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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งมีการใช้แบบ
สัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือ  โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก 
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของ
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท จ านวน 15 คน กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ส านักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน 
และกลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
ส่วนของสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 23 คน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มีการใช้
วิธีสังเกตในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษาจ านวน 
12 แห่ง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา(Content Analysis) 

ผลการศึกษาเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ยัง
ไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่มจากสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงในแต่ละรีสอร์ทยังมี
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประมาณ1-2 คน ซึ่งน้อยมาก ท าให้หากผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก
และนักท่องเที่ยวต้องการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ รีสอร์ทต้องสูญเสียโอกาสในการได้รายได้ ในขณะที่
สถานที่รูปแบบวัด แต่ละวัดนับว่ามีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่
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นักท่องเที่ยวที่น้อยเช่นกัน ท าให้หากนักท่องเที่ยวมาเพ่ิมขึ้น จะไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนผลการศึกษาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ประเด็น 1) สภาพแวดล้อม พบว่า โดยรวมแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมในเรื่องของ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างเห็นว่ามีความปลอดภัยในการ
มา 2) ความเป็นที่รู้จักและชื่อเสียง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดจะมี
ชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท 3) การน าเสนอการให้บริการ 
พบว่า หากเป็นสถานที่รูปแบบวัดจะมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถน าเสนอการให้บริการที่หลากหลายได้  
ขณะที่สถานที่รูปแบบรีสอร์ท ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงจิต
วิญญาณที่หลากหลาย แต่เมื่อพิจารณาแต่ละรีสอร์ท กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน แต่ละรีสอร์ทยังคงมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ยังไม่หลากหลายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด เบื้องต้นนับมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูล
ครบถ้วนผ่านทางเว็ปไซด์เป็นหลักรวมถึงเฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว และที่ส าคัญนักท่องเที่ยวที่เคยมามี
การน าไปบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดีให้กับบุคคลที่สาม ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ทยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยดี เนื่องจากช่องทางข่าวสารของรีสอร์ท แต่ละ
แห่งนับว่ายังไม่พร้อม เช่น ไม่ได้มีการใส่รายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน 

ส าหรับผลการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น 1) ห้องพัก พบว่า ศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยสามารถพิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจากสถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่
เข้ามายังรีสอร์ทเพ่ือมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อย  ซึ่งทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างมีความพึง
พอใจในเรื่องที่พัก แต่ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวนับว่าไม่เพียงพอ 2) อาหาร
และเครื่องดื่ม พบว่า ทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้มีการจัดเตรียมอาหารเพ่ือสุขภาพซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี 3) โรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหาร พบว่า เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด จะมีการให้บริการกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ คือ การปฏิบัติธรรมเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่ า3 
วัน ฉะนั้น โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหารจึงมีความส าคัญ ซึ่งทางวัดส่วนใหญ่นับว่ามีขนาดของ
โรงอาหารที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พบว่า หากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนับว่ามีความพร้อม เนื่องจาก มีบุคลากรที่
มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณซึ่งสามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ ขณะที่สถานที่รูปแบบรี
สอร์ทนับว่าตรงกันข้าม 5) ที่จอดรถ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่นับว่ามีที่จอดรถที่
เพียงพอ 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่นับว่ามีสถานที่ใช้ท า
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กิจกรรมที่เหมาะสมแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  และ 7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่า ทุกแหล่งท่องเที่ยวนับว่ามีศักยภาพในเรื่องเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่อันตรายรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส่วนผลการศึกษาสุดท้าย การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจังหวัดเชียงใหม่ 
ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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The main aim of this study is to investigate the development potential of spiritual 

tourism. To achieve the research aim, four objectives were raised: 1) to inquired the 

opinion about Spiritual activity leader of spiritual tourism destinations: 2) to inquired 

the opinion about attraction of spiritual tourism destinations: 3) to inquired the opinion 

about facilities of spiritual tourism destinations: 4) to inquired the opinion about 

ancillary of spiritual tourism destinations. This study was conducted with qualitative 

research methodology by using in-depth interview technique to collect data from 3 

sample groups: 1) 15 entrepreneurs or service providers in spiritual tourism 

destinations, Chiang Mai Province, in both of temple places and resort places: 2) 1 

government agency related to spiritual tourism destination in Chiang Mai, Chiang Mai 

Provincial office of Buddhism: 3) 23 spiritual tourists who traveled to spiritual tourism 

destinations, in both of temple places and resort places. Besides in-depth interview 

technique, observation technique was also used in this research. The selected 12 

places were chosen in this research. Afterwards, content analysis was used to analyze 
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data. 

The results of Spiritual activity leader of spiritual tourism destinations interview in 

Chiang Mai showed that Spiritual activity leader, in both of temple places and resort 

places, lacks of readiness, or lacks of potential to support tourists: At resort places, the 

number of full-time Spiritual activity leader are too less, if their resignations happen, 

the resorts will lose earning opportunities: At temple places, the number of Vipassana 

Meditation Masters who give spiritual activities lessons to tourists are too less, not 

thoroughly taking care of the tourists will happen if the number of tourists are 

increasing. 

The results of attraction of spiritual tourism destination interview  in Chiang Mai 

can be divided into 4 categories: 1) Attraction-Environment, suitable atmosphere to do 

spiritual activities, as well as security in overall places: 2) Attraction-Fame, temples are 

better-known than resorts in spiritual activities: 3) Attraction-Service offering, temples 

provide the limited services in spiritual activities, whereas, overall resorts in Chiang Mai 

provide various spiritual activities, but if giving consideration to each resort, spiritual 

activities are not various: 4) Attraction-Tourism Promotion, public relations are poor, 

almost 100% are from word-of-mouth. 

The results of facility of spiritual tourism destination interview in Chiang Mai can 

be divided into 7 categories: 1) Rooms, only spiritual tourists in temple places are 

considered in this research due to spiritual tourists in resort places are minority. 
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Spiritual tourists in temple places are satisfied, however, rooms are insufficient. 2) Food 

and beverage, healthy food is satisfied prepared. 3) Canteens or dining rooms, size of 

canteens or dining rooms in temple places; important for spiritual tourists who are 

practicing dharma activities as a major activity at least 3 days, are sufficient. 4) Tourist 

service center: in temple places; there are knowledged personnel in spiritual activity 

who can educate knowledge to tourism, are opposed to resort places. 5) Car parks: 

sufficient parking in majority of spiritual tourism destination. 6) Activity places: suitable 

activity places for spiritual activities. 7) Accessibility to destinations: convenient 

traveling, well-off road, road safety, and guideposts to tourism destination does exist. 

The results of ancillary interview in Chiang Mai: no cooperation with stakeholders 

in development for spiritual activities in spiritual tourisms. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  กรณีศึกษาจังหวัด
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

การศึกษาเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ในบทที่1 ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อต่างๆออกเป็นข้อย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ที่มาและ
ความส าคัญของปัญหา ซึ่งจะกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รวมถึงงานวิจัยด้าน
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อ 1.2 ท าไมต้องศึกษาเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 1.3 จุดประสงค์ของการศึกษา 1.4 ขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประชากรพ้ืนที่และเวลา 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแบ่งออกเป็นเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติการ 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งเป็นการให้ความหมายของค าที่ส าคัญใน
การศึกษาครั้งนี้และสุดท้าย 1.7 บทสรุป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)ที่ประเทศทั่วโลกมุ่งสู่การพัฒนา ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ประเทศทั่วโลกจะเต็มไปด้วยความเจริญที่เพ่ิมขึ้น ภาพรวมของ
ประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโต แต่ขณะเดียวกัน ผู้คนกลับต้องเผชิญการแข่งขันในการท างานอย่างสูง 
ความมีน้ าจิตน้ าใจไมตรีของผู้คนดังเช่นสังคมสมัยอดีตจึงเริ่มห่างหาย ความมีศีลธรรมได้ถูกมองข้าม 
ชีวิตของผู้คนจึงเต็มไปด้วยความเครียด ทั้งในเรื่องของการท างานและความวุ่นวายในการใช้ชีวิต ท า
ให้สภาพจิตใจเริ่มแย่ลง (E. H. Cohen, 2006) รวมถึงสภาพทางกายเริ่มเสื่อมโทรมอันมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ความเมื่อยล้าในการท างานอย่างหนัก ฉะนั้น ผู้คนยุคใหม่จึงเริ่มแสวงหาทางออกให้
ตนเองในการฟ้ืนฟูสภาพทางกายและใจของตน ด้วยการไปท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาวะ (Wellness Tourism) (Wray, Laing, & Voigt, 2010) ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่และการ
เคลื่อนไหวใหม่ (New Age Movement) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งพัฒนาตนเอง  (Sutton & 
House, 2003) 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) ในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 1.3 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 1.8 ของ GDP โลก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนับว่ามีการใช้จ่ายต่อ 1  
ทริปการเดินทางเฉลี่ยประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวประเภทอ่ืนถึงร้อยละ 
30 รวมถึงแนวโน้มอนาคตจะมีการเดินทางมาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น (ชีวา
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ศรม, 2557) ดังนั้นภาคส่วนต่างๆทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ของทั่วโลก จึงไม่อาจมองข้ามได้ รวมถึง
ประเทศไทยจึงควรฉกฉวยโอกาสเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) กล่าวได้ว่า สามารถแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวสุขภาวะด้านการบริการด้านความงามและสปา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง
สปา การนวดในแบบต่างๆ เช่น การนวดแพทย์แผนไทย 2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ รีสอร์ทหรือโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่มีบรรยากาศที่ดี เช่น ชายหาด ภูเขา อันท าให้
นักท่องเที่ยวที่ไปรู้สึกเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย และ 3) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
มุ่งเน้นในการฟื้นฟูจิตวิญญาณ กิจกรรมหลักจึงเน้นในเรื่องของจิตใจ เช่น การท าสมาธิ วิปัสสนา และ
อาจมีกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการทางด้านอาหาร กิจกรรมแอโรบิค ในการ
ช่วยให้มีสมรรถะภาพทางร่างกายที่ดีไว้บริการ (Voigt, Howat, & Brown, 2010; Wray et al., 
2010) 

โดยทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2 รูปแบบแรก ถือเป็นที่รู้จักกันอย่างดี โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวในเรื่องของสปาและการนวดแผนไทยในประเทศไทย เนื่องจากนับตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ภาครัฐได้ให้การส่งเสริม มาโดยตลอด จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจาก
นักท่องเที่ยว ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อาจยังไม่ค่อยคุ้นหูหรือได้ยินการท่องเที่ยวใน
รูปแบบดังกล่าวในเมืองไทยมากนัก เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นรูปแบบที่ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ในปี 
พ.ศ. 2556 ซึ่งได้มีการจัดประชุมในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่
เมืองนินห์บิ่งห์ (Ninh Binh) ในประเทศเวียดนาม (Børø, 2015; Cheer, Belhassen, & Kujawa, 
2017) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงนับว่าเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะการรับรู้ค าว่า “การท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ” ในทั่วโลกหรือกระทั่งประเทศไทย หลายคนจึงมักสับสนหรือเข้าใจผิดว่า เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเดียวกับ “การท่องเที่ยวเชิงศาสนา” (Fedorova, 2016) 

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism)  แม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่กล่าวได้ว่า
อนาคตข้างหน้าจะมีบทบาทส าคัญอย่างมากและมีการคาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Fedorova, 2016) เพราะดังที่เกริ่นก่อนหน้านี้ ชีวิตของผู้คน
เต็มไปด้วยความวุ่นวาย รวมถึง kathleen Jones ได้กล่าวว่า สุขภาพจิตของมนุษย์เริ่มมีการเสื่อมลง
เรื่อยๆ (Jones, 1993) การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จึงได้เกิดใหม่เพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มี
พฤติกรรมในการแสวงหาสถานที่อันช่วยบรรลุจิตวิญญาณของตน ในการค้นหาความหมายของชีวิต 
คลายเครียด สามารถท าให้ตนรู้จักวิธีการจัดการตนเองได้ในทางที่ดีขึ้น  (Heelas, Woodhead, 
Seel, Tusting, & Szerszynski, 2005; Norman, 2011b) ซึ่งอย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนอกจากจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจ เช่น การเพ่ิม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การช่วยสร้างงานให้คนในชาติน ามาสู่การลดการว่างงานและยากจนดังเช่น
การท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่า หากสามารถพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวอย่าง
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เหมาะสม จะถือเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์มีคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่าง
มาก เพราะช่วยแก้ปัญหาสังคม ณ ปัจจุบัน ในการที่มีสภาพจิตใจย่ าแย่ลง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ นอกจากจะช่วยเยี่ยวยาสภาพจิตใจและร่างกาย อันท าให้ผู้คนในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข (Cheer et al., 2017) ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการต้อง
จ่ายยาที่แพงเพ่ือรักษาสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ (Somasundram, 2011)รวมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบ
ดังกล่าวนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแก่คนในชุมชนหรือผู้อาศัยอยู่บริเวณ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการตาย การ
เกิดอุบัติเหตุ ในเทศกาลส าคัญเช่น สงกรานต์ ปีใหม่ที่ผู้คนมักมีการเฉลิมฉลองด้วยการเต้น ดื่มสุรา 
หันมาเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่นในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมในสถานที่วัด (Lengyel, 
2016) และท้ายที่สุดยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นสร้างความเติบโตในการน ารายได้สู่ประเทศชาติควบคู่กับความยั่งยืน
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Aggarwal, Guglani, & Goel, 2008) 

ฉะนั้นในช่วงเร็วๆนี้หลายประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา จึงพยายามให้ความส าคัญในการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ที่
ประสงค์จะเดินทางมาท ากิจกรรมนั่งสมาธิ โยคะ ส่วนประเทศอินเดีย ได้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เป็นส่วนส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นกัน  (Chinthaka & 
Senarathna, 2012) 

ในส่วนของวิชาการ กล่าวได้ว่า ในการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ยังคงเป็นเรื่องใหม่ 
แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ถือเป็นเรื่องที่นักวิชาการทั่วโลกได้เริ่มให้
ความส าคัญเพ่ิมข้ึน (Bhrigu Kumar Nath, 2017)  

ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผ่านมา 
จ านวนทั้งสิ้น 28 การศึกษา กล่าวได้ว่า สามารถแบ่งได้ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาประสบการณ์
ที่นักท่องเที่ยวได้รับ 2) การศึกษาแรงจูงใจของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและสิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) การศึกษาการท่องเที่ยวจิตวิญญาณในเชิงการตลาด 4) การศึกษาการ
พัฒนาหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 5) การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 6) การศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ และ7) การศึกษาแนวคิดและปรากฏการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

โดยประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่า ประเด็นที่มีการศึกษามากที่สุด 
ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ จ านวน 9 การศึกษา ตัวอย่างเช่น 
หลังจากท่ีนักท่องเที่ยวได้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การนั่งสมาธิ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่ดี ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับการบ าบัดสภาพจิตใจ สามารถปลดปล่อยความทุกข์ ความเจ็บปวดหรือ
แก้ไขปัญหาการท างานในชีวิตประจ าวัน ปราศจากความฟุ้งซ่านและส่งผลให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมี
ชีวิตชีวา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพทางกาย ทางใจที่ดี อีกทั้งมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ดี นอกจากนี้
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ยังช่วยให้ค้นพบตัวเอง(Katherine Bone, 2011 ; Kate Bone, 2013 ; Eddy, 2014; Norman, 
2012b; Norman & Pokorny, 2017; Sharpley & Jepson, 2011) หรือการปฏิบัติโยคะ ผลที่ได้คือ 
ท าให้นักท่องเที่ยวปราศจากความรู้สึกกังวล และช่วยประสานความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ 
(Ambili, 2016) 

ส่วนประเด็นที่มีการศึกษารองลงมา ได้แก่ ประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวจิตวิญญาณในเชิง
การตลาด จ านวน 6 การศึกษา โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงตลาดที่ผ่านมาเช่น การศึกษาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในประเทศอินเดีย ในเชิงการตลาด ซึ่งพบว่า กระทรวงการท่องเที่ยว
อินเดียในแผนห้าปีฉบับที่ 12 (พ.ศ.2556-พ.ศ.2560) ได้พยายามเร่งสนับสนุนการออกแบบน าเสนอ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จากความโดดเด่นทางด้านประเพณี ศาสนา รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าเสนอแพคเกจให้ตรงกับเป้าหมายนักท่องเที่ยว  อีกทั้งเปิดตัว
แคมเปญการตลาดที่ส าคัญ "Come To India ในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวพุทธทั่วโลกเดินทาง
ไปกับพระพุทธศาสนาและท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ รวมถึงพยายามฟ้ืนฟูศาสนาพุทธ Ajanta Ellora 
ที่มีชื่อเสียงและถ้ าอ่ืนอีก 25 แห่งในมหาราษฏระเช่น Karla Bhaja Bedsa Junnar และ Pendevle 
(Medhekar & Haq, 2012) ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่ได้ศึกษา เช่น การสร้างแบรนด์ส าหรับการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศออสเตรเลียและปากีสถาน ซึ่งพบว่าวิธีการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุด
เกี่ยวข้องกับ 1) ความส าคัญของความเชื่อและความรู้ 2) กลุ่มและบุคคล 3) ช่องทางสื่อที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนาที่เฉพาะเจาะจง 4) ความส าคัญของกิจกรรมพิเศษที่น าไปสู่การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ (Haq 
& Wong, 2013) นอกจากนี้ ส าหรับประเด็นส าหรับประเด็นแรงจูงใจของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนับว่ามีจ านวน 6 การศึกษาเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น แรงจูงใจที่ส าคัญของนักท่องเที่ยว คือปรารถนาหลบหนีจากความวุ่นวาย ใช้ชีวิตบน
ความแตกต่างจากวิถีชีวิตประจ าวันทั่วไปหรือปรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สงบสุข เงียบสงบ และมีผลดีต่อสุขภาพ (Katherine Bone, 
2011; Kate Bone, 2013; Gilbert, 2010; Kim, Chiang, & Tang, 2017) 
 ทางด้านประเด็นที่มีการศึกษาอันดับ 3 ได้แก่ ประเด็นการศึกษาแนวคิดและปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 5 การศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างการท่องเที่ยวจิตวิญญาณกับการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญแบบดั้งเดิม ซึ่งพบว่า นักวิชาการได้ให้
ความสนใจเพ่ิมขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับการท่องเที่ยว
เชิงศาสนา เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จะเน้น ปฏิบัติตามหลักศาสนา (Cheer et al., 2017) 
ดังเช่นการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญแบบดั้งเดิมที่จะด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดของศาสนา  เน้นการ
สักการะบูชาที่ก าหนดโดยศาสนาดั้งเดิม มีแรงจูงใจในการแสวงบุญ ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จะเน้นความปรารถนาในการได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและมุ่งประโยชน์ส่วนบุคคล
เป็นหลัก (Kujawa, 2017) 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นที่มีการศึกษาอันดับ 4 ได้แก่ การศึกษาการพัฒนาหรือบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 3 การศึกษา ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
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พักอาศัยเพ่ือการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติ โดยเลือกสถานปฏิบัติธรรมสายสติปัฏฐานสี่
(พอง-ยุบ)ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ารูปแบบแหล่งพักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมและการบริการของ
ทั้ง 2 แห่ง มีทั้งความเหมือนและความต่าง โดยความเหมือน คือ มีที่พักอาศัยแบบหลังเดี่ยวเหมือนกัน 
ส่วนความต่างคือ สิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปีจะมีมากกว่า
และกิจกรรมทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจะเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเอง ส่วนศูนย์
ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปีนั้นจะเน้นการฝึกปฏิบัติรวม (สุวรรณา  กิจก้องชัย, 2552) 
นอกจากนี้การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับว่ามีจ านวน 
3 การศึกษาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ 
ในเมืองทุติโคริน (Tuiticorin) ประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่า แม้นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจกับบรรยากาศที่
เงียบสงบและความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น แต่กลับไม่พึงพอใจต่อ โครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น 
สุขาภิบาลและน้ าดื่ม ความสะอาดและการใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการท้องถิ่น (Jesurajan & 
Prabhu, 2012) ส่วนการศึกษาอ่ืนเช่น การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า การเป็นศูนย์สมาธิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การเป็น
ศูนย์สมาธินานาชาติและตามด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ (ชื่นนภา  นิลสนธิ, 2559)  

ส าหรับประเด็นสุดท้ายที่มีการศึกษา ได้แก่ การศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 1 การศึกษา คือการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือกันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณระหว่างอินเดียและปากีสถาน ซึ่งพบว่ามีทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยในเรื่อง
ของโอกาสกล่าวคือ เนื่องจาก 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอันมาจากปัญหาต่างๆ เช่นทาง
การเมือง แต่การร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นโอกาสในการที่ 2 
ประเทศได้เห็นคุณค่าทางประเพณีศาสนาและจิตวิญญาณร่วมกัน อีกทั้งร่วมกันพัฒนาการตลาดธุรกิจ
การท่องเที่ยวจิตวิญญาณ ซึ่งสร้างรายได้และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเช่น  Aman ki Asha" ที่
สร้างขึ้นโดยสื่ออินเดียและปากีสถานโดยร่วมมือกับ The Times of India และ Jung Group of 
Pakistan ส่วนอุปสรรค กล่าวคือ มีนักท่องเที่ยวซึ่งตกเป็นเหยื่อการก่อการร้ายในการท่องเที่ยวจิต
วิญญาณจากกลุ่มหัวรุนแรงในทั้งสองประเทศ (Haq & Medhekar, 2015)  

จากข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผ่านมา 
จ านวนทั้งสิ้น 28 การศึกษา จึงสามารถสรุปประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้ 7 
ประเด็น ดังตารางที่ 1.1  
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณท่ีผ่านมา 
ล าดับ รายช่ือนักวิจัย/พิมพ์ 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์ 

แร
งจ

ูงใ
จ/

สิ่ง
ดึง

ดูด
 

เช
ิงก

าร
ตล

าด
 

กา
รพ

ัฒ
นา

/บ
ริห

าร
จัด

กา
ร 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

คว
าม

ร่ว
มมื

อ
ระ

หว่
าง

ปร
ะเ

ทศ
 

แน
วค

ิด/
ปร

าก
ฏก

าร
ณ

 ์

1 Cheer et al. (2017)       √ 
2 Kujawa (2017)       √ 
3 Norman and Pokorny (2017) √       
4 Ambili (2016) √       
5 Haq and Medhekar (2015)      √  
6 Robledo (2015)       √ 
7 Eddy (2014) √       
8 Tseng and Shen (2014) √       
9 Haq and Wong (2013)   √     
10 Kate Bone (2013) √ √      
11 Piewdang, Mekkamol, and 

Untachai (2013) 
    √   

12 Jesurajan and Prabhu (2012)     √   
13 Kelly (2012)  √      
14 Medhekar and Haq (2012)   √     
15 Norman (2012b) √       
16 Phukan, Rahman, and 

Devdutt (2012) 
      √ 

17 Katherine Bone (2011) √ √      
18 Sharpley and Jepson (2011) √   √    
19 Haq and Yin Wong (2010)   √     
20 Kelly (2010)    √    
21 Aggarwal et al. (2008) √  √     
22 Haq, Wong, and Jackson 

(2008) 
  √     

23 Haq and Jackson (2006)   √     
24 Lehto, Brown, Chen, and 

Morrison (2006) 
 √      
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ล าดับ รายช่ือนักวิจัย/พิมพ์ 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์ 

แร
งจ

ูงใ
จ/

สิ่ง
ดึง

ดูด
 

เช
ิงก

าร
ตล

าด
 

กา
รพ

ัฒ
นา

/บ
ริห

าร
จัด

กา
ร 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

คว
าม

ร่ว
มมื

อ
ระ

หว่
าง

ปร
ะเ

ทศ
 

แน
วค

ิด/
ปร

าก
ฏก

าร
ณ

 ์

25 Heelas et al. (2005)       √ 
26 Heintzman and Mannell 

(2003) 
 √      

27 ชื่นนภา  นิลสนธิ (2559)  √   √   
28 สุวรรณา  กิจก้องชัย (2552)    √    
รวม  9 6 6 3 3 1 5 

 
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมดังข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยพบว่า 1) การศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในบริบทของเมืองไทยยังมีการศึกษาน้อยมาก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะ
ศึกษาในบริบทของประเทศอินเดีย (Aggarwal et al., 2008; Ambili, 2016; Haq & Medhekar, 
2015 ; Jesurajan & Prabhu, 2012 ; Kujawa, 2017 ; Medhekar & Haq, 2012 ; Norman, 
2012b; Phukan et al., 2012) นอกจากนี้ได้มีการศึกษาประเทศอ่ืนๆอยู่บ้างเช่น ประเทศจีน 
(Tseng & Shen, 2014)  ปากีสถานและออสเตรเลีย (Haq & Wong, 2013; Haq et al., 2008) 
และนิวซีแลนด์(Kate Bone, 2013) 2) จากการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจ านวน 27 
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะศึกษาในฝั่งอุปสงค์ คือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก (Aggarwal et al., 2008; 
Ambili, 2016; Eddy, 2014; Haq & Wong, 2013; Heintzman & Mannell, 2003; Jesurajan & 
Prabhu, 2012 ; Medhekar & Haq, 2012 ; Norman, 2012b; Sharpley & Jepson, 2011 ; 
Tseng & Shen, 2014; ชื่นนภา  นิลสนธิ, 2559) โดยงานที่มีการศึกษาฝั่งอุปทาน ในการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงมีน้อยมาก (Kate Bone, 2013; Haq & 
Medhekar, 2015 ; Kelly, 2010; สุวรรณา  กิจก้องชัย , 2552) 3) จากประเด็นการศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผ่านมาทั้ง 7 ประเด็น กล่าวได้ว่า ประเด็นที่มีการศึกษามากที่สุดคือ 
การศึกษาประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจ านวน 9 การศึกษา ส่วนประเด็นที่มีการศึกษาน้อยที่สุด
คือ การศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 1 การศึกษา 
แต่ทั้งนี้ประเด็นการศึกษาการพัฒนาหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังคงมีน้อย
เช่นกัน เนื่องจากมีจ านวนเพียง 3 การศึกษา เท่านั้น 

 ดังนั้นจากช่องว่างการวิจัยทั้ง 3 ประการ ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ด้วย
ข้อจ ากัดบางประการ เช่น การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนับว่ายังเป็นเรื่องใหม่ กล่าวคือยังไม่
ค่อยมีผู้ศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลทุติยภูมิมีไม่มากนัก รวมถึงมีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลกับ
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นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและผู้ให้บริการดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้อจ ากัดในบทที่5 ฉะนั้นในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาประเด็นศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชียงใหม่
เท่านั้น รวมถึงมีการเสนอแนวทางการพัฒนาเบื้องต้น เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณสามารถน าไปพัฒนาหรือศึกษาหัวข้อใหญ่ขึ้นอย่างการบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยในอนาคตได้ 

นอกจากนี้จากช่องว่างการวิจัยข้างต้น ที่กล่าวว่า การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
งานที่มีการศึกษาฝั่งอุปทาน ในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังคงมีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฝั่งอุปทาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ฝั่งอุปสงค์จะมีการศึกษาที่
มาก แต่ในประเทศไทย ยังไม่ค่อยมีผู้ศึกษานักท่องเที่ยวที่ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท 
เนื่องจากงานที่ผ่านมา มีการศึกษานักท่องเที่ยวที่ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัดเพียงอย่าง
เดียว 

ทั้งนี้ในการศึกษา ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญว่า ในการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การที่จะน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง ไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทั้งฝ่ายอุปทานและอุปสงค์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในฝั่งอุปทานและอุปสงค์ 

 

1.2 ท าไมต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ เหตุที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวคือ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ในอนาคตข้างหน้า
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการแสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทยพบว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางภาครัฐของไทย แม้จะมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness) อยู่บ้าง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 12 
(พ .ศ . 2560-2564) หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2560-2564) แต่กล่าวได้ว่า 
สาระส าคัญท่ีภาครัฐให้ความส าคัญจะเน้นเพียงการสนับสนุนสปา การนวดแผนไทย สมุนไพรเป็นหลัก 
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการมุ่งเน้นพัฒนาเชิงร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เชิงจิตวิญญาณ (spiritual 
retreats) ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการมุ่งเน้นพัฒนาเชิงจิตใจ จะไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงมากนักหรือให้
ความส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอย่างเป็นทางการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ดังเช่นสปาและการนวด 

 แต่อย่างไรก็ตาม อาจพบเห็นบางหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมบางส่วนของการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอยู่บ้าง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยในปีพ.ศ. 2552 ได้มี
การเล็งเห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกในการที่ผู้คนแสวงหาการพึ่งพาทางใจ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือ Meditation 
in Thailand จ านวน 1,000 เล่ม เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ในการรวบรวมสถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสสนา
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กรรมฐานจ านวน 35 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถรองรับชาวต่างประเทศเพ่ือขยายการรับรู้ไปยัง
ภูมิภาคยุโรป อเมริกาและเอเชีย(ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ส่วนในปีพ.ศ. 2559 ได้มีการจัดโครงการ 
“Women’s Journey Thailand”โดยร่วมมือกับเอกชน ในประชาสัมพันธ์ขายแพ็คเกจโยคะ การท า
สมาธิ ฟิตเนส มวยไทย การปฏิบัติธรรม การท าอาหาร เพ่ือสร้างการรับรู้ในกิจกรรมดังกล่าวให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงต่างประเทศ และในปีพ .ศ. 2560 ได้มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มา
ปฏิบัติธรรมในวัดของภาคเหนือ เช่น วัดไร่เชิงตะวัน (เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน, 2561) 

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท โรงแรม หรือสถานที่ทาง
ศาสนา เช่น วัด กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบันยังคงขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งที่ประเทศไทยมีบรรยากาศต่างๆที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) รวมไปถึงเมื่อพิจารณากิจกรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณยังคงขาดความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการนั่งสมาธิ วิปัสสนา สวด
มนต์ โยคะ ไทชิ กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสภาพจิตใจ เนื่องจาก จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพียง
บางส่วนเท่านั้น (Børø, 2015) ท าให้ในการที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ไม่สามารถท าได้ในหลากหลายกิจกรรม อีกทั้งรีสอร์ทหรือโรงแรมบางแห่งที่มีการให้บริการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไม่ได้มีการน าเสนอกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ าทุกวัน รวมถึง 
ไม่มีบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ในการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอยู่ในรีสอร์ท 
แต่เป็นการจ้างบุคลากรภายนอกเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการ ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น 
ประเทศอังกฤษ จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอยู่ประจ าภายใน
ศูนย์(Kelly, 2010) 

ฉะนั้นจากที่เกริ่นก่อนหน้านี้ ณ ปัจจุบัน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ชีวิตของผู้คนเริ่มเกิดความวุ่นวาย 
หรือความเมื่อยล้าในการท างาน ซึ่งในเรื่องของการตอบสนองในการให้บริการทางร่างกาย เช่นสปา 
การนวด ประเทศไทยนับว่ามีความพร้อม แต่กลับกัน ในเรื่องของการตอบสนองในการให้บริการทาง
จิตใจ ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ณ ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมในการ
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมากนัก รวมถึงในทางของวิชาการยังไม่ค่อยมีผู้ศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในบริบทของเมืองไทย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ณ ปัจจุบัน ผ่าน
การพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคในเรื่องต่างๆที่ก าลังเผชิญอยู่ รวมถึงจากการสอบถามความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบสถานะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเทศไทย เพราะหากประเทศไทยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้มี
ศักยภาพ จะนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการท าให้อุตสาหกรรมภาพใหญ่ของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาวะมีศักยภาพท่ีแข็งแกร่งและสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้มากข้ึน 
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1.3 จุดประสงค์การศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่ง
วัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ 

1.3.2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
1.3.3 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 
1.3.4 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการวิจัยได้ด าเนินการภายในขอบเขตการศึกษาในแต่ละด้านดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการวิจัยได้ด าเนินการภายในขอบเขตการศึกษาในแต่ละด้านดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.4.1.1 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
1.4.1.2 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

1) สภาพแวดล้อม 
2) ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
3) การน าเสนอการให้บริการ 
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.4.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
1) ห้องพัก 
2) อาหารและเครื่องดื่ม 
3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร 
4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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5) ที่จอดรถ 
6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1.4.1.4 การบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary) 
 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
1) กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัด

เชียงใหม่ 
2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในส่วนของวัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาได้ด าเนินการตั้ งแต่ เดือนมกราคม พ .ศ . 2561-กรกฎาคม พ .ศ . 2562 โดย

กระบวนการของการศึกษา รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานผลการศึกษา 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในการศึกษาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ทั้งด้านวิชาการและด้าน

บริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
ท าให้ทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ โดย

สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่และใช้เป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในการน าไปศึกษาต่อยอดหรือหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้ศึกษางานของผู้วิจัยในครั้งนี้ 

 
1.5.2 ประโยชน์ทางด้านบริหารจัดการ 
ประการแรก หน่วยงานภาครัฐ สามารถทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ อันท าให้สามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลและน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
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ประการที่สอง ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือใช้ในการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.6.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวประสงค์

ในการฟ้ืนฟู ดูแล และบ ารุงรักษาสุขภาพของตน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันช่วยให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีความสุขข้ึน รวมถึงเป็นการป้องกันจากการความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้นในการ
มาเที่ยว จึงไม่ได้เป็นเพราะเกิดจากความเจ็บป่วยทางร่างกายอย่างหนัก  (Cornelia, Graham, & 
Gary, 2011, p. 17) 

1.6.2 การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่น าเสนอ
การเน้นพัฒนาทางจิตวิญญาณรวมถึงมุ่งเน้นแก้ไขหรือปรับปรุงการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
นักท่องเที่ยวที่เห็นว่าเป็นปัญหา จึงพยายามช่วยนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทางจิตวิทยา ฉะนั้น 
กิจกรรมหลักจึงจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบตนเอง 
(self-discovery) และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (Norman, 2012b, p. 1) 

1.6.3 นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitor) หมายถึง นักท่องที่แสวงหา  
1) แสวงหาจิตวิญญาณ 2) แสวงหาการยกระดับจิตใจ เช่น การแสวงหาสถานที่ผ่อนคลาย ยกระดับ
ความเครียด สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุล 3) แสวงหาการเสริมสร้างสภาพร่างกาย เช่น การแสวงหา
การออกก าลังกายและการควบคุมการกิน รวมถึง 4) แสวงหาสถานที่ที่ช่วยให้เกิดมุมมองเชิงบวก 
(Cornelia et al., 2011, p. 13) 

1.6.4 กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ทั้ง 5 ได้แก่ 1) การ
บ าบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว 2) การบ าบัดด้วยพลังงาน 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการท าสมาธิ  
4) การศึกษาด้านโภชนาการและ5) การให้ค าปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบ าบัด ซึ่งอย่างไรก็ตาม 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงศาสนา ฉะนั้นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณบาง
หมวดหมู่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรูปแบบรีสอร์ท เช่น 
กิจกรรมเกี่ยวกับการท าสมาธิ (Wray et al., 2010, p. 6) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท  

1.6.5 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 
ทั้งนี้ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ อาจเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ท หรือเป็นพระที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบวัด 
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1.6.6 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หมายถึงการพิจารณาศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา การปรับปรุงหรือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณคาดหวัง หรือมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือกลับมาอีกครั้ง (ศิริ
จรรยา ประพฤติกิจ, 2553, น. 19)      

1.6.7 ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยการน าทรัพยากรต่างๆมา
ด าเนินงานจัดระเบียบและบริหารองค์การธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ (ธนวุฒิ พิมพ์กิ, 2556, น. 1)   
 

1.7 บทสรุป 

ในบทที่หนึ่งได้อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของการศึกษา เรื่องศักยภาพของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งมุมมองเชิงปฏิบัติและวิชาการจากการศึกษาที่ผ่านมา  อันท าให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งนับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ที่มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประเทศไทย นับว่ามีธรรมชาติที่
สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นจ านวนมากที่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ แต่ ณ ปัจจุบันยังมีการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสปาหรือการ
นวดซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเช่นกัน รวมถึง งานวิชาการ โดยเฉพาะฝั่ง
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีไม่มากในเมืองไทย จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาถึง
สถานะการพัฒนา ณ ปัจจุบันอันน าไปสู่การระบุจุดประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ย่อยคือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อท าการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการและด้านบริหารจัดการ สุดท้ายได้ให้ความหมายเกี่ยวกับนิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ 
หลังจากผู้วิจัยได้ เสนอประเด็นปัญหาการวิจัยและก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยแล้ว 
กระบวนการต่อไปเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องท่ีต้องการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 

 



 

บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรม คือการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานวิจัย ต ารา แนวความคิด 
ระเบียบวิธีวิจัย ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือ
ประเด็นปัญหา (อัญชนา ณ ระนอง, 2554, น. 94) อันท าให้สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนา
งานวิจัยและมีความรู้ เข้าใจในการน ามาประกอบการศึกษาครั้งนี้  โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา 
ค้นคว้าศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ น ามาใช้เป็นฐานข้อมูลหรือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามในบทนี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งหัวข้อต่างๆในการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
2.3 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ 2.5 กรอบ
แนวคิดงานวิจัยส าหรับการศึกษา 2.6 บทสรุป ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นหัวข้อ หัวข้อย่อย 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 

2) ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการด้านความ 
งามและสปา 
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก  
- การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
2) ความหมายของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
3) ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
4) ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
5) กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
6) แรงจูงใจในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
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ประเด็นหัวข้อ หัวข้อย่อย 
7) ประสบการณ์การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

2.3 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในศักยภาพของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ 1) ความหมาย 
2) ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัยส าหรับการศึกษา  
2.6 บทสรุป  
 
 

2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 
ส าหรับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2) ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการด้านความงามและสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่
พัก การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 ความหมาย 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่ง

มีแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการเลือกไปยังสถานที่อันช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี  (Cornelia 
et al., 2011) ซึ่งสอดคล้องกับ Chen (2007) ที่ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ เกิด
จากความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคลส าหรับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่
ให้บริการและต้องการฟ้ืนฟูร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ  นอกจากนี้ Taleghani, Chirani, and 
Shaabani (2011) ได้ ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่บ้านสุขภาพ หรือบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ าพุร้อน น้ าแร่ (สปา) เพ่ือ
ช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตประจ าวันและฟ้ืนฟูร่างกาย ซึ่งจะไม่ได้รับการแทรกแซงและการดูแล
ทางการแพทย์ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเท่ียวจะไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยทางกายอย่างหนัก 

ดังนั้น จากการให้ค านิยามของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปความหมายได้ว่า การ
ท่องเที่ ยวเชิงสุขภาวะ(Wellness Tourism) หรือการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Tourism) หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวประสงค์ในการฟ้ืนฟู ดูแล และบ ารุงรักษาสุขภาพ
ของตน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้น รวมถึงเป็น
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การป้องกันจากการความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้นในการมาเที่ยวจึงไม่ได้เป็นเพราะเกิดจากความ
เจ็บป่วยทางร่างกายอย่างหนัก 

 
2.1.2 ประเภท 
ส าหรับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ จากงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 

นักวิชาการWray et al. (2010) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้าน
บริการด้านความงามและสปา (beauty and spa services) 2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก 
3) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual services)  ซึ่งสอดคล้องกับ Voigt et al. (2010) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

2.1.2.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการความงามและสปา 
สปาเป็นค าย่อมาจากภาษาละตินหรือกรีกว่า “Sanus Per Aqua” (Sanus=Health, 

Per=Through, Aqua=Water) ซึ่งหมายถึงการบ าบัดดูแลสุขภาพด้วยการใช้น้ า (อริศรา ห้องทรัพย์
และคณะ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของ นพปฎล สมิตานนท์ (2553) ซึ่งกล่าวว่า 
สปา หมายถึงสุขภาพจากสายน้ า (health through water) คือการใช้ประโยชน์จากน้ าพุร้อนหรือ
น้ าแร่เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ เนื่องจากในน้ ามีแร่ธาตุหลายชนิดทั้งความร้อนและแร่ธาตุ อันช่วยกระตุ้น
ระบบการท างานต่างๆในร่างกายให้ท างานดีขึ้น ส่วนVoigt et al. (2011) ให้ความหมายว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการความงามและสปา หมายถึง สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นในการใช้
บริการสปา ในการรักษาความงามบนร่างกาย เช่น การดูแลผิวหน้าด้วยการนวดและใช้น้ ามันหอม
ระเหย (aromatherapy) รวมถึงกิจกรรมสปามักเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาด้วยน้ า โดยอาศัยแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติหรือสถานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบของห้องอบไอน้ า, ซาวน่า, อ่างน้ าวน, 
อ่างน้ าร้อน ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวของอริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558) และนพปฎล สมิตา
นนท์ (2553) ข้างต้นในเรื่องของการรักษาด้วยน้ า อย่างไรก็ตาม Monteson and Singer (2002) ได้
กล่าวว่า ช่วงหลังที่ผ่านมาการบริการด้านสปาความงาม ได้ถูกน าเข้าไปในรีสอร์ทการท่องเที่ยวเพ่ือ
เพ่ิมความได้เปรียบทางการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ประเภทนี้ กล่าวได้ว่า เป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพ (ชื่นนภา  นิลสนธิ, 
2559) 

