการศึกษา ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,  เขตดุสิต , เขตบางพลัด,เขตจตุจักร  ผล
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ จะศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา
ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส จ านวน 101 คิดเป็นร้อยละ25.3  รองลงมาต่ ากว่าระดับมัรยม/ปวช   จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 1.5 
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 ข้อมูลด้านสถานภาพ ของคนไทยในเขต ราษฎร์บูรณะ,  เขตดุสิต , เขตบางพลัด,เขตจตุจักรผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 208 คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาสมรส จ านวน125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาไม่ได้สมรส จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 

การเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน 1 ปี พบว่าส่วนใหญ่ เดินทางท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง จ านวน 193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.3รองลงมา 3 ครั้ง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา มากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และ1 ครั้ง  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  
 การเลือกใช้พาหนะ พบว่าส่วนใหญ่ จะเลือกใช้ รถยนต์ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
รองลงมาเป็นจักรยานยนต์ กับ รถตู้ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รองลงมา รถโค้ชปรับ-อากาศ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 รองลงมาเป็น รถไฟ กับ เครื่องบิน จ านวน19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ 
เรือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 จ านวนวันที่เดินทางท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางจ านวน 2  วัน จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.2 รองลงมา3-5  วัน  จ านวน151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา มากกว่า 5 วัน จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ 1  วัน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

ช่วงเวลาในการเลือกเดินทางท่องเที่ยว พบว่าคนส่วนใหญ่ เลือก ช่วงเทศกาลต่างๆ จ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.0  รองลงมาวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ19.8 
รองลงมาวันหยุดสุดสัปดาห์ จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.5  รองลงมาวันรรรมดา จ านวน 72 คน  คิด
เป็นร้อยละ18.0   รองลงมาช่วงปิดภาคเรียน   จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และ อ่ืนๆ จ านวน 4 คิด
เป็นร้อยละ 1.0 

ท ากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ พบว่าคนส่วนใหญ่ เลือก ปั่นจักรยาน จ านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 
25.3  รองลงมา การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา การนวด
ผ่อนคลาย จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.0  รองลงมา การท าสมาริฝึกจิต  จ านวน 53 คน  คิดเป็นร้อย
ละ13.3   รองลงมา การท าโยคะ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  และ อ่ืนๆ จ านวน 29 คิด 
เป็นร้อยละ 7.2 

การเลือกที่พักค้างแรม พบว่าคนส่วนใหญ่ เลือก โรงแรม จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.0  
รองลงมา บ้านพักตากอากาศ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา โฮมสเตย์   จ านวน 82 คน  คิด
เป็นร้อยละ 20.5 รองลงมา บังกะโล จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ13.5 และ แคมป์/เต็นท์ จ านวน 44 คน  
คิดเป็นร้อยละ11.0 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง พบว่าคนส่วนใหญ่ ใช้ค่าใช้จ่าย มากกว่า 3,000  จ านวน 
152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.0  รองลงมา1,500- 3,000 บาทจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา 
1,001-1,500 บาท จ านวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.5 และต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.0     

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสนใจ ของคนไทย  ใน เขตราษฎร์บูรณะ, เขตดุสิต , เขตบางพลัด,เขต
จตุจักร ต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.47ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.569 ซึ่งแบง่ออกได้ดังนี้คือ  ด้านการบริการอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน  โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย  3.62  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.686  ด้านการอบ/ประคบสมุนไพร โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย  3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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0.871 ด้านการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.698  ด้านการฝึก
สมาริแนวพุทรศาสน์ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย  3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.170 และ ด้านการใช้บริการอาหาร 
และ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.085 ตามล าดับ  

 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีวัถุ
ประสงค์เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปจัดท าโรแกรมท่องที่ยวตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การท าวิจัยครั้งนี้คือ คือคนไทยที่อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น เขตราษฎร์บูรณะ เขต
ดุสิต , เขตบางพลัด, เขตจตุจักรจ านวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงอายุ อยู่ระหว่าง 
19 - 30  ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท  มีรายได้ 10,001- 20,000 บาท มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
และ มีสถานภาพโสด 

พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า คนไทยส่วนใหญ่  มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1 ปี 
จะเดินทางท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง โดยใช้ รถยนต์ และ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจ านวน 2 วัน  ช่วงเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวจะนิยมท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลต่างๆ  มีการท ากิจกรรมสุขภาพ  คือ การปั่นจักรยาน จะ
นิยมพักค้างคืนท่ี  โรงแรม  ค่าใช้จ่าย  ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมีจ านวน มากกว่า3,000 บาท และ มีความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ด้านการนวดแผนไทย  ด้านการอบ/ประคบสมุนไพร   ด้านการ
บริการอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน และ ด้านการบ าบัดรักษาโดยแพทย์  ใน ระดับความสนใจ มาก 

ซึ่งในภาพรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัญญลักษณ์  สิริวรรณางกูล (2554) พบว่า สิ่งดึงดูดใจที่ท า
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ คือความเรียบง่ายความเงียบสงบและความเป็นรรรมชาติมากที่สุด 
รองลงมา ที่พัก/การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในการเดินทางท่องเที่ยว ทุกครั้งก็จ าเป็นต้องมอง
ภาพรวมของแหล่งนิเวศ ที่เน้นทรัพยากรทางรรรมชาติ นอกจากนี้ในการเดินทางเป็นระยะเวลาหลายวันสิ่ง
ส าคัญอีกอย่างก็คือที่พัก ที่มีความสะดวกสบาย และความปลอดภัย การเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการเดินทางเพ่ือสัมผัสความสวยงามของรรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และ 
เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยภาพรวมนั้นมีทัศนคติอยู่ในระดับมากหรือทัศนคติในเชิงบวก  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถจัดท าเป็น

โปรแกรมน าเที่ยวเชิงสุขภาพให้เหมาะสมกับคนไทยโดยการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และเลือกข้อมูลที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ประเด็นที่ผู้ตอบ แบบสอบถามมีความสนใจมากที่สุดมาจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว และควรมี
การศึกษาพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของคนไทยในแต่ละภาคเพ่ือจะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ละเอียด สามารถน ามาจัด
โปรแกรมท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
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