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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 

Marketing Mix Affecting Thai Tourists  

Towards Health Promotion Tourism in Chiang Mai Province 

เพ็ญกมล ไชยองค์การ* 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทย  

ในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพชาวไทยท่ีเข้ามาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม

สะดวก ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

และใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) 

  ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศกึษา

สูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวโดยรถส่วนตัว 

สถานท่ีพักส่วนใหญ่ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงแรม เดินทางกับกลุ่มเพื่อน 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพมาจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ เหตุผลส่วนใหญ่ในการตัดสินใจมา

ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ ค่าใช้จ่าย  

ในการท่องเท่ียวตอ่คนคร้ังละ 5,001 – 10,000 บาท ใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 3 วัน 

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด

เชยีงใหมพ่บวา่ส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทาง

การให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์และด้านราคา ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของ

ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพใน

จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า มีความแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด 

ทุกด้าน 
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ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to investigate the marketing mix affecting Thai tourists towards 

health promotion tourism in Chiang Mai province.  Questionnaires were used as a tool to collect data from 200  Thai 

tourists visiting Chiang Mai province for health tourism purposes by convenience sampling.  The data were analyzed 

by descriptive statistics, frequency, percentage, and mean. Inferential statistics used were t-test. 

The findings indicated that most respondents were single, female aged between 21  and 30  years having a 

bachelor’s degree as the highest educational level. Most of them were company employees with monthly income from 

10,001 to 20,000 baht. They visited Chiang Mai by using a private car. 

Most of the places they stayed during the health promotion tourism in Chiang Mai were hotels.  They travelled with 

friends and received information on health promotion tourism from the internet or websites. The most important reason 

for choosing Chiang Mai province for health promotion tourism was that Chiang Mai has interesting and unique tourist 

attractions. Travel expense per person was between 5,001 - 10,000 baht, and the duration was three days. 

 The study results of the marketing mix affecting Thai tourists towards health promotion tourism in Chiang Mai 

province found that respondents ranked all factors at the high level, in the following order: people, physical evidence, 

process, place, promotion, product, price, respectively.  Regarding the comparison of the mean core differences of 

marketing mix affecting Thai tourists towards health promotion tourism in Chiang Mai province classified by personal 

data, there were some differences in certain sub factors of the marketing mix. 

บทน า 

 การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่ง ท่ีได้ รับความนิยมจากนักท่องเ ท่ียว  

เป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเท่ียวพักผ่อนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความสมดุลให้กับชีวิตและ  

เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย อาทิ  การนวดเพื่อสุขภาพ การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบ าบัด (Aroma Therapy) 

การท าสปา การอาบน้ าแร ่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพท่ามกลางแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาต ิหรือการเข้าพักใน

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพได้ ซึ่งการท่องเท่ียวดังกล่าวเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม

นักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในดา้นการดูแลสุขภาพ  โดยนักทอ่งเท่ียวกลุ่มนี้จะเดินทางมาทอ่งเท่ียวเพื่อการพักผ่อนในระยะ

เวลานาน  และมีค่าใช้จ่ายมากกว่านักท่องเท่ียวประเภทอื่นๆ  จึงเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้หมุนเวียนภายในให้กับประเทศ  

จากขนาดตลาดการท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพของไทยโดยรวม ในปี 2555  ท่ีมีมูลค่ากว่า  70,000 ล้านบาท  

(ศูนยว์จิัยกสิกรไทย, 2555 : ออนไลน์) 

จังหวัดเชยีงใหม ่ เป็นเมอืงแห่งการท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดในภาคเหนือ มทีรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ 

อกีทัง้ยังมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม  มคีวามโดดเด่นด้านศลิปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา  

มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวเข้ามาสูง  อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  ร้านอาหาร  โรงแรม         
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รีสอร์ท และโฮมสเตย์ท่ีมชีื่อเสียงและมีจ านวนมาก  จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจนท าให้เป็นเมืองท่องเท่ียว