2.1.2.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในด้านที่พัก โดยเฉพาะรีสอร์ท นับว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นที่นิยมและแพร่หลายของอาณาจักรโรมันในยุคศตวรรษที่ 17-18 ก่อนยุคการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณในยุคสมัยใหม่ (prior to the era of modern mass tourism) และได้รับความนิยมใน
หมู่ชนชั้นสูงของยุโรปเป็นอย่างมาก (Bennett, King, & Milner, 2004) ซึ่งทั้งนี้ Mill (2007) กล่าว
เพ่ิมเติมว่า ในยุคศตวรรษที่18 รีสอร์ทเชิงสุขภาวะ นับว่าได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนจากชายฝั่งตะวันออก
ของสหรัฐ เนื่องจากมีห้องอบไอน้ าร้อน แต่อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่
พัก ได้มีการฟ้ืนตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน หลังจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้หันมา
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แสวงหาการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งทั้งนี้ การบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก 
นับว่าได้มีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต โดยท าแพ็กเกจสุขภาพในการการบ าบัดเสริมหรือบ าบัดทางเลือก
แบบองค์รวม (Hritz, Sidman, & D’Abundo, 2014; Ringer, 2007; Smith & Kelly, 2006b)  

ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก หมายถึงการพักผ่อนทางจิต
วิญญาณในการมุ่งเน้นการล้างพิษ (detoxing) และควบคุมอาหาร รวมถึงให้ความส าคัญกับการรักษา
ความงามและการนวด  (Voigt et al., 2011) ส่วน Langviniene and Sekliuckiene (2009); 
Monteson and Singer (2002) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก เจาะจงถึง 
รีสอร์ท หรือโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหรือผ่อน
คลาย รักษาสุขภาพด้วยกิจกรรม เช่น สปา อันท าให้นักท่องเที่ยวพบกับความสุข โดยสถานที่ตั้งของ 
รีสอร์ทจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่ต่างๆ เช่น ชายหาด ทะเลสาบ ภูเขา หรือสถานที่ซึ่งมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ เทนนิส สกี ทางด้าน Hritz et al. (2014) ได้ให้ความหมายที่
ใกล้เคียงกับ Monteson and Singer (2002) ซึ่งกล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่ พัก 
หมายถึงรีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่ในการอ านวยความสะดวกสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้ผู้เข้า
พัก เช่น ศูนย์กีฬา ซึ่งประกอบด้วย สนามเทนนิส สควอช สนามบาสเกตบอล ห้องยกน้ าหนัก สระ
ว่ายน้ า ศูนย์แอโรบิค ห้องอบไอน้ า ลู่วิ่ง โยคะ พร้อมครูฝึกสอนส่วนตัว  

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก กล่าวได้ว่า ภายในสถานที่จะมีการ
ออกแบบโปรแกรม ซึ่งครอบคลุมถึงการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต พฤติกรรม ให้หันมาใส่ใจ
เรื่องสุขภาพ (Voigt, 2013) รวมถึงกิจกรรม การเข้าเรียน จะเกี่ยวกับการออกก าลังกาย สุขภาพ 
โภชนาการ การให้ค าปรึกษา การจัดการน้ าหนัก และเทคนิคการจัดการความเครียด (Cornelia et 
al., 2011) 

2.1.2.3 การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่ง

จะเน้นพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยกิจกรรมหลักจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง (ชื่นนภา  
นิลสนธิ, 2559) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังสามารถเป็นไปได้ทั้งที่เกี่ยวกับศาสนา
หรือไม่เก่ียวข้อง (Cornelia et al., 2011) โดยผู้วิจัยจะมีการกล่าวรายละเอียดเนื้อหาในหัวข้อที่ 2.3 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 อย่างไรก็ตาม ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาวะด้านบริการด้านความงามและสปา (beauty and spa services) 2) การท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาวะด้านที่พัก 3) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual services)  สามารถแสดงให้เห็นภาพได้ 
ดังภาพที่ 2.1 
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 ที่มา: Voigt (2010) 
ภาพที่ 2.1 แสดงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 
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2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  

ในหัวข้อแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะกล่าวถึง 1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 2) ความหมายของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายัง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4) ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 5) กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 6) แรงจูงใจในการท ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 7) ประสบการณ์การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  คือรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้มีการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ 

(Satpathy & Mahalik, 2010) และได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยองค์การการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  (UNWTO) ในปี พ .ศ . 2556 เมืองนินห์บิ่ งห์ (Ninh Binh) ใน
ประเทศเวียดนาม (Børø, 2015; Cheer et al., 2017) นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
(Kujawa, 2017) กล่ าวได้ว่า  ค าว่า จิตวิญญาณ  (Spirituality) มาจากค าในภาษาละตินว่ า 
Spiritualitas ซึ่งตรงกับค าในภาษากรีกว่า Pneuma อันหมายถึง ลมหายใจและสาระส าคัญของชีวิต 
(Essence of Life) (Katherine Bone, 2011; Heelas et al., 2005)  

อย่างไรก็ตาม Norman (2012b) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณว่าหมายถึง 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากความปรารถนาในการแสวงหาการแก้ไขปัญหาหรือทางออกเกี่ยวกับ
ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มุ่งเน้นการค้นพบตนเอง(selfdiscovery) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวในเรื่องสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ซึ่ง Giddens (1991) ได้มีการกล่าวในทางที่สอดคล้องเกี่ยวกับการมุ่งสร้างประสบการณ์ให้
นักท่องเที่ยวได้ค้นหาความรู้ ความเข้าใจและค้นพบตนเอง  ขณะที่ Narayanan and Macbeth 
(2009) ได้มีการกล่าวสอดคล้องกับ Norman (2012b)  ในประเด็นเรื่องสุขภาพและได้มีการกล่าว
เพ่ิมเติมในเรื่องของการเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ในการหลบหนี
ชีวิตประจ าวันในสังคมหรือภูมิศาสตร์เดิม 

ส่วน S. Singh and Singh (2009) กล่าวว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่น าเสนอการให้
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับ Katherine Bone (2011) ซึ่ง
กล่าวว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายที่เน้นให้นักท่องเที่ยวพัฒนาตนเองและอัตตา ทางด้าน Frey 
(1998) กล่าวถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการแก้ไขหรือปรับปรุงการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
นักท่องเที่ยวที่เห็นว่าเป็นปัญหา ซึ่งพยายามช่วยนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทางจิตวิทยา ให้
นักท่องเที่ยวได้วิเคราะห์ตนเอง เช่น การท าสมาธิ ส าหรับFluker and Turner (2000) นับว่าได้ให้
ความหมายในทางเดียวกับนักวิชาการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งกล่าวว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
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ตอบสนองความเป็นตนเอง เป็นศูนย์กลางของจิตวิทยาสังคมมนุษย์ ไม่ได้ค านึงถึงเชื้อชาติ สี ศาสนา
และลัทธิ  

ในขณะที่ Smith and Kelly (2006a) ได้ให้ความหมายโดยมีส่วนที่คล้ายและขัดแย้งกับ 
Fluker and Turner (2000) ซึ่งส่วนที่คล้าย มีการให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งแสวงหาจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล และส่วนที่ขัดแย้งคือ การท่องเที่ยว
ดังกล่าวอาจเกี่ยวโยงกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวโยงกับศาสนา ซึ่งสามารถรวมถึงพิธีกรรม แบบแผน
ประเพณีท่ีมาจากศาสนาตะวันออกเช่น พุทธ ฮินดู  

อย่างไรก็ตาม Voigt et al. (2011) นับว่าได้กล่าวสอดคล้องกับ Smith and Kelly (2006a)  
ซึ่งให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนทางจิตวิญญาณ 
โดยสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งการพักผ่อนทางจิตวิญญาณ
บางอย่างขึ้นอยู่กับค าสอนเฉพาะทางหรือปรัชญา นอกจากนี้การพักผ่อนทางจิตวิญญาณสามารถ
ปฏิบัติที่รูปแบบของรีสอร์ทได้  
ทั้งนี้ Cheer et al. (2017) ได้มีอธิบายถึง การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่
ผสมผสานระหว่างในฝั่งของทางโลก (secular) และทางศาสนา (religious) ดังภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ที่มา: Cheer et al. (2017) 
 

Chesworth (2006) ได้ให้ความหมายว่าการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวทางโลกท่ีไม่ได้มีจุดประสงค์ในการได้รับประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อของนักท่องเที่ยว 
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ดังนั้น จากการให้ค านิยามจากนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปความหมายได้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหมายถึง การท่องเที่ยวที่น าเสนอการเน้นพัฒนาทางจิตวิญญาณรวมถึง
มุ่งเน้นแก้ไขหรือปรับปรุงการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าเป็นปัญหา จึงพยายาม 
ช่วยนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทางจิตวิทยา ฉะนั้น กิจกรรมหลักจึงจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบตนเอง (selfdiscovery) และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
2.2.2 ความหมายนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จัดได้ว่าอยู่ในประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Lehto et 

al., 2006) ซ่ึง Cornelia et al. (2011) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นับว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหา
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (new age tourists) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual 
tourists) นักท่องเที่ยวโยคะ (yoga tourists)  

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่แสวงหาจุดหมายปลายทางที่
ตอบสนองเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการปลดปล่อยจากความกังวล จึงอาจมีการ
แสวงหาการหลบหนีจากโลกที่วุ่นวายจากการที่ถูกคาดหวัง รวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆ (Norman, 
2012b) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของChinthaka and Senarathna (2012) ซึ่งกล่าวว่า 
หมายถึงนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสุขในวันหยุดและต้องการพัฒนาด้านจิตวิญญาณภายใน  และ
สอดคล้องกับ Snyder (2007) ซึ่งให้ความหมายว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะแสวงหาการหาสถานที่สงบ
พร้อมกับการมุ่งเน้นในการรักษาจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม จะมีการเลือกสถานที่สงบ เพ่ือนั่งสมาธิ 
รวมถึงจะแสวงหาสถานที่ท่ีสามารถดูแลสุขภาพ  

ส่วน Cornelia et al. (2011) ได้อธิบายขยายกว้างกว่านักวิชาการทั้ง 3 ซึ่ง หมายถึง 
นักท่องเที่ยวที่แสวงหา 1) แสวงหาจิตวิญญาณ 2) แสวงหาการยกระดับจิตใจ เช่น การแสวงหา
สถานที่ผ่อนคลาย ยกระดับความเครียด สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุล 3) แสวงหาการเสริมสร้างสภาพ
ร่างกาย เช่น การแสวงหาการออกก าลังกายและการควบคุมการกิน รวมถึง 4) แสวงหาสถานที่ที่ช่วย
ให้เกิดมุมมองเชิงบวก นอกจากนี้ Satpathy and Mahalik (2010) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า นักท่องเที่ยว
เชิงวิญญาณจะสนใจกับการพัฒนาจิตวิญญาณของตน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของตน ไม่ได้เกิดจากการ
ถูกศาสนาบังคับ (Satpathy & Mahalik, 2010)  

ดังนั้น จากการให้ค านิยามของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปความหมายได้ว่า 
นักท่องเที่ยวชิงจิตวิญญาณหมายถึง นักท่องเที่ยวที่แสวงหาการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของตน ผ่าน
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องการใช้สมาธิเป็นหลัก เพ่ือฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ จิตใจ รวมถึงอาจเสริมสร้างสภาพ
ร่างกาย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งอย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เงียบสงบ นับเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว   
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2.2.3 ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
ส าหรับประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Retreat Visitor 

Typology) Kelly (2012) ได้กล่าวว่า สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ประเภทของนักท่องเที่ยว รายละเอียด 

นักแสวงหาความสงบ
(Refuge Seekers) 

แสวงหาความสงบ (peace) ความเงียบ (quietness) ปราศจาก
ความกดดันในชีวิตประจ าวัน (respite from everyday 
pressures) 

นักเรียนรู้ (Learners) แสวงหาการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โยคะ ไทชิ 
นักส ารวจ (Exploratory 
Dabblers) 

นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มีแนวโน้มเลือกโปรแกรมท่ีครอบคลุม
หลายกิจกรรม 

นักท่องเที่ยวที่มีแรงเสริมใน
การเรียนรู้ (Reinforcers) 

นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเลือกสถานที่พักผ่อนตามกิจกรรม
หรือครูผู้ฝึกเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้เชิงลึก 
เช่นกจิกรรมโยคะ ฝึกสมาธิ 

นักจิตวิญญาณ 
(Spiritualists) 

นักแสวงหาการพัฒนาส่วนบุคคลของลักษณะทางจิตวิญญาณ เช่น
การเลือกศูนย์จิตวิญญาณท่ีอยู่ใกล้กับสถานที่แสวงบุญ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่ผู้บริการมีการน าเสนอกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณบางประเภท เช่น อาศรม หรือ สถานที่ทาง
ศาสนา 

ที่มา: Kelly (2012) 
 

2.2.4 ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ส าหรับในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้มีการอธิบายความแตกต่างของการท่องเที่ยวทั้ง 2 รูปแบบ 

เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ ซึ่งมีหลายท่านที่มักสับสนว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือการท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน เพราะมอง
ว่า ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนาเหมือนกัน (Fedorova, 2016) ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องอธิบายให้เห็น
ถึงความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ เน้นประสบการณ์ส่วนตัวเป็น
หลักในการรับรู้ (Fedorova, 2016; S. Singh & Singh, 2009) และการปฏิบัติที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้
ค้นพบสาระส าคัญของการเป็นตัวของตนเอง การใช้เวลาในการใส่ใจตนเอง ไม่ใช่การมุ่งเน้นศึกษาใน
เรื่องศาสนาเป็นหลัก(Norman, 2012b) หรือเกี่ยวข้องกับศาสนานิกาย (Heelas et al., 2005) หรือ
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจงรักภักดีในหลักค าสอนศาสนา (Hill, Gibbons, Illum, & Var, 1995) ซึ่งการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวนักท่องเที่ยวจะแสวงหาความสุขผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าสมาธิ การ
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สวดมนต์ การหายใจ ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจมาจากศาสนา แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะแสวงหา
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าสมาธิแบบพุทธสวดมนต์แบบฮินดู การฝึกศิลปะต่อสู้ของเกาหลี 
ไม่ได้มีการมุ่งศรัทธาศาสนาใดเป็นพิเศษ  

ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงศาสนา นับมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและการตรัสรู้
ทางศาสนา  (Smith & Kelly, 2006a) เน้นถึงระบบความเชื่อร่วมกัน  การมีส่วนร่วมในการ
สักการะบูชา (Norman, 2012b) ซึ่งนักท่องเที่ยวทางศาสนา กล่าวได้ว่า มีแรงจูงใจในการมา คือ การ
ค้นหาจิตวิญญาณของตนเอง แสวงหาความใกล้ชิดกับพระเจ้า ชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม
หรือธรรมชาติ สนใจประวัติศาสตร์ของสถานที่และต่ออายุ (Simone-Charteris & Boyd, 2011) 
รวมถึงการท่องเที่ยวแสวงบุญ จุดเริ่มของการที่ท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และมี
ความสัมพันธ์ในเรื่องศาสนา หรือการเคร่งครัดในศาสนา (Norman, 2004) นอกจากนี้ Wright 
(2008) ยังได้กล่าวว่า ในการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวจะเกิดจากแรงจูงใจในการน าจิตวิญญาณ มุ่ง
ชมสถานที่แบบดั้งเดิม รวมถึงมีแรงจูงใจที่ส าคัญในการเดินทาง อันเกิดจากความปรารถนาในการ
ฟ้ืนฟูความศรัทธาที่ลึกซึ้งเพ่ือให้เข้าใจถึงพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งอย่างไรก็ตาม การแสวงบุญไม่ใช่เพียงแค่
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เริ่มจากการวางแผนการเดินทาง การออก
เดินทาง การเดินทางกลับด้วยตนเองและผลจากการเดินทางแสวงบุญเสร็จ นักท่องเที่ยวยังมีแรงจูงใจ
ในการได้รับผลหรือได้รับผลประโยชน์ทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นตามมาหลังกลับบ้าน (Liguorian, 
2011) 

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอาจดูคล้ายการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เนื่องจาก 
อาจมีการจัดกิจกรรมขึ้นในสถานที่ประเพณีแสวงบุญ หรือจัดกิจกรรมในสถานที่ทางศาสนา เช่น วัด 
โดยจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ สวดมนต์ หายใจ (Smith, MacLeod, & Robertson, 2010, 
p. 143) แต่ทั้งนี้ ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา กล่าวได้ว่า มีความแตกต่าง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะไม่ได้เน้นประสบการณ์ทางศาสนาเป็นส าคัญ (Norman, 2011a) โดย
Van der Veer (2013) ได้กล่าวว่า หากน าค าว่า จิตวิญญาณ มาใช้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ศาสนา จะ
เน้นเกี่ยวกับโลกในความเป็นจริงมากกว่า และจิตวิญญาณนับเป็นผลจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีการให้
ความส าคัญกับการมุ่งเน้นชีวิตส่วนตัว (Heelas et al., 2005) 

ทั้งนี้ Smith and Kelly (2006a) ได้มีการสรุปความแตกต่างของนักท่องเที่ยว 2 รูปแบบ ดัง
ตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 แสดงถึงความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงศาสนาและนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
นักท่องเที่ยวเชิงศาสนา นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

ผูกพันกับศาสนาเดียว มีความศรัทธาหลายศาสนา 
สนใจในการแสวงหาการตรัสรู้ทางศาสนา สนใจในการพัฒนาจิตวิญญาณส่วนบุคคล 
ใส่ใจกับนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญทางศาสนาอ่ืนๆ
และชุมชนท้องถิ่น 

แสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและ
ชุมชนชนพื้นเมือง 

มุ่งเน้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลัก ในบางครั้งอาจมีส่วนร่วมในพิธีกรรมหรือแบบ
แผน 

แสวงหาสหภาพทางศาสนาให้พ้นจากบาปหรือ
ช่วยชีวิต 

มุ่งหวังให้ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ มีสภาพที่
ดี 

ที่มา: Smith and Kelly (2006a) 
 

2.2.5 กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะกลุ่มเฉพาะที่พัก 

กล่าวได้ว่า เมื่อพิจารณากิจกรรมดังภาพที่2.1 ของ Voigt (2010) กิจกรรมของการท่องเที่ยวสุขภาวะ
ทั้ง 2 ประเภทนับว่ามีความคล้ายกัน ซึ่งกิจกรรมนับว่ามุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ไตร่ตรองถึงการใช้ชีวิต
ของตนเอง (Voigt, 2008) แต่ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า หากเป็นนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จะเน้น
พัฒนาจิตวิญญาณเป็นหลัก จึงแสวงหากิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจ แต่อาจสามารถท ากิจกรรมเสริม
อ่ืนๆที่ช่วยพัฒนาร่างกายได้เช่นกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะทางด้านที่พัก จะเน้นพัฒนาใน
ส่วนของร่างกายเป็นหลัก  

อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ตามการแบ่งหมวดหมู่
ของกิจกรรมโดย Voigt (2010) ดังต่อไปนี้ 

2.2.5.1 การบ าบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว (Movement Therapies) 
การบ าบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว นับว่าสามารถแตกย่อยได้หลายกิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมโยคะ ไทชิ ซี่กง กังฟู ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) โยคะ 
โยคะ (yoga) หมายถึงการรวมกัน  (union) ซึ่งคล้ายคลึงกับค าว่า “yoke” ใน

ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามค าว่า “yoga”และ“yoke”ล้วนมีรากภาษาสันสกฤตเดียวกัน (Joshi, 
1965; Piewdang et al., 2013) นอกจากนี้Falck (2013) ได้กล่าวว่ากิจกรรมการฝึกโยคะได้รับการ
พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้วในอินเดีย ซึ่งเป็นการออกก าลังกายแบบอินเดียในการ
ประกอบด้วยท่าทาง ร่างกายโดยใช้มือและขา (Piewdang et al., 2013) ทั้งนี้โยคะนับเป็นการฝึกท า
สมาธิ หายใจ เสริมสร้างร่างกาย สงบจิตใจและน าไปสู่การตรัสรู้จิตวิญญาณ (Smith & Kelly, 
2006a) 
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ส าหรับโยคะได้ถูกเผยแพร่และได้รับความนิยมในตะวันตก หลังทศวรรษ 1960 และ
ถูกน าไปเป็นกิจกรรมในศูนย์บ าบัดที่น าเสนอการรักษาทางเลือกในประเทศตะวันตก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
ได้มีศูนย์โยคะในเมืองที่ทันสมัยทั่วโลก (Van der Veer, 2013) นอกจากนี้ องค์กรสหประชาชาติยังได้
มีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับโยคะ ในการที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของโยคะซึ่ง
เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชากรโลก ดังนั้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงได้มีการประกาศให้มี
วันโยคะสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี (P. Kumar, 2015) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจโยคะนับว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2555 
พบว่ามีผู้ฝึกโยคะจ านวน 20.4 ล้านคนและใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนเงิน 10.3 พันล้านเหรียญต่อปี 
(Falck, 2013) ทั้งนี้ Liberman (2004) ได้กล่าวว่า กิจกรรมโยคะนับเป็นกิจกรรมที่สามารถลดไขมัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเครียดจากความวุ่นวาย นอกจากนี้ยังท าให้กล้ามเนื้อบาง
เรียว มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยกระชับหน้าท้อง รวมถึงช่วยรักษาการเริ่มเป็นโรคข้อต่ออักเสบได้ 
ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น และช่วยในการรักษาโรคความดันสูง โรคหัวใจ ปวดหลัง ทางเดินหายใจ 
ระบบการย่อยและการขับถ่าย (ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์, 2552; อริศรา ห้องทรัพย์และคณะ, 2558) 

ทั้งนี้ Channing (1978) ได้กล่าวว่า กิจกรรมโยคะนับมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความ
สมดุลทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์  (2552); 
อริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558) ซึ่งกล่าวว่าเป็นการเชื่อมโยงของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
และอารมณ์ นอกจากนี้ Aggarwal et al. (2008) ยังได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกับนักวิชาการข้างต้น 
ซึ่งโยคะนับมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสามัคคีของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ตั้งแต่ทาง
กายภาพจนถึงด้านจิตวิญญาณ นอกจากนีไ้ด้กล่าวเพ่ิมเติมถึงคนส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงโยคะและการท า
สมาธิกับศาสนาฮินดู ซึ่งการท าโยคะและการท าสมาธิเป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมของชนเผ่าพ้ืนเมืองใน
การท าให้จิตใจบริสุทธิ์   

ส่วน Mehta, Mehta, and Mehta (1990) ได้สรุปประเภทของโยคะซึ่งเชื่อมโยง
กับ มิติสุขภาวะ ให้เห็นภาพที่ชัดเจน กล่าวคือ ราชาโยคะ (Jesurajan & Prabhu) เชื่อมโยงกับจิต
วิญญาณ กรรมโยคะ (Karma) เชื่อมโยงกับ สังคมและการประกอบอาชีพ ภักติโยคะ (Bhakti) 
เชื่อมโยงกับ สิ่งแวดล้อม ญาณโยคะ (Jnana) เชื่อมโยงกับ ปัญญา ตันตระโยคะ (Tantra) เชื่อมโยง
กับ อารมณ์ และ หะธะโยคะ (Hatha) เชื่อมโยงกับ กายภาพ ดังตารางที่ 2.4 

 
ตารางที่ 2.4 แสดงประเภทของโยคะกับการเชื่อมโยงในมิติของสุขภาวะทั้ง 7 
Six branches of yoga Seven dimensions of wellness 
Raja Spiritual 
Karma Social/occupational 
Bhakti Environmental 
Jnana Intellectual 
Tantra Emotional 
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Six branches of yoga Seven dimensions of wellness 
Hatha Physical 
ที่มา: Mehta et al. (1990) 
 

2) ไทชิ 
ไทชิ คือศิลปะการป้องกันตัวแบบจีนโบราณ (Wang, 2011) นับเป็นหนึ่งในประเภท

ของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ และยังช่วยในการรักษาโรคป่วยเรื้อรัง 
โรคความดันโลหิตสูง (Lo, Yeh, Chang, Sung, & Smith, 2012) โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด (Taylor-
Piliae, 2003) ช่วยท าให้ระบบหมุนเวียนดีขึ้น ระบบของน้ าเหลืองท างานปกติ มีจิตใจที่สงบ (ฉันท์
ชนก ไชยสมบูรณ์, 2552) รวมถึงจัดการกับปัญหาการนอนหลับ จึงได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศ (Nguyen, Davis, Kaptchuk, & Phillips, 2011) 

ในช่วงที่ผ่านมา ไทชิถูกพัฒนา โดยแบ่งได้ 4 ประเภท คือ เฉิน หยาง หวู่ ห่าว โดย
เฉินนับเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด (Wolf, Coogler, & Xu, 1997) ส่วนรูปแบบหยางนับว่าได้รับความ
นิยมมากที่สุด (Yeh et al., 2011) 

ส าหรับการฝึกไทชิมีการเน้นใช้มือ แขน ขา (Holviala, Sallinen, Kraemer, Alen, 
& HÄkkinen, 2006; Lin et al., 2015) ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ละเมียดละไม เน้นจังหวะที่
มั่นคง สมดุล ควบคุมน้ าหนักและการหายใจ (Wang, Collet, & Lau, 2004) ซึ่งมีทั้งหมด 108 ท่า 
(ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์ , 2552) เป็นการฝึกออกก าลังกาย อันช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
โดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อส่วนล่างและบน รวมถึงมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดี  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างาน (Holviala et al., 2006; Lin et al., 2015)  

3) ซี่กง 
ซี่ กง ตามตั ว อักษรภาษาจีน  หมายถึ งการออกก าลั งกายด้ วยการหายใจ 

(Mannerkorpi & Arndorw, 2004) ซึ่ง Tang (1994) ได้มีการให้ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกล่าว
ว่า ค าว่า “ซ่ี” หมายถึง ลมหายใจและพลังงานที่ส าคัญ ส่วนค าว่า “กง” Palmer (2003) กล่าวว่า
หมายถึงศิลปะการต่อสู้ ซึ่งซี่กงนับเป็นกิจกรรมออกก าลังกายที่ส าคัญของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม มี
ต้นก าเนิดจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปนับพันปี ซี่กงนับเป็นหนึ่ง
ในวิธีการรักษาจีนแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Yang (2017) ซึ่งกล่าวว่า ทางการแพทย์จีนนับว่าให้ความส าคัญในการใช้รักษาอาการ
เจ็บป่วยและรักษาสุขภาพ และค่อยๆเผยแพร่มาสู่ประเทศต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันนับเป็นที่นิยมมากขึ้นใน
ประเทศเอเชีย รวมถึง ประเทศสวีเดน (Mannerkorpi & Arndorw, 2004) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
มุ่งหวังฝึกซี่กงเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ (Tang, 1994) ทั้งนี้รูปแบบการปฏิบัติของซี่กง คือการปรับ 3 
ส่วนเข้าหากัน ได้แก่ 1) การปรับตัวของร่างกาย ซึ่งจะเน้นการเคลื่อนไหว 2) การปรับลมหายใจและ 
3) การปรับทางจิตใจ ซึ่งการฝึกซี่กงเป็นประจ านับว่าสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริม
สุขภาพจิต ชะลอการลดลงของสติปัญญา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสมรรถภาพทางสรีรวิทยา 
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ส่งเสริมการท างานของอวัยวะภายใน มีการหมุนเวียนเลือดที่ดี และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของร่างกาย 
(Yang, 2017) อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายของซี่กงจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
ในระหว่างการยืน (Mannerkorpi & Arndorw, 2004)  

4) กังฟู 
กังฟู นับเป็นศิลปะการป้องกันตัวหรือศิลปะการต่อสู้ เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษ

ดังเช่นไทชิ ซึ่งกังฟูถูกสร้างขึ้นในวัดเส้าหลิน มณฑลเหอนาน ประเทศจีน (Artioli et al., 2009; Bu 
et al., 2010; Koh, 1981) นับเป็นการออกก าลังกายชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการออก
ก าลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ(Tsang, Kohn, Chow, & Singh, 2008) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
สมาธิ ดังเช่นไทชิ และช่วยรักษาสมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ิมความแข็งแรงให้กระดูก (McAnulty, 
McAnulty, Collier, Souza-Junior, & McBride, 2016)  

อย่างไรก็ตาม จากข้างต้น ได้อธิบายกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ 
โยคะ ไทชิ ซี่กงและกังฟู นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เช่น กีฬากลางแจ้ง กอล์ฟและ
เทนนิส การเดินป่า ขี่จักรยาน (Frost, 2004) 

2.2.5.2 การบ าบัดด้วยพลังงาน (Energy Therapies and New Age) 
การบ าบัดด้วยพลังงานนับว่าสามารถแตกย่อยเป็นกิจกรรมการรักษาแบบสัมผัสและ เรกิ 

1) การรักษาแบบสัมผัส (Healing touch) 
การรักษาแบบสัมผัส เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 และเริ่มได้รับความนิยมมาก

ขึ้นตั้งแต่ ทศวรรษ 1980 (Wardell & Weymouth, 2004) การรักษาแบบสัมผัส หมายถึง การ
บ าบัดด้วยพลังงาน เป็นการดูแลสุขภาพทางเลือกและการบ าบัดทางการแพทย์ ซึ่งการรักษาแบบ
สัมผัสเกี่ยวข้องกับการใช้มือของผู้ให้ปฏิบัติบนร่างกายของผู้มารับการปฏิบัติ  โดยปราศจากการ
กระตุ้นกล้ามเนื้อผ่านการนวด แต่มีการใช้แสงสัมผัสเพ่ือประเมินความไม่สมดุลของพลังงาน ในการมุ่ง
รักษาความสมดุลทางร่ายกาย อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งประโยชน์ของการรักษาแบบสัมผัส 
ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และท าให้มีความสุขขึ้น (Hover-Kramer 
& Mentgen, 2002; Post-White et al., 2003; Wilkinson et al., 2002)  

2) เรกิ (Reiki) 
เรกิ กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นในศาสนาตะวันออก อดีตถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ

ในหมู่ของชาวคริสเตียน ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและก่อตั้งระบบ โดยคุณหมอมิ
คาโอะ อูซูอิ ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อในการรักษาด้วยพลังสัมผัส ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 จากการค้นพบเร
กิในต าราภาษาสันสกฤตโบราณ (Garrett, 2001) ส าหรับ ค าว่า “เร” หมายถึง พลังงานสากล ซึ่งเป็น
พลังงานที่แทรกซึมไปทั่วทั้งจักรวาล ส่วน “กิ” หมายถึง พลังงานชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อ
ประกอบกัน เรกิ จึงหมายถึง พลังงานชีวิตสากล (Birocco et al., 2012) ซึ่งHonervogt (1998)ได้
ให้ความหมายไปในทางเดียวกันว่า เรกิหมายถึง การบ าบัดแบบสัมผัสที่ใช้พลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พลังงานชีวิต ทั้งนี้เรกิได้ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1970 และช่วงปี 1980 ได้มี
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การเผยแพร่ไปยังประเทศยุโรป ซึ่งเรกิในปัจจุบันนับว่าได้ถูกเผยแพร่การสอนให้กับผู้คนนับล้านทั่ว
โลก (Birocco et al., 2012; Ellyard, 2004)  

เรกินับเป็นระบบการบ าบัดตามธรรมชาติ ซึ่งใช้การรักษาด้วยการสัมผัส วางมือ 
(Vitale, 2007) และการถ่ายโอนพลังงานจากผู้ให้การปฏิบัติไปยังผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพ่ิมสมรรถนะ
ของร่างกาย บ าบัดรักษาผ่านการปรับสมดุลใหม่ของพลังงาน เพ่ือฟ้ืนฟูร่างกาย อารมณ์ จิต และจิต
วิญญาณที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยบ าบัดรักษาบุคคลที่มีอาการเครียด วิตกกังวล (Birocco et al., 2012) 
อย่างไรก็ตาม เรกิสามารถมีผลกระทบอย่างมากทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติจะเห็นสี รู้สึกอบอุ่นหรือบางครั้ง
จะเกิดการกระตกุขณะที่รับการปฏิบัติเรกิ (Garrett, 2001) 

2.2.5.3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าสมาธิ (Meditation)  
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าสมาธินับว่าสามารถแตกย่อยเป็นหลายกิจกรรม เช่น การนั่ง

สมาธิทั่วไปหรือเบื้องต้น และการปฏิบัติธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ การนั่งสมาธิแบบ
วิปัสสนา,การพูดคุยเกี่ยวกับการหลักการทางพระพุทธศาสนา, การเดินจงกลม, การสอบถามอารมณ์
และการสวดมนต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การนั่งสมาธิ 
การนั่ งสมาธิ  นับเป็นส่วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Norman & 

Pokorny, 2017) และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) อย่างไรก็
ตามการท่องเที่ยวแบบการนั่งสมาธินับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
อ่ืนๆ เช่น การนวด การซาวน่า เนื่องจาก เมื่อได้เข้าใช้บริการในการนั่งสมาธิ นักท่องเที่ยวสามารถน า
ความรู้ที่ได้หลังจากการเข้าใช้บริการ กลับมาปฏิบัติที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ขณะที่ การ
นวดหรือการซาวน่า นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับมาท าที่บ้านด้วยตนเองได้ (Lengyel, 2016) ทั้งนี้ 
จ านวนศูนย์สมาธิทั่วโลกได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษ 1980 (Eddy, 2014)  และในช่วง
ต้นของทศวรรษ 2000 การท าสมาธิได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นในสังคมและได้รับการส่งเสริมในฐานะของ
การช่วยให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Norman & Pokorny, 2017) อย่างไรก็ตามกิจกรรม
การท าสมาธิได้ถูกน าเสนอตามเว็ปไซต์ นิตยสาร ในการรับรองผลของการมีสุขภาพที่ดีขึ้น (Eddy, 
2014) ซึ่งการนั่งสมาธิ นับเป็นการหลบหนีออกจากโลกหรือชีวิตประจ าวันและเป็นโอกาสที่จะใช้เวลา
นอกเหนือจาก ชีวิตประจ าวัน ในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกรวมถึงลดการตระหนักถึง
ชีวิตประจ าวัน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการเข้าสู่สถานที่เรียบง่าย อันท าให้มีสมาธิมากขึ้น  ซึ่ง
อย่างไรก็ตามฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์ (2552) ได้กล่าวว่า การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ 
เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีอิทธิพลต่อกัน หากจิตใจผ่องใส เบิกบาน จะส่งผลให้ร่างกายสุขภาพดี มี
ภูมิคุ้มกันโรคภัย ซึ่งสอดคล้องกับอริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558) 

นอกจากนี้ Tseng and Shen (2014) ได้กล่าวว่าความหมายของการนั่งสมาธิมี
ความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลา บริบททางวัฒนธรรมและวิธีการปฏิบัติ ซึ่ง สังคมตะวันออก
เชื่อว่าการท าสมาธิสามารถท าให้จิตใจและร่างกาย สงบ รวมถึงสร้างภูมิปัญญาช่วยท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติตลอดจนส ารวจจุดมุ่งหมายของชีวิต อีกทั้งการท า
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สมาธิสามารถด ารงอยู่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งปัจจุบันวัดหลายแห่งเช่น 
วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan) วัดฝากู่ซาน (Dharma Drum Mountain) พุทธอุทยาน โฝกวง
ซาน (Fo Guang Shan) มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการท าสมาธิที่แตกต่างจากในอดีต โดยจัดกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับศาสนาเพื่อปรับให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ 

2) การปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมย่อยได้ดังนี้ 
กิจกรรมแรก การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา วิปัสสนา แบ่งออกเป็น 2 ค า ซึ่งค าว่า วิ 

หมายถึง ความเข้าใจอย่างท่องแท้ตามความเป็นจริง ส่วนค าว่า ปัสสนา หมายถึง การรับรู้ (Choden, 
2016) ซึ่งเมื่อรวมกัน 2 ค า จึงหมายถึงการได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง (Hetu, 2006) นับเป็น
เทคนิคการท าสมาธิแบบโบราณที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย มีต้นก าเนิดในพุทธศาสนาและเกี่ยวข้อง
กับการสอนของพระพุทธเจ้า (Hart, 2011) ซึ่งค าว่า วิปัสสนา มีรากศัพท์ มาจากภาษาบาลี แปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า เข้าใจ (Eddy, 2014) ทั้งนี้วิปัสสนาไม่ใช้การปฏิบัติทางศาสนาแต่เป็นสิ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยช าระจิตใจ (Qutoshi, 2017)และการท าวิปัสสนา
นับเป็นการปฏิบัติตามหลักค าสอนของทางพุทธ และเป็นการปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของสติปัฏฐาน
สี่ ที่มีการก าหนดการรับรู้ของร่างกายและจิตใจผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (kabat-Zinn, 1982,2003 ) 
ซึ่งหากปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ซึ่ งอย่างไรก็ตาม Marlatt et al. 
(2004) ได้กล่าวสอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้นว่า การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาให้ความส าคัญกับ
เทคนิคการหายใจ มุ่งเน้นไปที่การสังเกตความรู้สึกทางร่างกายและจิตใจโดยไม่ตอบสนองทางอารมณ์ 
ซึ่งผู้ที่ท าการนั่งสมาธิจะสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของตน  รวมถึงสอดคล้องกับ Qutoshi 
(2017) ที่กล่าวว่า การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาเป็นการฝึกจิตใจ ช่วยท าลายพฤติกรรมของมนุษย์ที่
คิดถึงแต่เรื่องอดีตในแง่ลบที่ท าให้เกิดความทุกข์ เปลี่ยนเป็นการมุ่งอยู่กับเรื่องปัจจุบันและสังเกต
ความรู้สึก ณ ปัจจุบันที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆช่วงขณะในทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งQutoshi (2017) ได้
กล่าวสอดคล้องกับ Namto(1989) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมวิปัสสนามีวัตถุประสงค์คือช่วยให้
ปราศจากการคิดในแง่ลบ อันท าให้เป็นต้นเหตุของความเครียดที่สะสมภายในจิตใจ รวมถึงสอดคล้อง
กับ Miller and Nozawa (2002) ที่กล่าวว่า การนั่งสมาธิวิปัสสนา นับช่วยให้กลุ่มคนต่างๆ เช่น กลุ่ม
นักเรียน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตของตัวเองได้  

อย่างไรก็ตาม วิปัสสนา เริ่มได้รับความนิยมที่เพ่ิมขึ้นในการตระหนักถึงการท า
วิปัสสนาในช่วงปลายยุค 2000 (Schedneck, 2018) และในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการน าสมาธิ
รูปแบบวิปัสสนาไปพัฒนาในรูปแบบทางพุทธศาสนาของอเมริกาและน าอิทธิของพุทธศาสนาเข้าสู่
วัฒนธรรมอเมริกา รวมถึงได้น าเรื่องวิปัสสนาเข้าสู่โรงพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตใจหรือ
ในสถานเรือนจ า เพ่ือรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการน าสมาธิรูปแบบวิปัสสนา
เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว เพ่ือช่วยเป็นค าสอนในการขัดเกลาจิตใจและฝึกสติ (Fronsdal, 1998) โดย
ทั้งนี้ Marlatt et al. (2004) ได้กล่าวไปในทางเดียวกับนักวิชาการข้างต้น กล่าวคือการนั่งสมาธิ
วิปัสสนา สามารถลดปัญหาการใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด อีกท้ังปัญหาที่เก่ียวข้องกับอาการทางจิต
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เวช ด้วยการช่วยยับยั้งความคิด ปรับปรุงความคิดในการดื่มแอลกอฮอล์และช่วยท าให้มองโลกในแง่ดี 
สามารถควบคุมตนเองได้และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

ส าหรับผู้ที่ให้การสอนวิปัสสนาทั้งในประเทศเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
ใหญ่จะเป็นอดีตพระเถรวาท เช่น Dhiravamsa, Sobin, John Orr, Greg Galbraith, Jason Siff 
(Fronsdal, 1998) นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิวิปัสสนาในสถานที่ต่างๆ จะเป็นการ
จัดตั้งมาจากความตั้งใจจากผู้ให้บริการที่ต้องการสร้างกุศล และต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผล
เชิงบวกในการท ากิจกรรม ซึ่งจะไม่ได้มีการแสวงหาก าไรหรือระดมเงินทุน แต่เงินที่ได้จะมาจากการ
บริจาคโดยสมัครใจซึ่งโดยมากจะมาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
นักศึกษาหรืออาสาสมัครในหลักสูตรวิปัสสนา นับว่าถือมีคุณลักษณะเป็นนักท่องเที่ยว ตามการนิยาม
ขององค์การสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่ง
ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ (Nandedkar, 2015)   

ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์วิปัสสนา มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ให้
ความส าคัญกับบทเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งที่พักท่ีจัดเตรียมให้จึงเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกข้ึนพ้ืนฐาน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ได้มีการคาดหวัง นอกจากนี้จะ
ไม่มีแหล่งบันเทิงหรือมีโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตไว้ให้บริการ รวมถึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว
ติดต่อสื่อสารกับภายนอกเพ่ือให้มีสมาธิกับการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ให้มีสิ่งเร้าต่างๆมาท าลายสมาธิ 
(Marlatt et al., 2004; Nandedkar, 2015)   
  กิจกรรมที่สอง การพูดคุยเกี่ยวกับการหลักการทางพระพุทธศาสนาหรือการเปิด
วิดีโอเกี่ยวกับสาระส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับหลักค าสอนอริยสัจสี่ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเหตุที่เกิดทุกข์และหนทางการดับทุกข์ โดยแบ่งออกเป็นสี่ข้อ 1) ทุกข์ คือ ความทุกข์ที่เกิดจาก
ความเจ็บป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากสารเสพติด 2) สมุทัย คือ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ เพ่ือ
ตอบสนองความสุขของตน 3) นิโรธ คือ วิธีการดับทุกข์ 4) มรรค คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่การตรัสรู้
หรือน าไปสู่ความดับทุกข์ (Marlatt et al., 2004) 
  กิจกรรมที่สาม การเดินจงกลม (Marlatt et al., 2004) ภาษาบาลี เรียกว่า 
cankama (Nyanadhammo, 2003)คือ การเดินช้าๆอย่างมีสติโดยเน้นความสนใจไปที่ความรู้สึกของ
ร่างกายและการหายใจ (Pain, 2008) ส่วน Ott (2002) กล่าวว่า คือการท าสมาธิ โดยใส่ใจกับ
กายภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินและ Sun, Wu, and Chiu (2004) กล่าวว่า คือการ
ท าสมาธิด้วยการเดิน เกี่ยวข้องกับการสังเกตฝ่าเท้าและแขนอย่างต่อเนื่อง (Sun et al., 2004)  

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ก าลังเดิน ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเปลี่ยนไปในระหว่างช่วง
ที่ยกฝ่าเท้าขึ้นและลงสัมผัส เช่น ในช่วงที่ฝ่าเท้าลงสัมผัสกับพ้ืน ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกร้อน เนื่องจาก
พ้ืนที่ปฏิบัติอยู่มีความร้อน และในช่วงที่มีการเปลี่ยนเท้า ด้วยการยกฝ่าเท้าขึ้น จะมีความรู้สึกที่
เปลี่ยนไป เช่น ความรู้สึกร้อนค่อยๆคลายไป (Nyanadhammo, 2003) ซึ่งการเดินจงกลม นับเป็น
การใส่ใจกับความรู้สึกและการมีสติในช่วงของการเดินอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น จิตใจ พัฒนาสติอย่าง
ต่อเนื่อง (Silananda, 1995)  
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ทั้งนี้โดยปกติก่อนนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา จะมีการเดินจงกลมก่อน  ทั้งนี้การเดินจง
กลมท าให้เกิดความสงบและช่วยท าให้มีสุขภาพที่ด ี(Sun et al., 2004) 
  กิจกรรมที่สี่ การสอบถามอารมณ์ (Marlatt et al., 2004) กล่าวได้ว่า ในกรณีของ
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ในการที่นักท่องเที่ยวเข้าฝึกคอร์สปฏิบัติธรรม ใน
บางสถานที่จะมีการให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้ารับการทดสอบอารมณ์ทุกวันกับพระอาจารย์เพ่ือรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติในแต่ละวัน ซึ่งพระอาจารย์จะมีการถามค าถาม เพ่ือช่วยให้
ทราบถึงระดับความมีสมาธิของผู้ปฏิบัติและแนะน าแนวทางให้ผู้ปฏิบัติไปปฏิบัติต่อตามระดับสมาธิ
ของผู้ปฏิบัติ (สุวรรณา  กิจก้องชัย, 2552) 

กิจกรรมที่ห้า สวดมนต์ กล่าวได้ว่า ในการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการปฏิบัติ
ธรรมแบบวิปัสสนา จะมีกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมแบบเถรวาท โดยมีการสักการะบูชา หรือสวด
มนต์ อยู่ด้วย (Fronsdal, 1998) 

2.2.5.4 การศึกษาด้านโภชนาการ(Nutrition-based) 
การศึกษาด้านโภชนาการ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

(Kelly, 2010) ซึ่งนับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตวิญญาณ (Norman, 2012a) ซึ่ง Katz 
(2006); Magaš (2012) ได้กล่าวว่า ณ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่แสวงหาอาหารทางจิต
วิญญาณ ที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ เนื่องจากในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ อาหารจานด่วนนับเป็น
ทางเลือกส าคัญส าหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตรีบเร่ง ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ดังนั้น นักท่องเที่ยว
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาด้านโภชนาการ จึงมีความต้องการในการมีความรู้ด้าน
โภชนาการ รู้จักแผนการเตรียมอาหารและรู้วิธีควบคุมอาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมบางท่าน
อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ป่วยเป็นโรค เช่น เป็นโรคเบาหวาน จึงอยากได้รับความรู้จากนักโภชนาการ 
ซึ่งอย่างไรก็ตาม นักโภชนาการจะมีหน้าที่ในการออกแบบเมนูอาหาร แนะน านักท่องเที่ยวในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพด้วยวิธีการเลือกอาหารที่ถูกต้อง รวมถึงเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุ อีกทั้งจะมีการ
แนะน าวิธีการออกก าลังกายและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องน้ าหนัก (Frost, 2004) ทั้งนี้ Bennett et al. 
(2004) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า โดยมากทางด้านรีสอร์ทจะมีการน าเสนอขายอาหารมังสวิรัติมากที่สุด 
ส่วนรูปแบบการน าเสนออ่ืนๆ เช่น การปรุงอาหารตามสไตล์ตะวันตกแบบดั้งเดิม อาหารอินทรีย์ 
(Organic) อย่างไรก็ตามในบางสถานที่ เช่น เมืองไบรอนเบย์ประเทศออสเตรเลีย จะมีการท ากิจกรรม
ล้างสารพิษ (detox) ในการช่วยขับของเสียที่ไม่ดีออกจากร่างกาย (Wray et al., 2010) 

2.2.5.5 การให้ค าปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบ าบัด (Counselling and Group 
Therapies) 

ส าหรับ กิจกรรมของสภาพจิตใจและจิตบ าบัด นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการให้
ค าปรึกษาหรือให้การฝึกอบรมผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือเจ็บป่วย ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมี
ทักษะในการท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัด ได้ส ารวจตนเอง รู้สึกสบายใจในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ สร้าง
แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์และสามารถท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดแก้ไขปัญหาที่ก าลังสับสน รวมถึง
ช่วยจัดการความโกรธ ความเครียด สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และหาทางออกให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
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ของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น เช่น สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเลิกใช้สารเสพติด เช่น เหล้า  บุหรี่ 
ได้ เพ่ือสุขภาพที่ดี หรือเลิกเล่นการพนัน(Kerrisk, 2002; Wai, 2005; Wanigaratne, Davis, Pryce, 
& Brotchie, 2005; Wray et al., 2010) 

สรุปกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากผู้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เน้นศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณโดยไม่มุ่งเน้นเชิงศาสนา จึงสามารถแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรมได้ 5 
หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 1) การบ าบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย โยคะ ไทชิ ซี่กง 
กังฟู รวมถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เช่น กีฬากลางแจ้ง กอล์ฟ เทนนิส การเดินป่า ขี่จักรยาน 2) การ
บ าบัดด้วยพลังงาน ซี่งประกอบด้วย การรักษาแบบสัมผัส เรกิ 3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าสมาธิ ซี่ง
ประกอบด้วย การนั่งสมาธิเบื้องต้นและการปฏิบัติธรรม 4) การศึกษาด้านโภชนาการ และ5) การให้
ค าปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบ าบัด (Cornelia et al., 2011; Frost, 2004; Wray et al., 2010) 

2.2.6 แรงจูงใจในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิง

จิตวิญญาณในหมวดหมู่การท าสมาธิ อย่างการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา ฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังต่อไปนี้ 

1) แรงจูงใจจากปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ท าให้เกิดความทุกข์ 
ในงานวิจัยของ Schedneck (2016) ได้มีการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไป

ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
อเมริกา ซึ่งชื่อว่า สตีฟ (Steve) เริ่มแรกที่อยากมาลองปฏิบัติธรรม เนื่องจากได้ เผชิญกับปัญหาใน
ชีวิต จากการสูญเสียงาน ท าให้รู้สึกเครียด เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงอยากหาทางออกให้กับชีวิต
ตนเอง ด้วยการท าสมาธิ แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐที่สตีฟอยู่ กล่าวได้ว่า ไม่ได้มีการคาดหวังว่า การได้นั่ง
สมาธิ จะช่วยได้ ส่วน นักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์ ชื่อว่าแซลลี่ (Lehto et al.) ที่วัดโขดหิน จังหวัด
ระยอง เริ่มแรกที่อยากมาลองปฏิบัติธรรม เนื่องจาก ได้เผชิญกับความท้อแท้ ความซึมเศร้า การมี
ปัญหาในเรื่องการดื่มและได้รับการดูถูกจากผู้อ่ืน  

ส่วนงานวิจัยของChan-Ob (1999) ซึ่งได้มีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่
ได้เดินทางท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมในวัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า แรงจูงใจ
ที่มาสอดคล้องกับ Schedneck (2016) กล่าวคือเนื่องมาจากการเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันอัน
ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยมี สาเหตุมาจากความเครียด ภาวะซึมเศร้าและปัญหาครอบครัวจึงได้มา
ปฏิบัติธรรมจ านวนทั้ งหมด 7 วัน นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Norman (2012b) ได้กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวชื่อว่า Nichola Ryan’s มีความคิดอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจาก 
ต้องการหาสถานที่เงียบ เพราะต้องการหลบหนีจากชีวิตประจ าวันที่ได้ถูกบงการในเรื่องต่างๆ โดย
บุคคลรอบข้าง  

นอกจากนี้ Dhamma (1993) ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม เพราะ
ต้องการฝึกสมาธิให้สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท าให้เกิดทุกข์ 
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2) แรงจูงใจจากการต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 Schedneck (2018) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องประสบการณ์จากการนั่งสมาธิวิปัสสนาของผู้หญิงที่

ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ โดยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ชื่อว่าคุณเจน 
แฮมิลตัน เมอร์ริตต์  (Jane Hamilton-Merrit) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักข่าวนักเขียนและ
ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสองครั้ง  มี
แรงจูงใจในการเดินทางมาในสถานที่ฝึกสมาธิ อย่างวัดในประเทศไทยครั้งแรก เนื่องจากต้องการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายและยังไม่เคยได้ลองท า ในการท าสมาธิในประเทศไทย 

3) แรงจูงใจจากการต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
Eddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของการท าวิปัสสนา โดยพบว่า นักท่องเที่ยวมี

แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในการค้นหาตัวตน
ของตนเอง 

2.2.7 ประสบการณ์การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาประสบการณ์ท่ีนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิง

จิตวิญญาณในหมวดหมู่การท าสมาธิ อย่างการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการท าสมาธิแบบวิปัสสนา 
ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการท าสมาธิวิปัสสนาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังต่อไปนี้ 

1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง 
Schedneck (2018) ได้มีการศึกษาประสบการณ์การท าสมาธิวิปัสสนาของผู้หญิงในประเทศ

ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ พบว่า Jennifer Howdo นักเขียนชาวอเมริกาซึ่งได้เดินทางไปฝึกสมาธิ
วิปัสสนาจ านวน 10 วัน กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ได้รับคือ ท าให้หันกลับมามองตนเองมากขึ้นและ
สังเกตความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองมากข้ึน สอดคล้องกับ Qutoshi (2017) ซึ่งได้มีการศึกษาการ
ท าวิปัสสนาของตนเอง ซึ่งพบว่า การท าสมาธิวิปัสสนา ท าให้ได้ค้นพบตัวเองในการรู้จักสังเกต
ความรู้สึกของตนเองในทุกๆขณะและสอดคล้องกับEddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของ
การท าวิปัสสนาซึ่งพบว่า เทคนิคการท าสมาธิวิปัสสนา ท าให้เข้าใจทิศทางของสภาวะจิตใจ  รวมถึง
สอดคล้องกับ Cook (2010) ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่องการท าสมาธิในพุทธศาสนาสมัยใหม่ของวัดไทย 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท าสมาธิ ซึ่งพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จักสัง เกตและ
สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องจิตใจและร่างกายของตนเองได้มากขึ้น และช่วยสร้างกระบวนการมี
สติให้แก่ตนเอง และได้มีการกล่าวเพ่ิมเติมว่า จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อันท าให้ละทิ้งสิ่ง
ต่างๆ ให้อภัยได้มากขึ้น รวมถึงไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ เนื่องจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นสาเหตุของ
ความทุกข์ทั้งหมดของโลก โดยผลดังกล่าวนับว่าคล้ายกับDhamma (1993) ซึ่งได้มีการเขียนถึง
ประสบการณ์การท าสมาธิวิปัสสนาที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย พบว่า ท าให้ได้สังเกตลมหายใจเข้า
และออกของตนเอง และได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มีความไม่เที่ยง ท าได้ปลดปล่อยความคิดไม่ยึดติดกับสิ่ง
ต่างๆ 
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2) มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
Ronel, (2013) ได้มีการศึกษาการฝึกหลักสูตรการนั่งสมาธิวิปัสสนาให้นักโทษในเรื่อนจ า ซึ่ง

พบว่า หลังจากที่นักโทษในเรือนจ าได้มีการฝึกหลักสูตรการนั่งสมาธิวิปัสสนาจ านวน 10 วัน ท าให้มี
การเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆในเชิงบวกมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ Miller and Nozawa 
(2002)ที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่ได้ท าสมาธิวิปัสสนา ซึ่งพบว่า ผู้หญิงที่ชื่อแมรี่   
(Mary) หลังจากได้ท าสมาธิวิปัสสนา เธอพบว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอรู้สึกถึงการ
เปลี่ยนแปลงในตนเอง คือ เธอได้ปลดปล่อยความคิดในเชิงลบ และหันมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น 
อีกท้ังมีความเห็นอกเห็นใจและมีเมตตามากขึ้น 

3) รู้หลักการในการปฏิบัติธรรม 
Eddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของการท าวิปัสสนา ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่าท าให้มี

ความรู้ในเรื่องธรรมมะมากขึ้นและมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมการนั่ งวิปัสสนาตามแนว
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

2.2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้มีการกล่าวถึง

จ านวนงานวิจัยทั้งสิ้น 16 การศึกษา โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้แก่ 1) งานวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในภาพรวม จ านวน 10 การศึกษา 2) งานวิจัยการท่องเที่ยวโยคะ จ านวน 4 การศึกษา 
และ 3) งานวิจัยการท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ จ านวน 2 การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.8.1 งานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวิญญาณในภาพรวม 
Aggarwal et al. (2008) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ ยวทางจิตวิญญาณและโยคะ: 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนเมืองฤษีเกศ (Rishikesh) 
ประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของนักท่องเที่ยวในการมาไม่ได้ต้องการ
ความหรูหรา แต่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่เรียบง่าย 

Fedorova (2016) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของ
ประเทศอินเดีย โดยได้น าเอามุมมองของ Middleton et al. ซึ่งมีการเสนอประเด็นที่ส าคัญในการ
พัฒนามาใช้ประยุกต์ในการวิเคราะห์ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า มี 5 ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจและสภาพแวดล้อม (attractions and 
environment) กล่าวได้ว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอาจจะตั้งอยู่ในสถานที่ทางศาสนา 
เช่น วัด ฉะนั้น โดยเฉพาะอินเดียใต้ มีวัดฮินดูโบราณและสถานที่ปรักหักพัง จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจอย่าง
หนึ่ง ในการที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) สิ่งอ านวยความสะดวก
และการให้บริการ (amenities and services) กล่าวได้ว่า ประเทศอินเดียโดยเฉพาะรัฐทางตอนใต้
เช่น รัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) และรัฐเกรละ นับมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากมาย เช่น ที่พัก
ขนาดใหญ่ รวมถึงมีชื่อเสียงในการให้ค าปรึกษาด้านอายุรเวช โยคะ สมาธิ จึงท าให้นักท่องเที่ยว
ตะวันตกสนใจในการเดินทางมา 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility of the destination) 
กล่าวได้ว่า เนื่องจากประเทศอินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก ประเทศอินเดียจึงมี
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เครือข่ายการขนส่งที่กว้างขวาง ซึ่งมีการให้บริการประชาชนกว่า 1.2 พันล้านคน ท าให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติสามารถเชื่อมต่อกับอินเดียโดยการบินผ่านท่าอากาศยานฮับ เช่นในเจนไน มุมไบและบัง
กาลอร์ ส่วนภาคใต้ของประเทศอินเดีย นับว่า มีเที่ยวบินภายในประเทศจ านวนมากและมีการเชื่อมต่อ
ทางรถไฟต่างๆเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างสะดวกที่สุด  จึง
นับได้ว่า มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 4) ภาพลักษณ์ (Images of the destination) 
กล่าวได้ว่า ประเทศอินเดียมีภาพลักษณ์ทั้งดีและไม่ดีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี คือ การที่ประเทศอินเดียนับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิญญาณ 
รวมถึงมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความหลากหลายทางภูมิทัศน์ที่ เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ส่วนภาพลักษณ์ที่ไม่ดี คือ การที่ประเทศอินเดียนับมีภาพลักษณ์ของความยากจน บางเมือง
เต็มไปด้วยขอทาน และมีเหตุการณ์การท าร้ายร่างกายเกิดขึ้น 5) ราคา (Price to the consumer) 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับว่าไม่สามารถมองข้ามได้ในการพัฒนาเช่นกัน 

Haq and Wong (2013) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
แบบอิสลาม: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลียและปากีสถาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณส่วนใหญ่ในปากีสถาน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่สามารถละเลยศาสนาอิสลามได้ 
เนื่องจากเป็นแรงจูงใจในการมา ซึ่งอย่างไรก็ตามการสร้างตราสินค้าส าหรับกลุ่มมุสลิม ควรสะท้อนถึง
ความเคารพของความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติและควรเชื่อมต่อกับพระเจ้าหรือพระผู้สูงสุด โดย
ทั้ งนี้ วิ ธีการสร้างแบรนด์ที่ ดีที่ สุ ดควรค านึ งถึ ง  1)ความส าคัญ ของความ เชื่ อและความรู้  
2) กลุ่มและบุคคล 3) ช่องทางสื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เฉพาะเจาะจง 4) ความส าคัญของกิจกรรม
พิเศษที่น าไปสู่การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ 

Jesurajan and Prabhu (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การวิ เคราะห์มิติที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน 2) เพ่ือหาปัญหาที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณต้อง
เผชิญ ซึ่งมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บแบบสอบถาม
จ านวน 150 คน ในสถานที่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเมืองทุติโคริน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ รองลงมาคือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ตามด้วย ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น อาหาร การบริการ
ธนาคาร ที่จอดรถ ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ช็อปปิ๊ง สิ่งอ านวยความ
สะดวก การคมนาคม สุขาภิบาลและน้ าดื่ม การบริการให้ค าแนะน าตามที่แจ้ง ตามล าดับ นอกจากนี้
ในเรื่องปัญหาที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญพบว่า นักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับมลพิษ ความสกปรกของ
สถานที่ เกิดการร าคาญจากกลุ่มคนขอทาน ผู้ประกอบการมีการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง 
คนในชุมชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โรงแรมมีการบริการที่ไม่ดี พ่อค้าไม่ซื้อสัตย์ ค่าเข้าชมและค่า
จอดรถแพงรวมถึงที่จอดรถนับว่าไม่เพียงพอรวมถึงข้อมูลข่าวสารยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

Medhekar and Haq (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศักยภาพในการท าตลาดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
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ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลประเทศอินเดีย ได้ใช้จุดเด่น
เรื่องการมีศาสนา วัฒนธรรมที่หลากหลาย มาน าเสนอแพ็กเกจที่ครอบคลุมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยทั้งนี้ ในแผนกระทรวงการท่องเที่ยวของอินเดีย ได้แบ่งศาสนาออกเป็น 
4 กลุ่ม ในการน าเสนอจุดหมายปลายทางให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่ง กลุ่มแรก คือ จุดหมาย
ปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เช่น รัฐชัมมูและกัศมีร์ หรือ รัฐจัมมูและแคชเมียร์ 
เมืองลัคเนา กลุ่มที่สอง คือ จุดหมายปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอร์ เช่น 
Navsari ในเขต รัฐคุชราต เมืองมุมไบหรือบอมเบย์ รัฐมหาราษฏระ กลุ่มที่สาม คือ จุดหมาย
ปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนายิว เช่น David Sassoon Synagogue เมืองมุมไบ รัฐมหา
ราษฏระ เมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย กลุ่มท่ีสี่ คือ จุดหมายปลายทางที่มีความ
โดดเด่นเกี่ยวกับศาสนาบาไฮ เช่น วัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple) ในประเทศ
อินเดีย อย่างไรก็ตาม การน าความหลากหลายของศาสนามาใช้เป็นจุดโดดเด่น กล่าวได้ว่า รัฐบาล
ประเทศอินเดีย ประสงค์เป็นผู้น าระดับโลกในการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงเน้นพัฒนาการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวให้มีความครอบคลุมหลายศาสนา ซึ่งไม่ได้ต้องการวางตลาดโดยมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่ต้องการพัฒนาเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการ
ท่องเที่ยวเพราะศรัทธาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่รณรงค์ด้านการตลาด
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

Kate Bone (2013) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยว Mana 
และ  Aio Wira ซึ่งถูกสร้างโดยปรัชญาของชุมชน ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา
สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจิตวิญญาณไปยังจุดหมายปลายทาง Mana และ  Aio Wira ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สิ่งดึงดูดที่ส าคัญ คือ การได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานพักผ่อนที่งดงาม ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในการแสวงหาสถานที่ที่รู้สึกถึงความเป็นชุมชน อีกทั้งได้หลบหนีจาก
ชีวิตประจ าวัน 

Kelly (2012) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ กรณีศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงินเพ่ือไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากความวุ่นวาย มีบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย รวมถึงมีกิจกรรม โปรแกรมที่สามารถพัฒนาตนเอง ในเรื่องร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีได้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะรู้สึกกับการได้กินอาหารที่เรียบง่าย แต่มี
คุณภาพที่ดีหรือมีประโยชน์ 

Ravichandran and Suresh (2010) ได้ศึกษาเรื่องการวางต าแหน่งการบริการสุขภาวะ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าเสนอการสร้างและประชาสัมพันธ์แบรนด์อินเดียในฐานะผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาวะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าแคมเปญ Incredible India ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2545 ได้
ท าให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่นับว่ายังคงช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในแง่ของการมาท่องเที่ยวระหว่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแบรนด์อินเดียนับว่าเป็นแบรนด์ที่มีความแตกต่างในการรับรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ของอินเดีย อันช่วยให้วางต าแหน่งได้ประสบความส าเร็จในฐานะผู้ให้บริการ 
เนื่องจาก อินเดียมีประวัติเกี่ยวกับการน าเสนอบริการสุขภาพ ได้แก่ โยคะอายุรเวทและการท าสมาธิ
ล้ ายุค ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างครอบครัวและการดูแลสุขภาพยังสามารถสร้างความต้องการบริการสุขภาพได้  

Piewdang et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในชุมชน กรณีศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงจิตท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าศักยภาพที่ส าคัญ 
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ เช่น คุณค่า ศิลปะและวัฒนธรรมของวัด บรรยากาศ การบ ารุงรักษา นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการ (administration) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งความร่วมมือ
จากชุมชน หรือภาครัฐ นับว่ามีความส าคัญเช่นกัน ซึ่งควรมีผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมคอยติดตามคุณค่า
ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอกลยุทธ์ด้านมูลค่าอย่างครบถ้วนในตลาดการท่องเที่ยวและอาจมี
ร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทย เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

ชื่นนภา  นิลสนธิ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ: ปัจจัยแรงจูงใจ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ ากรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว มีแรงจูงใจในการมา
เพ่ือหลบหนีจากความวุ่นวาย ต้องการปลดปล่อยความเครียดจากการเผชิญเรื่องราวต่างๆ เช่น การ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต การสูญเสียคนรัก ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเน้นการพัฒนา
ตัวตนภายใน ช่วยนักท่องเที่ยวในการรู้จักวิธีจัดการความเครียด และช่วยเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ 
(Jani & Minde) จิตวิญญาณ (Spirit) และร่างกาย (Body) ให้เกิดความสมดุล รู้จักคิดบวก อันท าให้มี
ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ (Heintzman & Mannell, 2003)  

2.2.8.2 งานวิจัยการท่องเที่ยวโยคะ  
Ambili (2016) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวโยคะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังรัฐเกรละ 

ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ระบุปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกรัฐเกรละใน
การเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรกที่ส าคัญที่สุด คือ 
รูปแบบของโยคะที่มีความเป็นดั้งเดิม (Traditional system of yoga ) ปัจจัยรองลงมาคือ การมี
รูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ หรือ ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy) และ อายุรเวท 
(Ayurveda) คือการรักษาสุขภาพด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตามด้วยปัจจัยทางด้าน ความสวยงามของ
ธรรมชาติ (Natural beauty) และสุดท้ายคือรัฐเกรละนับว่ามีสถานท่องเที่ยวที่หลากหลาย (Tourism 
attractions) 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติโยคะ อย่างไรก็ตาม จาก 13 
ปัจจัยส าคัญ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ โยคะช่วยท าให้ไม่รู้สึกโกรธและช่วยท าให้รู้สึกไม่วิตกกังวล
ใจ รองลงมาคือ ช่วยท าให้เรียนรู้ในการมองชีวิตที่แตกต่าง ตามด้วย นักท่องเที่ยวที่มาต้องการท า
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ความเข้าใจการปฏิบัติโยคะ ส่วนปัจจัยส าคัญอันดับสี่ ได้แก่ โยคะช่วยประสานความสมดุลระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ 3) เพ่ือศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโยคะ
และประเภทของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการจะรวมกับแพ็กเกจการท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากญาติและเพ่ือนมากที่สุด ร้อยละ59.3 รองลงมาคือ 
ตัวแทนการท่องเที่ยว (travel agents) ร้อยละ 39 และตามด้วย เว็ปไซด์ทางการของรัฐบาลรัฐเกรละ 
ร้อยละ 28  ส่วนประเภทของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการจะรวมกับแพ็กเกจการท่องเที่ยว
โยคะ อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยวทางการแพทย์ รองลงมาคือ การท่องเที่ยวชายหาด การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางมรดก ตามล าดับ ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้มีการศึกษาโดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวโยคะทั้งในและต่างประเทศ 
จ านวน 300 คน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิและมีการใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิในการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ 

P. Kumar (2015) ได้ศึกษาเรื่องเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวโยคะ ในประเทศอินเดีย 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ท่องเที่ยวโยคะในปัจจุบันของประเทศอินเดีย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวโยคะของประเทศอินเดียมีหลากหลายระดับ โดยแพ็กเกจระดับหรู มี
จุดหมายปลายทางคือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว แพ็กเกจระดับทั่วไป จะรวมการฝึก
โยคะ ทานอาหารออร์แกนิกและเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนเมือง ซึ่งจะมีการฝึกโยคะอยู่ในอาศรม อย่างไรก็
ตามประเทศอินเดียนับเป็นจุดหมายปลายทางแรกที่นักท่องเที่ยวโยคะเลือก อันมาจากชื่อเสียงทาง
ระบบการแพทย์ ฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในอินเดียจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกโยคะ
ส าหรับนักเดินทางต่างชาติ เช่นเมืองธรรมศาลา (Dharmsala) เมอืงดารัมซาลา (Mcleodganj) เมือง
ฤษีเกศ (Rishikesh) 2. เพ่ือศึกษาโอกาสของการท่องเที่ยวโยคะในประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ประเทศอินเดียมีศักยภาพ 5 ด้าน ที่เป็นโอกาส ด้านแรกคือ เรื่องราคา นับว่าความคุ้มค่าใน
การจ่ายเงิน อันท าให้เป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ด้านที่สองคือ การ
บริการ ซึ่งประเทศอินเดียนับว่า มีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพและจิตใจที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีแพคเกจโยคะที่ครอบคลุม อีกทั้งมีศูนย์ฝึกโยคะระดับโลกใน
ประเทศอินเดีย ด้านที่สาม คือ คุณภาพ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวโยคะหลายแห่งในประเทศอินเดีย นับว่า
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี สะอาด รวมถึงการออกแบบกิจกรรมโยคะที่มีประสิทธิภาพ ด้าน
ที่สี่ ความพร้อม (Availability) ประเทศอินเดียนับว่ามีความได้เปรียบเนื่องจาก นักท่องเที่ยวโยคะทั่ว
โลกให้ความสนใจ ในการเป็นจุดหมายปลายที่มีก าลังคนที่มีทักษะ ด้านที่ห้า ความหลากหลาย 
(Diversity) เนื่องจากประเทศอินเดียมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนรรมที่
น่าสนใจ จีงเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับนักท่องเที่ยว 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของการ
ท่องเที่ยวโยคะในประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่า การรณรงค์ของรัฐบาลประเทศอินเดียในการมุ่งสู่จุดหมาย
การท่องเที่ยวทางการแพทย์เป็นหลัก อาจท าให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจโยคะหันเหไปสนใจจุดหมาย
ปลายทางประเทศอ่ืนๆแทน นอกจากนี้ โยคะ อาศรมในประเทศอินเดีย ก าลังเผชิญกับความไม่
ไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากขาดการรับรองคุณภาพ รวมถึงนโยบายการก าหนด
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ราคาที่แตกต่างกันและไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน การขาดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPPPs) ในการบริหารจัดการ นับเป็นปัญหาประการหนึ่ง 

Lehto et al. (2006) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวโยคะ รูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งของ
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประวัติของ
นักท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาที่สูง คือ 
ปริญญาเอกและโท มากกว่าร้อยละ 21.5 รวมถึงมีรายได้ตั้ งแต่  100,000 เหรียญ  ($) ขึ้นไป 
นอกจากนี้ลักษณะการเดินทาง ส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งจะเดินทางไปกับเพ่ือนร้อยละ 47.9 และร้อย
ละ 27.5 จะเดินทางไปเพียงล าพัง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การเดินทางไปกับคนในครอบครัวหรือคู่สมรส 
นับว่าไม่เป็นที่นิยม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ฝึกโยคะเป็นประจ าทุกวัน 2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจที่ส าคัญ 4 แรงจูงใจ ได้แก่ การแสวงหาจิต
วิญญาณ การแสวงหาการเสริมสร้างจิตส านึกด้านจิตใจ การแสวงหาการเสริมสร้างสภาพร่างกาย และ
การแสวงหากิจกรรมที่ช่วยควบคุมอารมณ์เชิงลบ 3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้เชิงบวกต่อโยคะในการเป็นกิจกรรมที่ดี
ต่อ กายภาพ สุขภาพ และจิตใจ ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้มีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวโยคะบริเวณ รีสอร์ทมิตเวสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 80 
คน แต่ทั้งนี้ได้ตอบกลับ 70 คน   

Ponder and Holladay (2013) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
ท่องเที่ยวโยคะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโยคะต่อ
บุคคลและชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของชีวิตผ่านการท่องเที่ยวโยคะจะ
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยา อารมณ์และจิตวิญญาณของแต่ละ
บุคคลและชุมชนให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อกันและกัน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวและชุมชนจะสามารถ
เอาชนะใจตนเอง อันส่งผลให้ชุมชนบริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนที่มีคุณภาพ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวเชิงโยคะได้ปลูกฝังด้านจิตส านึกเข้าไปด้วย อีกทั้งการท่องเที่ยวโยคะยังเป็นจุดเริ่มต้นในการ
รับรู้ถึงผู้อ่ืนสร้างความเคารพต่อวัฒนธรรมและการท าลายพรมแดน 

2.2.8.3 งานวิจัยการท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ  
Norman and Pokorny (2017) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพ่ือความ

เป็นอยู่ที่ดี กรณีศึกษา กิจกรรมการนั่งสมาธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การท าสมาธิท าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักครุ่นคิดในการใช้ชีวิตของตนเอง ได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันของตน สามารถแก้ไขปัญหาในการชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลทางอารมณ์และสร้างความรู้สึกที่ดีในการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ตามส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้มี
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ในการรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา  

Tseng and Shen (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ ประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสบการณ์ในการนั่งสมาธิและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของนักท่องเที่ยว และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในการเก็บแบบสอบถาม 
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นักท่องเที่ยวที่ได้นั่งสมาธิยังสถานพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน (Fo Guang Shan) เมืองเกาสง ไต้หวัน 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งทางด้าน
จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งเข้าร่วมการนั่งสมาธิเป็นระยะเวลา 2-3 วัน นับเป็นประสบการณ์ท่ีดีที่ช่วยให้
นักท่องเที่ยวมีมุมมองที่บวกมากขึ้นในการใช้ชีวิต สามารถลดความกดดันในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท า
ให้สุขภาพดีขึ้น สามารถควบคุมภายในจิตใจของตนเอง 
 

2.3 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

การพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมประเด็นที่ควรให้ความส าคัญในการ
พิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา การปรับปรุง
หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะต่างๆ เช่น
ทรัพยากร การให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือกลับมาอีกครั้ง (ใบเฟิร์น 
วงษ์บัวงามและคณะ, 2556; ศิริจรรยา ประพฤติกิจ, 2553) 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวนทั้งสิ้น 26
การศึกษาดังตารางที่ 2.5 

 
ตารางที่ 2.5 ตารางสรุปประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
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Bhrigu Kumar 
Nath (2017) 

    √ √  √ 

Fedorova (2016) √ √ √  √ √   
Goodarzi, 

Haghtalab, and 
Shamshiry (2016) 

  √  √  √ √ 

Lim, Kim, and 
Lee (2016) 

√ √ √   √   

Pyke, Hartwell,  √    √  √ 
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Blake, and 
Hemingway 

(2016) 
Maneenetr (2015) √  √ √ √ √ √ √ 
P. Kumar (2015)   √   √ √ √ 

Maneenetr, 
Naipinit, and Tran 

(2014) 

√  √ √ √ √  √ 

Medina‐Muñoz 
and Medina‐
Muñoz (2014) 

√  √ √ √ √  √ 

Eugene (2013)    √ √    
Heung and 

Kucukusta (2013) 
√ √ √ √ √ √  √ 

Piewdang et al. 
(2013) 

√ √      √ 

Chinthaka and 
Senarathna 

(2012) 

    √ √   

Hjalager and 
Flagestad (2012) 

√   √     

Jesurajan and 
Prabhu (2012) 

√    √ √  √ 

Kelly (2012) √  √ √     
Medhekar and 

Haq (2012) 
  √      

Huijbens (2011) √        
Kelly (2010) √  √  √ √ √  

Voigt et al. (2010)       √  
Wray et al. (2010) √  √ √  √   

Didascalou, 
Lagos, and 

Nastos (2009) 

√        
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ผู้แต่ง (ปี) 
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Aggarwal et al. 
(2008) 

  √  √   √ 

Lehto et al. 
(2006) 

√  √      

Bennett et al. 
(2004) 

√  √    √  

สุวรรณา  กิจก้องชัย 
(2552) 

   √ √    

รวม 15 5 15 9 13 13 6 11 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณา โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นของศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 8 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สภาพแวดล้อม มีความถี่ 15 ประเด็นที่สอง ความมีชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ มีความถ่ี 5 ประเด็นที่สาม การน าเสนอการให้บริการ มีความถี่ 15 ประเด็นที่สี่ การส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีความถี่ 9 ประเด็นที่ห้า สิ่งอ านวยความสะดวก มีความถี่ 13 ประเด็นที่หก เส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความถี่ 13 ประเด็นที่เจ็ด โครงสร้างบุคลากร มีความถี่ 6 และประเด็นที่
แปด ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความถ่ี 11 

โดยทั้งนี้สามารถพิจารณาได้ว่า 8 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น ในเรื่องของโครงสร้าง
บุคลากรสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเมื่อน ามาพิจารณา ได้แก่ ในเรื่องของ 1) สิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) 2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว (Amenities)  
3) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)  

อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มในการพิจารณา ได้แก่  
1) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ การน าเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว (Amenities) โดยทั้งนี้ผู้วิจัยจะน าหัวข้อเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
มารวมเข้ากับสิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากผลการวิจัยบทที่4 ในหัวข้อเส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมีไม่มากนัก 3) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
(Ancilary) 4) โครงสร้างบุคลากร โดยทั้งนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งภายในแหล่งท่องเที่ยวนับว่ายังไม่มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน เหมือนแหล่งท่องเที่ยว
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บางประเภท เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะท างาน
ในลักษณะรับจ้างอิสระ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาประเด็นผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแทน ส าหรับ
ประเด็นศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
สิ่งดึงดูดใจ หมายถึงความน่าดึงดูดใจของสถานที่แต่ละแห่ง (Ibragimov & Xurramov, 

2015) โดยทั้งนี้สถานที่แต่ละแห่งย่อมมีสิ่งดึงดูดใจที่แตกต่างกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ง
ดึงดูดใจที่ เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น กิจกรรม การวางแผนทางการตลาด การน าเสนอ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงภาพลักษณ์และราคาเข้าชม (Buhalis, 2000; Fyall & Wanhill, 
2005; Judisseno, 2015; Sharpley, 2007) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่าประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งดึงดูดใจที่ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือ การน าเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อม กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเชิงสุขภาวะ ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ มีความประสงค์ในการเลือกสถานที่ที่ปราศจากความวุ่นวายจากสังคมในเมือง ปลดปล่อย
ความเครียด (Stress release) ฉะนั้นการมีท าเลที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเงียบสงบ 
(Peaceful environment) จึงนับเป็นสิ่งส าคัญ (Jesurajan & Prabhu, 2012; Kelly, 2010; Lim 
et al., 2016) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ในเรื่องความเงียบสงบในสถานที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
อย่างการปฏิบัติธรรม การมีกฎระเบียบในการรักษาความเงียบนับเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งทางสถานที่จะต้อง
มีการปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนอาจไม่
เข้าใจในความส าคัญดังกล่าวเช่น จากงานวิจัยของ Schedneck, (2013) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว ท่าน
หนึ่งชื่อว่า เดนนี่ (Danny) ชาวไอร์แลนด์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าความเงียบจะช่วย
ฝึกสมาธิของคนเรา แต่ก็ยังรู้สึกคับข้องใจที่ไม่ได้พูดคุยกับผู้อ่ืนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ในการท ากิจกรรมทุกคนต้องเงียบ ห้ามคุยกัน เพราะ
ต้องการให้นักท่องเที่ยวอยู่กับตนเองมากท่ีสุด ไม่ต้องการให้ถูกครอบง าความคิดของกันและกัน ฉะนั้น
ทางสถานที่จึงต้องมีการอธิบายในความส าคัญของการต้องรักษาความเงียบให้ชัดเจน นอกจากนี้ใน
เรื่องสภาพแวดล้อมการมีท าเลใกล้ชิดกับแหล่งน้ า (Proximity to water) หรือชายฝั่งทะเล (coastal 
location) (Wray et al., 2010 ) การมี ท า เลที่ ตั้ งอยู่ ใน สภ าพแวดล้ อม ในท้ องถิ่ น  (Local 
Environment) นับเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะปรารถนาในการเลือกเพ่ือพักผ่อนเช่นกัน 
(Kelly, 2010) รวมถึงในเรื่องสภาพแวดล้อมยังเกี่ยวข้องกับ การมีทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural 
wellness resources) อันสวยงาม (Beautiful landscape) หรือทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ที่ท าให้เกิด
ความร่มรื่น ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ เหมาะแก่การท ากิจกรรม เช่น การเดินป่า ซึ่งนับเป็นกิจกรรม
หนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Bennett et al., 2004)  รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมที่
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สามารถให้ความรู้สึกของการสามารถปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล(Kelly, 2012) การมีสภาพแวดล้อมที่
ผ่อนคลาย (Relaxing environment) สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Fresh air) อุณหภูมิที่เหมาะสม มี
ศิลปะท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safe environment) 
การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด การมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขอทานหรือคนจรจัด ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนใจหรือร าคาญแก่นักท่องเที่ยว ล้วนเป็นสิ่งส าคัญ ที่ไม่อาจมองข้ามได้ในการพัฒนา 
(Didascalou et al., 2009; Heung & Kucukusta, 2013; Jesurajan & Prabhu, 2012; Lehto et 
al., 2006; Lim et al., 2016; Medina‐Muñoz & Medina‐Muñoz, 2014) เพราะเป็นคุณสมบัติ
ของสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Wray et al., 2010) ซึ่งอย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมดังที่กล่าวข้างต้นนับเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญ ฉะนั้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนและนักท่องเที่ยวยังคงได้สัมผัสประสบการณ์ หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักในการพัฒนา (Hjalager & 
Flagestad, 2012) 

2) ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ กล่าวได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความมีชื่อเสียง

จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ เช่น ไบรอนเบย์ นับว่ามีชื่อเสียง
ในการให้บริการเชิงจิตวิญญาณและการบ าบัดด้วยยุคใหม่ ในเรื่องของการท าสมาธิ การอ่านไพ่ทาโร่ 
(tarot card reading) การบ าบัดด้วยพลังงาน (energy therapies) (Wray et al., 2010) ส่วน
ประเทศจีน นับว่ามีชื่อเสียงทางการแพทย์ ประเทศอินเดียนับว่ามีชื่อเสียงทางการแพทย์และต้น
ก าเนิดของโยคะ ขณะที่ประเทศไทย (E. C. E. Cohen, 2008; Connell, 2006; Lehto et al., 
2006; Lim et al., 2016; P. K. Singh, 2008) นับว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลสุขภาพเช่นกัน รวมถึง
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย ศิลปะการร่ายร าแบบล้านนา 
ฉะนั้น ประเทศเหล่านี้จึงนับว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง 
นอกจากนี้ในเรื่องความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือยังเกี่ยวข้องกับ เรื่องคุณภาพของสินค้าและการ
บริการ การมีใบรับรองของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการ การมีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ
และมั่นใจจากนักท่องเที่ยว (Heung & Kucukusta, 2013) เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ ในการที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยว จึงต้อง
พิจารณาเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ส่งผลเสียใดๆต่อร่างกาย (Kelly, 2010) 

3) การน าเสนอการให้บริการ 
การน าเสนอการให้บริการ กล่าวถึง ความหลากหลายของกิจกรรม การน าเสนอแพ็กเกจ 

โปรแกรม ราคา และการออกแบบกิจกรรมที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ตอบสนอง
ความคาดหวังที่แท้จริง (Lim et al., 2016) ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จะแสวงหากิจกรรม
ที่ลดความเครียด สามารถค้นหาตนเอง ดีต่อร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมนั่งสมาธิ โยคะ กิจกรรม
โภชนาการบ าบัด (Nutritional Therapy) กิจกรรมที่รับปรึกษาปัญหาที่ท าให้เกิดความเครียด 
(Counselling) กิจกรรมริเก (Reiki)  กิจกรรมออกก าลังกายกลางแจ้งหรือในร่ม กิจกรรมผ่อนคลาย 
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(Leisure Activities) เช่น เต้น วาดภาพ (Kelly, 2010) ฉะนั้น หากแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้มีกิจกรรมที่หลากหลายหรือออกแบบโปรแกรมที่สามารถท าให้เกิดคุณค่า 
(Value) หรือออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับจ านวนวันในการปฏิบัติกิจกรรม ย่อมท าให้
นักท่องเที่ยวประสงค์ในการเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Medhekar & Haq, 2012) ซึ่งเมืองไบ
รอนเบย์ ประเทศออสเตรเลีย นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเสนอแพ็คเกจอันประกอบด้วยกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณที่หลากหลาย เช่น  นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพ็คเกจ พักผ่อน 5 วัน ที่ Tallow Beach 
Resort ด้วยค่าใช้จ่าย $2,045 พร้อมกับการท ากิจกรรม โยคะ, พิลาเทส, การท าสมาธิ, พิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์, การเดินชมธรรมชาติ, ว่ายน้ า, การบ าบัดแบบธรรมชาติ, การบ าบัดแบบเรกิและอาหาร
มังสวิรัติอินทรีย์ (Wray et al., 2010) 

ส่วนในเรื่องราคาที่เหมาะสมก็นับเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่ของรีสอร์ทหรืออาศรม ซึ่งการท่องเที่ยวโยคะประเทศอินเดียนับว่ามีจุดขายส าคัญ
ในการมีราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (P. Kumar, 2015) แต่ทั้งนี้หากเป็นในเชิง
ของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา ศูนย์วิปัสสนาทั่ว
โลกจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนา (Marlatt et al., 2004) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย โดยมากนักท่องเที่ยวที่มาพักและเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
แต่สามารถบริจาคได้ตามก าลังศรัทธาของแต่ละบุคคล (สุวรรณา  กิจก้องชัย, 2552) นอกจากนี้
ส าหรับประเด็นสุดท้ายที่ควรค านึงถึงในการพัฒนาการออกแบบกิจกรรม คือ การออกแบบกิจกรรมที่
ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ตอบสนองความคาดหวังที่แท้จริง เช่น การคาดหวังที่
จะมีสุขภาพที่ดี รู้สึกมีความสุขต่อการสามารถควบคุมน้ าหนักได้ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ 
สามารถลดความเครียด (Aggarwal et al., 2008; Lim et al., 2016) และที่ส าคัญต้องพยายาม
พัฒนากิจกรรมอยู่เสมอเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อันท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจโดยสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถท่ีจะละเลยการให้ความส าคัญไปได้ (Lim et al., 2016) 

4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรับรู้ถึงข้อมูลหรือเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย นับเป็นสิ่งส าคัญ 
(สุวรรณา  กิจก้องชัย, 2552) เพราะในบางครั้งหากไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรับทราบ นักท่องเที่ยวที่ก าลังมองหาการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอาจไม่รับรู้หรือรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ดังเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เมืองทุติโคริน ในประเทศอินเดีย ซึ่ง
Jesurajan and Prabhu (2012) ได้กล่ าวว่า นักท่องเที่ ยวยังคงมาน้อย เนื่ องจาก ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถท า
ได้หลายวิธีเช่น การโฆษณาผ่านสื่อ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รายการทีวี รวมถึงการ
จัดกิจกรรมระดับภูมิภาค การจัดแคมเปญระดับประเทศ   (Heung & Kucukusta, 2013) การ
ประชาสัมพันธ์ ในงานต่างๆ ซึ่งกรณีของวัด เช่น งานบุญที่จัดขึ้นภายในวัด (สุวรรณา  กิจก้องชัย, 
2552) ทั้งนี้ในการโฆษณาผ่านสื่อ กล่าวได้ว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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การพัฒนาสุขภาพ ดังนั้นจึงอาจมีการโฆษณาผ่านสื่อที่เน้นเรื่องสุขภาพ เช่น นิตยสารเพ่ือสุขภาพและ
สุขภาวะ หรือมีการจัดโบว์ชัวร์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wray et al., 2010) นอกจากนี้ 
Kelly (2012)ยังได้มีการกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พลังของปากต่อปาก ณ 
ปัจจุบันถือเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยที่องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริม 
แต่นักท่องเที่ยวที่รู้สึกประทับใจในการใช้บริการยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีการส่งเสริมให้
ผ่านการพูดปากต่อปาก ซึ่งอิทธิพลระหว่างบุคคลและค าพูดจากปาก (word-of-mouth) นับเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินก่อนการบริโภค (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008)  

2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
 ในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก นับเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก

ขั้นพ้ืนฐานไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและ
ความประทับใจ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการพ านักในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น (บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา, 2548, น. 29) ทั้งนี้สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การให้บริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านอาหาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ไกด์ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก การสื่อสาร (Ibragimov & 
Xurramov, 2015; Kapiki, Fu, & Mu, 2014; Tomy Andrianto & Par, 2016) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่าประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องที่พัก อาหาร
เพ่ือสุขภาพและเครื่องดื่ม ห้องน้ า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ 

ในเรื่องที่พัก กล่าวได้ว่า สิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา ได้แก่ ความเพียงพอในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ความสะอาด (Aggarwal et al., 2008; Maneenetr et al., 2014) นอกจากนี้ 
ในกรณีนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มาปฏิบัติธรรมและต้องอาศัยการพักแรมในสถานที่คือวัด สิ่ง
ส าคัญที่ควรพิจารณาคือ การจัดให้ผู้สูงอายุได้พักในกุฎิที่อยู่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด 
เช่น ศาลาปฏิบัติธรรม โรงอาหาร (สุวรรณา  กิจก้องชัย, 2552) ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่
จ าเป็นต้องมีในห้องพัก เช่น โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต้องการปราศจากการรับรู้ความวุ่นวายจากโลกภายนอก และแสวงหาความสงบใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Ala’Aldin Al-Hussaini, Dorvlo, Dhananjay Chavan, Vimal 
Purecha, & Samir, 2001) 

ในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพและเครื่องดื่ม กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่ 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมจะมีการจัดเตรียมอาหาร 2 มื้อ ในรูปแบบอาหารมังสวิรัติและ
อาหารว่างจะเตรียมผลไม้ (Marlatt et al., 2004) เนื่องจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาวะซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ 
จึงพยายามเลือกสรรอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นอาหารเชิงอินทรีย์ (Organic) อาหาร
มังสวิรัติ หรืออาจเป็นอาหารที่เรียบง่าย แต่มีคุณภาพที่ดี (Heung & Kucukusta, 2013; Kelly, 
2010, 2012) ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่อาจมองข้ามเรื่องดังกล่าวไปได้ในการพัฒนา นอกจากนี้ ใน
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ส่วนของเครื่องดื่ม เช่น น้ าแร่ นักวิชาการ Aggarwal et al. (2008) และ Jesurajan and Prabhu 
(2012) ซึ่งได้มีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และเมืองทุติ
โคริน ประเทศอินเดียตามล าดับ ได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่า ในเรื่องของน้ าดื่มนับเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
มองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเนื่องจาก นักท่องเที่ยว ได้มองว่า “น้ า” ถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน ที่แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวควรมีการจัดเตรียมไว้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเมืองฤษีเกศจะต้องเตรียมซื้อน้ าแร่เป็นขวดเอง ขณะที่
นักท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน ได้รับน้ าดื่มที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
ความไม่ประทับของนักท่องเที่ยวในการมา 

ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา เช่น ในเรื่องห้องน้ า 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งกล่าวได้ว่า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในบางครั้งอาจเกิดอุปสรรค
ทางภาษาในการรับรู้ การท าความเข้าใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ จึงต้องมีการพ่ึงพาศูนย์บริการ ที่มี
บุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ รวมถึงเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ สอบถามได้ 
เมื่อมีปัญหา หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการ
เดินทาง (Aggarwal et al., 2008; Maneenetr et al., 2014)  ซึ่งอย่างไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ความไม่พร้อมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
นับว่า ท าให้เกิดปัญหาแก่นักท่องเที่ยว (Aggarwal et al., 2008) อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังควรมีการ
แปะป้ายในการให้ความรู้ต่างๆ เพ่ือที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเองหรือ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอีกทางหนึ่ง (Eugene, 2013) รวมถึงในเรื่องที่จอดรถก็ไม่สามารถ
มองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ ซึ่งในเรื่องที่จอดรถเก่ียวข้องกับการมีที่จอดรถที่
เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และการมีอัตราค่าจอดรถในราคาที่เหมาะสม (Jesurajan & 
Prabhu, 2012) 

3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า นับเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว อันท า
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา, 2548, น. 29) รวมถึงมีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย มีสภาพของถนนที่ดีและมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง (Çakici & Harman, 2007; Custodes, 2013) ซึ่งอย่างไรก็
ตาม เส้นทางการคมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว ประกอบด้วย 3 ทาง (Buhalis & 
Amaranggana, 2013) ได้แก่ 1) ทางบก มีการตัดและสร้างถนน การขยายเส้นทางเข้าไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดบริการส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น รถน าเที่ยว รถเช่า 2) ทางเรือ การสร้างท่าเรือและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ การสร้างแพทุกประเภท การจัดบริการขนส่งทางเรือ 3) ทาง
อากาศ การปรับปรุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสูง ประหยัดและปลอดภัย การจัด
เที่ยวบินและที่นั่งส าหรับนักท่องเที่ยวและการจัดเที่ยวบินให้เพียงพอ การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้
น่าสนใจ (นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560, น. 98-99)      
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง
ประเด็นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 

การเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย การมีระบบขนส่งทางสาธารณะในการเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง การปราศจากขโมยหรือโจร นับเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ในการพัฒนา เนื่องจากสะท้อนถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
(Aggarwal et al., 2008 ; Maneenetr et al., 2014) ซึ่ งส่ งผลต่อการตัดสินใจในการมาของ
นักท่องเที่ยวในการมายังแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนั้นๆ (Lim et al., 2016) อย่างไรก็
ตาม Bhrigu Kumar Nath (2017) ได้ศึกษาการท่องเที่ ยวเชิ งจิตวิญญาณในเมืองกูวาฮาติ 
(Guwahati) พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของเมืองดังกล่าว พบว่า ยังมีสภาพถนนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
เดินทาง รวมถึงยังพบว่าไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาของ
นักท่องเที่ยว 

4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary) 
การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary) กล่าวได้ว่า 

เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของคณะกรรมการการท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว ชุมชนการท่องเที่ยว 
(Tomy Andrianto & Par, 2016) ส่ ว น  Chrysanthou, Cain, Silberman, and Niccolucci 
(2004) ได้กล่าวว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ และภาคเอกชน และทางด้าน 
Yudita (2017) ได้กล่าวว่า เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีส่วนช่วยบริหารจัดการหรือส่งผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นน่าเยี่ยมชมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง
ประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีลักษณะ
เหมือนดังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนเพ่ือช่วยพัฒนา สนับสนุน ผลักดันให้เป็นที่รับรู้สู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก 
(Aggarwal et al., 2008)หรือ ช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องการช่วยลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มีศักยภาพ (Bhrigu Kumar Nath, 2017; 
Heung & Kucukusta, 2013; Ringer, 2007)  ซึ่งอย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเทศไทย นับว่าความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการช่วยกันพัฒนายังน้อยอยู่
เมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านสปา ส่วนประเทศอินเดีย ความท้าทายที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคือ ภาครัฐขาดวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโยคะและขาด
การรณรงค์อันท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโยคะอาจหันเหไปประเทศอ่ืน (P. 
Kumar, 2015) นอกจากนี้ส าหรับอีกหนึ่งตัวอย่าง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ แต่ละจุดหมายปลายทางมีการจัดการด้วยตนเอง ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
หรือหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีข้อจ ากัดในการที่นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะหรือหา
ข้อมูลเกี่ยวกับในพ้ืนที่ดังกล่าวได้น้อย (Maneenetr, Naipinit, & Tran, 2015) ดังนั้นการได้รับการ
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ส่งเสริมจากภาครัฐ นับว่าส าคัญ ซึ่งหากภาครัฐช่วยสนับสนุนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะช่วยให้การ
ท่องเที่ยวรูปแบบนั้นๆเติบโตมากขึ้น (Heung & Kucukusta, 2013) และทั้งนี้หากภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการร่วมมือมุ่งม่ันในการพัฒนาหรือผลักดันรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นๆจะช่วยดึงดูดให้เป็น
ที่น่าสนใจจากท่ัวโลก (Aggarwal et al., 2008) 

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฉะนั้น 
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเป็นภาคส่วนของเอกชน จะเกี่ยวข้องกับ 1) ความร่วมมือ
ในส่วนของตัวแทนการท่องเที่ยวทางสุขภาพ (health travel agents) หรือบริษัททัวร์ที่มีการขาย
แพ็กเกจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะ 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเชิงจิตวิญญาณ นอกจากนี้ในภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาครัฐ ภาคชุมชน 
สื่อมวลชน (Heung & Kucukusta, 2013) ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ และหน่วยงานทางการศึกษา ในส่วนของนักวิชาการที่ได้มีการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ อันท าให้คนภายนอกได้รับรู้รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว  

ทั้งนี้ในการพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่ดีได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จะต้องเห็นถึงความส าคัญ
หรือประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไปในทิศทางเดียวกัน และต้องได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่าย (Pyke et al., 2016) เพราะ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้การยอมรับ เช่น ชุมชน อาจแสดง
อาการที่ไม่มิตรต่อนักท่องเที่ยว อันท าให้นักท่องเที่ยวไม่ปรารถนาในการมาเยือนยังแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ (Jesurajan & Prabhu, 2012) เช่นเดียวกับการที่ชุมชนได้มีการขายของให้แก่นักท่องเที่ยว คน
ในชุมชนควรได้รับการดูแลในการฝึกอบรมในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น (Eugene, 2013) นอกจากนี้Jesurajan and Prabhu (2012) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนับว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้คนในชุมชนหรือท้องถิ่น จึงควรให้ความส าคัญกับ
คุณค่าที่เป็นมิตรต่อการท่องเที่ยว รวมถึงภาครัฐควรมีการตรวจสอบกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีผิด  

5. โครงสร้างบุคลากร 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง

ประเด็นโครงสร้างบุคลากรดังนี้ 
ในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างบุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวนับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจาก ลักษณะการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว เกี่ยวข้องกับร่างกายและ
จิตใจของนักท่องเที่ยว จึงต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะความรู้ในการบ าบัด ความรู้ในการฝึก
สมาธิ โยคะ ทักษะในการก าจัดความเครียด เพ่ือที่จะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันของนักท่องเที่ยวไปในทางที่ดีขึ้นและท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจในการสอน (Kelly, 2012) ส่วนทักษะทางด้านภาษา นับว่ามีส่วนส าคัญ อันจะไม่ท าให้
เกิดข้อจ ากัดหรือเกิดปัญหาในการให้บริการนักท่องเที่ยว(Maneenetr et al., 2015) อีกทั้งเป็นการ
รองรับโอกาสจากการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการ รวมถึงการรักษาคุณภาพของการบริการ 
การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน เช่นกิจกรรมเก่ียวกับโภชนาการอาหาร จะต้องมีการประเมินผลว่า
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นักท่องเที่ยวที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต หลังจากได้รับค าแนะน าในเรื่องหลักการรับประทานอาหาร 
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลบุคลากร นอกจากนี้ในเรื่องกฎระเบียบในการ
ดูแลแหล่งท่องเที่ยวก็ส าคัญเช่นกัน (Goodarzi et al., 2016; Hjalager & Flagestad, 2012; Kelly, 
2010; P. Kumar, 2015; Maneenetr et al., 2014; Voigt et al., 2010) 

 

2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ 

การศึกษาเรื่องการเป็นผู้ประกอบการนั้น เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 
ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเสมือนกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมนุษย์ชาติ 
โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพลังการผลิต แต่ยังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แตกต่างออกไป เกิดระบบหัตถรรมเป็นระบบที่แพร่หลายในอังกฤษ และเมื่อ
เข้าสู่การพัฒนาการทางอุตสาหกรรม ท าให้มีความจ าเป็นต้องลงทุนและค้นหาตลาดที่ไม่รู้จักดีใน
ต่างประเทศ ทั้งยังจ าเป็นต้องระดมทรัพยากรมาใช้ในระบบการผลิตขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ประกอบการขึ้น ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ไว จามรมานและคณะ, 2544) 

ส าหรับทฤษฎีผู้ประกอบการ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ความหมาย
ของผู้ประกอบการ 2) ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.4.1 ความหมาย 
ผู้ประกอบการนับเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดตั้งที่เก่าแก่ที่สุดของสังคมมนุษย์ และเป็นผู้

ขับเคลื่อนโลกตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการพัฒนาแรงงาน (Carland Jr & Carland, 1997) ทั้งนี้ Chavez 
(2016) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีอยู่ทั่วทุกแห่ง สามารถพบได้ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆในประเทศโลกที่
สามและสามารถพบได้ในองค์กรระดับโลกทุกแห่งทั่วโลก 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ มาจากค าภาษาฝรั่งเศส "entreprendre" ซึ่งใช้ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 12 หมายความว่า “Do Something without Any Economic Connotation” และในประเทศ
อังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 14 ค าว่า “ผู้ประกอบการ” ใช้ค าว่า “Adventurer and Undertaker” 
และต่อมาใช้ค าว่า Projector และ Contractor ซึ่งค าดังกล่าวหมายถึง คนที่มีหน้าที่และคุณลักษณะ
ที่มีประสบการณ์ที่ท้าท้าย เสี่ยงในการท างานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ไว จามรมานและคณะ, 2544, น. 
5) ซึ่งสอดคล้องกับ (Kaur & Bains, 2013) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ มาจากค าภาษาฝรั่งเศส 
"entreprendre" หมายถึงการท าอะไรบางอย่าง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง Richard Cantillonwas ซึ่ง
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่ใช้ค าว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นคนแรก ในบทความ
เรื่อง "The Nature of Commerce" ในปี ค.ศ. 1755 โดยตีความว่า ผู้ประกอบการหมายถึง ผู้ที่เต็ม
ใจในการรับความเสี่ยง รวมถึงเป็นบุคคลที่ เปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าและใช้ความรู้
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ความสามารถในการท าธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ธนวุฒิ พิมพ์กิ (2556) นับว่าให้ความหมายที่
ใกล้เคียงกับนักวิชาการข้างต้น โดยให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบโดยการน าทรัพยากรต่างๆมาด าเนินงานจัดระเบียบและบริหารองค์การธุรกิจโดยยอมรับ
ความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2553) ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับ Richard Cantillonwas ซึ่ง
กล่าวว่า ผู้ประกอบการหมายถึง บุคคลผู้ซึ่งริเริ่มก่อตั้งกิจการ เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนและด าเนิน
กิจการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือหวังผลก าไร มีความมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถก่อตั้งองค์การเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยง เพ่ือแสวงหาผลก าไร ค้นหาโอกาสและสร้างคุณค่าทางธุรกิจโดย
ใช้นวัตกรรม ทั้งในด้านการท างานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความโดดเด่น
จากธุรกิจที่มีอยู่เดิม 

Kierulff (1975) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่พยายามพัฒนาธุรกิจจาก
แนวความคิดของตนเองและมีคุณลักษณะบางอย่างที่ส าคัญประกอบด้วย ความคิดริเริ่ ม การใช้ดุลย
พินิจที่ถูกต้องและสามารถที่จะสร้างมโนภาพที่ใกล้เคียงกับความจริง 

บุณฑวรรณ วิงวอน (2556) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึงบุคคลที่มีแรงบัลดาลใจใน
การเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความแตกต่างในการด าเนินงาน
ธุรกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท าการก่อตั้งธุรกิจและความสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
และมีการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นมา อีกทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

Ganeshan (2001) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้มีขีดความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความสามารถในการแนะน าเทคนิคใหม่ๆในการด าเนินธุรกิจ  ส่วน Rusu, 
Isac, Cureteanu, and Csorba (2012) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ท างานทางเศรษฐกิจ  

Longenecker, Moore, Petty, and Palich (2005) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง 
บุคคลที่เสาะหาความต้องการทางการตลาดจนเจอ จึงเริ่มด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
เรื่องต่างๆ เช่น รายได้ ความท้าทาย ความมั่นคง และการได้รับการยอมรับในหมู่สังคม 

Deakins and Freel (2009) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง เป็นบุคคลที่มีความตื่นตัว
กับโอกาสทางการค้า รวมถึง สามารถระบุซัพพลายเออร์และลูกค้า รวมถึงมีผลก าไรจากการท าหน้าที่
เป็นตัวกลาง  

Ahmad (2010) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ เปลี่ยนเส้นทางของตลาดและ
เศรษฐกิจ  ซึ่ งเป็ น ไปในทิศทางเดี ยวกับ  Westhead, Wright, and Mcelwee (2011) ซึ่ งให้
ความหมายว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสอดคล้องกับ
Fried and Tauer (2009) ซึ่งให้ความหมายว่าผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีความส าคัญต่อตลาดใน
การท าให้ตลาดสามารถขับเคลื่อนไปได้ 
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ดังนั้นจากการให้ค านิยามของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ
หมายถึง บุคคลที่รู้จักแสวงหาความรู้ ความต้องการทางตลาด จนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้มีการ
น าทรัพยากรพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภค และตอบสนองความ
ต้องการของตนที่ตั้งไว้ เช่น รายได้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะต้องเต็มใจที่จะแบกรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 
2.4.2 ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) มีความกล้าเสี่ยงในระดับปาน

กลาง (Risk-Taking) 2) มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ (Need for Achievement) 3) มีความผูกพันต่อ
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 4) มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน 5) มีความมานะและท างานหนัก 6) มี
ความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง 7) มีความสามารถการเรียนรู้จากประสบการณ์ 8) มีความ
รับผิดชอบ 9) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 10) มีความสนใจการแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม 11) มี
ความสามารถในการบริหาร 12) มีความคิดสร้างสรรค์ 13) มีความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม 
14) มีความกล้าตัดสินใจ 15) มีความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์ 16) มีความสามารถในการ
สร้างพันธมิตร 17) มีความซื่อสัตย์ 18) มีความประหยัดเพ่ืออนาคต 19) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(อาทิตย์ วุฒิคะโร, 2543) 

ส่วน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2554) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความต้องการในความส าเร็จ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ในการประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่ต้องการในข้อนี้จะไม่เกิดแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการกระหายใน
ความส าเร็จ ต่อสู้ ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) ชอบเสี่ยง กล่าวคือ ในการตัดสินใจควร
อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยต้องมีการตัดสินใจให้รอบคอบและไม่ประมาท 3) มีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล มองให้รอบด้าน สามารถมอง
จากจุดเล็กๆและสานฝันให้สามารถขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นได้ 4) มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ กล่าวคือ 
บุคคลที่ไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆควรมองว่าความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนบันได
ที่น าไปสู่จุดที่สูงกว่า 5) มีความเชื่อมั่น กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะ
ลองในสิ่งใหม่ๆ 6) มีความสามารถในการตัดสินใจ กล่าวคือ การตัดสินใจนับว่าเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นจะส าเร็จหรือล้มเหลว แต่หากได้ลองทบทวนเหตุผลให้
ดีแล้ว ควรที่จะเอาชนะในการตัดสินใจนั้น 7) มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงนับเป็นโอกาสส าคัญอย่างหนึ่งทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ หากรู้จักน า
การเปลี่ยนแปลงต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งทางธุรกิจ 8) มีความ
อดทนต่อความไม่แน่นอน กล่าวคือ ควรเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งทางด้านดีหรือด้านที่เกิดปัญหา รวมถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ ซึ่งควรอดทนรอคอยสิ่งดีๆที่จะมาถึงในอนาคต 9) รู้จักเริ่มต้น
และต้องการความส าเร็จที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุก
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อย่างในธุรกิจของตน ไม่ควรมุ่งพัฒนาเพียงด้านเดียว แต่ควรมองไปรอบๆหาจุดบกพร่องและแก้ไขให้
ดีขึ้น 10) ตระหนักในคุณค่าของเวลา กล่าวคือ เวลานับเป็นสิ่งมีค่าส าหรับทุกอาชีพ การตรงต่อเวลา
และใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นก ารชีวิตและก าไรของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถ
ประเมินค่าได้ 

ทางด้าน Robinson and Sexton (1994) กล่าวว่า ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) มีความมุ่งมั่นและพยายาม 2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) มีความคิด
สร้างสรรค์ 4) มีความกล้าเสี่ยง 5) มีความเป็นมืออาชีพ ส าหรับ M. Kumar (2007) ได้กล่าวว่าควร
ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 1) มีความเต็มใจในการริเริ่ม 2) มีการแสวงหาโอกาส 3) รู้จักพัฒนา
ตนเองเพ่ือช่วงชิงโอกาสนั้นๆ  

ส าหรับ บุณฑวรรณ วิงวอน (2556อ้างใน Bygrave and Zacharakis, 2008) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 10 ประการดังตารางที่ 2.6 

 
ตารางที่ 2.6 แสดงคุณลักษณะ 10 ประการของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
คุณลักษณะ 10 ประการของ

ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ 

รายละเอียดของคุณลักษณะ 

1. ความฝัน (Dream) ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลประกอบไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะน าพาไปสู่การพัฒนาในธุรกิจต่อไป 

2. การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว 
(Decisiveness) 

ผู้ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ รวมถึงการมีวิจารณญาณ
ที่แน่วแน่ 

3. นักปฏิบัติ (Doers) มีการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเฉียบขาด แม่นย าและมี
ความสามารถในการสั่งการและน าแผนงานไปปฏิบัติได้อย่างฉับไว 

4.ความมุ่งม่ัน 
(Determination) 

มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

5.การแบ่งปัน (Dedication) สามารถแบ่งปันเวลาให้กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มที่ บ่อยครั้ง
ผู้ประกอบการจะต้องเสียสละ ความสุข ความสบายส่วนตัว เพ่ือ
มาแบ่งเป็นเวลาและความพยายามให้กับการพัฒนาธุรกิจของ
ตนเอง 

6. การทุ่มเทกายและใจ 
(Devotion) 

ผู้ประกอบการต้องมีความรักชอบธุรกิจของตนเป็นการเฉพาะตัว
ในอันที่จะฟูมฟักและเสียสละ ทุ่มเทกายและใจลงไปเพ่ือสร้าง
ผลงานของตนให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังและฝันไว้ อีก
ทั้งมีการล่าฝันให้กลายเป็นความจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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คุณลักษณะ 10 ประการของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

รายละเอียดของคุณลักษณะ 

7. รายละเอียด (Details) ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 

8. โชคชะตา (Destiny) ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตา มี
ความคิดว่าตนเองเป็นผู้กุมชะตาชีวิตและธุรกิจของตนไว้ในมือ 

9. เงิน (Dollars) ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ
ของตน 

10. กระจายความรับผิดชอบ 
(Distribute) 

ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบ และสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและ
ความส าคัญกับธุรกิจของตน 

ที่มา: บุณฑวรรณ วิงวอน (2556อ้างใน Bygrave and Zacharakis, 2008) 
 

ดังนั้นจากการให้ค านิยามของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ สามารถแบ่งลักษณะได้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความสามารถ ในเรื่อง
ต่างๆเช่น การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบริหารด้านการเงิน การ
กระจายงาน รวมถึงมีความสามารถในเรื่องของคน เช่น ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน 
รวมถึงรู้จักสร้างพันธมิตร มีความสามารถในการมองการเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาส อีกทั้งมี
ความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ กล้าตัดสินใจและการเสี่ยง 2) เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง
และมีจรรยาบรรณพ้ืนฐาน เช่น มีความมุ่งมั่นอยู่เสมอ รู้จักเรียนรู้พัฒนา มีความซื่อสัตย์ ตระหนักถึง
คุณค่าเวลา รู้จักแบ่งปันและเสียสละ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2554; บุณฑวรรณ วิงวอน, 2556; อาทิตย์ วุฒิคะโร, 2543) 

 

2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัยส าหรับการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญญาณ 
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรอบวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ควรให้ความส าคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ จ านวนทั้งสิ้น 24 การศึกษา โดยทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่  
1) สภาพแวดล้อม 2) ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 3) การน าเสนอการให้บริการ 4) การ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) สิ่งอ านวยความสะดวก 6) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 7) โครงสร้างบุคลากร
และ8) ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Bhrigu Kumar Nath, 2017; Goodarzi et al., 
2016; P. Kumar, 2015; Lim et al., 2016; Pyke et al., 2016) 

อย่างไรก็ตามสามารถพิจารณาได้ว่า 8 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น ในเรื่องของการ
โครงสร้างบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเมื่อน ามาพิจารณา ได้แก่ ในเรื่อง
ของ 1) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) 2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
(Amenities) 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มในการพิจารณา ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ การ
น าเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
(Amenities) ซึ่งประเด็นเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ผู้วิจัยจะน ามาจัดไว้ใน
หมวดหมู่เดียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 3) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Ancilary) 4) โครงสร้างบุคลากร โดยทั้งนี้  ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งภายในแหล่งท่องเที่ยวนับว่ายังไม่มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน เหมือน
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนใหญ่จะท างานในลักษณะรับจ้างอิสระ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาประเด็นผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณแทน และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงน ามาสู่กรอบแนวคิดวิจัยส าหรับ
การศึกษา ดังภาพที่ 2.3 
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ศักยภาพของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษา จังหวัด

เชียงใหม่ 

กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มี
ส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 
2. สิ่งดึงดูดใจ 

- สภาพแวดล้อม 
- ความมีชื่อเสียง 
- การน าเสนอการให้บริการ 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
4. การบริหารจัดการ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัด

เชียงใหม่ 
1. สิ่งดึงดูดใจ 

- สภาพแวดล้อม 
- ความมีชื่อเสียง 
- การน าเสนอการ
ให้บริการ 

- การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2. สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3. การบริหารจัดการ 
โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. การบริหารจัดการ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัยส าหรับการศึกษา 
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2.6 บทสรุป 

การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ได้มีการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในครั้งนี้ คือ ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งยก
ตัวอย่างเช่น การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ท าให้ทราบถึง ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้าน
บริการด้านความงามและสปา (beauty and spa services) 2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก 
3) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual services)  (Voigt et al., 2010; Wray et al., 2010) ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นส่ วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) นอกจากนี้จากการศึกษาการให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงพบว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้พัฒนา
ตนเอง ในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหลัก ในการช่วยยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จะไม่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง แต่มุ่งเน้นในการสักระ
บูชา เคารพต่อพระเจ้า ส่วนกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า สามารถแบ่ง
หมวดหมู่ของกิจกรรมได้ 5 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 1) การบ าบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว 2) การ
บ าบัดด้วยพลังงาน 3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าสมาธิ 4) การศึกษาด้านโภชนาการ และ5) การให้
ค าปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบ าบัด (Cornelia et al., 2011; Frost, 2004; Wray et al., 2010) 
โดยทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อาจอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท โรงแรม หรือสถานที่ทาง
ศาสนา เช่น วัด 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาประเด็นที่ส าคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งพบว่าประเด็นดังกล่าว อยู่ในแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
มีเพียงประเด็นการศึกษาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ในแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ซึ่งอย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จึงน ามาสู่แนวคิดงานวิจัยส าหรับการศึกษา 
ส าหรับบทต่อไปจะกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย  



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 บทน า… 

การศึกษาเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ย่อย 4
ข้อ 1) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 2) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
 4) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3.1 บทน า 3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 3.5 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 3.6 ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 3.7 การ
ทดสอบแบบสัมภาษณ์ 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย 3.10 งบประมาณที่ใช้ใน
การวิจัย 3.11 ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย และ 3.12 บทสรุป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.1 โครงสร้างบทที่สาม 
ทีม่า: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ 

 
องค์ประกอบบทที่ 3 

3.1 บทน า 

3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

สรุปบทที่ 3 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
     3.4.1 ประชากร (Population) 
     3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)   
     3.4.3 การเลือกพ้ืนที่ใน
การศึกษา  
 

3.5 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 

3.6 ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

3.7 การทดสอบแบบสัมภาษณ์ 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย 

3.10 งบประมาณท่ีใช้ในงานวิจัย 

3.11 ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 
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3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

ในส่วนของการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยจะกล่าวถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data 
Sources) และการเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552, น. 193) จากการลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ใช้การสังเกตจากการเห็นปรากฏการณ์จริงจากการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับเรื่องท่ีศึกษาและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และบรรยายเชิงเนื้อหา 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) การค้นหาและการให้ความหมาย (Meaning) 
ของผู้ที่เคยมีหรือผ่านประสบการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นความจริง (Social reality) ของบุคคลนั้นๆ รวมถึง
เป็นเรื่องของ “กระบวนการ” (Process) ตลอดจนถึงการสร้างทฤษฎี (Theory building) จากบริบท
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในสภาวะทางสังคมนั้นๆ เพ่ือแสดงว่า “โลกทางสังคม”ที่เป็นอยู่ของเขานั้นเป็น
อย่างไร เป็นไปและส าคัญอย่างไร (นิศา ชูโต, 2548, น. 25) นอกจากนี้ Huberman and Miles 
(1994) ยังได้กล่าวว่า วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแหล่งที่มาของค าอธิบายของกระบวนการที่มีความ
ละเอียด  

โดยจากความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพข้างต้น นับว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้วิจัย
ในการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้วิจัยจึงต้องการท าความเข้าใจสภาพบริบทหรือความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงต้องเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
เนื่องจากสามารถท าความเข้าใจปรากฏการณ์ได้อย่างละเอียด 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย กล่าวได้ว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะเป็นกระบวนการ 
เพราะวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การท าความเข้าใจความหมาย ท าให้ผู้วิจัยต้องออกไปสัมผัสข้อมูลด้วย
ตนเอง วิธีการต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกน ามาใช้ ได้แก่ การสังเกต  (Observation) การ
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สัมภาษณ์แบบเข้มข้น (Intense Interview) หรือแบบลึก (in-depth interview) (ฉัตรสุมน พฤฒิ
ภิญโญ, 2553, น. 165) 

การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ หมายถึงการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์

และผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้มีการวางแผนและการเตรียมการให้พร้อมรวมทั้งด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นความจริง  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจ ากัด โดยการเลือกแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจ ากัดตามที่ กรแก้ว  จันทภาษา (2550); (สุมาลี 
ไชยศุภรากุล, 2558) กล่าวไว้ดังตารางที3่.1 

 
ตารางที่ 3.1 การพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของการเลือกแบบสัมภาษณ์ 
 ข้อดี  ข้อจ ากัด 
1. ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ตรง
ประเด็น เพราะการควบคุมค าถาม ค าตอบท า
ได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 

1. ข้อมูลที่ได้จากค าพูดของผู้ตอบ ต้องยึดถือ
ตามนั้น โดยไม่รู้ว่าผู้ตอบ ท าตามท่ีพูดจริงหรือไม่ 

2. แน่ใจว่าข้อมูลตรงความเป็นจริง เพราะ
ผู้ตอบเข้าใจค าถามดี 

2. ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน เพราะผู้สัมภาษณ์มี
ทักษะไม่เท่ากันและอารมณ์ไม่คงท่ี  

3. การสังเกตท่าทางประกอบท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้ตอบคิดอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ 

3. คุณภาพของพนักงานสัมภาษณ์ การใช้
พนักงานสัมภาษณ์หลายคน ท าให้ข้อมูลมีความ
ผันแปรมาก เพราะพนักงานมีทักษะและความ
ช านาญไม่เท่ากัน บางคนได้ข้อมูลละเอียดลึกซ้ึง 
บางคนไม่ได้รายละเอียด 

4. การพูดคุยมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวิธีอ่ืนๆ 
สามารถดัดแปลงและแก้ไขค าถามจนกว่า
ผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 

4. ควบคุมการสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งการสัมภาษณ์
ในช่วงแรกๆ อาจได้ข้อมูลไม่เท่ากับช่วงต่อๆมา 

5. เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง สามารถท า
ให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ถ้ามี
ความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทันที 
 

5. การบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและการอัด
เทปมีผลต่อคุณภาพของข้อมูล การบันทึก 
บางครั้งจ าไม่ได้ เพราะต้องจ ามาจดทีหลัง แต่การ
อัดเทป ท าให้ผู้ตอบอึดอัดไม่เป็นธรรมชาติ  

ที่มา: กรแก้ว  จันทภาษา (2550); สุมาลี ไชยศุภรากุล (2558) 
 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ซึ่งนับเป็นเทคนิคการ
สัมภาษณ์ที่นิยมในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการถามโดยผู้สัมภาษณ์ตั้งค าถาม เพ่ือท าความเข้าใจ
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ภูมิหลัง ทัศนคติและพฤติกรรมในทัศนะของผู้ถูกสัมภาษณ์ (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558, น. 222)
รวมถึงเป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน (กรแก้ว  จันทภาษา 2550) 

อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)โดย
ก าหนดประเด็นค าถามหรือหัวข้อในการสัมภาษณ์อย่างหลวมๆไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง แต่อาจมี
การปรับแก้ไข เช่น ถ้อยค าในภายหลังเพ่ือให้เหมาะแก่การสัมภาษณ์มากท่ีสุด ซึ่งเหตุที่ผู้วิจัยเลือกการ
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการถาม สามารถหยั่งรู้ข้อมูลรวมถึง
เป็นประโยชน์ในการส ารวจมุมมอง ทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อสิ่ งต่างๆ (Van Teijlingen, 
2014) 

ส าหรับการเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
หรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจาก 
ประการแรก การสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน 
ประการที่สอง ช่วยให้ผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมข้อมูลจากผู้ที่เคยศึกษาประเด็นการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ด้วยวิธีอ่ืนๆ ประการที่สาม ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม
มาและดูร่องรอยอ่ืนๆที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วย “ค าพูด” (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2559, น. 27) ประการที่สี่ การสัมภาษณ์เชิงลึกนับว่าเหมาะกับ
การศึกษาหรือค้นหาประเด็นใหม่ๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การศึกษาประเด็นการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นประเด็นใหม่ในเมืองไทยเช่นกัน เนื่องจากยังมีผู้ศึกษาที่ไม่มากนัก 
(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553, น. 79)  ประการที่ห้า การสัมภาษณ์เชิงลึกนับเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถท าความเข้าใจความหมายหรือกระบวนการของปรากฏการณ์รวมถึงประการที่หก ยังช่วยให้
ผู้วิจัยตรวจสอบหรือหาค าอธิบายส าหรับข้อค้นพบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณ(ชาย โพธิสิตา , 2550) และประการสุดท้าย เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เนื่องจากวิธีดังกล่าว เหมาะส าหรับการต้องการข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในลักษณะข้อมูลที่เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม พร้อมทั้งสาเหตุหรือปัจจัยที่
มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกเช่นนั้น (พิสณุ ฟองศรี, 2552, น. 266)      

การสังเกต 
การสังเกต หมายถึง วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสังเกต

ผู้เข้าร่วม รวมถึงการสังเกตการณ์บางครั้ง นับเป็นวิธีเสริมเพ่ือยืนยันผลการวิจัย (Jamshed, 2014) 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจ ากัด ซึ่งอย่างไรก็ตามการเลือกสังเกตเป็น

เครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจ ากัดตามที่ ประวิต เอราวรรณ์ (ม.ป.ป.) กล่าว
ไว้ดังตารางที3่.2 
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ตารางที่ 3.2 การพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของการเลือกแบบสังเกต 
 ข้อดี  ข้อจ ากัด 
1. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมมากกว่า 
ข้อมูลที่เป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ 

1. ผู้ที่สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ 
ถูกสังเกตได้ 

2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้อื่นที่ 
ไม่ใช่ผู้ถูกสังเกตได้ 

2. ผู้สังเกตต้องใช้เวลารอคอยนาน 

3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์ 3. หากมีผู้สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน 
4. สามารถเลือกสังเกตได้อย่างเฉพาะเจาะจง 4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่ง สังเกต

ไปเฉพาะที่ใดท่ีหนึ่ง 
ที่มา: ประวิต เอราวรรณ์ (ม.ป.ป.) 
 