อันดับสองของระดับโลกในปี 2559 (Travel And Leisure, 2559 : ออนไลน์) จากข้อมูลสถิตินักทอ่งเที่ยวท่ีเข้ามาในจังหวัด

เชียงใหม่พบว่า มีนักท่องเท่ียวมากถึง 7,425,772 คนในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.8 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง สร้างรายได้มากถึง 82,570.24 ล้านบาท ในปี 2558 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559 : ออนไลน)์ 

จากรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากกระแสความสนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพของสังคมในปัจจุบันและศักยภาพความพร้อมของธุรกิจ

บริการด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสปาท่ีปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น 45 แห่ง จาก 23 แห่ง ในปี 2552 และสถานท่ีบริการ

นวดเพื่อสุขภาพมีมากถึง 126 แห่ง กระแสความใส่ใจด้านสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น  ท าให้การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้รับ

ความนยิมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจังหวัดเชยีงใหม่น้ัน จัดว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเท่ียวในประเทศไทย อกีทัง้

ยังมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพหลายแห่ง   การศึกษาคร้ังนี้ จึงสนใจส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียว

ชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ธุรกิจทอ่งเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่นักท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพ 

แนวคดิและทฤษฎี 

 การศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาใชท้ฤษฎีสว่นประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งเป็นเครื่องมีท่ีนักการ

ตลาดใช้เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความต้องการซื้อ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้  ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)  

ช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2553: 63 – 79) 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ 

 เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด

เชยีงใหม ่

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ 

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง  

 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และแบ่งเวลาเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

จ านวน 200 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ  
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(Service Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท่ี 3 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 200 ชุดจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเชิง

ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ตามบริเวณสถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่ง เสริมสุขภาพ น้ าพุร้อนสันก าแพง  

และถนนคนเดิน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ

เปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามเพศและอายุ 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001- 20,000 บาท 

กิจกรรมยามว่างสว่นใหญ่เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เคยเดินทางมาท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชยีงใหม่มากกว่า 

1 คร้ัง เดินทางท่องเท่ียวโดยรถส่วนตัว สถานท่ีพักส่วนใหญ่ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด

เชียงใหม่ คือ โรงแรม เดินทางกับกลุ่มเพื่อน รับรู้ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพมาจากอินเทอร์เน็ต/

เว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อน แหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพท่ีสนใจอยู่ท่ีภาคเหนือ 

เหตุผลส่วนใหญ่ในการตัดสินใจมาท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจและมี

ความเป็นเอกลักษณ์ ค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียวตอ่คนคร้ังละ 5,001 – 10,000 บาท ใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 3 วัน 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่พบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ได้แก่ พนักงานมคีวามซื่อสัตย์สุจริตตอ่หน้าท่ีและไมล่ักขโมยทรัพย์สิน

ของผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ มีการแยกส่วนให้บริการชาย-หญิง ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ได้แก่ มีระบบคัดกรองของผู้รับบริการท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ 

สถานท่ีบริการไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ได้รับข้อมูล  

จากการแนะน าของพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ

แหล่งท่องเท่ียวและบริการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการให้บริการอาหาร/เคร่ืองดื่ม และด้านราคา ได้แก่ 

สามารถช าระค่าบริการโดยใชบั้ตรเครดิตได้  

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในการท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชยีงใหม่ จ าแนกตามข้อมูลสว่นบุคคล พบวา่  

นักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีระดับ

ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานผู้ให้บริการ แตกต่าง

กัน แต่ดา้นราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ไมแ่ตกตา่งกัน 
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นักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีช่วงอายุท่ีต่างกันมีระดับ

ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดแตกตา่งกันทุกดา้น 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ข้อเสนอแนะวา่ควรมีสถานท่ีส าหรับการจอดรถที่เพียงพอต่อการมาใชบ้ริการและในชว่งเทศกาลควรมกีารจัดการเพื่อให้มี

การบริการท่ีเพยีงพอต่อลูกค้า 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด

เชยีงใหม่ ในครัง้นี้สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเท่ียวและบริการมีคว ามเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ (2558)  พบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ า และบริเวณโดยรอบ

ของแหล่งท่องเท่ียวอยู่เสมอ ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของนาถนลิน สีเขียว (2557)  พบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ กิจกรรมและการบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

และไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553) พบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การนวดตัว/อบตัว การล้างพิษด้วย    

การรับประทานอาหารชวีจิต ฯลฯ 

 ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านราคาท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ สามารถช าระค่าบริการโดยใช้บัตรเครดิตได้ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็น

อันดับแรก คือ ราคาอาหารเคร่ืองดื่มท่ีขายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีความเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของ   

นาถนลนิ สีเขียว (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นราคา ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ ราคาท่ี

ท่านใชบ้ริการมคีวามเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และไมส่อดคล้องกับงานศกึษาของอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553)  

ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ มีการก าหนดราคาท่ีชัดเจนใน

แตล่ะรายการ/โปรแกรม 

 ด้านช่องทางการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้าน

ช่องทางการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ สถานท่ีบริการไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทาง    

การให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ สถานท่ีบริการไม่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพและมีความ

ปลอดภัยสงู ไมส่อดคล้องกับงานศกึษาของปฏกิาร ทองอยู ่(2558) ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นช่องทางการให้บรกิารท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ การให้ข้อมูลรายละเอียดในการท่องเท่ียวสามารถติดต่อได้ทาง
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โทรศัพท์ และไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของนาถนลิน สีเขียว (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการให้บริการท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ สามารถไปรับบริการยังสถานท่ีให้บริการโดยตรง 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้าน

การส่งเสริมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ การได้รับข้อมูลจากการแนะน าของ

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ (2558)   

นาถนลิน สีเขียว (2557)  และอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553) ท่ีพบว่า  ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ การแนะน าผลิตภัณฑแ์ละบริการภายในแหล่งท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ

หนา้ที่และไมล่ักขโมยทรัพย์สนิของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553) ที่พบวา่ ปัจจัยย่อย

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีให้การเอาใจใส่ดีมี

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีและไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริการ  ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ 

(2558) ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นพนักงานผู้ให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการด้วยความสุภาพ และไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของนาถนลิน สีเขียว (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านพนักงาน  

ผู้ให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ พนักงานพูดจาสุภาพ เป็นกันเองและมี  

มนุษยสัมพันธ์ด ี 

 ด้านกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยดา้น

กระบวนการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ มีระบบคัดกรองของผู้รับบริการท่ี

อาจมีความเสี่ยงต่อการใช้บริการ เช่น สตรีมีครรภ์หรือผู้ท่ีมีโรค ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ (2558)  

ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ สถานท่ี

ให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมีข้อก าหนดท่ีชัดเจน ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของนาถนลิน สีเขียว (2557)  

ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ ระบบการ

ให้บริการมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และไมส่อดคล้องกับงานศึกษาของอิสวัต อยู่วิวัตน์ (2553) ท่ีพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้น

กระบวนการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ สถานท่ีบริการขอ งท่องเท่ียว 

มกีารควบคุมคุณภาพน้ าท่ีให้บริการให้มีคุณสมบัตดิ้านเคมีท่ีปลอดภัยและไมแ่พร่เชื้อโรค  

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย

ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ มกีารแยกส่วนท่ีให้บริการชาย-

หญิง ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของปฏิการ ทองอยู่ (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ บรรยากาศภายในสถานท่ีให้บริการมคีวามสะอาด ปลอดภัย

จากเชื้อโรค ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของนาถนลิน สีเขียว (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีให้บริการ และไม่

สอดคล้องกับงานศึกษาของอิสวัต อยู่วิวัฒน์ (2553) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีผู้ตอบ
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แบบสอบถามให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรก คือ  บรรยากาศภายในสถานบริการมีกลิ่นหอม  ไม่อับชื้น  สะอาด    