 ทั้งนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยยังได้มีการเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตด้วย
ดังเหตุผลต่อไปนี้ 

เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant) 
ด้วย เนื่องจาก ผู้วิจัยต้องการเข้าใจสภาพบริบทที่ได้ศึกษาให้มากยิ่งขึ้นผ่านการได้เข้าร่วมการท า
กิจกรรมในพ้ืนที่จริงในการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบกับข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์จากฝั่ ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการ
ตรวจสอบความเป็นจริงในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นับเป็นรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลที่มีข้อดีในการใช้ร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวิธีอ่ืนๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่าง
ละเอียดและช่วยให้สามารถท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล รวมถึงมีโอกาสในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมคุณภาพในการเก็บรวบรวมและตีความข้อมูล 
อีกท้ังช่วยในการพัฒนาค าถามหรือสมมติฐานใหม่ๆในการวิจัย (Kawulich, 2005) 

ทางด้านการสังเกตโดยตรง (Participant Observation) เหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ด้วย เนื่องจาก 
บางประเด็นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
นั้นๆ ไม่สามารถอธิบายหรือให้ค าตอบได้ ผู้วิจัยจึงต้องท าการสังเกตเองจากการได้อยู่ในสถานการณ์
จริงและรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัส ซึ่งอย่างไรก็ตามการสังเกตการด้วยวิธีนี้  แม้จะไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การศึกษา แต่การสังเกตโดยตรงนับมีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ ใน
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเช่นกันในการน ามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
อ่ืนๆ (Kawulich, 2012) ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกการสังเกตโดยตรงในประเภทของการ
เข้าไปร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) เนื่องจากในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้วิจัย
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในกรณีที่จะขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังเกตการณ์ใน
ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยตั้งไว้จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการรวมถึงนักท่องเที่ยว ฉะนั้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ถูกสังเกตจะรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกตอยู่ (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2552) ซึ่งทั้งนี้ผู้วิจัยไม่
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สามารถเลือกใช้การสังเกตการณ์แบบสมบูรณ์ได้  (complete Participant) เพราะกลุ่มผู้ถูกสังเกต
บางส่วนนับว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการสัมภาษณ์งานวิจัยในครั้งนี้ 

นอกจากนี้การสังเกตโดยอ้อม (Non-Participant Observation) เหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ด้วย 
เนื่องจาก ด้วยระยะเวลาการสัมภาษณ์ที่มีจ ากัดบางประเด็น รวมถึงบางแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม จึงได้มีการศึกษาจากแผ่นพับที่มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนั้นๆได้แจกให้หรือข้อมูลต่างๆที่ได้ติดไว้ภายในบอร์ดของแหล่งท่องเที่ยว แล้วน ามา
วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามการสังเกตโดยอ้อมนับว่ามีข้อดีคือสามารถสังเกตได้ซ้ าๆ
หลายครั้ง ขจัดความล าเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่
หากสังเกตโดยตรงอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ (ประวัต เอราวรรณ์, ม.ป.ป.) 

หลักการสังเกต 
หลักการสังเกต การสังเกตท่ีดีจะต้องมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552) 
ประการแรก ก าหนดสิ่งที่จะดูด้วยการมีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง จ ากัดการสังเกตเฉพาะ

เป็นเรื่องๆ 
ประการที่สอง วิธีการสังเกตต้องเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีการวางแผนการสังเกตไว้

อย่างเป็นระบบ 
ประการที่สาม ต้องจดบันทึกผลการสังเกตทันที หรือโดยเร็วที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงความคิดเห็น

และความเชื่อของผู้สังเกตที่จะมีอิทธิพล ท าให้ข้อมูลบิดเบือนจากความจริงไปได้ 
ประการที่สี่ ผู้สังเกตต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่สังเกต จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
ประการที่ห้า ต้องสังเกตด้วยความพินิจพิเคราะห์ สามารถมองเห็นรายละเอียดของเรื่องที่

สังเกตได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงผิวเผินหรือลักษณะภายนอกเท่านั้น  
 

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 

ในส่วนของวิธีการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยจะมีการกล่าวถึง  1) ประชากร ซึ่ งประกอบด้วย 
ความหมายของประชากร หลักการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์และกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา  
2) กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของกลุ่มตัวอย่าง หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา อีกทั้งหลักการในการก าหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการวิจัย 3) การ
เลือกพ้ืนที่ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาและเหตุผลที่ผู้วิจัย
เลือกพ้ืนที่คือ จังหวัดเชียงใหม่มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

 
3.4.1 ประชากร (Population) 
ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยทั้งหมดของสิ่งที่ เราต้องการศึกษา ซึ่งอาจเป็น

บุคคล องค์กร ประเทศ สัตว์ พืช หรือสิ่งของใดๆ (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558, น. 129) 
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โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการพิจารณาในการเลือกกลุ่มประชากรตามหลักการการ
เลือกผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูล ตามที่ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์
ควรเป็นผู้รู้หรือมีประสบการณ์ตรง เพราะผู้วิจัยต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจาก ผู้วิจัยต้องการทราบความ
คิดเห็นของกลุ่มคนที่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)   
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  หมายถึง ส่วนหนึ่งหรือหน่วยย่อยของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมา

ศึกษาแทนที่จะศึกษาจากประชากรทั้งหมด (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558, น. 131) นอกจากนี้ผลวิจัย
การอ้างอิงประชากรทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องเป็นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552, น. 120)  

อย่างไรก็ตาม สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2554) ได้กล่าวว่าการเลือกตัวอย่างจะต้องมีการ
ตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องท าการคัดเลือกตัวบุคคล เพราะ
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ร่วมวิจัย ฉะนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2 แบบ 

แบบแรก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวัดและรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่

น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวัด ผู้วิจัยได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีคือ วัดนั้นๆต้องมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยผู้วิจัยจะมีการรีวิว ชื่อเสียงและ
ความนิยมจากการทบทวนงานวิจัยและการศึกษาตามเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็ปไซด์ tripadvisor, 
ข้อมูลการรีวิวต่างๆจาก Pantip รวมถึงเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขณะที่การเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบรีสอร์ท ผู้วิจัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เลือกคือ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ต้องมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลายและพอมีชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านการศึกษา
ตามเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็ปไซด์ tripadvisor, ข้อมูลการรีวิวต่างๆจาก Pantip รวมถึงเว็ปไซด์
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในประเทศไทย นับว่า ยังไม่ทราบดีว่า กิจกรรมไหนที่ตนมีอยู่ สามารถตีความได้ว่า คือ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้น าความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2 ที่มีการระบุ
หรือตีความถึงว่า กิจกรรมอันไหนเข้าข่ายของการเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาพิจารณา และ
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะมีการโทรไปสอบถามแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทนั้นๆอีกครั้ง เพ่ือสอบถาม
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ว่า ณ ปัจจุบันยังมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนั้นๆอยู่หรือไม่ เพราะหากยังมีอยู่ ผู้วิจัยจะเลือกพ้ืนที่นั้นๆ
ในการศึกษา เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้  

หลังจากที่ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่การศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้ โดย
พิจารณาจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความน่าสนใจเป็นหลัก หลังจากนั้นการเลือกบุคคลใน
การศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะมีการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม คือ 1) ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่มีประสบการณ์ในการ
ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยตรง หรือพอที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ ผ่านการ
โทรไปสอบถามยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึง ชื่อของบุคคลที่จะสามารถให้ความรู้ได้ เพ่ือ
ผู้วิจัยจะได้ท าหนังสือขออนุเคราะห์ในการขอเข้าสัมภาษณ์ 2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยจะมีการโทรไปสอบถามยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามถึงชื่อของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ เพ่ือจะได้สัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้โดยตรง 
 

แบบที่สอง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโดยบังเอิญ (accidental sampling) 
หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มีการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโดยบังเอิญ (accidental 
sampling) หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) กับกลุ่มตัวอย่างใน
ส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในส่วน
ของวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ในการลงภาคสนามในครั้งนี้ ทางแหล่งท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ไม่สามารถจัดเตรียมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายไว้ให้ได้ เมื่อลงภาคสนาม หากผู้วิจัยพบเจอ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการแนะน าตัวเองและขอเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ กล่าวได้ว่า ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 
กลุ่มในการศึกษา ได้แก่ 

กลุ่มที่1 กลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของวัดและรีสอร์ท โดยในส่วนของวัด ผู้วิจัยได้ศึกษาจ านวน 5 คน โดยใช้
รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ PR ขณะที่ในส่วนของรีสอร์ท ผู้วิจัยได้ศึกษาจ านวน 10 คน โดยใช้รหัสแทน
กลุ่มตัวอย่างคือ NP 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ ส านักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน โดยใช้รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ ST 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในส่วนของวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของวัด ผู้วิจัยได้ศึกษาจ านวน 23 คน 
โดยใช้รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ TR ขณะที่ในส่วนของรีสอร์ท ผู้วิจัยได้ศึกษาจ านวน 6 คน โดยใช้รหัส
แทนกลุ่มตัวอย่างคือ RS  
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โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการแบ่งตัวเลขของการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณาในเรื่องความ
อ่ิมตัวของข้อมูล ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างไปเรื่อยๆจนข้อมูลเริ่มเกิดการ
ซ้ าหรืออ่ิมตัว ผู้วิจัยจึงมีการหยุดจ านวนกลุ่มตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งหลักการของการอ่ิมตัวผู้วิจัยจะ
มีการกล่าวถึงในย่อหน้าถัดไป 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิคการผสมผสานแบบสามเส้า เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล  อีกทั้งได้มีการ
พิจารณาหลักการในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และ
คณะ (2559) กล่าวว่า สามารถพิจารณาจากแนวทางของระเบียบวิธีการวิจัยหรือแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีหลักการ (Rules of Thumb) ตามแนวทางของ Nastasi and Schensul ดัง
ตารางที3่.4 และ3.5 ต่อไปนี้ (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ, 2559, น. 41-42) 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงถึงหลักการในการก าหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย หลักการ 
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
ชาติพรรณวรรณนา (Ethnography) หรือ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

ประมาณ 20 – 30 บุคคล โดยจะพิจารณาถึงความ 
อ่ิมตัวของข้อมูล โดยสามารถใช้ขนาดที่น้อยกว่าหลัก 
การได้ หากข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัวแล้ว 

ที่มา: ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ (2559อ้างในถึง Nastasi and Schensul) 
 
ตารางที่ 3.4 หลักการในการก าหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการ 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Interviewing key informants) และ/ 
หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interviews) 

สัมภาษณ์ประมาณ 5 - 30 บุคคล 

ที่มา: ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ (2559อ้างในถึง Nastasi and Schensul) 
 

จากงานวิจัยข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ืองานวิจัยเชิงคุณภาพควร
ก าหนดประมาณ 20-30 ตัวอย่างจึงเพียงพอต่อการศึกษาและที่ส าคัญต้องค านึงถึงการอ่ิมตัวของ
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

การพิจารณาขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น  กล่าวได้ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว 
กล่าวคือ ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการและระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน
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วิจัย จึงมีข้อควรพิจารณาในการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย 2 ประการ (ประไพพิมพ์ สุธีวสิน
นนท์และคณะ, 2559, น. 42) 

ประการแรก ความอ่ิมตัวของข้อมูล  (Data Saturation) มีข้อควรพิจารณาว่า “ขนาด 
ตัวอย่างในการวิจัยถึงจุดอ่ิมตัวของข้อมูลหรือยัง หมายถึงการหาข้อสรุปการวิจัยโดยขนาดตัวอย่าง
ดังกล่าวไม่มีอะไรเหลือให้เรียนรู้ได้อีกต่อไป (Nothing left to learn) ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลแล้ว
พบความซ้ าซ้อน (Redundancy)ของข้อมูล 

ประการที่สอง ความพอเพียงของข้อมูล (Data Sufficiency) มีข้อควรพิจารณาว่า “ขนาด
ตัวอย่างมีขนาดมากพอในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงภายในประชากร เป้าหมายการวิจัย
หรือไม่ กล่าวคือ ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น มีขนาดใหญ่มากพอในการประเมินหา
รูปแบบหรือข้อสรุปที่น่าสนใจ ในการวิจัยจากประชากรเป้าหมายที่มีความหลากหลายหรือมีความ
แปรผัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ขนาดตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งจะท า
ให้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และในขณะเดียวกันไม่ควรมีขนาดเล็กจนไม่สามารถไปถึงจุดที่ข้อมูล
อ่ิมตัว (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ, 2559, น. 42) 

 
3.4.3 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 
การเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา กล่าวได้ว่า ในการคัดเลือกพ้ืนที่อย่างมีจุดมุ่งหมายควรเลือก

กรณีศึกษาดีที่สุด (The Best) ของปรากฏการณ์และพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยมองเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งอาจ
เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องหรือในประสบการณ์นั้นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ศึกษา 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) ส่วนสุพรรณี ไชยอ าพร (2552)  ได้กล่าวว่า ในการเลือกพ้ืนที่อาศัย
หลักเกณฑ์ในการเลือก 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์แรก การปรากฏตัวของปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่นั้น หลักเกณฑ์ที่สองคือ ความเป็นไปได้ของการศึกษา โดยเฉพาะภาคสนาม ซึ่งจะ
เกี่ยวพันกับ ขนาดพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยไม่ควรเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่มีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากผู้วิจัย
จะต้องศึกษาบริบทต่างๆโดยสัมภาษณ์เจาะลึก จึงควรตรวจทานข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายวิธี 
หลายเวลา หลายสถานที่และหลากหลายมุมมอง ซึ่งต้องสามารถเข้าถึงความหมายและทัศนะคนใน 
ซึ่งทั้งหมดต้องเกิดในสภาพธรรมชาติที่มีบรรยากาศความคุ้นเคยผูกพัน หรือการสร้างความสัมพันธ์ 
(Rapport) สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลา ดังนั้นการเลือกพ้ืนที่ใหญ่มากย่อมจะเก็บข้อมูลและท า
ความคุน้เคย ท าความเข้าใจได้ (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552, น. 283)   

ส าหรับสาเหตุที่ผู้วิจัย ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ 
เนื่องจาก ประการแรก ในประเทศไทย หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท ยัง
ไม่ได้มีการจัดท าอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนมากสถานที่ทางวัดจะมีความพร้อมมากกว่ารีสอร์ท 
เช่น ในเรื่องบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว ฉะนั้นหากจะท าความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ จึงจ าเป็นต้องศึกษาในส่วนของสถานที่วัดด้วยเช่นกัน ซึ่งเหตุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาวัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนิยมเดินทางมา 
ติด 1 ใน 3 ล าดับแรกในประเทศไทย รวมถึงมีจ านวนวัดที่มีการเปิดเป็นศูนย์สมาธินานาชาติ 
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(International Meditation) มากที่สุดในประเทศไทย (ชื่นนภา  นิลสนธิ, 2559) และสถานที่วัดใน
จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประเทศไทยในการเปิดสอนคอร์สการท าสมาธิ
วิปัสสนาที่ให้การสอนในภาษาอังกฤษ (Maćkowiak, 2018) ประการที่สอง ศูนย์สมาธินานาชาติ 
(International Meditation) ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายแห่งที่มีชื่อเสียง พระอาจารย์ได้มี
การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์สมาธิไว้ที่ต่างประเทศ รวมถึงมีการเดินทางไปสอนนักท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ 
เช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง เจ้าอาวาสหลวงปู่ท่อง ได้มีการสร้างศูนย์เครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศอิสราเอล เม็กซิโก แคนาดา เยอรมนี ส่วนวัดถ้ าดอยโตน พระอาจารย์นาวี เจ้าอาวาสวัดถ้ า
ดอยโตน ได้มีการเดินทางไปสอนนักท่องเที่ยวในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา (Schedneck, 
2016) ประการที่สามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น การปฏิบัติธรรม เนสัชชิกที่ทางรีสอร์ทได้มีการจัด
ให้นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้มาเข้าร่วม รวมถึงการล้างพิษทางอารมณ์ในประเทศไทยแทบจะยัง
ไม่ค่อยพบเห็น แต่ทั้งนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีรีสอร์ทที่ให้บริการในการกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาครั้งนี้  ประการที่สี่ กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณนับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการท าให้จิตใจให้สงบ นิ่ง มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น หลังจากได้ท า
กิจกรรม ซึ่งในเรื่องของสถานที่ในการท ากิจกรรมนับว่ามีความส าคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การท ากิจกรรม ที่จ าเป็นต้องมีความเงียบ มีต้นไม้ที่ร่มรื่น อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งอย่างไร
ก็ตามจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชื่นชอบ เนื่องจากมีพ้ืนที่ชนบท
ที่สวยงาม (Clonch, 2007) มีเทือกเขาที่งดงามรวมถึงสถานที่หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัด
พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท าสมาธิต่าง
ชื่นชอบและมองว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรม (Schedneck, 2013) 

ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าว จึงนับว่าจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีปัจจัยที่เอ้ือต่อการศึกษาในเชิง
ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและมีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถเก็บข้อมูล
ได้ง่าย ส าหรับการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยตั้งไว้  

ส าหรับ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 12 แห่ง 
โดยแบ่งออกเป็นในส่วนของวัด 5 แห่ง และรีสอร์ทจ านวน 7 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนของวัด 5 แห่ง ที่ผู้วิจัย
เลือกศึกษา ได้แก่ 1) วัดร่ าเปิง (ตโปทารา) 2) วัดพระธาตุศรีจอมทอง 3) วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร 4) วัดถ้ าดอยโตน 5) วัดอุโมงค์ ซึ่งวัดทั้ง 5 นับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาที่ส าคัญของ
ประเทศไทย และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการรวบรวมไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่
ส าคัญ (ชื่นนภา  นิลสนธิ, 2559) ขณะที่รีสอร์ทจ านวน 7 แห่งที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ 1)  จีรัง เฮลธ์ 
วิลเลจ รีสอร์ท 2) เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท 3) อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท 4) เต๋า การ์เด้น  
รีสอร์ท สุขภาพ 5) นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา 6) โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ 7) มาลา ธารา อีโค  
รสีอร์ท 
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3.5 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
 

ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ จ านวน 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
การเตรียมการสัมภาษณ์ ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ ขั้นสัมภาษณ์ ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 82-84) 

ขั้นตอนแรก ขั้นการเตรียมการสัมภาษณ์  
กลุ่มแรก ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หลังจากที่

ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจ านวน 12 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย วัดจ านวน 5 แห่ง และรีสอร์ทจ านวน 7 แห่ง 
ผู้วิจัยจะมีการโทรติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือท าการขออนุญาตในการสัมภาษณ์และ
ขอชื่อผู้ให้สัมภาษณ์รวมถึงวันและเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวกในการนัดหมาย อีกทั้งเบอร์โทรที่
สะดวกในการที่ผู้วิจัยสามารถติดต่อกลับได้ 

หลังจากนั้นผู้วิจัยจะมีการท าเรื่องขอหนังสือจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒน 
บริหารศาสตร์ไปถึงหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผ่านช่องทางที่ผู้ให้
สัมภาษณ์สะดวก เช่น ทางE-mail Address หรือทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแนบเอกสารค าชี้แจงและ
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยและคอยโทรสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือและแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยได้ส่งไป ก่อนท าการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 

นอกจากนี้ ในขั้นการเตรียมการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า รวมถึง
เตรียมอุปกรณ์จดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และก าหนดเวลาในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม 
โดยส าหรับระยะเวลาในการสัมภาษณ์ แต่ละสถานที่ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีศึกษา
หลักการจาก Nastasi and Schensul (2005) ซึ่งได้มีการแบ่งจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ตามระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ ดังตารางที3่.5 

 
ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ตามระยะเวลาในการสัมภาษณ์  

จ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 1 ท่าน 
10 1 – 2 ชั่วโมง 
20 30 นาที – 1 ชั่วโมง 
30 20 – 40 นาที 

ที่มา: Nastasi & Schensul(2005) 
 
 



 71 

กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื่องจากกลุ่มนี้ผู้วิจัยได้มีการโทรไปแนะน าตัวเบื้องต้นและท าการขออนุญาตในการเข้า
สัมภาษณ์โดยมีการนัดหมายวันและเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก  

กลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในส่วนของวัด 
ผู้วิจัยจะมีการอีเมลไปหาทางวัดเพ่ือขออนุญาตในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ ซึ่งบางวัดจะมีการจัดเตรียมนักท่องเที่ยวให้ แต่หากวัดใดไม่มีการจัดเตรียม
นักท่องเที่ยวให้ ในวันนัดสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมี
การใช้วิธีในการหากเจอนักท่องเที่ยวท่านใด จะมีการแนะน าตัวเบื้องต้นและท าการขออนุญาต
สัมภาษณ์ ในขณะที่ฝั่งของทางรีสอร์ท ทางผู้วิจัยเน้นเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท ากิจกรรม
ปฏิบัติธรรมในรีสอร์ท ซึ่งรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่มีแห่งเดียวที่ให้บริการเรื่องการปฏิบัติธรรมใน
ลักษณะคล้ายกับวัด คือ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งผู้วิจัยจะมีการดูตารางวันที่มีการปฏิบัติธรรม
จากเว็ปไซด์ของรีสอร์ท เพื่อท าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการขออนุญาตสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตามในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้วิจัยจะมีการการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า รวมถึงเตรียมอุปกรณ์
จดบันทึกให้เหมาะสมเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

ขั้นตอนที่สอง ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์  
ในการลงภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพบเจอกับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะพยายามสร้าง
บรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเองด้วยการสนทนาทักทายด้วยอัธยาศัยอันดี และก่อนท าการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะมีการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกข้อมูลและการใช้เครื่องบันทึกเสียง (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2556) 

ขั้นตอนที่สาม ขั้นสัมภาษณ์  
ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับศักยภาพของ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงขั้นสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการค านึงถึง
ในเรื่องของ 1) การใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจง่าย 2) การเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจฟังและพยายามป้อนค าถามให้
เหมาะสมกับจังหวะของผู้ให้สัมภาษณ์ 3) การท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าเรื่องที่จะเปิดเผยระหว่างการ
สัมภาษณ์เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัว เพ่ือที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆ 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2556)  
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ขั้นตอนที่สี่ ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์  
ภาคหลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการน าผลสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือรวบรวมข้อมูลใน

การตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อในงานวิจัย และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ผลการศึกษา การ
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) 

 

3.6 ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
 
การพิจารณาค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 

94-95) 
ประการแรก ระบุค าถามให้ชัดเจน เพราะจุดมุ่งหมายของการใช้แบบสัมภาษณ์นี้เพ่ือให้

เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ไม่ว่าใครเป็นผู้ให้สมภาษณ์และใครเป็นผู้ให้ข้อมูล  
ประการที่สอง ถามตามล าดับค าถามที่ระบุไว้ในแบบสัมภาษณ์และถามทุกค าถาม ซึ่งอย่างไร

ก็ตามบางครั้งผู้สัมภาษณ์ต้องถามค าถามหลายข้อเพ่ือให้ได้ค าตอบเดียว เพราะค าถามแรกๆไม่
สามารถท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้สัมภาษณ์ไม่จ าเป็นต้องถามเรียงล าดับค าถาม 
อาจสนทนาทั่วไปเพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการข้อมูลอะไร 

ประการที่สาม ค าถามควรเป็นข้อความง่ายๆ ไม่มีค าปฏิเสธซ้ าในข้อเดียวกัน ซึ่งจะท าให้
ผู้ตอบงง 

ประการที่สี่ อย่าใช้ค าถามน า ผู้สัมภาษณ์ที่ยังไม่ช านาญและไม่อดทนในการสัมภาษณ์มักใช้
ค าถามน าหรือแนะน าค าตอบตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการวิจัย การตั้งค าถามจึงควรตั้งกลางๆ 

ประการที่ห้า ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจหรือเข้าใจค าถามผิด ผู้สัมภาษณ์ควรถามซ้ าอีกครั้ง
ตามที่เขียนไว้ในแบบสัมภาษณ์ แล้วให้โอกาสผู้ให้สัมภาษณ์ตอบอีกครั้ง โดยทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ให้
สัมภาษณ์ต้องใช้เวลาคิด อย่าเร่งค าตอบ ถ้ายังไม่ได้ค าตอบควรเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในค าถามเพียง
เล็กน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงถ้อยค านี้ควรท าเมื่อไม่มีหนทางที่ดีกว่าแล้ว ถ้อยค าท่ีเปลี่ยนควรเขียนไว้
ในแบบสัมภาษณ์ด้วย เพ่ือต้องการทราบว่ามีใครบ้างที่ตอบค าถามที่แก้ไขถ้อยค าใหม่และถ้อยค าที่
แก้ไขนั้นคืออะไร 

ประการที่หก ควรเรียงค าถามให้มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่ เพื่อให้แนวความคิดของผู้ตอบ
ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน 

ประการที่เจ็ด อย่าใส่ค าตอบลงไปเอง (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 94) 
 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ พัฒนาข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 

Question) โดยพัฒนาข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยชุดแรกเป็น แบบ
สัมภาษณ์ท่ีใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ชุดที่สองเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่
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เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและชุดที่สามเป็นแบบสัมภาษณ์
ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง 
ส่วนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณ 
ส่วนที่ 3 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส่วนที่ 4 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 
ส่วนที่ 5 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
2) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 4
ส่วน  

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ถิ่นฐานที่อาศัย ณ ปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส่วนที่ 3 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 
ส่วนที่ 4 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
3) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง 
ส่วนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
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3.7 การทดสอบแบบสัมภาษณ์ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ส าหรับงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบข้อค าถามศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบและสร้างแบบสัมภาษณ์โดยน าผลของขั้นตอนที่  1 
มาสร้างแบบสัมภาษณ์  ก าหนดเนื้อหาขอบเขตสาระเพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์ ให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยน าแบบร่างสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและข้อบกพร่อง จากนั้นท าการปรับปรุง แก้ไข แบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์  

ขั้นตอนที่สาม ผู้วิจัยได้น า เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
คุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง ประมาณ 3-5 คน ก่อนลงภาคสนามจริง ซึ่งการทดสอบ 
หมายถึง การพิจารณาว่าขั้นการวางแผนเป็นไปตามที่นักวิจัยคาดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการทดสอบ
นับว่าช่วยให้ผู้วิจัยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์และปัญหาเรื่องการอคติ เพราะ 1) สามารถช่วยให้
ผู้วิจัยทราบว่า ค าถามเกิดความงงงวยหรือยากเกินไปหรือไม่ 2) ผู้วิจัยสามารถจับเวลาในการให้
สัมภาษณ์และน ามาพิจารณาได้ว่า ข้อค าถามสัมภาษณ์ทั้งหมด สมเหตุสมผลกับเวลาหรือไม่ 3) ผู้วิจัย
สามารถปรับแก้หรือยกเลิ กค าถามที่ มี ความคลุม เครือ  รวมถึ งตัดค าถามที่ ไม่ จ า เป็ นทิ้ ง  
4) ผู้วิจัยสามารถประเมินได้ว่าค าถามสัมภาษณ์ตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ 5) ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบ
ค าถามสัมภาษณ์ทุกข้อ 6) ผู้วิจัยสามารถเปลี่ยนค า หรือปรับค าให้สั้นลง ส าหรับค าถามที่ไม่ได้รับ
ค าตอบตามที่ผู้วิจัยได้คาดหวังไว้ (Chenail, 2011, p. 257) 

ขั้นตอนที่สี่ หากการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ได้ ผู้วิจัยจึงน าเก็บกับ
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จริง 

 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง 
มักไม่ใช่สถิติช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีกว้างขว้าง 
สามารถสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ (สุภางค์ จันทวานิช , 2556, น. 130-131) นอกจากนี้  
สุพรรณี ไชยอ าพร (2552) ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพว่า เป็นกิจกรรม
ในการเลือกแนวคิดทฤษฎีมาสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ ท าการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูล หา
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ความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ เชื่อมโยงความเกี่ยวกันหรือความสัมพันธ์ ตีความและการสร้าง
ข้อสรุป 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เนื่องจากเป็นวิธีการใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ อีกทั้งเป็น
วิธีการที่มีระบบและใช้อธิบายปรากฏการณ์ (Schreier, 2012) รวมถึงในการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่  ซึ่งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจะช่วยให้สามารถลดขนาดของข้อมูลลงในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ (Elo et al., 2014) รวมถึงช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นเทคนิคที่สามารถดึง
เนื้อหาที่เป็นแก่นสารในการตอบวัตถุประสงค์  

ส าหรับแนวขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ (สุมาลี ไชยศุภรา
กุล, 2558) 

ขั้นตอนแรก การเก็บข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูลใน
แต่ละวัน หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นักวิจัยจะกลับมาเขียนบันทึกอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่
และวิเคราะห์ไปด้วย ในขณะเดียวกันจะมีการวางแผนการเก็บข้อมูลส าหรับวันรุ่งขึ้น ดังนั้น ลักษณะ
และชนิดของข้อมูลอาจปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความรับรู้ที่สะสมเพ่ิมข้ึนในแต่ละวัน 

ขั้นตอนที่สอง การลงรหัสข้อมูล เป็นการจัดหมวดหมู่ แยกประเภทข้อมูล โดยการจ าแนก
ข้อมูลตามประเภทของปรากฏการณ์ แล้วโยงเข้ากับปรากฏการณ์อ่ืนและพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบข้อมูล หลังจากการลงรหัสแยกประเภทแล้ว ให้เปรียบเทียบ
เหตุการณ์ก่อนๆที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มอ่ืนที่ใช้ระบบจ าแนกประเภทเดียวกัน เพ่ือค้นหา
ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆ  

ขั้นตอนที่สี่ สร้างข้อสรุป จากการวิเคราะห์ด้วยการลงรหัสและเปรียบเทียบ นักวิจัยจะต้อง
สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น โดยโยงเข้ากับกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้อธิบายหรือทฤษฎีที่
นักวิจัยต้องการจะสร้างข้ึน  
 

3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย 

จรรยาบรรณในการวิจัยจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องจากใน
กระบวนการ ค้นคว้า วิจัยนั้นนักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือสิ่งไม่มีชีวิต ดังนั้นหากผู้วิจัยขาดความรอบคอบและระมัดระวัง อาจท าให้การวิจัยส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ นอกจากนี้การวิจัยยังมีบทบาทส าคัญต่อการวางแผนและก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่ง
การที่ผลงานวิจัยจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยและคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานวิจัยเป็นส าคัญ ดังนั้นถ้ามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพออกไป อาจ
ส่งผลเสียต่อวงการวิชาการและประเทศชาติได้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) 
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ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 8 เมษายน 2541 สภาวิจัยแห่งชาติ จึงได้ก าหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย”
ขึ้นเพ่ือให้นักวิจัยยึดถือปฏิบัติ และเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของนักวิจัย โดยได้ก าหนด จรรยาบรรณของนักวิจัยไว้ 9 ประการดังต่อไปนี้ 

ประการแรก นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  กล่าวคือ 
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

ประการที่สอง นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด กล่าวคือ นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
และข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายยอมรับกัน  อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและ
เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน ระหว่างด าเนินการ 

ประการที่สาม นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย กล่าวคือ นักวิจัยต้องมี
พ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความช านาญหรือมีประสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหา การวิเคราะห์การ
ตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

ประการที่สี่ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ
สิ่งไม่มีชีวิต กล่าวคือ นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการ
ท างานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม นักวิจัยต้องมี
จิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

ประการที่ห้า นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างวิจัย กล่าวคือ 
นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของเพ่ือน
มนุษย์ โดยต้องถือเป็นภาระหน้าที่ในการอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
และต้องไม่หลอกลวง บีบบังคับ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ประการที่หก นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท า
วิจัย กล่าวคือ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงในทาง  
วิชาการอาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย ต่อ
งานวิจัย 

ประการที่เจ็ด นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ กล่าวคือ นักวิจัยพึง
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง 
และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

ประการที่แปด นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นในทางวิชาการของผู้อ่ืน กล่าวคือ นักวิจัยพึงมี
ใจกว้างพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการ
ของผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง 
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ประการที่เก้า นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ กล่าวคือ นักวิจัยพึงมีจิตส านึก
ที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท างานวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและ
ประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

3.10 งบประมาณที่ใช้ในงานวิจัย 

ตารางที่ 3.5 ตารางสรุปงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย 
รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าใช้สอย  
• ค่ารถในการเดินทางไปลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 10,000 

• ค่าอาหารในช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2,000 
ค่าวัสดุ  

• ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1,000 

• ค่ากระดาษ A4 ส าหรับ Print งาน 2,000 

• ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 200 

• ค่าเข้าเล่ม/ท าปก 4,000 

• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 
รวม 20,200 
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3.11  ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 
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3.12 บทสรุป 

จากงานเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นใน
ส่วนของวัด จ านวน 5 คนและในส่วนของรีสอร์ท จ านวน 10 คน กลุ่มที่สองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ในส่วนของวัด จ านวน 23 คนและนักท่องเที่ยวในส่วนของรีสอร์ท จ านวน 6 คน กลุ่มที่สาม 
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1 คน ส าหรับพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสถานที่ในส่วนของวัด จ านวน 5 สถานที่และในส่วนของรีสอร์ท จ านวน 7 
สถานที่ อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก โดยมีการ
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) รวมถึงได้มีการใช้วิธีการสังเกต
ร่วมด้วย  

ส าหรับการทดสอบแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้น าแบบร่างสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและข้อบกพร่อง จากนั้นท าการปรับปรุง แก้ไข แบบ
สัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์ และมีการน าไป try out ก่อน 3-5 คน ก่อนลงพ้ืนที่เก็บจริง อย่างไรก็
ตามในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้วิจัยเริ่มท าเรื่องของหนังสือจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือขออนุญาต
และความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เมื่อได้รับการอนุญาต จึงด าเนินการติดต่อนัดหมายผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ รวมถึงขณะที่สัมภาษณ์มี
การใช้เครื่องอัดเสียงและการจดบันทึกเพ่ือบันทึกการสนทนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ 
ภายหลังจากการสัมภาษณ์จึงน าผลสัมภาษณ์ที่ได้มาท าการถอดเทปรวบรวมข้อมูลในการตอบ
วัตถุประสงค์แต่ละข้อของงานวิจัยและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Data 
Analysis) เพ่ือน าไปสู่ผลการศึกษา พร้อมทัง้สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 บทน า.... 

งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) และแบบสังเกต ในการศึกษาฝั่งอุปทาน คือ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการศึกษาหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงฝั่งอุปสงค์คือ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่
และมาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย ซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 

อย่างไรก็ตาม ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งสามารถจ าแนกผล
การศึกษาได้ 5 ข้อ คือ 1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่1 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) ผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

ส าหรับผลการศึกษาผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ภายหลังจากบทน าในหัวข้อที่4.1 โดยเริ่มจากหัวข้อที่4.2 กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
3 กลุ่ม โดย 4.2.1 จะกล่าวถึงประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มี
ส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทประกอบไปด้วย
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รายชื่อของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เพศ อายุ ต าแหน่ง 4.2.2 จะกล่าวถึงประวัติของผู้ให้
สัมภาษณ์กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย รายชื่อของหน่วยงานภาครัฐ เพศ อายุ ต าแหน่ง 
และ4.2.3 จะกล่าวถึงประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นฐานที่อาศัย ณ ปัจจุบัน หัวข้อที่4.3 กล่าวถึงผลการศึกษาในฝั่งอุปทาน 
แบ่งออกเป็น 4.3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสี่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ 4.3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หลังจากนั้นเข้าสู่หัวข้อที่ 
4.4 กล่าวถึงผลการศึกษาในฝั่งอุปสงค์ แบ่งออกเป็น 4.4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ถัด
มาเข้าสู่หัวข้อที่ 4.5 กล่าวถึงผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 4.5.1 ผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.5.2 ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวและสุดท้ายหัวข้อที่ 4.6 บทสรุป
ผลงานวิจัย จะกล่าวถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวม 
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ที่มา: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ 

 
องค์ประกอบบทที่ 4 

4.1 บทน า 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
     4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 
      4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ในส่วนหน่วยงานภาครัฐ 
      4.2.3 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในฝั่งอุปทาน 
     4.3.1 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
     4.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ 
     4.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
     4.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัย  
     4.5.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
     4.5.2 สิ่งอ านวยความสะดวก
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในฝั่ง 
อุปสงค์ 
    4.4.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
    4.4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิตวิญญาณ 
    4.4.3 การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 
 
 
 

สรุปบทที่ 4 

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างบทที่สี่ 
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 8 คนและเพศหญิงจ านวน 7 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 จ านวน 6 คน รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 31-40 จ านวน 4 คน ตามด้วย อายุระหว่าง 21-30 จ านวน 2 คน เช่นเดียวกับอายุ
ระหว่าง 51-60 ซึ่งมีจ านวน 2 คนเช่นกัน และท้ายสุด อายุระหว่าง 71-80 มีจ านวน 1 คน ส าหรับ
ต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรีสอร์ท 
จ านวน 3 คน รองลงมาคือ เจ้าอาวาส จ านวน 2 รูป พระอาจารย์ดูแลวิปัสสนา จ านวน 2 รูป 
ต าแหน่ง Operation จ านวน 2 คน และตามด้วย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 1 รูป รองผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
ผู้จัดการฝ่ายขาย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายห้องพักและผู้จัดการเรสซิเดนซ์ จ านวน 1 คน 
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จ านวน 1 คน ต าแหน่งส ารองห้องพัก จ านวน 1 คน ดังตารางที่ 4.1 
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

ID ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

รายชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ เพศ อาย ุ ต าแหน่ง 

พระที่ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (PR)   
1 วัดร่ าเปิง (ตโปทาราม) ชาย 57 เจ้าอาวาส 
2 วัดถ้ าดอยโตน ชาย 50 เจ้าอาวาส 
3 วัดอุโมงค์ ชาย 71 พระอาจารย์ดูแลวิปัสสนา 
4 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ชาย 30 พระอาจารย์ดูแลวิปัสสนา 
5 วัดพระธาตุศรีจอมทอง ชาย 31 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

บุคคลทั่วไปที่ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ(NP) 
6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท หญิง 45 ผู้จัดการฝ่ายขาย 
7 เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท หญิง 25 ส ารองห้องพัก (Reservation) 
8 อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ชาย 35 อาจารยฝ์ึกสอน Fitness 
9 เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ หญิง 38 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

(Sales&Marketing Manager) 
10 นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ชาย 40 operation 
11 โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ ชาย 45 ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายห้องพัก,  

ผู้จัดการเรสซิเดนซ ์
12 มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท หญิง 44 operation 
13 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท หญิง 50 รองผู้บริหาร 
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ID ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

รายชื่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ เพศ อาย ุ ต าแหน่ง 

14 เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท หญิง 45 อาจารยส์อนนั่งสมาธิและโยคะ 
15 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท หญิง 59 อาจารยส์อนปฏิบัติธรรม 

 
4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
หญิงจ านวน 1 คน โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ส าหรับต าแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ ณ ปัจจุบัน คือ 
นักวิชาการศาสนาช านาญการ ดังตารางที่ 4.2 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ 
ID ผู้ให้

สัมภาษณ์ 
หน่วยงานภาครัฐ เพศ อาย ุ ต าแหน่ง 

หน่วยงานภาครัฐ (ST)  
1 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ หญิง 40 นักวิชาการศาสนาช านาญการ 

 
4.2.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

เชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 25 คน และเพศชายจ านวน 4 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 
จ านวน 10 คน รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51-60 จ านวน 8 คน ถัดมาคือ อายุระหว่าง 31-40 จ านวน  
5 คน ตามด้วย อายุระหว่าง 21-30 จ านวน 4 คน และท้ายสุด อายุระหว่าง 61-70 จ านวน 1 คน 
เช่นเดียวกับอายุระหว่าง 71-80 ซึ่งมีจ านวน 1 คน ส าหรับอาชีพ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน 
จ านวน 10 คน รองลงมาคือ อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว (เป็นเจ้าของกิจการ) จ านวน 5 คน ถัดมาคือ 
อาชีพค้าขาย จ านวน 4 คนเช่นเดียวกับอาชีพพนักงานในบริษัทเอกชน ซึ่งมีจ านวน 4 คน ตามด้วย
อาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน และท้ายสุดคือ อาชีพรับจ้างอิสระ จ านวน 1 คน 
เช่นเดียวกับอาชีพพนักงานหน่วยงานราชการ ซึ่งมีจ านวน 1 คน และอาชีพพยาบาล ซึ่งมีจ านวน 1 
คน ส่วนถิ่นฐานที่อาศัยณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 16 คน รองลงมาคือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ถัดมาคือ จังหวัดล าปาง จ านวน 2 คน ตามด้วยจังหวัด
ขอนแก่นจ านวน 1 คนและ ณ ปัจจุบัน อาศัยอยู่ฮ่องกงจ านวน 1 คน  ดังตารางที่ 4.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จงัหวัดเชียงใหม่  

ID ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นฐานที่อาศัย ณ 
ปัจจุบนั 

กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณภายในวัด (TR) 
1 หญิง 49 ปริญญาตร ี ธุรกิจส่วนตัว เชียงใหม ่
2 หญิง 52 ปริญญาตร ี ธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพ 
3 หญิง 41 ปริญญาตร ี ท างานในต าแหน่งบริหาร

การเงิน บริษัทเอกชน 
ฮ่องกง 

4 หญิง 41 ปริญญาตร ี ท างานในต าแหน่งบัญชี 
บริษัทเอกชน 

เชียงใหม ่

5 หญิง 36 ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
6 หญิง 41 ปริญญาตร ี ท างานในต าแหน่งบัญชี 

บริษัทเอกชน 
กรุงเทพ 

7 หญิง 54 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
8 ชาย 35 ปริญญาตร ี ธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพ 
9 ชาย 44 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน กรุงเทพ 
10 ชาย 58 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
11 หญิง 66 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
12 หญิง 53 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน กรุงเทพ 
13 หญิง 23 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน กรุงเทพ 
14 หญิง 53 ปริญญาตร ี อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
15 หญิง 73 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
16 หญิง 35 ปริญญาตร ี อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
17 หญิง 30 ปริญญาตร ี พยาบาล ขอนแก่น 
18 หญิง 40 ปริญญาตร ี ค้าขาย เชียงใหม ่
19 ชาย 50 ปริญญาตร ี ค้าขาย ล าปาง 
20 หญิง 55 ปริญญาตร ี ค้าขายเสื้อผ้า เชียงใหม ่
21 หญิง 25 ก าลังศึกษาอยู่ปีสี ่ ไม่ได้ท างาน กรุงเทพ 
22 หญิง 23 ก าลังศึกษาปวส ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
23 หญิง 38 จบปวส ธุรกิจส่วนตัว เชียงใหม ่

กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ท (RS) 
24 หญิง 50 ปริญญาตร ี พนักงานบริษัทเอกชน 

ต าแหน่ง บัญช ี
ล าปาง 

25 หญิง 51 ไม่ได้เรียนหนังสือ ค้าขายข้าวราดแกง เชียงใหม ่
26 หญิง 50 ปริญญาตร ี รับจ้างอิสระ กรุงเทพ 
27 หญิง 48 ปริญญาเอก อาจารย์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพ 
28 หญิง 45 ปริญญาโท ธุรกิจส่วนตัว (ให้คนเช่าบ้าน) เชียงใหม ่
29 หญิง 56 ปริญญาตร ี ไม่ได้ท างาน เชียงใหม ่
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4.3 ผลการศึกษาในฝั่งอุปทาน 

4.3.1 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 1) ลักษณะผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว 2) คุณสมบัติของผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว 3) สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณประเด็นผู้น ากิจกรรม

เชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ลักษณะผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว 

  

1. มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณใน
ลักษณะท างานประจ าภายในแหลง่
ท่องเที่ยวหรือไม ่

มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลกัษณะท างานประจ า
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6,NP9,NP11,NP12) = 9 คน 
ไม่มผีู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณในลักษณะท างานประจ า
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (NP7, NP8, NP10) = 3 คน 
 

12 คน 

2. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทีส่อน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีกี่คน 

18 คน (PR5) = 1 คน  
17 คน (PR1) = 1 คน 
5 คน (NP9) = 1 คน 
3 คน (PR3,PR4) = 2 คน 
2 คน (NP6) = 1 คน 
1 คน (PR2, NP11,NP12) = 3 คน 
ไม่มี (NP7, NP8, NP10) = 3 คน 

12 คน 

3. มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณจาก
ภายนอกมาสอนภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือไม ่

มี (NP6, NP7, NP8, NP10,NP11,NP12) = 6 คน 
ไม่มี (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP4) = 6 คน 

12 คน 

4. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจาก
ภายนอกท่ีมาสอนภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีกี่คน 

4 คน (NP6) = 1 คน 
2 คน (NP8, NP11) = 2 คน 
1 คน (NP7,NP10) = 2 คน 
ไม่สามารถระบุได้ (NP12) = 1 คน 
ไม่มี (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP4) = 6 คน 

12 คน 

5. ลักษณะของการที่รีสอร์ทส่วนใหญ่
ไม่มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน

ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีสอนที่อื่นนอกจากรีสอร์ท
นั้นๆ (NP6, NP9, NP10,NP11,NP14) = 5 คน 

6 คน 
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ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ลักษณะท างานประจ าในการสอน
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีโรงเรียนสอนเป็นของ
ตนเอง (NP6) = 1 คน 
รีสอร์ทให้ยืมใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรม (NP6, 
NP10,NP12) = 3 คน 
นักท่องเที่ยวจะหาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาเองมา
จากภายนอกรีสอร์ท (NP12) = 1 คน 
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท างานในลักษณะรับจ้าง
อิสระ (Freelancer) (NP14) = 1 คน 
 

6. คุณสมบตัิของผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ  

มีความรูส้ายปฏิบัติธรรมสงฆ์ (PR1) = 1 คน 
จบนักธรรมชั้นเอก (PR3, PR5) = 2 คน 
ผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ (PR4, PR5, 
NP10) = 3 คน 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ (PR4) = 1 คน 
จบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาท่ีจุฬา (NP15) = 1 
คน 
มีประสบการณส์อนเชิงปฏิบัติธรรม (NP15) = 1 คน 
มีประสบการณส์อนสมาธิขั้นพ้ืนฐานและโยคะหลายปี 
(NP14) = 1 คน 
ผ่านการเรียนคอร์สในเรื่องสมาธิและโยคะที่อินเดยี  
(NP14) = 1 คน 

6 คน 

สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

  

7. สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

เฉพาะชาวไทย (PR1, PR2, PR3, PR4, NP6, NP7, 
NP8, NP10, NP12) = 9 คน 
เฉพาะชาวต่างประเทศ (NP11) = 1 คน  
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (PR5, NP9) = 2 คน 

12 คน 

 
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.4) ดังนี้ 

1. ลักษณะของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ส าหรับลักษณะของผู้น ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 12 สถานที่ พบว่า ยังมีผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าที่น้อย ทั้งในส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท 
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อย่างไรก็ตามหากเป็นสถานที่แบบวัด ซึ่งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจ าเป็นต้องมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ หรือศัพท์ที่ทางวัดใช้คือ “พระวิปัสสนาจารย์” ที่มาก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณที่มากกว่าในสถานที่แบบรีสอร์ทในแต่ละวัน พบว่ามีเพียงแค่ 2 สถานที่ ที่มีผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจ านวนที่มากในการฝึกสอน ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีP่R5 ให้ความคิดเห็นว่า 
 

“พระวิปัสสนาจารย์ที่ให้การสอนแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรม มีประมาณ 12 รูปและจะ
มีแม่ชีที่ท าหน้ารับผิดชอบฝึกสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมในทางด้านการ
เข้ากรรมฐาน ซึ่งจะมีการสาธิตวิธีการนั่ง เดิน กราบในการปฏิบัติธรรม ประมาณ 6 
คน” 

 
ทางด้านวัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะมีพระวิปัสสนาจารย์

ประมาณ 4 รูปที่ฝึกสอนโยคีที่มาปฏิบัติธรรมรวมถึงมีภิกษุณี 1 รูปและแม่ชี 2 คน และพระที่ให้การ
ฝึกสอนสมาธิเบื้องต้นประมาณ 10 รูป” ส่วนวัดอ่ืนๆที่ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่ามี
อาจารย์ที่น้อยมาก ได้แก่ วัดอุโมงค์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “พระวิปัสสนา
จารย์ที่สามารถฝึกสอนแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรมมี 3 รูป โดยสอนชาวไทย 1 รูป สอนชาวต่างชาติ 2 
รูป” วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “พระวิปัสสนา
จารย์ที่ให้การฝึกสอนมีทั้งหมด 3 รูป” และวัดถ้ าดอยโตน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR2 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ทางวัดจะมีพระวิปัสสนาจารย์ที่ฝึกสอนหลัก 1 รูป คือพระอาจารย์นาวี ซึ่งจะคอยสอนทั้ง
ในส่วนของการปฏิบัติธรรมทั้งการนั่งสมาธิ เดินจงกลมและการทดสอบอารมณ์” 

ในขณะที่การให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบรีสอร์ท พบว่า มีเพียงเต๋า การ์
เด้น รีสอร์ท สุขภาพซึ่งมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว ในจ านวนพอสมควร โดย
มากกว่ารีสอร์ทอ่ืน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า 
 

“กิจกรรมโยคะเต้าหยินและซี่กง มีผู้สอนประจ า 4-5 ท่าน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ
เจ้าของ ส่วนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะของคอร์สทางจิตวิญญาณ winter 
Retreat และSummer Retreat จะไม่ได้มีอยู่ตลอด ปีหนึ่งจะมีอย่างละครั้ง แล้ว
เจ้าของจะเดินทางกลับมาสอน เจ้าของจะไม่ได้อยู่ประจ ารีสอร์ทตลอด เพราะมี
เดินทางไปสอนทั่วโลก” 
 
ส่วนรีสอร์ทอ่ืนๆ พบว่า มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะท างานประจ าภายในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณน้อยมาก เนื่องจาก ประการแรก ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ที่ให้การฝึกสอนมีสอนที่อ่ืนนอกจากรีสอร์ทนั้นๆ ประการที่สอง ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การ
ฝึกสอนมีโรงเรียนสอนของตนเอง ประการที่สาม รีสอร์ทให้ยืมใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมเชิงจิต
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วิญญาณ ประการที่สี่ นักท่องเที่ยวจะหาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาเองจากภายนอกรีสอร์ทและ
ประการสุดท้าย ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท างานในลักษณะ
รับจ้างอิสระ (Freelancer) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ดังการให้ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งมีจ านวนผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ประมาณ 2 คน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ให้ความคิดเห็นว่า 
 

“การล้างพิษทางอารมณ์ ที่นี่มีผู้สอนประจ า 2 คน ซึ่งปกติเจ้าของ คุณแป๋ม ก็สอน 
ส่วนการปฏิบัติธรรม ทุกปีเราจะมีการติดต่อกับผู้สอนที่เคยใช้ประจ าอยู่แล้วให้มา
สอน เช่น ในปีหนึ่ง 5 ครั้ง ทีมงานผู้สอนในการปฏิบัติธรรมที่เราติดต่อจะมีประมาณ 
4 คนแต่ถ้าเป็นสมาธิเบื้องต้น โยคะ หากลูกค้าสนใจ สามารถบอกรายละเอียดได้ 
แล้วจะคุยกับผู้สอนให้ ผู้สอนไม่ได้ประจ าอยู่ที่นี่ เนื่องจากมีโรงเรียนของเค้าด้วย แต่
เราติดต่อให้ได้ แล้วเวลาท ากิจกรรมลูกค้าก็ใช้สถานที่รีสอร์ทท ากิจกรรมได้” 
 
ส่วนโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่และมาลา ธารา อีโค รีสอร์ทรวมถึงเดอะภาวนา เชียงใหม่  

รีสอร์ท มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะท างานประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวที่สอนกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ 1 คน เริ่มจากโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP11 ให้ความคิดเห็น
ว่า  

 
“กิจกรรมโยคะจะมีโยคีประจ า 1 ท่าน คือ มร.ดีห์ราช แพทวาล ชาวอินเดีย ส่วน
กิจกรรมเรกิ จะมีเครือข่ายกับผู้สอนชาวต่างชาติ 2 ท่าน ซึ่งพักอยู่เชียงใหม่ โดย
หากลูกค้าสนใจต้องเช็คว่าผู้สอนสะดวกหรือไม่หรือติดลูกค้าอ่ืนอยู่ เพราะผู้สอนมี
สอนหลายที่” 
 
ทางด้าน มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP12 ให้ความคิดเห็นว่า “มาลา 

ธารา อีโค รีสอร์ท มีผู้ที่สอนโยคะเพียงคนเดียว คือ เจ้าของ แต่โดยปกตินักท่องเที่ยวจะหาผู้สอนมา
เอง แต่มาใช้สถานที่ท ากิจกรรมของรีสอร์ท” ส าหรับ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่ มีผู้สอนที่เคยติดต่อใช้ประจ าในการสอนโยคะ นั่งสมาธิ 1 คน แต่
ไม่ได้อยู่ประจ าภายในรีสอร์ท” ซึ่งทั้งนี้ผู้สอนดังกล่าว ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP14 ให้ความคิดเห็นว่า
“จะมาสอนในลักษณะรับจ้างอิสระ (Freelancer) ไม่ได้สอนประจ า โดยนอกจากผู้สอนจะสอนที่ 
รีสอร์ทแห่งนี้ ยังสอนตามรีสอร์ทอ่ืนๆด้วย รวมถึงโรงเรียนสอนโยคะเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่เชียงใหม่” 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรีสอร์ทที่ไม่มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะท างานประจ า
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทและนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เริ่มจา
กอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “ผู้สอนที่นี่จะไม่ได้ สแตน
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บายประจ าอยู่ตลอดเวลา จะเข้ามาเฉพาะช่วงที่มีสอน และอย่างค่าเทรนจะได้ต่อเมื่อขายคลาสเรียน
ได”้ ส่วนนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP10 ให้ความคิดเห็นว่า 

 
“โยคะจะเน้นให้บริการส่วนบุคคล (private) หากนักท่องเที่ยวสนใจ ต้องจอง
ล่วงหน้า 3 วัน จะมีการติดต่อผู้สอนให้ ผู้สอนไม่ใช่ประจ าที่นี่ แต่เราจะติดต่อผู้สอน
ที่ เคยใช้ประจ ามาสอนให้  รู้สึ กว่าผู้ สอนก็มี โรงเรียนของเค้าด้วยนะ คือที่ 
รีสอร์ทเหมือนเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวใช้ท ากิจกรรม”  
 

2. คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ อย่างเช่น  

1) ในเชิงการปฏิบัติธรรม ทั้งในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท โดยส่วนมากผู้น ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ จะต้องผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งทั้งนี้ในภาคเหนือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เป็นเพียงวัดเดียวที่เปิดเป็นศูนย์อบรม ฉะนั้น พระในภาคเหนือ หากประสงค์จะเป็นพระวิปัสสนา
จารย์ ในการเป็นผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรม จะต้องผ่านการเข้าฝึกอบรมที่วัด
พระธาตุศรีจอมทองดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “พระอาจารย์ที่สามารถสอนโยคี
ได้ จะต้องผ่านหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เพ่ือรู้ซึ้งถึงสภาวะอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรม โดยทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าว ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ท าการเปิดสอนเพียงที่เดียว คือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง” ซึ่ง
สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “พระอาจารย์ที่จะสามารถสอนโยคีได้
จะต้องเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษานักธรรมชั้นเอกและผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์ ที่วัดพระธาตุศรี
จอมทอง” อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่ได้มาสอนในเชิงปฏิบัติธรรมยังสถานที่
แบบรีสอร์ท อย่าง จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท บางท่านเคยผ่านการอบรมวิปัสสนาจารย์มาก่อนแล้ว
เช่นกันดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP10 ให้ความคิดเห็นว่า 

 
 “ผู้ที่มาสอนในครั้งนี้ คือ อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ อดีตเคยบวชเป็นพระมา
ก่อน เคยเป็นผู้อ านวยการของศูนย์วิปัสสนาวัดสวนสุวรรณประสิทธิ์ แต่หลังจาก
ออกสึก ท่านก็ได้เผยแพร่วิปัสสนาทั่วประเทศไทย และยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่
อบรม โดยใช้ชื่อคอร์สว่าวิปัสสนาปรมะหรือหลักวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ให้แก่คน
ทั่วไป” 
 
ทั้งนี้ จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นในการที่ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะฝึกสอนกิจกรรม

เชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมได้ จะต้องผ่านการอบรมวิปัสสนาจารย์ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการจะเข้ารับฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์ได้ ยังต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก มีพรรษามากกว่า 5 ขึ้นไป ประการที่สอง ต้องจบพระธรรมชั้นเอกและประการที่สาม 
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ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรือคณะผู้ปกครอง ว่าประสงค์ในการฝึกอบรมเพ่ือเป็นพระ
วิปัสสนาจารย์อย่างจริงจัง ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า 

 
“พระที่จะสามารถสอนโยคีในการปฏิบัติธรรมได้ จะต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่ง
พระที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้จะต้องเข้าฝึกอบรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง โดย
วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นศูนย์อบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจ าภาคเหนือ ซึ่งทั่ว
ภาคเหนือจะต้องส่งมาอบรมที่นี่ โดยปีๆหนึ่งมีประมาณร้อยกว่ารูปที่ผ่าน ทั้งนี้พระ
ทีจ่ะเข้าฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติสามข้อ คือ ประการแรก มี
พรรษามากกว่า 5 ขึ้นไป ประการสอง ต้องจบพระธรรมชั้นเอกและประการสาม
ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรือคณะผู้ปกครองของท่าน ว่าท่านต้องการ
ฝึกอบรมเพ่ือเป็นพระวิปัสสนาจารย์จริงๆ” 

 
นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการ คือ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ เนื่องจากกิจกรรม

เชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมในสถานที่แบบวัด ณ ปัจจุบัน ได้มีชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้า
ร่วมท ากิจกรรมเช่นกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นโยคี
ต่างชาติ ดังนั้น จึงต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นผู้ฝึกสอนจึงต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี” 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรีสอร์ท กล่าวได้ว่า แมผู้้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ บางท่านจะไม่ได้
ผ่านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ แต่สามารถฝึกสอนได้เช่นกัน หากจบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
เชิงพระพุทธศาสนาหรือมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP15 ให้ความ
คิดเห็นว่า “อาจารย์เอง ชื่อภัทรนิธิ์ จบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาที่จุฬา ส่วนอาจารย์ท่านอ่ืน 
เช่น อาจารย์ธรณี ก็เป็นวิทยากรสอนที่วัดเขาพุทธโคดมเป็นส่วนใหญ่และก็ศึกษาพระอภิธรรมที่วัด
เขารวมถึงอาจารย์ยังสอนตามท่ีต่างๆ” 

2) ในเชิงสมาธิขั้นพ้ืนฐานและโยคะ กล่าวได้ว่า ในเชิงสมาธิขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การนั่งสมาธิ 
ภายในสถานที่แบบรีสอร์ทส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการเคร่งครัดหรือฝึกจริงจังเท่ากับสถานที่แบบวัด 
เนื่องจาก หากปฏิบัติภายในวัด ต้องมีการนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวัน ขณะที่รีสอร์ท จะมีการปฏิบัติ
เพียง 1 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น แต่ไม่ได้มีการนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวัน ยกเว้นในรีสอร์ทที่มีกา ร
ให้บริการเชิงปฏิบัติธรรม ส่วนกิจกรรมโยคะ โดยมากจะมีการท าในสถานที่แบบรีสอร์ท เนื่องจาก 
หากท าในสถานที่แบบวัด อาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งนี้คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่
ฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงโยคะและสมาธิขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้การสอนแก่นักท่องเที่ยวภายใน
รีสอร์ทได้ จะต้องผ่านการเล่าเรียนและมีประสบการณ์ในการท างานในเรื่องของโยคะและสมาธิขั้น
พ้ืนฐานมาก่อน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP14 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“อาจารย์ได้ไปเรียนนั่งสมาธิ กับฤษีที่ประเทศอินเดียมา ส่วนโยคะอาจารย์ก็ไปเรียน
ที่อินเดียมา ลักษณะการเรียนคือเรียนแบบเป็นคอร์ส หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มา
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สอน โดยสอนเริ่มแรกที่กรุงเทพ ที่โรงเรียนแอปโซรูท พอหมดสัญญาก็มาสอนที่
เชียงใหม่ ตอนนี้สอนมาเกือบสิบปีแล้ว คือการสอนสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัย
ประสบการณ์สอน ถ้าประสบการณ์เยอะ ท่าโยคะซึ่งมีหลายท่า เราก็จะสามารถ
ปรับท่าให้เข้ากับผู้สอนได้ง่าย” 
 
3. สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ส าหรับในภาพรวมของจังหวัด

เชียงใหม่ ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท จากการสัมภาษณ์ 12 สถานที่ 
พบว่า 8 สถานที่ล้วนเป็นชาวไทยทั้งหมด ยกเว้น วัดพระธาตุศรีจอมทองและเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท 
สุขภาพ ซึ่งมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท 
เชียงใหม่ ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้
ความคิดเห็นว่า “ที่วัด มีพระชาวไทย 11 รูป และพระชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกครึ่งเยอรมัน 1 รูป ที่ให้
การฝึกสอน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า 

 
 “โดยปกติเจ้าของจะให้ลูกศิษย์ ที่เป็นชาวต่างชาติสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา แต่ เจ้าของซึ่งเป็นคนไทย จะบิ นสอนอยู่สี่ทวีป ได้แก่ 
ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา เอเชีย และจะมีการบินมาสอนที่เมืองไทยตามคอร์สที่ได้
ก าหนดไว้”  
 
ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมโยคะอาจารย์สอนเป็นชาว

อินเดีย ส่วนกิจกรรมเรกิ เป็นชาวต่างชาติ” 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณทั้งในส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปได้ว่า ณ ปัจจุบัน 
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ า ในแต่ละสถานที่ ยังมีค่อนข้างน้อย และ
โดยเฉพาะรีสอร์ท แทบจะไม่มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากส่วนใหญ่ท างานในลักษณะรับจ้างอิสระ (Freelancer) กล่าวคือ ไม่ได้สอนเฉพาะ
รีสอร์ทนั้นๆเพียงแห่งเดียว ฉะนั้น ณ ปัจจุบัน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเรื่องของ
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจึงนับว่ายังไม่ค่อยพร้อม  
 

4.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่งออกเป็น  

1) สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย 2) ความ
เป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 3) การน าเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลจาก
การสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณประเด็นสิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

สภาพแวดล้อม   
บรรยากาศ   
1. บรรยากาศที่เหมาะแก่การท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

- 0 คน 
 

2. การรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตเิพื่อให้มีบรรยากาศท่ีดี
เหมาะแก่การท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

- มีบุคลากรภายในสถานที่ ช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกช่วง 
(PR5) = 1 คน 
- ปลูกฝังให้ทุกคนดูแลต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และ
ปลูกต้นไม้ ดูแลให้เป็นระเบียบ สวยงาม (PR1) = 1 คน 
- ในแต่ละปีจะมีช่วงฟื้นฟูธรรมชาติ เช่น ในช่วง low 
Season (NP6, NP7, NP8, NP9, NP10) = 5 คน 

7 คน 
 
 

 

3. มาตรการรักษาความสงบเพื่อให้
เอื้อแก่การท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ  

- มีมาตรการในการห้ามส่งเสียงดัง (PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5) = 5 คน 
 

5 คน 

สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย   
4. ความปลอดภยัของสถานท่ี - 0 คน 
5. มาตรการรักษาความปลอดภัย  - ไม่ให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงการท ากิจกรรมเชิงจิต

วิญญาณภายในวัดออกไปข้างนอกวัด (PR1, PR2, PR3) 
= 3 คน 
- ช่วงค่ าจะมีการปิดประตูวัด เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอก
เข้า (PR2, PR3) = 2 คน 
- มีสายตรวจมาตรวจรอบวัด รวมถึงด้านหน้าวัดจะมียาม
คอยดูแล (PR5) = 1 คน 
- มีกล้องวงจรปิด (PR1,NP9) = 2 คน 
- มียามรักษาความปลอดภัยภายในรีสอร์ท 
(NP6,NP7,NP8,NP9,NP11) = 5 คน 
 

9 คน 

ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสยีง   
6. ช่ือเสียงหรือการได้รับรางวัล
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
สถานท่ี 

- เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1 
ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกวิปัสสนาจารย์ประจ าภาคเหนือและได้รับ
รางวัลในการเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น
ในปี พ.ศ. 2552 (PR1) = 1 คน 
- เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2 
และได้รับรางวัลในการเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ในปี พ .ศ. 
2553 (PR2) = 1 คน 

3 คน 
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

- เจ้าของรีสอร์ท นับว่ามีช่ือเสียงในอเมริกาและได้รับ
รางวัลซี่กงประจ าปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต 
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่า
เป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย (NP9) = 1 คน 

7. จ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 
2560 ที่เดินทางมาท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

11,706 คน (PR1) = 1 คน 
4,000 คน (PR5) = 1 คน 
3,000 คน (PR3) = 1 คน 
724 คน (PR4) = 1 คน 
396 คน (PR2) = 1 คน 

5 คน 

การน าเสนอการให้บริการ   
ความหลากหลายของกจิกรรมเชงิ
จิตวิญญาณ 

  

8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงจิต
วิญญาณ  

การปฏิบัติธรรม (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP6) = 
6 คน 
การนั่งสมาธิเบ้ืองต้น (NP7) = 1 คน 
การท าเนสัชชิก (NP7) = 1 คน 
โยคะแบบจีน 
- ไทชิหรือไทเก็ก (NP6, NP8) = 2 คน 
- โยคะซี่กง (NP9) = 1 คน 
โยคะแบบไทย (NP10) = 1 คน 
โยคะแบบอินเดีย (NP7, NP11) = 2 คน 
การล้างพิษทางอารมณ์ (NP6) = 1 คน 
กิจกรรมเรกิ (Reki) (NP11) = 1 คน 
กิจกรรมการสร้างความสมดุลให้แก่จักรา (Chakra 
Balancing) (NP11) = 1 คน 
กิจกรรมการบ าบัดด้วยสีและแสง (Color and Light 
Therapy) (NP11) = 1 คน 
ให้การปรึกษาทางการแพทย์ (NP11) = 1 คน 
การบ าบัดในห้องมืด (dark room therapy) (NP9) = 
1 คน 

11 คน 

การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 

  

9. ลักษณะการน าเสนอคอร์สในสว่น
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบ
วัด) 

สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากทางวัดเปิดให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอยู่ตลอด หากนักท่องเที่ยว
สะดวกวันไหน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ (PR1, PR3, 
PR4, PR5) = 4 คน 
ไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากต้องมาตามวันที่ทาง

5 คน  
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

วัดก าหนดเท่านั้น เนื่องจากวัดไม่ ได้ เปิดให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอยู่ตลอด(PR2) = 1 คน 

10. ขั้นต่ าของการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในสถานท่ีแบบวัด ส าหรบั
นักท่องเที่ยวท่ีมาท ากิจกรรมเป็นครั้ง
แรก  

10 วัน = 1 คน 
7 วัน = 1 คน 
4 วัน = 1 คน 
3 วัน = 1 คน 

4 คน 

11. ลักษณะการน าเสนอคอร์สใน
ส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
(รูปแบบรีสอร์ท) 
 
ราคา 

มีการน าเสนอทั้งในลักษณะแบบคอร์สและไม่เป็นคอรส์ 
(NP6, NP7, NP8, NP9) = 4 คน 
มีการน าเสนอเฉพาะแบบท่ีไมเ่ป็นคอร์สเท่านั้น
(NP10,NP11, NP12) = 3คน 

7 คน 

12. ราคาของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
(PR1, PR2, PR4, PR5) = 4 คน 
มีทั้งในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (NP6) = 1 คน 
เสียค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (PR3, 
NP7, NP8, NP9, NP10, NP11, NP12) = 7 คน 

12 คน 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว   
13. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ทางเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR5, 
NP6, NP7, NP8, NP9, NP10, NP11, NP12) = 11 คน 
เฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR5) = 4 
คน 

11 คน 
 

 
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ในด้านของสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.5) ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความ
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ในเรื่องของบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัด ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง
และวัดร่ าเปิงได้มีการเน้นส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความ
ร่มรื่นและมีการดูแลต้นไม้ให้มีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบเพ่ือให้เกิดความสวยงาม และเอ้ือต่อการท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ดังที่ผู้ ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกต้นไม้จ านวนมากและการจัดวางต้นไม้ให้เป็นระเบียบนับเป็นสิ่งส าคัญ ที่
จะช่วยให้สถานที่เกิดความร่มรื่น สวยงาม” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า 
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 “โดยปกติอาจารย์เจ้าคุณศรีจะเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ อย่างต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่จะมี
คนงานผู้ชายที่ดูแลต้นไม้อยู่แล้ว ก็จะให้ดูแลต้นไม้ทุกช่วง ก็จะแบ่งโซนดูแลต้นไม้ใน
แต่ละคน แต่ว่าเฉพาะต้นไม้ เตี้ยๆที่อยู่รอบอาคารจะมีแม่ชีดูแลอยู่ ต้นไม้นับเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยให้สถานที่เกิดความร่มรื่น สถานที่ร่มรื่น ผู้คนก็อยากมาปฏิบัติธรรม” 

 
ส่วนสถานที่แบบรีสอร์ท ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือให้มีบรรยากาศที่ดี

และเหมาะสมแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า โดยปกติรีสอร์ทส่วนใหญ่ในจังหวัด
เชียงใหม่ในแต่ละปีจะมีช่วงฟ้ืนฟูธรรมชาติในช่วง low season  

นอกจากนี้ เนื่องจากการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเรื่องของบรรยากาศท่ีเงียบสงบนับว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ฉะนั้นภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด ส่วนใหญ่
จึงต้องมีมาตรการรักษาความสงบและห้ามนักท่องเที่ยวที่มาส่งเสียงดัง หรือคุยกันในช่วงของการท า
กิจกรรม ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีการส่งเสียงดังจะมีการตักเตือนและหากยังมีการฝ่าฝืนจะมีการเชิญให้
ออกจากการท ากิจกรรมทันที เพ่ือไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวคนอ่ืนที่ก าลังอยู่ในช่วงการท ากิจกรรม 
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “จะมีการห้ามพูดคุยกัน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ที่PR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทางวัดจะมีการตักเตือนเพียง 2 ครั้ง หากผู้ปฏิบัติธรรมมีการพูดคุยกัน 
ในครั้งที่ 3 จะมีการเชิญให้ออกจากการปฏิบัติธรรม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า  

 
“ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมีการพูดคุยกัน รบกวนผู้อ่ืน ทางส านักงานวิปัสสนาจะส่งเป็น
หนังสือแจ้งหน้าห้องของแต่ละท่าน ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ขอความอนุเคราะห์ให้งด
ใช้เสียง ซึ่งถ้ากรณีเกินสองครั้ง ก็จะขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นออกจากการปฏิบัติ
ธรรมไปก่อน” 
 
ในขณะที่ทางผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เวลามาปฏิบัติธรรม ต้อง

รักษาความสงบ มาร้องร าฟังเพลง ก็ไม่ได้ ไม่ได้มีการปิดวาจา แต่ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หากมีส่ง
เสียงดังก็จะเข้าไปเตือน หรือบางทีผู้ปฏิบัติก็มาบอกเราบ้าง ว่าห้องนั้นส่งเสียงดัง เราไปบอกเค้าก็
หยุด”  

2) สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า โดยส่วนใหญ่ หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ลักษณะสถานที่แบบรีสอร์ท จะมียามรักษาความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีN่P7 ให้ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วง เพราะทางเรามีการรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะมีการรักษาความ
ปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่รปภ. เฉพาะตึกนี้ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ 14 ตัว” ในขณะที่หากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในลักษณะสถานที่แบบวัด ส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการห้ามนักท่องเที่ยว
ที่อยู่ในช่วงการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณออกไปข้างนอกและมีการปิดประตูวัดในช่วงตอนกลางคืน
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เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “ในช่วงของ
การปฏิบัติธรรม จะห้ามผู้ปฏิบัติธรรมออกไปข้างนอก ส่วนช่วงค่ าจะมีการปิดประตูวัด เพ่ือไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้ามา” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “ตั้งแต่ช่วง 2 ทุ่มทางวัดจะมี
การปิดประตู ฉะนั้น บุคคลภายนอกจึงไม่สามารถเข้ามาได้” นอกจากนี้ บางวัดจะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัย นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น คือ การมีกล้องวงจรปิดภายในวัด ดังที่ผู้ให้ สัมภาษณ์
รหัสทีP่R1 ให้ความคิดเห็นว่า  
 

“มาตรการป้องกันที่ท าได้คือ การไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมออกไปข้างนอก เพราะหาก
ออกไปข้างนอกทางวัดจะไม่สามารถดูแลได้ แต่หากผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดยัง
สามารถดูแลได้ เนื่องจาก ทางวัดมีระบบวงจรปิด แต่ทั้งนี้ไม่ว่าที่ไหน ก็ถือได้ว่ า ไม่
มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งนี้ที่ผ่านมาทางวัดก็เคยเกิดเหตุการณ์ตู้
บริจาคหาย เนื่องจากคนภายนอกขโมยไป แต่ทั้งนี้เมื่อมีกล้องวงจรปิด ก็สามารถ
แยกแยะได้บ้างว่าเป็นคนภายในหรือภายนอกท า” 
 
2. ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย เรื่องรางวัลและชื่อเสียงของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแต่ละปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เรื่องรางวัลและชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 สถานที่ได้รับ
รางวัลและนับว่ามีชื่อเสียงคือวัดพระธาตุศรีจอมทองและวัดร่ าเปิง ซึ่งทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทอง 
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
 

“ทางวัดนับเป็นส านักปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งของเชียงใหม่แล้วเป็นศูนย์อบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ประจ าภาคเหนือ ซึ่งโดยปกติพระที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ คือพระ
ที่สอนพระวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องเข้ามาอบรมที่นี่ คือทั่วภาคเหนือจะต้องส่งมา
อบรมที่นี่ ซึ่งปีๆหนึ่งมีประมาณร้อยกว่ารูปที่ผ่าน ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่ง
ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นับว่ามีชื่อเสียง นอกจากนี้ทางวัดได้รับรางวัลในการเป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในปี พ.ศ. 2552” 

 
ทั้งนี้ ส าหรับวัดพระธาตุศรีจอมทอง เนื่องจากพระวิปัสสนาจารย์ทุกวัดในภาคเหนือ เช่น วัด

ร่ าเปิง วัดถ้ าดอยโตน วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ล้วนต้องผ่านการฝึกอบรมจากวัด
พระธาตุศรีจอมทอง วัดแห่งนี้จึงนับว่าได้รับความเชื่อถือและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ส่วนทางด้านวัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “ทาง
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เราถือเป็นส านักปฏิบัติธรรมที่ให้การเปิดเป็นแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีพ .ศ. 2553 ทาง
วัดได้รับรางวัลของการเป็นส านักธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา”  

ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
บางรีสอร์ทอย่าง เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท นับว่ามีเจ้าของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในส่วนของกิจกรรมซี่กงและในเรื่องซี่กงนับว่าเป็นที่แรกๆของ
ประเทศไทยซึ่งมีความเป็นดั้งเดิม (original)  ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“นายเรา คุณประเสริฐ จิระพงศาธร หรือมันตัก เจีย (Master Mantak Chia) ซึ่ง
เป็นชื่อที่คนสหรัฐอเมริการู้จัก แกนับว่ามีชื่อเสียงในอเมริกามาก เพราะแกเขียน
หนังสือเยอะ ห้าสิบเรื่อง แปลสามสิบภาษาขายทั่วโลก ในปี 2555 หนังสือของแก
ติดหนึ่งในห้าของหนังสือที่ขายดีที่สุดในอะเมซอน แล้วได้รับรางวัลซี่กงประจ าปี
ประมาณ 2559 ที่เมืองโตรอนโต ในอเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน ทางเรา
นับว่าเป็นดั้งเดิม (original) ในเมืองไทย”  

 
2) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแต่ละปี กล่าวได้ว่า แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์จ านวนนักท่องเที่ยว
ในปีพ.ศ. 2560 ของ 5 สถานที่พบว่า วัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแต่ละ
ปีมากที่สุด ได้แก่ วัดร่ าเปิง โดยมีจ านวนทั้งหมด 11,706 คน รองลงมาได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
จ านวนทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ตามด้วยวัดอุโมงค์ จ านวนทั้งหมดประมาณ 3,000 คน วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประมาณ 724 คน และวัดถ้ าดอยโตน ประมาณ 396 คน  

3. การน าเสนอการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง 1) ความหลากหลายของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 2) การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 3) ราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในส่ วนของ
สถานที่แบบวัด ทั้ง 5 วัด กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดขึ้นจะเป็นเชิงการปฏิบัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติ
ธรรม โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้ 1) การไหว้พระและสวดมนต์ 2) การฟังธรรม ซึ่ง
จะมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือพระอาจารย์เป็นผู้บรรยายธรรมมะเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความ
คิดเห็นว่า“การฟังธรรมเรื่องส่วนใหญ่ที่บรรยายจะเป็นเรื่องทั้งพระพุทธศาสนา วิถีชีวิต” ส่วนผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “การฟังธรรมของทางวัดจะเกี่ยวกับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ธรรมะเกี่ยวกับการครองเรือน ในเรื่องของหลักธรรมต่างๆเช่น นิวรณ์ 5, พรหมวิหาร4, อิทธิบาท4, 
สัปปุริสธรรม7” 3) การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งนับเป็นประเภท
หนึ่งของการท าสมาธิ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะท าสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งนับเป็นการท าสมาธิประเภทหนึ่ง โดยเอาตัวเอง ก าหนดลม
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หายใจเข้าและออก รับรู้ในอิริยาบถต่างๆของร่างกายที่เราท าทุกๆขณะ” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมนั่งสมาธิเน้นแบบสติปัฏฐาน 4” 4) การเดินจงกลม ซึ่งเป็น
การก าหนดอิริยาบถในการเดิน 5) การร่วมกันท าความสะอาดภายในวัดและ 6) การสอบถามอารมณ์ 
ซึ่งอย่างไรก็ตามการสอบถามอารมณ์นับเป็นการรายงานผลจากการที่นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติธรรมแก่
พระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเกิดปัญหาหรือพบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมใดๆ สามารถ
ปรึกษาแก่พระวิปัสสนาจารย์ได้ เพื่อที่พระวิปัสสนาจารย์จะได้ช่วยอธิบายและหาทางออกให้ ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ในคาบสอบถามอารมณ์ คือการรายงานผลของผู้ปฏิบัติธรรม 
ว่าได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรม หรือเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างในการปฏิบัติธรรม 
เพ่ือที่พระอาจารย์จะได้แก้ไขปัญหาให้” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า  
 

“การสอบอารมณ์คือการที่ผู้มาปฏิบัติธรรม เมื่อท าไปถึงจุดๆหนึ่ง จะประสบสิ่งที่
เรียกว่า สภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เช่น การเจ็บปวด หรือการเห็นนิมิต แสง 
สี เสียง ได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่าง คนที่เป็นลูกศิษย์ที่ถูกมอบหมายให้สอบอารมณ์
กับอาจารย์เหล่านี้ ก็จะต้องไปรายงานสภาวะอารมณ์แต่ละวันให้ท่านทราบ เพ่ือให้
ท่านช่วยปรับแก้ว่าจะต้องท าอย่างไรในการปฏิบัติธรรม เพ่ือให้สภาวะเหล่านั้นไม่
เกิดข้ึน” 

 
ส่วนการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบรีสอร์ท  ในส่วนของ 

รีสอร์ท กล่าวได้ว่า แต่ละรีสอร์ทจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความหลากหลาย
ที่มากและน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะไม่เหมือนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบ
วัดที่จะมีการจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ในเรื่องของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรีสอร์ททั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่พบ
ในรีสอร์ท สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่แรก คือ หมวดหมู่โยคะ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นโยคะแบบจีน ได้แก่ เต้าหยิน ซี่กง ซึ่งทางเต๋า การ์เด้น รีสอร์ทสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ทีN่P4 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“เต้าหยินจะเน้นการออกก าลังกายคล้ายกับโยคะ แต่จะมีการเน้นในเรื่องของสมาธิ
เข้าไปด้วยรวมถึงเต้าหยินจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเป็นตัวส าคัญ ซึ่งจะช่วยผ่อน
คลายให้เลือดลมหรือในภาษาจีนเรียกว่า “ซ่ี” สามารถไหลเวียนในร่างกายได้ดีหรือ
คล่องขึ้น ส่วนซี่กง จะเน้นเรื่องของการก าหนดลมหายใจเช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างคือ จะ
เน้นในเรื่องของท่าทางมากกว่า กระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายท างาน” 
 
นอกจากนี้โยคะแบบจีน ที่พบในรีสอร์ทยังมี ไทชิหรือไทเก็ก รวมถึงยังมีโยคะแบบอินเดียทั้ง

เชิงจิตใจและร่างกาย ได้แก่ โยคะซันไรซ์ (Sunrise Yoga), โยคะอาสนะ (Asana Yoga), โยคะนิทรา
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(Nidra Yoga)  โยคะพรานายะมะ (Pranayama) โยคะฟลาย (Fire Yoga)”โยคะหัตถะ (Hatha 
Yoga) โยคะบอล (Ball Yoga) ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทางโฟร์ซีซั่น 
โยคะจะเป็นแนวอินเดีย มีทั้งรูปแบบที่เป็นเชิงของร่างกายและจิตใจ ก็มีซันไรซ์ โยคะ , โยคะอาสนะ, 
โยคะนิทรา, โยคะพรานายะมะและโยคะฟลาย (Fire Yoga)” ส่วนอนันตราเชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “โยคะที่น าเสนอจะเน้นในรูปแบบเชิงร่างกายมากกว่า โดย 
จะมีโยคะแบบหัตถะโยคะ โยคะฟลาย(Fire Yoga) และลูกบอลโยคะ” อีกทั้งยังมีโยคะแบบไทย ซึ่ง 
ในรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ รีสอร์ทที่มีการน าเสนอโยคะในรูปแบบไทยได้แก่ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์
สปา และมาลา ธารา อีโค ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่มาลา ส่วนใหญ่โยคะ
จะเก่ียวกับโยคะแบบไทย มีทั้งในเชิงร่างกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวเลือก” 

ส าหรับหมวดหมู่ที่สอง ได้แก่ การท าสมาธิ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ภายในรีสอร์ทจังหวัด
เชียงใหม่ในหมวดหมู่การท าสมาธิ สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก การนั่งสมาธิ
เบื้องต้นหรือขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เหมือนการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีการปฏิบัติ
ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP14 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการท าสมาธิที่ 
เดอะภาวนา รีสอร์ท ให้ความคิดเห็นว่า “การท าสมาธิที่ครูสอนนี้จะเป็นแบบง่ายๆ คือสไตล์อินเดีย 
เน้นก าหนดลมหายใจเข้าและออกแบบง่ายๆแต่จะไม่ลึกซ้ึงเหมือนการปฏิบัติธรรมในวัด ของทางวัดจะ
เน้นการฝึกสมาธิแบบพุทธ ซึ่งจะเน้นไปถึงนิพพานด้วย” ทั้งนี้ส าหรับการนั่งสมาธิเบื้องต้นหรือขั้น
พ้ืนฐาน รีสอร์ทที่จะช่วยจัดหาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ ได้แก่ เดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ทและจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ส่วนรูปแบบที่สอง การปฏิบัติธรรม กล่าวคือ 
ส าหรับจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท นับว่ามีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่
คล้ายกับที่ทางวัดทั้ง 5 แห่ง ได้จัด คือ ประกอบด้วยการฟังธรรมบรรยาย การนั่งสมาธิ การเดินจง
กลม การสวดมนต์และไหว้พระ แต่มีส่วนที่แตกต่างอยู่บ้างเช่นกัน คือ ทางรีสอร์ทจะไม่มีกิจกรรมการ
สอบอารมณ์ แต่จะมีโยคะวิถีพุทธเข้ามาแทน นอกจากนี้ กฎระเบียบบางอย่างอาจจะเคร่งครัดน้อย
กว่าวัด เช่น ในการที่นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรม มื้อเย็น หากเป็นทางวัดจะให้ดื่มเฉพาะน้ าปานะ ซึ่ง
ยึดตามศีล 8 ไม่ให้รับประทานอาหาร ขณะที่ทางรีสอร์ทจะมีการอนุโลม ให้สามารถรับประทาน
อาหารมื้อเย็นได้ ส าหรับรูปแบบที่สาม การท าเนสัชชิก ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในหมวดหมู่ของการท า
สมาธิ  ซึ่งมีการเน้นในเชิงปฏิบัติธรรมเช่นกัน แต่การท าเนสัชชิกจะมีความแตกต่างกับกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม เนื่องจาก การปฏิบัติธรรม จะไม่ได้มีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอดนอนข้ามคืน ขณะที่การ
ท าเนสัชชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติธรรมข้ามคืน โดยไม่นอน ทั้งนี้กิจกรรมเนสัชชิกกล่าวได้ว่า
จากการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากิจกรรม
เนสัชชิกยังไม่มีผู้ริ่เริ่มท า แต่จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท มีการวางแพลนในปี พ.ศ. 2562 ในการริเริ่มท า 
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสNP13 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในปีหน้าจะมีการท าเนสัชชิกกับผู้ที่มีความเพียร ซึ่ง
เนสัชชิก คือ การให้ท าอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง หลังไม่แตะพ้ืน ซึ่งเป็นการท าความเพียรโดยไม่หลับ แล้ว
วันรุ่งขึ้นค่อยออกกรรมฐานแล้วให้ทานที่วัด โดยปีหน้าน่าจะมีซักหนึ่งวันที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในวัน
พระ”  
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ทางด้านหมวดหมู่ที่สาม ได้แก่ การล้างพิษทางอารมณ์ (Emotion Detox) กล่าวได้ว่า  
รีสอร์ทที่มีการน าเสนอกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 
ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“กิจกรรมนี้จะช่วยล้างพิษทางอารมณ์ที่ฝังแน่นอยู่ใต้จิตส านึก เช่น  ความโกรธ 
เกลียด ให้คลายออกไป ซึ่งส าคัญมากเพราะการที่จะมีร่างกายที่ดีได้ สุขภาพจิตต้อง
ดีด้วย ซึ่งจะมีการล้างพิษทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือมอบความสมดุลคืนสู่ชีวิต 
โดยก็จะให้ท าสมาธิ มานั่งพูดคุย ฟังเพลง ท าให้ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยตัวเอง” 
 
ส าหรับหมวดหมู่ที่สี่ การให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์ (Medical consultation Team) ซึ่ง 

รีสอร์ทที่พบกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งจะมีทีมให้ค าปรึกษาทางการ
แพทย์และมีโปรแกรมส าหรับวินิจฉัยและช่วยรักษาอาการต่างๆให้แก่ผู้ที่เข้ารับการปรึกษา 

หมวดหมู่ที่ห้าคือ หมวดหมู่การบ าบัดด้วยพลังงาน กล่าวได้ว่า รีสอร์ทที่มีการให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ดังกล่าว  ได้แก่ โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่ง แบ่งเป็น 3 
กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการบ าบัดด้วยสีและแสง (Color and Light Therapy)  ซึ่งเป็นการใช้สี
และแสงบ าบัดรักษา อันช่วยให้เกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 2) กิจกรรมการสร้าง
ความสมดุลให้แก่จักรา (Chakra Balancing)  ซึ่งเป็นการขจัดสิ่งที่ปิดกั้นพลังงานออกไปจากจักรา 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและประสานกลมกลืนกันของพลังงานขึ้นมา โดยกิจกรรมนี้ เมื่อท าแล้วจะช่วย
ปลดปล่อยความเครียดจากร่างกายและจิตใจ 3) กิจกรรมเรกิ (Reiki) ซึ่งเป็นการบ าบัดโดยใช้พลังงาน
บ าบัดและท าให้ร่างกายทั้งหมดเข้าสู่ความสมดุล ได้แก่ ทางกายภาพ ทางจิตใจ อารมณ์และจิต
วิญญาณ ซึ่งเมื่อท าแล้วจะช่วยปล่อยความเครียด ลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า และหมวดหมู่
สุดท้ายคือ การบ าบัดในห้องมืด (dark room therapy) กล่าวได้ว่า รีสอร์ทที่มีการให้บริการกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ดังกล่าว เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจิตส านึกของจิตใจของตนเอง ด้วยการท ากิจกรรมอยู่ในห้องมืด ทั้งนี้ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่NP9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ าบัดในห้องมืด จะพักอยู่ที่ตึก dark room 
โดยตึกนี้ ในช่วงของการท ากิจกรรมจะกลายเป็นห้องมืด แต่ละห้องของตึกนี้ซึ่งเป็น
กระจก เราจะใช้ไม้อัดปิดแล้วใช้ผ้าปิดอีกครั้งหนึ่ง แต่เราจะมีผ้ากั้นประตู ซึ่งมันก็
จะแหวกๆได้อยู่ประมาณหนึ่ง ทั้งนี้พ้ืนเราจะปูด้วยผ้า แล้วเราจะมีการเตรียมเบาะ
ให้ผู้ท ากิจกรรม เวลาท ากิจกรรม อาจารย์จะนั่งตรงกลาง” 
 
อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบ

วัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังตารางที่4.6 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.6 สรุปการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ
ที ่

หมวดหมู่ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปแบบของ
สถานที่ท่ีจัด 

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 หมวดหมู่โยคะ โยคะแบบจีน รีสอร์ท  
- เต้าหยิน NP9 
- ซี่กง NP9 
- ไทเก็กหรือไทชิ NP6, NP8 
โยคะแบบอินเดีย รีสอร์ท  
- โยคะซันไรซ์ NP11 
- โยคะอาสนะ NP7, NP11 
- โยคะนิทรา NP11 
- โยคะพรานายะมะ NP7, NP11 
- โยคะฟลาย NP8, NP11 
- โยคะหัตถะ NP7, NP8 
- โยคะบอล NP8 
โยคะแบบไทย รีสอร์ท NP10, NP12 

2 หมวดหมู่การท า
สมาธ ิ

การนั่งสมาธิเบ้ืองต้น รีสอร์ท NP7, NP14 
 การปฏิบัติธรรม รีสอร์ทและ

วัด 
PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6, NP15 

 - การไหว้พระและสวดมนต์ รีสอร์ทและ
วัด 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6, NP15 

 - การฟังธรรม รีสอร์ทและ
วัด 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6, NP15 

 - การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏ
ฐาน 4 

รีสอร์ทและ
วัด 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6, NP15 

 - เดินจงกลม รีสอร์ทและ
วัด 

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, 
NP6, NP15 

 - การร่วมกันท าความสะอาด
ภายในสถานท่ี 

วัด PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 

 - การสอบถามอารมณ์ วัด PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 
 - โยคะวิถีพุทธ รีสอร์ท NP6, NP15 
 เนสัชชิก รีสอร์ท NP13 
3 การล้างพิษทาง

อารมณ์ 
 รีสอร์ท NP6 

4 ให้ค าปรึกษาด้าน
การแพทย์ 

 รีสอร์ท NP9 
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ล าดับ
ที ่

หมวดหมู่ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

รูปแบบของ
สถานที่ท่ีจัด 

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

5 
 
 
 

 

หมวดหมู่การ
บ าบัดด้วย
พลังงาน 

 
 
 
 

กิจกรรมการบ าบัดด้วยสีและ
แสง (Color and Light 
Therapy) 

รีสอร์ท NP11 

การสร้างความสมดุลให้แก่จัก
รา (Chakra Balancing) 

รีสอร์ท NP11 

กิจกรรมเรกิ (Reiki) รีสอร์ท NP11 

6 
 

การบ าบัดในห้อง
มืด (dark room 

therapy) 

 รีสอร์ท NP9 
 

 
 

 ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้นว่าการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ท ในส่วนของรีสอร์ท กล่าวได้ว่า แต่ละรีสอร์ทจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณที่มีความหลากหลายที่มากและน้อยแตกต่างกัน ส าหรับในภาพรวม หากพิจารณา
ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแต่ละรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แต่ละ  
รีสอร์ทยังมีความหลากหลายของกิจกรรมที่น้อยอยู่ โดยรีสอร์ทที่มีการน าเสนอการให้บริการเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากสุด จะมี 4 กิจกรรมให้เลือกได้แก่ 1) โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้มีการ
น าเสนอการให้บริการโยคะแบบอินเดีย , กิจกรรมการบ าบัดด้วยสีและแสง (Color and Light 
Therapy), การสร้างความสมดุลให้แก่จักรา (Chakra Balancing)และกิจกรรมเรกิ (Reiki) 2) จีรัง 
เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ได้มีการน าเสนอการให้บริการการปฏิบัติธรรม การท าเนสัชชิก การล้างพิษทาง
อารมณ์ ไทชิหรือไทเก็ก 3) เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ได้มีการน าเสนอการให้บริการ โยคะแบบจีน 
คือ เต้าหยินและซี่กง การบ าบัดในห้องมืด (dark room therapy) รวมถึงมีการให้บริการในการ
ปรึกษาด้านการแพทย์ ทั้งเกี่ยวกับทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การเกิดความเครียด ส่วนรีสอร์ท
อ่ืนๆ จะมีการน าเสนอการให้บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เพียง 2 กิจกรรม ได้แก่1) อนัน
ตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้มีการน าเสนอการให้บริการโยคะแบบอินเดียและไทเก็กหรือไทชิ 2) เดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้มีการน าเสนอการให้บริการโยคะและการนั่งสมาธิเบื้องต้น และมีการ
น าเสนอการให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพียงกิจกรรมเดียว ได้แก่ นฤตยะ รีสอร์ท 
แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค ซึ่งมีเพียงโยคะแบบไทย  

2) การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ มีการน าเสนอคอร์ส 
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีแตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 ข้อแรก การก าหนดขั้นต่ าของระยะเวลาในการเข้าร่วมคอร์สกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเป็นครั้งแรก กล่าวคือ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดอยู่ใน
สถานที่แบบวัด อย่างการปฏิบัติธรรม หากนักท่องเที่ยวที่มาลองท ากิจกรรมเป็นครั้งแรกประสงค์จะ
เข้าร่วมการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะต้องท าตามข้อควรปฏิบัติที่ทางวัดได้ตั้งไว้ คือ เข้าร่วมการ
ท ากิจกรรม อย่างต่ า 3 วันจนถึง 10 วันขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่า วัดที่นักท่องเที่ยวเลือกท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ เช่น หากนักท่องเที่ยวเลือกท ากิจกรรมที่วัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็น
ว่า “ผู้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกท่ีมา ต้องปฏิบัติธรรมให้ครบ 10 วัน” ส่วน วัดถ้ าดอยโตน ให้ความคิดเห็น
ว่า “โยคีผู้มาใหม่ จะต้องฝึกปฏิบัติธรรมให้ครบ 7 วัน” ทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ให้
ความคิดเห็นว่า “ผู้มาครั้งแรก ต้องปฏิบัติธรรม 4 วันขึ้นไป” และส าหรับวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุศรี
จอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3และPR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาครั้งแรกจะต้อง
ฝึกปฏิบัติให้ครบ 3 วัน” ในขณะที่การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบ 
รีสอร์ท จะไม่ได้มีการก าหนดขั้นต่ าของระยะเวลาในการเข้าร่วมคอร์สกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก  

ข้อที่สอง ลักษณะในการน าเสนอคอร์ส กล่าวคือ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม
ที่ได้จัดอยู่ในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทจะมีการน าเสนอลักษณะเป็นคอร์สเท่านั้น เนื่องจาก กิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมที่ได้จัดอยู่ในสถานที่แบบวัด โดยปกตินักท่องเที่ยวต้องอยู่ 3 วัน เป็น
อย่างต่ า ไม่ใช่การท ากิจกรรมเพียงแค่วันเดียว ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะ
ของคอร์ส โดยทั้งนี้ส่วนมาก นักท่องเที่ยวจะสามารถสร้างคอร์สเองได้ในการก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวัดส่วนใหญ่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง
ปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ยกเว้นวัดถ้ าดอยโตนเท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถสร้างคอร์สเองได้ 
เนื่องจาก ในแต่ละเดือนทางวัดจะมีการก าหนดช่วงของวันในการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง
ปฏิบัติธรรม โดยไม่ได้จัดทุกวัน ในขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีได้จัดอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท 
จะมีการน าเสนอลักษณะทั้งแบบเป็นคอร์สและไม่เป็นแบบคอร์ส โดยสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

แบบแรก รีสอร์ทที่มีทั้งแบบคอร์สและไม่เป็นคอร์ส เช่น จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท, เต๋า 
การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ, อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทและเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ซึ่งทางด้านจี
รัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ให้ความคิดเห็นว่า 
 

“มีคอร์สในสองลักษณะ คือ คอร์สเกี่ยวกับการล้างพิษทางอารมณ์ 4 วัน 3 คืน ซึ่ง
หากประสงค์ท ากิจกรรมเมื่อไหร่สามารถจองได้ทันที ส่วนอีกลักษณะคือ คอร์สที่มี
การวางแผนล่วงหน้าในแต่ละช่วงเดือนของปี ซึ่งจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับปฏิบัติธรรม 
ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทั้งหมด 5 คอร์ส” 
 

 โดยทั้งนี้สามารถแสดงคอร์สของเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ดังตารางที4่.7และ4.8 
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ตารางที่ 4.7 คอร์สเกี่ยวกับการล้างพิษทางอารมณ์ 4 วัน 3 คืนของจรีัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท 
Mind Oasis Program (Deep Release) พลังจิตเปลี่ยนชีวิต 

Day1 Day2 Day3 Day4 
 7.30-8.30 Breathing 

Exercise 
7.30-8.30 Breathing 
Exercise 

6.30-7.30 ตักบาตรวัดป่า 

 Break Fast 8.30-9.30 Break Fast 8.30-9.30 Break Fast 8.30-9.30 
Check in 11.00-12.00 Basic Emotion 10.30-

12.00 
Basic Emotion 10.30-
12.00 

Prana Pyrimid 90 Mins 
10.30-12.00 

Lunch 12.00-13.00 Lunch 12.00-13.00 Lunch 12.00-13.00 Lunch 12.00-13.00 
Orientation & 
Presentation รับฟังการ
อธิบายหลักการล้างพิษ
ทางอารมณ ์

Emotion 
Detoxification Juice 
Drink 14.00-15.00  

Emotion 
Detoxification Juice 
Drink 14.00-15.00 

Check out 

Cosmic Pyramid 
15.00-16.00 

Health Product : 
Herbal Compress 
15.00-16.00 

 

Foot Massage 16.00-
17.00 

Emotion Deep 
Release 16.00-17.00 

Emotion Deep 
Release 16.00-17.00 

 

 Thai Massage 90 Mins 
17.00-18.30 

Aroma Massage  
17.00-18.30 

 

Dinner 18.30-19.30 Dinner 18.30-19.30 Dinner 18.30-19.30  
 
 
ตารางที่ 4.8 การน าเสนอคอร์สปฏิบัติธรรมของจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ในปีพ.ศ. 2561 

คอร์สที่ วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
โครงการ 

รายละเอียด 

คอร์สที่ 
1/2561 

พฤหัสบดีที่1-อาทิตย์ที่ 4 
มีนาคม 2561 (4 วัน 3 
คืน) 

คอร์ส: “อริยสัจภาวนา” 
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์และดร.ภัทรนิธ์  
วิสุทธิศักดิ ์
เหมาะส าหรับ: ผู้ที่ต้องการดับทุกข์ โดยการเจรญิวิปัสสนาท่ีมี
อริยสัจ 4 เป็นอารมณ ์
จ านวน: 100 ท่าน 
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป หรือ จนกว่าจะเตม็ 

คอร์สที่ 
2/2561 

ศุกร์ที่20-อาทิตย์ที่ 22 
กรกฎาคม 2561 (3 วัน 2 
คืน) 

คอร์ส: “โยคะวิถีพุทธ ส าหรับผู้เริ่มต้น” 
วิปัสสนาจารย์: คณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษศาสตร์โยคะ 
เหมาะส าหรับ: ผู้ที่สนใจเรยีนรู้การฝึกโยคะเบื้องต้น และแนวทาง
ของการปฏิบัติโยคะ รวมถึงต้องการฝึกการเจริญสติใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้การฝึกโยคะ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางของ
พุทธศาสนา เพื่อเชื่อมโยงกายและใจไว้สต ิ
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คอร์สที่ วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
โครงการ 

รายละเอียด 

คอร์สที ่
3/2561 

พฤหัสบดีที่2-จันทร์ที่ 6 
สิงหาคม 2561 (5 วัน 4 
คืน) 

คอร์ส: “มัคคานุคา” (ผู้เดินตามมรรค) 
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 
เหมาะส าหรับ:เหมาะส าหรับบุคคลทั่วไป การปฏิบัติและเนื้อหา
หลักธรรม เพื่อความแจ่มแจ้งในทางเดิน 

คอร์สที่ 
4/2561 

พุธที1่9-เสาร์ที่ 22 
กันยายน 2561 (4 วัน 3 
คืน) 

คอร์ส: “อริยสัจภาวนา” 
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ 
และดร.ภัทรนิธ์ วิสุทธิศักดิ์ 
เหมาะส าหรับ : ผู้ที่ต้องการดับทุกข์ โดยการเจริญวิปัสสนาที่มี
อริยสัจ 4 เป็นอารมณ์ผู้หญิงที่ยังต้องท างาน มีครอบครัว อาจารย์
สามารถช้ีแนะหลักธรรมให้เราเกิดปัญญาในการด าเนินชีวิต 
จ านวน: 100 ท่าน 
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม 

คอร์สที่ 
5/2561 

ศุกร์ที่9-อาทิตย์ที่ 11 
พฤศจิกายน 2561 (3 วัน 
2 คืน) 

คอร์ส: “ผัสสะบริสุทธ์ิ” 
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน 
เหมาะส าหรับ: คุณผู้หญิงที่ยังต้องท างาน มีครอบครัว อาจารย์
สามารถช้ีแนะหลักธรรมให้เราเกิดปัญญาในการด าเนินชีวิต 
จ านวน: 100 ท่าน 
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 
นอกจากนี้ส่วนกิจกรรมที่ไม่เป็นแบบคอร์สของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ผู้สัมภาษณ์รหัส

ทีN่P1 ให้ความคิดเห็นว่า  
 

“กิจกรรมการท าโยคะ ไทเก๊กจะไม่ได้มีทุกสัปดาห์ แต่หากนักท่องเที่ยวสนใจท า
กิจกรรม โยคะแบบไหนหรือสนใจนั่งสมาธิวันไหน สามารถโทรหาฝ่ายขายของทาง 
รีสอร์ท เพ่ือที่จะช่วยนัดหมายวัน เวลา ที่สะดวกในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กับอาจารย์ข้างนอกให้” 

 
ส่วนอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท กล่าวได้ว่า จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะของ 

คอร์สที่รวมกับกิจกรรมเชิงสุขภาวะอ่ืนๆ เช่น คอร์สฟ้ืนฟูตนเอง 3 วัน โดยภายใน 3 วันจะมีกิจกรรม
ที่เน้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ สปา โยคะส่วนตัว ไทชิ การออกก าลังกาย การนวด (Herbal 
Steam)  ดีท็อกทางด้านร่างกาย เช่น กินน้ าผลไม้ และกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น โยคะ ไทเก๊ก 
แบบไม่ใช่คอร์ส ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “จะมีการท าเป็นตารางให้เห็นว่าแต่
ละสัปดาห์หากนักท่องเที่ยวสนใจท ากิจกรรม เช่น ไทชิ ท าโยคะ สามารถไปวันไหนได้บ้าง ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวไม่ได้มีทุกวัน แต่มีทุกสัปดาห์” ดังตารางที่ 4.9  
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ตารางที่ 4.9 ตารางการท ากิจกรรมเชิงสุขภาวะซึ่งรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของอนันตรา เชียงใหม่ 
รีสอร์ท 

Day/ Time 8.30 AM-9.00 AM 12.00 PM-1.00 PM 5.00 PM-6.00 PM 
Monday Hatha Yoga Class 

THB 500 
Body Balance Class 

THB 600 
Yoga Fly 
THB 888 

Tuesday Tai-chi 
THE 400 

Abs&Core Training 
THB 400 

Muay Thai 
THB 800 

Wednesday Abs&Core Training 
THB 400 

Muay Thai 
THB 800 

Body Weight Training 
THB 400 

Thursday Hatha Yoga Class 
THB 500 

Yoga Fly 
THB 888 

Abs&Core Training 
THB 400 

Friday Tai-chi 
THE 400 

Body Balance Class 
THB 600 

Yoga Fly 
THB 888 

Saturday Hatha Yoga Class 
THB 500 

Body Weight Training 
THB 400 

Muay Thai 
THB 800 

Sunday Yoga Fly 
THB 888 

Yoga Ball Class 
THB 600 

Muay Thai 
THB 800 

 
นอกจากนี้ทางเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะของ

คอร์สที่เน้นในเรื่องของด้านจิตใจ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ในแต่ละปีจะมี 2 
คอร์ส โดยแบ่งออกเป็น Tao Garden Winter Retreat และ Tao Garden Summer Retreat โดย
เจ้าของจะเป็นผู้สอนเอง” ส่วนลักษณะแบบไม่ใช่คอร์สก็มีเช่นกัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้
ความคิดเห็นว่า “ทุกวัน ทางรีสอร์ทจะมีการท ากิจกรรมซี่กงในช่วงเช้าและเต้าหยินในช่วงเย็น” 
 ขณะที่ทางด้านเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า 
“ที่นี่จะมีแบบรายวันและแบบคอร์ส คือมีการนั่งสมาธิและท าโยคะรายวัน แล้วก็มีแบบที่เป็น 
คอร์สการเปลี่ยนชีวิต” 
 โดยทั้งนี้ คอร์สการเปลี่ยนชีวิต (Changed My Life) 9 วัน 8 คืน” จะประกอบด้วยการนวด 
abdominal released massage, กิ จ ก รรม โยค ะ , ก ารอบ ส มุ น ไพ ร  Thai (herbal steam) , 
อินฟราเรด ซาวน่า (far infrared sauna), คอร์สการลดน้ าหนัก (fasting program), การดื่มน้ าผลไม้ 
เช่น แครอท มะพร้าว ซึ่งจะเป็นการรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ การท าโยคะ กับกิจกรรมเชิง
สุขภาวะอ่ืนๆ  
 นอกจากนี้ ตามเว็ปไซด์ของรีสอร์ท ณ ปัจจุบันจะเห็นว่ามี 1) คอร์สโยคะ (OM Yoga 
Retreat) 4 วัน 3 คืน 2) คอร์สโยคะวันหยุด (Yoga Holiday) 8 วัน 7 คืน  3) คอร์สแนะน าการนั่ง
สมาธิ (Introduction to Meditation Retreat) 5 วัน 4 คืน 4) คอร์สการท าสมาธิและการฟ้ืนฟู 
(Meditation and Relaxation Retreat) 9 วัน 8 คืน แต่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP2 ให้ความคิดเห็น
ว่า  
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“คอร์สเหล่านี้ที่มีลักษณะแบบท าต่อเนื่องกันหลายวันเป็นสัปดาห์ (Weekly) ทาง
เราไม่สามารถขายคอร์สนี้ได้ เพราะครูที่เชี่ยวชาญที่เคยท าคอร์สดังกล่าว ไม่มีแล้ว 
แต่ตอนนี้ถ้าคุณอยากให้ทางเราจัดคอร์สแบบไหน หรือต้องการท ากิจกรรมโยคะ นั่ง
สมาธิ หลายวัน สามารถแจ้งกับทางเราได้ แล้วทางเราจะจัดและหาครูมาให้” 

 
ส่วนในลักษณะแบบไม่ใช่คอร์ส ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า ทุกวันในช่วงเช้า 

เวลา 7.30-8.30 จะมีการท าสมาธิ ส่วน 8.45-10.15 จะมีการท าโยคะ” 
 
แบบที่สอง รีสอร์ทที่มีเฉพาะไม่เป็นแบบคอร์ส ได้แก่ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา, มาลา 

ธารา อีโค รีสอร์ทและโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่  
โดย นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส NP10 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่ในการ

เรียนโยคะจะไม่มีแบบคอร์ส แต่จะเน้นเรียนแบบส่วนบุคคล” และเนื่องจากที่นี่ มีกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ได้แก่ โยคะ เพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอ่ืนๆ เพ่ือสร้างคอร์ส
ได้ ส่วน มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสอน
กิจกรรมโยคะได้ มีเพียงเจ้าของเท่านั้น แต่โดยปกติ รีสอร์ทดังกล่าว เป็นเสมือนการให้นักท่องเที่ยวได้
ใช้สถานที่ของรีสอร์ทในการท ากิจกรรม โดยนักท่องเที่ยวจะจ้างผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายนอก
ให้เข้ามาสอนกิจกรรมโยคะยังรีสอร์ทดังกล่าวด้วยตนเอง ทางรีสอร์ทจึงไม่มีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
ลักษณะคอร์ส ขณะที่ทางด้านของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP11 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ กิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์จะมีการท าเป็นตารางให้เห็น ว่า หากสนใจสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้วันไหนบ้าง ส่วนกิจกรรม เช่น เรกิ หากสนใจ ทางเราจะมีการนัดอาจารย์ให้” 

อย่างไรก็ตาม ตารางกิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์ของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ สามารถ
แสดงให้เห็นดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ตารางกิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์ของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ 

Day Event Details 
Monday Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 

 Sunrise Yoga * 07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Tour De Mae Rim *  09.00-10.00 at the Health club 
 Nature Trail 10.00-11.00 at the Lobby 
 Muay Thai * 11.30-12.30 at the Health Club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
 Yoga Asana 16.00-17.00 at the Yoga Barn 
 Cardio Tennis 17.15-18.15 at Tennis Court  

Tuesday Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga * 07.00-08.00 at the Yoga Barn 



 109 

Day Event Details 
 TRX Workout*  09.00-09.45 at the Health Club 
 Rice Planting 10.00-11.00 at the Health Club 
 Mat Pilates*  11.30-12.15 at the Health Club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
 Yoga Nidra 16.00-17.00 at the Yoga Barn 
Wednesday Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga*  07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Triple treat workout 09.00-09.45 at the Health Club 
 Nature Trail 10.00-11.00 at the Lobby 
 Kid Muay Thai*  10.30-11.30 at the Health Club 
 Energy Circuit*  11.45-12.45 at the Health Club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
 Fire yoga*  16.30-17.30 at the Yoga Barn 
Thursday Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga*  07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Tour De Mae Rim*  09.00-10.00 at the Health club 
 Rice Planting 10.00-11.00 at the Health Club 
 Mat Pilates*  11.30-12.15 at the Health club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
 Pranayama 16.00-17.00 at the Yoga Barn 
Friday  Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga*  07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Cardio Tennis*  08.00-09.00 at Tennis Court 
 Body Toning 09.00-09.45 at the Health Club 
 Nature Trail 10.00-11.00 at the lobby 
 TRX Workout*  11.30-12.15 at the Health Club 
 Thai Language Lesson 12.00-12.45 at the lobby 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
Saturday  Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga*  07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Tour De Mae Rim*  09.00-10.00 at the Health club 
 Rice Planting 10.00-11.00 at the Health Club 
 Kid Muay Thai*  10.30-11.30 at the Health Club 
 Energy Circuit*  11.45-12.45 at the Health Club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
Sunday Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby 
 Sunrise Yoga*  07.00-08.00 at the Yoga Barn 
 Triple treat workout 09.00-09.45 at the Health Club 
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Day Event Details 
 TRX Workout*  10.30-11.15 at the Health Club 
 Muay Thai*  11.45-12.45 at the Health Club 
 Buffalo Bathing 15.30-16.15 at the Health Club 
 Fire yoga*  16.30-17.30 at the Yoga Barn 

 
3) ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง

ท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด วัดส่วนใหญ่ หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคเงินได้ตามศรัทธา 
ยกเว้นเพียงวัดอุโมงค์ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม ผู้ปูนอน เสื้อปู
นอน) 90 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ค่าอาหาร ค่าน้ า ค่าไฟและอ่ืนๆ วันละ 170 บาท รวมถึงหาก
นักท่องเที่ยวประสงค์จะซื้อชุดขาวในการปฏิบัติธรรม สามารถซื้อได้ในราคาชุดละ 350 บาท แต่หาก
ประสงค์จะเช่าชุดขาว สามารถเช่าได้ในราคาชุดละ 200 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว ในขณะที่หาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมกิจกรรม แต่จะมีเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นใน จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ที่นักท่องเที่ยวไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ กิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรม แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคเงินได้ตามศรัทธา 
อย่างไรก็ตาม ราคากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแต่ละรีสอร์ท เริ่มจาก จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท อย่างเช่น 
การล้างพิษทางอารมณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ราคาการล้างพิษทางอารมณ์ 
4 วัน 3 คืน จะมีค่าใช้จ่ายราคาคอร์สละ 31,700 บาท ส่วนกิจกรรมไทเก็กหรือนั่งสมาธิเบื้องต้น หาก
สนใจต้องมีการตกลงราคาอีกที” ทางด้านโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP11ให้
ความคิดเห็นว่า “ปกติกิจกรรมของเรา จัดให้ส าหรับแขกที่มาพักในรีสอร์ท ซึ่งกิจกรรมบางตัวที่มีรูป
ดอกไม้จะเสียค่าใช้จ่าย ส่วนกิจกรรมที่ไม่มีรูปดอกไม้ ผู้ที่มาพักสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ” ซึ่ง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางด้านโยคะของโฟร์ซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ รูปแบบของโยคะที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ โยคะอาสนะ (Yoga Asana) และโยคะนิทรา (Yoga Nidra) กรณีที่ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่วน
รูปแบบของโยคะที่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่ โยคะซันไรซ์ (Sunrise Yoga) โดยสามารถท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
(Group Class) ภายใน 60 นาทีในราคา 980++ ต่อคน ส่วนโยคะฟลาย(Fire Yoga) สามารถท า
กิจกรรมเป็นกลุ่ม(Group Class) ภายใน 60 นาทีในราคา 1,100++ ต่อคน  และกิจกรรมโยคะพรา
นายะมะ (Pranayama) มีเฉพาะแบบส่วนตัว(Private Class) เท่านั้น ภายใน 60 นาที  โดยมี
ค่าใช้จ่าย 2,800++ ต่อคน และโยคะนิทรา (Yoga Nidra)กรณีต้องการท ากิจกรรมแบบส่วนตัว 
(Private Class) ภายใน 60 นาที จะมีค่าใช้จ่าย 2,800++  

ขณะที่ทางด้าน เต๋าการ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“การท ากิจกรรมซี่กงรวมถึงเต้าหยิน จะมีการเสียค่าใช้จ่าย 400 บาท โดยแบ่งเป็นการท ากิจกรรม 
ซี่กง 1 ชั่วโมง เต้าหยิน 1 ชั่วโมง” ขณะที่หาก เป็นกิจกรรมในลักษณะคอร์สอย่างเช่น Tao Garden 
Winter Retreat และ Tao Garden Summer Retreat ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานการท ากิจกรรม โดย Tao Garden Winter Retreat ใช้ระยะเวลาท ากิจกรรม 4 สัปดาห์ 
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ส่วน Tao Garden Summer Retreat ใช้ระยะเวลาท ากิจกรรม 7 สัปดาห์  จะไม่ได้มีการเสีย
ค่าใช้จ่ายในคอร์สดังกล่าว แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองห้องพัก ส าหรับเดอะภาวนา เชียงใหม่  
 รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า 

 
“ราคากิจกรรมโยคะ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 588 บาท ต่อ 90 นาที ส่วนกิจกรรมสมาธิ 
มีค่าใช้จ่ายท่านละ 412 บาท ซึ่งเป็นราคาส าหรับลูกค้าที่พักและไม่ได้พักรีสอร์ท 
ราคาเท่ากัน แต่ทั้ งนี้  โดยปกติจะรับ 2 คน ขึ้นไป แต่สามารถมาคนเดียวได้
เหมือนกัน แต่ราคาจะเป็นคูณสอง คือ หากมาคนเดียว อย่างนั่ งสมาธิ จะมี
ค่าใช้จ่าย 824 บาท ส่วนคอร์สการเปลี่ยนชีวิต (Changed My Life) 9 วัน 8 คืน มี
ค่าใช้จ่ายต่อท่านละประมาณ 75,000 บาท ซึ่งราคารวมถึงค่าที่พัก 8 คืน กิจกรรม
และการบริการรับ-ส่ง สนามบิน” 
 
นอกจากนี้ ส่วนอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า

“โยคะแบบหะธะโยคะ ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง โยคะฟลาย จ่ายท่านละ 888 บาท 
ต่อ 1 ชั่วโมง บอลโยคะ ค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง กิจกรรมไทเก็ก ค่าใช้จ่าย 400 
บาท ต่อ 1 ชั่วโมง” ส่วนกรณีของการคิดราคาเป็นคอร์สในส่วนของรีสอร์ท ที่ประกอบด้วยกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณรวมกับกิจกรรมสุขภาวะอ่ืนๆ ราคา 3 วัน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,500 บาทขึ้นไป
ต่อท่าน ราคา 5 วัน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,500 บาทขึ้นไปต่อท่าน ราคา 7 วัน จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 17,000 บาทข้ึนไปต่อท่าน  

ส่วนทางด้าน นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่  
NP10 ให้ความคิดเห็นว่า ราคาของกิจกรรมโยคะจะต้องมีการตกลงกันอีกที ว่าจะปฏิบัติกี่ชม วัน
ไหน” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมโยคะ สามารถตกลงราคาได้
ผ่านฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ”  

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งในสถานที่แบบวัดและ 
รีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่าน
ช่องทางเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก ยกเว้น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แต่อย่างไรก็
ตามสถานที่แบบวัดจะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมจากรีสอร์ท กล่าวคือ  จะมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านทางเฟซบุ๊กของวัด ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความ
คิดเห็นว่า “มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติธรรมผ่านเว็ปไซด์และเฟซบุ๊กของวัดเป็นหลัก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นับว่ารู้กิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือจากการบอกปากต่อปาก” 

 
4.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 1) เรื่องห้องพัก 2) เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร  



 112 

4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในประเด็นสิ่ง

อ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว

เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 
จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ห้องพัก   
1. จ านวนห้องพักในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ประมาณ 189 ห้อง (PR1) = 1 คน 
ประมาณ 40 ห้อง (PR2) = 1 คน 
ประมาณ 33 ห้อง (PR3) = 1 คน 
ประมาณ 30 ห้อง (PR4) = 1 คน 
ประมาณ 200 ห้อง (PR5) = 1 คน 
ประมาณ 34 หลัง (NP6) = 1 คน 
ประมาณ 65 หลัง (NP7) = 1 คน 
ประมาณ 98 หลัง (NP9) = 1 คน 
ประมาณ 64 หลัง (NP11) = 1 คน 
10 หลัง (NP12) = 1 คน 

10 คน 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก ชุดเครื่องนอน ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้าห่ม หมอน พัดลม 
(PR1, PR2, PR3, PR4, PR5) = 5 คน 
เสื่อปูนอนหรือฟูกนอน (PR1, PR4) = 2 คน 
เตียงนอน (PR1, PR2, PR5) = 3 คน 
เครื่องปรับอากาศ (PR5) = 1 คน 
โต๊ะอ่านหนังสือ โคมไฟ (PR2)  = 1 คน 

5 คน 

3. ความเพียงพอของห้องพักในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 

ไม่ค่อยเพียงพอ (PR3, PR4, PR5) = 3 คน 3 คน 

4. การวางแผนในการสร้างอาคารที่
พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