ปลอดเชื้อโรค   

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัด

เชยีงใหม่มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเท่ียวและ 

บริการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการให้บริการอาหาร/เคร่ืองดื่ม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ ความโดดเด่นเฉพาะตัวของสถานบริการ เช่น การให้บริการไปพร้อมกับเสียง เพลงดนตรีล้านนา การน า

สมุนไพรและผักพื้นบ้านมาใช้ในการปรุงเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  การน าพืชหอมจากธรรมชาติตามฤดูกาลมาท าเป็นน้ ามัน

หอม ธูปหอม มาประยุกต์ใช้ในสถานบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ประกอบการท่ีเนน้กลุ่มลูกค้าเพศหญิงในช่วงวัยรุ่น/วัยท างานตอนตน้ ผู้ประกอบการควรจะมผีลิตภัณฑห์รือบริการพิเศษ

เฉพาะส าหรับกลุ่มลูกค้าเพศหญิง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจะมเีมนูอาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะกับสุขภาพ

ของกลุม่วัยท างานขึ้นไปไวส้ าหรับการบริการหรือมีผลไมท้้องถิ่นตามฤดูกาลมาให้บริการลูกค้าเป็นของวา่งหลังจากการใช้

บริการ เชน่ สตรอเบอร์ร่ี และลิน้จี่ เป็นต้น 

ด้านราคา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านราคาในปัจจัยยอ่ย สามารถ

ช าระค่าบริการโดยใช้บัตรเครดิตได้ ดังนั้น สถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพจึงควรมีการจัดเตรียมช่อง

ทางการจ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิตเพื่อเป็นทางเลือกในการช าระค่าบริการ เพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผู้ท่ีมารับ

บริการโดยเฉพาะนักทอ่งเท่ียวท่ีมักจะไมค่่อยพกเงนิสดมาซึ่งจะใชบ้ริการช าระดว้ยบัตรเครดิตเป็นสว่นใหญ่  

 ด้ านช่องทางการให้บริการ พบว่า  ปัจจัยย่อย สถาน ท่ีบ ริการไม่ เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพและ 

มีความปลอดภัย และสถานท่ีบริการมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด ดังนั้น

สถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพจึงควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับบริการให้มี

คุณภาพท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคู่มือการใช้งาน อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ  

มีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย อาทิ สัญญาณเตือนไฟไหม้ หรือติดระบบกล้องวงจรปิดบริเวณสถานท่ีให้บริการ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีหนังสือรับรองมาตรฐานสถานประกอบการติดไว้ท่ีบริเวณจุดต้อนรับของสถานบริการ  

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ หรือผู้ประกอบการอาจเข้าร่วมการประกวดรายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างช่ือเสียงให้แกส่ถานบริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้าน          การ

ส่งเสริมการตลาดในปัจจัยย่อยได้รับข้อมูลจากการแนะน าของพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม

สุขภาพมากท่ีสุด ดังนั้น สถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพควรมีการให้ข้อมูลการแนะน าหรือการอธิบาย

รายละเอยีดท่ีชัดเจน ถูกต้องในการใชบ้ริการได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล  
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 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านพนักงาน      

ผู้ให้บริการเป็นอันดับแรก ดังนั้น สถานประกอบการท่ีให้บริการควรจะต้องให้ความส าคัญกับด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

ดังนี้ ด้านพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริการ สถานประกอบการท่ีให้บริการ

เชิ งส่ ง เส ริมสุขภาพควรจะมีตู้ ล็ อก เกอ ร์ห รือตู้ เซฟให้ลูกค้ า ในการจัด เก็บสิ่ งของมีค่ า ไว้ ใน ท่ี ท่ีปลอดภัย  

เพื่อป้องกันของมีค่าของลูกค้าผู้มาใช้บริการสูญหาย  ควรท่ีจะมีการอบรมให้พนักงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

และการบริการอย่างถูกต้อง คอยให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการกับพนักงาน

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสื่อสารให้กับลูกค้าและสามารถตอบค าถาม ให้ค าแนะน าการให้บริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน

โดยเฉพาะลูกค้าท่ีเป็นเพศชาย ควรจะมีการแนะน าตัวพนักงานผู้ให้บริการหรือแสดงใบรับรองการผ่านการอบรมความรู้

เฉพาะด้านของการให้บริการของพนักงานก่อนการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการบริการ ด้านจ านวนพนักงานท่ีเพียงพอต่อ  

การให้บริการลูกค้า สถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพควรท่ีจะมีการวางแผนในการด าเนินงานในส่วนของ

จ านวนพนักงานผู้ให้บริการท่ีเหมาะสมเพียงพอ เชน่ มกีารวางแผนวันท างานของพนักงานโดยจะให้พนักงานผู้ให้บรกิารมา

ท างานครบทุกคนในช่วงเทศกาล แล้วให้พนักงานหยุดงานในช่วงหลังเทศกาล เพื่อจะท าให้มีพนักงานท่ีเพียงพอต่อ      

ความต้องการของผู้ท่ีมาใช้บริการ และอาจจะมีการจัดให้พนักงานแยกออกมาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้บริการในเวลาท่ีสั้นลง

จากปกตพิร้อมกับราคาค่าบริการท่ีลดลงตามเวลาท่ีให้บริการ เป็นการเพิ่มจ านวนการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีมักจะมา

ในช่วงท่ีมีเทศกาล มกีารจัดท าคู่มอืการปฏิบัตงิานของพนักงานเพื่อรักษามาตรฐานการบริการโดยเฉพาะลูกค้าเพศหญิงท่ี

ให้ความส าคัญในเร่ืองความเอาใจใส่ของพนักงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจ้าง

บุคคลภายนอกมาเป็นลูกค้าเพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี เพื่อท าให้เกิดกา รสร้าง             

ความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใชบ้ริการอยูเ่สมอ 

ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้าน

กระบวนการให้บริการในปัจจัยย่อยมีระบบคัดกรองของผู้รับบริการท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้บริการ  ดังนั้นสถาน

ประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพควรมีพนักงานผู้ให้บริการท่ีท าการสอบถามข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อ            

คัดกรองผู้รับบริการท่ีอาจมีความเสี่ยงตอ่การเข้ารับบริการ เช่น สตรีมีครรภ์ไม่อนุญาตให้รับบริการสปา รวมถึงผู้ท่ีมโีรค

ประจ าตัว ผู้ท่ีเพิ่งจะดื่มสุราหรอืเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลม์า  ก่อนให้บริการเพื่อท่ีจะให้บริการได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับ

ผู้ท่ีมาใชบ้ริการ  

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้าน

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ บรรยากาศภายในสถานบริการมีกลิ่ นหอม ไม่อับชื้ น  สะอาด ปลอดเชื้ อ โรค  

สถานประกอบการท่ีให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพควรจะมีการจัดแต่งสถานท่ีในการให้บริการท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ  

ในการให้บริการ สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอม มีตารางเวลาในการตรวจดูสภาพแวดล้อมบริเวณสถานท่ีให้บริการอยู่

เสมอให้มีความสะอาด  ควรจะมีการตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องน้ าอยู่เสมอในช่วงระหว่างวันเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ห้องน้ าสกปรก  เช็ดพื้นห้องน้ าให้แห้งป้องกันลูกค้าที่มีอายุลื่นล้มขณะเข้าห้องน้ า และคอยดูแลเร่ืองกระดาษ

เช็ดมือท่ีอยู่ในห้องน้ าไม่ให้หมดไปในขณะท่ีลูกค้าผู้มาใช้บริการก าลังใช้ห้องน้ า สถานประกอบการควรท่ีจะจัดบริเวณท่ี

ให้บริการส าหรับผู้ท่ีเข้ามารับบริการชาย-หญิงแยกส่วนท่ีให้บริการอยา่งชัดเจน 
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