อยากสร้าง แต่สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง ที่จ ากัด (PR1) = 1 
คน 
ไม่สามารถขยายได้ เพราะสถานที่จ ากัดในการสร้าง
อาคาร อยู่ในเขตอนุรักษ์ต้นไม้ (PR3) = 1 คน 
หากมีงบประมาณ อาจมีการขยายเพิ่ม (PR4) = 1 คน 
มีแนวโน้มจะขยาย แต่ระยะหลังเริ่มขยายยาก เพราะ
ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน มีคนจับจอง (PR5) = 1 คน 

4 คน 

อาหารและเคร่ืองด่ืม   
5. ลักษณะอาหารที่จัดเตรยีมไว้
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

ทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหารทั่วไป (PR1, PR3, PR5) = 
3 คน 
อาหารมังสวิรัติเท่านั้น (PR2, PR4, NP6) = 3 คน 
อาหารเพื่อสุขภาพ (NP9) = 1 คน 

8 คน 
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สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

อาหารเจ (NP12) = 1 คน 
6. ความเพียงพอของการบริการน้ า
ดื่ม  

เพียงพอ มีตู้กดน้ าดื่มใหบ้ริการฟร ี(PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5, NP6) = 6 คน 
มีน้ าดื่มเป็นขวดแจก (PR2, NP6) = 1 คน 

6 คน 

โรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหาร 

  

7. จ านวนโรงอาหารหรือห้องอาหาร 
(ในส่วนของวัด) 

2 โรง (PR2) = 1 คน 
1 โรง (PR1, PR5,) = 2 คน 
1 ห้อง (PR3, PR4) = 2 คน 

5 คน  

8. การแบ่งแยกเพศของนักท่องเที่ยว
ในการรับประทานอาหาร 

มีการแบ่งแยกโรงอาหารระหว่างผู้ชายและผู้หญิง (PR2) 
= 1 คน 
ไม่มีการแบ่งแยก (PR1, PR3, PR4, PR5, NP1) = 5 คน 

6 คน 

9. ความเพียงพอของจ านวนหรือ
ขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารใน
การรองรับนักท่องเที่ยว 
 
 
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 

- 0 คน 

10. การแบ่งแยกศูนย์บริการระหวา่ง
เพศชายและหญิง (ในส่วนของวัด)  

มีการแบ่งแยกเพศชายและหญิง (PR1, PR5) = 2 คน 
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ (PR2, PR3, PR4) = 3 คน 

5 คน 

11. วันและเวลาที่ศูนย์บริการเปิด
ให้บริการนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

ทุกวัน (PR1, PR3, PR4, PR5) = 4 คน 
เปิดให้บริการเฉพาะช่วงที่ทางวัดได้มีการเปิดคอร์ส 
(PR2) = 1 คน 

5 คน 

12. ความพร้อมของศูนย์บริการ 
ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีสนใจกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ 

-  0 คน 

 
ที่จอดรถ 

  

13. ความเพียงพอของที่จอดรถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว  

- 0 คน 

สถานที่ใช้ท ากจิกรรม   
14. ความเหมาะสมของสถานท่ีใน
การท ากิจกรรม  

- 0 คน 
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จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ในด้านของสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.11) ดังนี้ 

1. ห้องพัก ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) จ านวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว 2) สิ่ง
อ านวยความสะดวกในห้องพัก 3) ความเพียงพอของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว 4) การ
วางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) จ านวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดใน
สถานที่รูปแบบวัด โดยปกตินักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและมาพักยังสถานที่ จะพัก
อยู่ภายในอาคารและแบ่งกันอยู่ เป็นในลักษณะของห้องและจะมีการแบ่งห้องระหว่างโซนของ
นักท่องเที่ยวผู้หญิงและผู้ชาย ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบรีสอร์ทโดยปกติ
นักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและมาพักยังสถานที่ ส่วนใหญ่จะพักอยู่ในลักษณะของ
บ้านเป็นหลังๆและจะไม่ได้มีการแบ่งโซนระหว่างนักท่องเที่ยวผู้หญิงและผู้ชาย อย่างไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบวัดพบว่า วัดที่มีจ านวนห้องพักมากที่สุด 
ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งมีจ านวนห้องพักทั้งหมดประมาณ 200 ห้อง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ 
PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ห้องพักที่นี่ ฝั่งผู้หญิงมีประมาณ 80-90 ห้อง ฝั่งผู้ชาย มีประมาณ 100-120 
ห้อง” รองลงมาคือวัดร่ าเปิงมีประมาณ 189 ห้อง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็นว่า 
“ฝ่ายหญิงจะแบ่งเป็นโซน วิปัสสนาสองประมาณ 30 ห้อง ศาลาธรรมประมาณ 83 ห้องและวิปัสสนา
หนึ่ง ประมาณ 2 ห้อง ส่วนผู้ชายแบ่งเป็นโซนเขตป่ายาง 67 ห้องและศาลาชวนก่อบุญ ซึ่งที่พักอยู่ชั้น
สอง มีประมาณ 7 ห้อง”ถัดมาคือ วัดถ้ าดอยโตนมีประมาณ 40 กว่าห้อง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR2 
ให้ความคิดเห็นว่า “ห้องพักหญิงมีประมาณ 30 กว่าห้องและชาย 10 กว่าห้อง” ตามด้วย วัดอุโมงค์มี
ประมาณ 33 ห้อง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ห้องพักชายมีประมาณ 12 ห้อง 
ส่วนหญิงมีประมาณ 21 ห้อง” และสุดท้าย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีประมาณ 30 ห้อง ซึ่ง
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR4  ให้ความคิดเห็นว่า “จ านวนห้องพักแบ่งเป็นหญิงรับได้15 คน ชายรับได้ 
15 คน ซึ่งในแต่ละวันจึงรับได้ประมาณ 30 คน” ส่วนสถานที่แบบรีสอร์ท จากการสัมภาษณ์พบว่า  
รีสอร์ทที่มีจ านวนบ้านเป็นหลังมากที่สุดได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ มีจ านวน 98 หลัง ตาม
ด้วย เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท มีจ านวน 65 หลัง โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ มีจ านวน 64 หลัง 
ถัดมาคือ  มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท มีจ านวน 10 หลัง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP12 ให้ความคิดเห็น
ว่า “มี 10 หลัง ซึ่งในหนึ่งห้องพัก พักได้สองคน” 

2) สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่
รูปแบบวัด ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาพัก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกวัดจะมีการจัดเตรียมสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้ ได้แก่ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย ปลอกหมอน ผ้าห่ม หมอน
รวมถึงพัดลม ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกที่แต่ละวัดได้มีการจัดเตรียมที่แตกต่างกันไป เช่น บางวัดจะ
มีเตียงนอนให้นักท่องเที่ยว เช่น วัดถ้ าดอยโตน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  รวมถึงวัดร่ าเปิง
และวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งจะมีเตียงจัดเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้ที่ประสงค์ต้องการจะนอนเตียงหรือ

https://th.hotels.com/ho419930/dexa-phawna-cheiyngh-m-risxrth-m-rim-thiy/
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ผู้สูงอายุที่หัวเข่าไม่ดี ประสงค์จะนอนเตียง ส่วนบางวัดจะมีการจัดเตรียมเสื่อหรือฟูกนอน เช่น วัด
อุโมงค์ วัดร่ าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อีกทั้ง ส าหรับวัดพระธาตุศรีจอมทอง บางห้องจะมี
เครือ่งปรับอากาศ นอกจากนี้บางวัด เช่น วัดร่ าเปิงและวัดพระธาตุศรีจอมทอง จะมีการบริการห้องน้ า
ส่วนตัวในห้องพัก อย่างไรก็ตามส่วนในสถานที่แบบรีสอร์ท กล่าวได้ว่า ปกติห้องพักจะมีการจัดเตรียม
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่พร้อมอยู่แล้ว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ มาพักจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการพัก 

3) ความเพียงพอของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณจัดในสถานที่รูปแบบวัด จะสามารถสัมภาษณ์ในประเด็นความเพียงพอของห้องพักในการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากผู้ที่มาพักในสถานที่รูปแบบวัด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบ  
รีสอร์ทจะไม่สามารถสัมภาษณ์ประเด็นความเพียงพอของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ 
เนื่องจาก ผู้ที่มาพักในสถานที่รีสอร์ท นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มาพัก 
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ในสถานที่แบบวัดพบว่า ณ ปัจจุบันสถานที่พัก ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ค่อยเพียงพอ ดังเช่นวัดอุโมงค์และพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3, PR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เนื่องจากห้องพักมีน้อย ซึ่งไม่
ค่อยเพียงพอ หากผู้ใดสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมต้องโทรมาสอบถามก่อน ซึ่งปกติห้องพักที่นี่จะ
ค่อนข้างเต็มอยู่ตลอด” ส่วนทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5  ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “ที่นี่ เหตุที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมได้สูงสุดประมาณสี่พัน เพราะห้องมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะห้องฝั่ง
ผู้หญิงห้องหมุนเวียนไม่ทัน”  

4) การวางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  กล่าวได้ว่า หาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบวัด จะสามารถสัมภาษณ์ในประเด็นการวางแผนในการสร้าง
อาคารที่พักเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ เนื่องจากผู้ที่มาพัก
ในสถานที่แบบวัด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทจะไม่สามารถสัมภาษณ์ประเด็นการ
วางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ได้เนื่องจาก ผู้ที่มาพักในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ที่มาพักดังที่เกริ่นไปในประเด็นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ในสถานที่รูปแบบวัดพบว่า 
วัดอุโมงค์ไม่สามารถขยายเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการสร้างอาคาร โดยต้องอนุรักษ์ความ
เป็นป่าไม้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เงินสร้างอาคารใหญ่ๆไม่ค่อยมีและทาง
วัดไม่สามารถขยายได้ เพราะสถานที่เราจ ากัดในการสร้างอาคารและลักษณะของวัดเป็นวัดป่า ฉะนั้น
จึงอนุรักษ์ต้นไม้ ไม่ค่อยสร้างอาคารเยอะ รูปแบบคล้ายกับวัดสวนโมกข์” ส่วนวัดร่ าเปิงประสงค์ใน
การขยายเพ่ิมเติมแต่ติดปัญหาเรื่องข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ในการขยาย เนื่องจากทางวัดตั้งอยู่ภายในเมือง 
ซึ่งบริเวณรอบวัด ต่างมีผู้คนจับจ้องพ้ืนที่หมดแล้ว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
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“ทางวัดก็อยากสร้าง แต่วัดที่อยู่ในเมืองสถานที่มักจ ากัด” ทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“มีแนวโน้มจะขยายห้องเพ่ิม แต่ระยะหลังเริ่มขยายยาก ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน 
เพราะทางวัดก็จะถูกล้อมด้วยที่ดินที่มีคนจับจองแล้ว บางครั้งก็เป็นที่ดินของบริษัท
ที่มาซื้อ ก็ไม่สามารถขยายได้ แต่ก็พยายามจะขยายเท่าที่มีอยู่ ทุกปี” 

 
นอกจากนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสทีP่R4 ให้ความคิดเห็นว่า 
 
“ตั้งแต่ปี  พ .ศ . 2547-2553 เราอยู่ที่จุดชมวิว ที่ พักก็อยู่ที่ โรงเรียน ที่ เป็นค่าย
คุณธรรม เมื่อก่อนผู้หญิงมีเจ็ดห้อง ผู้ชายมีประมาณสิบห้อง คืออยู่ข้างบน คน
ปฏิบัติธรรมอึดอัด เพราะมีนักท่องเที่ยวเยอะ ไม่สงบ หลวงพ่อก็เลยพิจารณามา
ขยายได้ล่างนี้ สร้างตึกนี้ กับที่พักใหม่ ก็เลยขยายตั้งแต่ปีนั้ น แต่ถ้ามีงบก็อาจจะ
ขยายที่พักเพ่ิม” 
 
2. อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) ลักษณะอาหารที่จัดเตรียมไว้ส าหรับ

นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) ความเพียงพอของการบริการน้ าดื่มดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ลักษณะอาหารที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ประสงค์ท่ีจะมีจิตใจที่ดีข้ึนและมีร่างกายหรือสุขภาพ
ที่ดีตามมา ฉะนั้น การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ รูปแบบวัดและ 
รีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ ทางสถานที่ส่วนใหญ่จะจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดังเช่นสถานที่
แบบวัด วัดทั้ง 5 แห่งจะมีการจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติ แต่อย่างไรก็ตาม บางวัดเช่น วัดร่ าเปิง วัด
อุโมงค์และวัดพระธาตุศรีจอมทองจะมีการจัดเตรียมอาหารทั่วไปไว้ด้วยเช่นกัน ส่วนสถานที่ รูปแบบ 
รีสอร์ท อย่างเช่น จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งมีการจัดกิจกรรมจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรม 
เหมือนกับทางวัด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ให้ความคิดเห็นว่า “อาหารที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะเป็นอาหารมังสวิรัติเท่านั้น” ทางด้านนฤตยะรีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความ
คิดเห็นว่า “จะให้บริการอาหารเจ ไม่มีเนื้อสัตว์” ส่วนเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า 

  
“อาหารของเราจะควบคุมหมด ที่นี่ห้ามทานเนื้อวัว เนื้อหมู น้ าปลา น้ าตาลทราย 
ผงปรุงรสทุกชนิดห้ามหมดเลย ที่นี่จะเสิร์ฟ แค่ปลา ไก่ กุ้ง ผักก็จะเป็นผักท่ีเราปลูก
เองในนี้ แต่ถ้าไม่พอก็จะเป็นผักของเมมเบอร์ด้วยกัน แล้วก็ลูกค้าไหน ที่แพ้ เช่น แพ้
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โปรตีน แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี หรือน้ ามันหอย เราก็จะเช็คก่อนตอนเช็คอิน ว่ามีแพ้
อาหารอะไรบ้าง” 

 
2) ความเพียงพอของการบริการน้ าดื่ม กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรม

เชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ได้กล่าวทุกวัดมีการบริการน้ าดื่มที่ เพียงพอ โดยจะมีตู้กดน้ าดื่ม
ให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ าได้ฟรี นอกจากนี้ บางวัด เช่น วัดถ้ าดอยโตนจะมีการแจกน้ าดื่มเป็นขวด
ให้ อีกทั้งในช่วงมื้อเย็นหรือช่วงการดื่มน้ าปานะ ทางวัดทั้ง 5 แห่งจะมีการบริการเครื่องดื่ม เช่น โอวัน
ติน ไมโล น้ าเต้าหู้ เป็นซองๆ ซึ่งได้มาจากการบริจาคของนักท่องเที่ยวรุ่นเก่าที่ได้มาท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณและได้มีการซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวถวายวัด ส่วนสถานที่รูปแบบรีสอร์ท อย่างเช่น จีรัง เฮลธ์ 
วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งมีการจัดกิจกรรมจิตวิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมดังเช่นวัด ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP1 
ให้ความคิดเห็นว่า “ในการมาปฏิบัติธรรม เราจะมีน้ าดื่มเป็นขวดแจกให้ และมีตู้กดน้ าดื่มเตรียมไว้
ให้” 

3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติ
ธรรมซึ่งได้จัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด โดยปกติกิจกรรมดังกล่าว หากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจะต้องพัก
อาศัยอยู่ที่วัด เนื่องจากได้มีการท ากิจกรรมในระยะเวลา 3 วันเป็นต้นไป ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้อง
รับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทางสถานที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้ให้ ขณะที่ทางรีสอร์ท  
หากรีสอร์ทไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องท ากิจกรรม
ติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะไม่ได้มีความจ าเป็นต้องรับประทานอาหารใน
ห้องอาหาร เช่น การท ากิจกรรมโยคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านจะมีการเดินทางมาท ากิจกรรมที่  
รีสอร์ทเพียง 1 ชั่วโมง แล้วเดินทางออกจากรีสอร์ท ฉะนั้นความเพียงพอของห้องอาหารจึงไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญ แต่ส าหรับวัดความเพียงพอของห้องอาหารนับว่าส าคัญ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ทางวัดพระธาตุศรี
จอมทอง วัดร่ าเปิงและวัดถ้ าดอยโตน สถานที่รับประทานอาหารจะเป็นในลักษณะของโรงอาหาร โดย 
วัดพระธาตุศรีจอมทองและวัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1, PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “โรงอาหารมี 
1 โรง ส่วนวัดถ้ าดอยโตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “มีโรงอาหาร 2 โรง แบ่งแยก
โยคีชายและหญิง” ขณะที่วัดอุโมงค์และพระธาตุดอยสุเทพราชวริหารจะเป็นในลักษณะของห้อง
รับประทานอาหาร ซึ่งทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4ให้ความ
คิดเห็นว่า “มีห้องอาหารเพียงหนึ่งห้อง” ส่วนวัดอุโมงค์ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ให้ความคิดเห็นว่า 
“ห้องรับประทานอาหาร คือห้องที่ใช้ร่วมกับการท ากิจกรรม” อย่างไรก็ตามโรงอาหารหรือห้อง
รับประทานอาหารของวัดทั้ง 5 แห่ง สามารถแสดงให้เห็นดังภาพที่ 4.2-4.7 
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ภาพที่ 4.2 โรงอาหารนักท่องเที่ยวผู้หญิง 
วัดถ้ าดอยโตน 

 
ภาพที่ 4.3 โรงอาหารนักท่องเที่ยวผู้ชาย 
วัดถ้ าดอยโตน 

 

 
ภาพที่ 4.4 โรงอาหารวัดร่ าเปิง 

 

 
ภาพที่ 4.5 ห้องรับประทานอาหาร 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร 

 

 
ภาพที่ 4.6 ห้องรับประทานอาหารวัดอุโมงค์ 

 

 
ภาพที่ 4.7 โรงอาหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง 
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3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) การแบ่งแยกศูนย์บริการระหว่าง
เพศชายและหญิง 2) วันและเวลาที่ศูนย์บริการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การแบ่งแยกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวระหว่างเพศชายและหญิง กล่าวได้ว่า หาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้จัดอยู่ในสถานที่รูปแบบวัด บางวัดจะมีการแบ่งแยกศูนย์บริการระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง เช่น วัดร่ าเปิงและวัดพระธาตุศรีจอมทอง ในขณะที่บางวัดจะไม่ได้มีการแบ่งแยก
ศูนย์บริการระหว่างเพศชายและหญิง เช่น วัดถ้ าดอยโตน วัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร ซึ่งสามารถแสดงรูปภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดได้ดังภาพที่4.8-4.13 
ส่วนหากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้จัดอยู่ ในสถานที่ รูปแบบรีสอร์ทกล่าวได้ว่า ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวทุกรีสอร์ทจะไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างนักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง 

 

 
ภาพที่ 4.8 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้หญิง  
วัดร่ าเปิง 
 

 
ภาพที่ 4.9 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชาย 
วัดร่ าเปิง 

 
ภาพที่ 4.10 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้หญิง
และชาย โดยแยกฝั่งกันของวัดพระธาตุศรี
จอมทอง 

 
ภาพที่ 4.11 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ
ผู้หญิงของวัดถ้ าดอยโตน 



 120 

 
ภาพที่ 4.12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ
หญิงของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 

 
ภาพที่ 4.13 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ
หญิงของวัดอุโมงค์ 

 
 

2) วันและเวลาที่ศูนย์บริการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
กล่าวได้ว่า โดยปกติศูนย์บริการทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ส่วนใหญ่ทุกสถานที่จะเปิด
ให้บริการทุกวัน ยกเว้นเพียงสถานที่เดียว คือ วัดถ้ าดอยโตน ซึ่งไม่ได้มีการเปิดให้บริการทุกวัน 
เนื่องจากทางวัดไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวันดังเช่นวัดอ่ืน แต่ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า ส าหรับ
สถานที่รูปแบบวัดจะมีช่วงเวลาให้บริการโดยแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่ายในแต่ละวัน โดยจะไม่ได้มีการ
เปิดให้บริการยาวต่อเนื่องตั้งแต่เช้าถึงเย็นดังเช่นรีสอร์ท อย่างไรก็ตามเวลาท าการของวัดร่ าเปิงจะ
เปิดให้บริการเวลาช่วงเช้า 07.00-11.00 น. และช่วงบ่าย 12.00-17.00 ส่วนวัดพระธาตุศรีจอมทอง
จะเปิดให้บริการช่วงเช้าเวลา 07.00-11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.00-18.00 ทางด้านวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร จะเปิดให้บริการช่วงเช้าเวลา 08.00-11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.00-
17.00 ขณะที่ทางด้านวัดอุโมงค์และวัดถ้ าดอยโตน จะไม่ได้มีป้ายเขียนบอกเวลาเปิด-ปิด ท าการของ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกในเรื่องที่จอดรถและสถานที่ใช้ท ากิจกรรม 
ผู้วิจัยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 

 
4.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส าหรับประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ

แบ่งออกเป็น 1) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับภาครัฐ 2) ความร่วมมือระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวกับภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 4) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

ภาครัฐ (ST) (n=1) จ านวน
ผู้ให้การ

ตอบ 

ภาครัฐ    
1. การส่งเสริมหรือ 
สนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว
จากทางภาครัฐในช่วงที่
ผ่านมา 

ไม่มเีงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนในการ
พัฒนาสถานที่ (PR1, PR4, PR5) = 3 คน 
มีงบประมาณจากส านักพระพุทธศาสนาบ้าง แต่
ไม่เพียงพอ (PR3) = 1 คน 
ทางภาครัฐ เช่น หน่วยงานสสส. หรือส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการช่วย
ประชาสมัพันธ์ โดยเอาข้อมลูไปลงทางเว็ปไซด์
ธรรมะไทย แตไ่ม่บ่อย (PR4, PR5) = 2 คน 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การบินไทย เคยพูดคุยใน
การให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรบันักท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ แตไ่ม่ได้สนับสนุนงบประมาณ (PR1) 
= 1 คน 
ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนนุเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น เต้า
หยินหรือซี่กง แต่อย่างททท. จะสนับสนุนรสีอร์ท
เราในเชิงดูแลสุขภาพครบวงจร (NP9) = 1 คน 

สนับสนุนในแง่ของ
การให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีไปอบรม
ปฏิบัติธรรมมากกว่า 
ส่วนการจดัสรร
งบประมาณในการ
ให้วัดพัฒนาสถานท่ี
มีบ้าง แต่มีจ ากัด 
(ST) = 1 คน 

6 คน 

 
2. ความต้องการในการ
ให้ภาครัฐส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการพัฒนา
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-  - 0 คน 

ภาคเอกชน     
3. ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในช่วงที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ  

ไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัททัวร์ ใน
การน านักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
(PR1, NP6,NP7) = 3 คน 
ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน น านักท่องเที่ยวมา เพราะ
สถานท่ีจ ากัด หรือห้องจ ากัด (PR3, PR4) = 2 
คน 

- 5 คน 
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การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15) 

ภาครัฐ (ST) (n=1) จ านวน
ผู้ให้การ

ตอบ 

ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน น านักท่องเที่ยวมา เพราะ 
หากคนคุ้นเคยมาปฏิบตัิธรรมร่วมกันจะพูดคุย 
รบกวนคนรอบข้าง (PR4) = 1 คน 
 

4. ความต้องการในการ
ให้ภาคเอกชนส่งเสริม
หรือสนับสนุนการ
พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

-  - 0 คน 

ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเท่ียวในเร่ือง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

 -  

5. ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ  

ไม่มี ไม่ได้ร่วมมือกัน (PR1, PR3) = 2 คน - 2 คน 

ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน 

   

6. ทัศนคติของชุมชนต่อ
การท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

ชุมชนไม่ได้ใหค้วามสนใจหรือเข้ารว่มในการ
ปฏิบัติธรรมมากนัก (PR1, PR3) = 2 คน 
ชุมชนมีการสนใจและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิ
ธรรม (PR5) = 1 คน 

- 3 คน 

7. การมีส่วนร่วมหรือ
ช่วยเหลือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณจากชุมชน 

ไม่ได้มสี่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หลกัๆที่ช่วยเหลือ
จะมาจาก ผู้มาปฏิบัติธรรม (PR1, PR3) = 2 คน 
ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่จะ
ช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ที่บุคลากรในวัดไมส่ามารถ
ท าได้ เช่น ก าจัดเรื่องลูกน้ ายุงลาย (PR5) = 1 คน 

3    3 คน 
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จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านของการบริหาร
จัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็นดังตารางที่ (4.12) ดังนี้ 

1. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับภาครัฐ ประกอบด้วยเรื่องของการสนับสนุนการ
พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม แม้หน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัทการบินไทย จ ากัด มหาชน มีการวางแผน
ที่ต้องการให้สถานที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แต่ที่ผ่านมา กลับ
ไม่ได้มีการสนับสนุน เช่น เรื่องเงินทุนในการพัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า  

 

“ ในช่วงที่ผ่านมาเคยมีการวางแผนในการร่วมมือกับการบินไทย แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ 
เนื่องจาก การบินไทย ต้องการตั้งมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นในเชิงธุรกิจ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติไม่สามารถท า
ได้ เนื่องจาก ในการปฏิบัติธรรมทางวัดไม่ได้มีการเน้นเชิงธุรกิจ เนื่องจากไม่มีการ
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เน้นให้ผู้มาปฏิบัติธรรมช่วยเหลือหรือบริการตนเอง เช่น ปูเสื่อด้วย
ตนเอง กินข้าวกับถาดหลุม จึงขัดแย้งกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่
ต้องการให้มีผู้บริการทุกสิ่งอย่างให้ ฉะนั้น นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจึงไม่มาและ
ทั้งนี้หากจะมีการให้ทางวัดจัดบริการทุกสิ่งอย่างให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
จ าเป็นที่จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งนับว่าเป็นการขัดกับภาพลักษณ์ของวัดใน
เมืองไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การเก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้  ที่ผ่านมาแม้
ภาครัฐจะพยายามเน้นให้ทางวัดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ทั้งนี้ 
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการปฏิบัติธรรมกลับไม่มี เนื่องจากเงินของ
ภาครัฐที่สนับสนุนในเรื่องปฏิบัติธรรม จะเป็นการน าเงินมาส่งเสริมให้ข้าราชการใน
หน่วยงานต่างๆมาปฏิบัติธรรมมากกว่า ซึ่ง ณ ขณะนี้เงินพัฒนาจะมาจากการ
บริจาคส่วนบุคคลของผู้ที่ศรัทธา” 

 
ทั้งนี้แม้บางหน่วยงาน เช่น ส านักพระพุทธศาสนา จะมีเงินทุนสนับสนุนวัดบางแห่ง เช่น วัด

อุโมงค์ แต่นับว่าไม่เพียงพอในการที่วัดจะน าไปพัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “แม้ส านักงานพระพุทธศาสนาจะมีงบประมาณให้บ้าง แต่ไม่
เพียงพอ”และโดยมากในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนจะเป็นในลักษณะของการให้เงินแก่หน่วยงาน
ต่างๆให้น าข้าราชการภายในหน่วยงานมาท ากิจกรรมจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมภายในวัด ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า  
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“ที่ผ่านมาในเรื่องการปฏิบัติธรรม ภาครัฐจะมาในรูปแบบจัดโครงการ เช่น ทุกๆปี
จะมีโครงการของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เชิญชวนข้าราชการในส่ วนของ
จังหวัดมาปฏิบัติธรรมก็จะสนับสนุนในส่วนของการเอาโครงการเข้ามา แต่ไม่ได้
สนับสนุนเรื่องเงินการพัฒนาสถานที่”  
 
 

นอกจากนี้ส่วนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ แม้ที่ผ่านมา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) หรือส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่จะมีการช่วยประชาสัมพันธ์ 
โดยเอาข้อมูลไปลงทางเว็ปไซด์ธรรมะไทยให้ แต่นับว่ามีการประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่ครั้ง ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “การประชาสัมพันธ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เชียงใหม่บางครั้งจะมีการช่วยประชาสัมพันธ์ว่า เชียงใหม่มีส านักงานปฏิบัติธรรมไหนบ้าง แต่ก็มีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยมาก” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ผ่านมาภาครัฐ เช่น 
หน่วยงานสสส. เคยมีการสนับสนุนในแง่ของการประชาสัมพันธ์ เช่น ช่วยเอาข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ 
ทางเว็ปไซด์ธรรมะไทย”  

อย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีได้จัดในสถานที่แบบวัด การช่วยเหลือวัดในการพัฒนา
สถานที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของทาง
วัดจะมาจากเงินบริจาคและการสอบถามสิ่งที่อยากให้ช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ส่วนมากจะเป็นปัจจัยจาก
คุณโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดจิตศรัทธา” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“หากเป็นเรื่องการให้เงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐไม่มี โดยการ
สนับสนุนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทางวัดจะมาจากเงินบริจาคของผู้ปฏิบัติธรรม คน
เก่าออกก็หมุนให้คนใหม่ ถ้าไม่พอ ก็อาศัยหลวงพ่อ ตู้บริจาคจากบนวัด เอามาช่วย
ค่าใช้จ่าย” 

 
ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบทางรีสอร์ทก็เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา 

ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเฉพาะเจาะจง ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่มีนะหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเจาะจง อย่างททท . ก็ไม่ได้
สนับสนุนเต้าหยินหรือซี่กง แต่เค้าสนับสนุนว่าเราเป็นศูนยด์ูแลสุขภาพครบวงจร” 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ได้แก่ ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าได้กล่าวสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  กล่าวคือ ส านักพระ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณที่ได้จากส่วนกลางในโครงการปฏิบัติธรรม เงิน
สนับสนุนดังกล่าวจะเป็นในแง่ของการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการของรัฐ ไปอบรมการปฏิบัติ
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ธรรมมากว่า ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ของทางวัด เช่น การ
บูรณะซ่อมแซมอาคารที่พัก การขยายที่พัก ในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ า เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อนักท่องเที่ยวที่มาปฏิบัติธรรมนับว่าเงินสนับสนุนมีไม่มากนักดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ทีS่T1 ให้ความคดิเห็นว่า 
 

“ที่ผ่านมาทางส านักพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกปีจะมีงบประมาณของ
จังหวัดในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนหรือคนในชุมชนมา
ปฏิบัติธรรม แต่ปีพ.ศ 2561 เงินสนับสนุนลดลง เนื่องจากด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมส านักปฏิบัติธรรม เช่น ในเรื่องของอาคารปฏิบัติ
ธรรม ห้องน้ า อาสนะ ที่มีการจัดสรรให้แก่ทางวัดก็มีเช่นกัน หากวัดไหนได้มีการขอ
มา แต่ทั้งนี้งบประมาณนับว่ามีจ ากัด เพราะส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยมี
จ านวนมาก จึงต้องแบ่งไปตามทางจังหวัดใหญ่ จังหวัดเล็ก โดยหากวัดที่ขออาจจะ
ได้ไม่กีหมื่น” 

 
2. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับภาคเอกชน ประกอบด้วยเรื่องของการร่วมมือ

ของแหล่งท่องเที่ยวกับภาคเอกชนในการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทกับภาคเอกชนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ที่ผ่านมายังไม่มี เช่นในเรื่องของการร่วมมือกับเอกชน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็น
ว่า “ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชนหรือบริษัททัวร์ในการน านักท่องเที่ยวมาปฏิบัติ
ธรรม ส่วน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6, NP7 ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่มีการร่วมมือกับบริษัททัวร์ในการ
น านักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรมแนวเชิงจิตวิญญาณในรีสอร์ท” นอกจากนี้ในสถานที่รูปแบบวัด 
เนื่องจากบางสถานที่มีข้อจ ากัดของห้อง หากมาเป็นหมู่คณะด้วยกัน จะส่งเสียงรบกวนคนรอบข้างที่
ก าลังท ากิจกรรมอยู่ ที่ผ่านมาจึงยังไม่ได้มีการร่วมมือ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า
“ไม่ต้องการรับทัวร์มาปฏิบัติธรรม เพราะมีการจ ากัดเรื่องห้อง เรื่องกลุ่ม อีกทั้ง หากคนคุ้นเคยกันมา
ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ก็จะพูดกัน ซึ่งจะรบกวนคนรอบข้าง” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ไม่ได้มีการร่วมมืออะไร ปกติเราจะจ ากัดนะ ทัวร์ฝรั่งก็ไม่ค่อยมี ส่วนมากผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรมจะมาคนเดียว นานๆครั้งเท่านั้นจะมาเป็นคณะ 30 คน ซึ่งพอเรารับทัวร์เช่นฝรั่ง ห้องเต็มเราก็
ต้องงดรับคนไทย ฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากรับทัวร์” 

3. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้
ว่า ที่ผ่านมาแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มีการร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณร่วมกัน ดังที่
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “วัดมีเครือข่ายร่วมกัน แต่การบริหารเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมของแต่ละวัดจะต่างคนต่างมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการท า”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ให้ความ
คิดเห็นว่าในทางเดียวกันว่า  
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“ทางวัดจะไม่ได้มีการร่วมมือการปฏิบัติธรรมกับวัดอ่ืนในการพัฒนา หรือบริหาร
จัดการ เพียงแต่ในแต่ละปี เช่น ในปีนี้ เดือนตุลาคม ทางวัดจะมีการส่งพระวิปัสสนา
จารย์ไปอบรมที่พุทธมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งทุกส านักปฏิบัติธรรมต้องส่งพระวิปัสสนา
จารย์มาเช่นกัน ซึ่งการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แต่จะไม่ได้มีการชี้น ากันว่า
แต่ละวัดควรสอนการปฏิบัติธรรมอย่างไร”   

 
4. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน ประกอบด้วยเรื่องของทัศนคติของชุมชน

ต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและเรื่องการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส าหรับทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัด บางวัดเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง ชุมชนได้มีการให้ความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ชาวบ้านละแวกนี้ได้มีการสนใจและให้
ความส าคัญในการปฏิบัติธรรม โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านหรือพ่อบ้านมาถือศีล จ าวัด ปฏิบัติธรรมเป็นช่วง” 
ส่วนบางวัด เช่น วัดร่ าเปิงและวัดอุโมงค์ ชุมชนยังไม่ได้มีการให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่ได้สนใจหรือ
เข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมมากนัก” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “ชุมชน
ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการมาปฏิบัติธรรมกับทางวัด” นอกจากนี้ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดขึ้นใน
สถานที่รูปแบบวัด ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือช่วยเหลือ ซึ่งบางวัด 
หากชุมชนมีการช่วยเหลือ จะเป็นในเรื่องที่นอกเหนือจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยเป็นเรื่องที่
บุคลากรภายในวัดไม่สามารถท าได้ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“ชาวบ้านไม่ได้มีการช่วยเหลือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แต่การ
ช่วยเหลือ จะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชีท าไม่ได้ เช่น
ในเรื่องการก าจัดเรื่องลูกน้ ายุงลาย หรือการช่วยมาฉีดยาให้ หรือช่วยท าหมันหมา 
แมวในวัด” 
 

4.4 ผลการศึกษาในฝั่งอุปสงค์ 

4.4.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่งออกเป็น  

1) สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย 2) ความ
เป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 3) การน าเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลจาก
การสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณ 
กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

สภาพแวดล้อม   
บรรยากาศ   
1. บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวประสงค์
ในการเลือกมาท ากจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

ความเงียบสงบ (TR1, TR3, TR6, TR7, RS25, RS27, 
RS29) = 7 คน 
ความเป็นสถานท่ีที่มคีวามเป็นส่วนตัว (TR1, TR7, 
RS26) = 3 คน 
มีสภาพแวดล้อมท่ีมคีวามเป็นธรรมชาติ (TR4, TR22, 
RS26, RS27, RS29) = 5 คน 
การมีพลังของสถานท่ี (TR1, TR6, TR7) = 3 คน 
การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีผู้ให้บรกิารและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความจริงจัง (TR7) = 1 คน 
การที่สถานที่น้ันให้ความรู้สึกเหมอืนเป็นบ้านของตน 
(TR4) = 1 คน 
อาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด (RS25, RS26, RS29) = 
3 คน 
การมีสถานท่ีในการท ากิจกรรม (RS29) = 1 คน 

10 คน 

2. ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
สถานท่ีที่คุณมาท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 
 
 

เหมาะสม (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR9, 
TR10, TR15, TR16, TR18, TR20, TR21, TR23, 
RS24, RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 20 คน 
 

20 คน 

สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย   
3. ความปลอดภยัของสถานท่ีที่มาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

คิดว่าปลอดภัย (TR6, TR7, TR8, TR20, RS24, RS25, 
RS26, RS27, RS28, RS29) = 10 คน 

10 คน 

ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสยีง   
4.การรับรู้ชื่อเสียงของสถานท่ีที่คุณ
มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแง่
ต่างๆ 

- วัดถ้ าดอยโตน เป็นวดัที่ปฏิบัตจิริง มีกฎระเบียบ
เข้มงวด (TR1) = 1 คน 
- วัดถ้ าดอยโตน เพื่อนเล่าให้ฟังว่า พระอาจารย์นาวีสอน
เก่ง เข้าใจง่าย (TR7) ) = 1 คน 
- ช่ือเสียงของหลวงปู่ทอง (TR10, TR12) ) = 2 คน 
- วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดทีม่ีมาตรฐานในเรื่อง
วิปัสสนากรรมฐาน (TR10, TR12) = 2 คน 
- เพื่อนแนะน าว่า วัดร่ าเปิงอาจารย์สอนดี อาจารย์ส่วน
ใหญ่จบวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก โท (TR20) = 1 คน 

5 คน 

การน าเสนอการให้บริการ   
ความหลากหลายของกจิกรรม   
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

5. ทัศนคติในเรื่องความต้องการให้
แหล่งท่องเที่ยวมีการน าเสนอการ
ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่
หลากหลาย 

- 0 คน 

การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 

  

6.ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (สอบถามเฉพาะ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ไม่ได้มีการเปิดให้บริการทุกวันในเชิง
ปฏิบัติธรรม)  

- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม เพราะจริงๆ
อยากให้ยาวกว่านี้ แต่ส าหรับคนท างานประจ าจะลางาน
ไม่ค่อยได้ (TR1) = 1 
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม เพราะหาก
เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเคยมาท ากิจกรรมแล้ว มาครั้งท่ีสอง 
ไม่ต้องอยู่ครบ 7 วัน ได้ (TR2) =1  
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม แต่ว่าเจ็ดวัน
อาจจะเริม่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย แล้ววนัสุดท้ายวันกลับอยาก
ให้จบประมาณช่วงบ่าย (TR6) =1  
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม คดิว่า
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป (TR3) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอรส์ 4 วัน 3 คืน คิดว่าเหมาะสม แต่
จริงๆอยากให้เพิ่มเป็น5 วัน แต่ถ้ายาวก็ลางานไม่ได้ 
(RS4=27) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอรส์ 4 วัน 3 คืน คิดว่าเหมาะสม ถ้าจัด
ยาวไปเกรงใจรีสอร์ทต้องรับภาระค่าใช้จ่าย (RS28) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอรส์ 4 วัน เหมาะสม คิดว่าพอดี (RS24) 
= 1 

7 คน 

ราคา   
7. ความเหมาะสมของราคาในการ
น าเสนอกิจกรรมเชิงจิตวญิญาณ 

- 0 คน 

แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจติ
วิญญาณ 

  

8. แรงจูงใจท่ีท าให้ตัดสินใจมาเข้า
ร่วมกิจกรรมเชิงจิตวญิญาณ 

1) หลบหนีจากชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากเผชิญความทุกข์ ในเร่ือง 
- เผชิญจิตใจท่ีคับแคบและหยาบของคนในสมัยปัจจุบัน 
(TR2, TR7, TR22) = 3 
- เผชิญการแข่งขันและเครยีด เช่น เรื่องงาน (TR10, 
TR14, TR16,TR22) = 4 
- อาชีพการต้องท างานอยู่โรงพยาบาลซึ่งต้องพบเห็น

23 คน 
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ความสญูเสยี (TR10) = 1 
- เผชิญความทุกข์ จากปัญหาครอบครัว (RS27)  
- เผชิญความทุกข์ แตไ่ม่ได้มีการระบุสาเหตุ (TR13, 
TR15, TR23) = 3 
ต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย  (TR5) = 1 
2) บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเอง (TR6, 
TR20) = 2 
3) ต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น  
- เปลี่ยนทัศนคติใหม้ีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น (TR2, TR8, 
TR21) = 3 
- ลดความกลัว (TR1) = 1 
4) เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอนัเป็นที่รัก (TR7, TR18, 
TR20) = 3 
5) ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (TR3, TR12, RS24, RS26) 
= 4 
6) ต้องการสะสมบุญ (TR10, TR11, TR19, RS26, 
RS27) = 5 

 
ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเท่ียว
ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

  

9. ประสบการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม 

1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง  
- สังเกตลมหายใจ (TR7,TR9) = 2 
- รู้เท่าทันอารมณ์และความรูส้ึก (TR7,TR9,TR10,  
RS27 ) = 4 
2) ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปัจจุบนั (TR4, TR9, 
TR21) = 3 
3) มีสติและรู้จกัใช้เหตุผลมากขึน้  
- มีสติ (TR9,TR10,TR12, RS27, RS29) = 5 
- พิจารณาสิ่งรอบข้างโดยใช้ความเข้าใจ (TR10, TR12) 
= 2 
 4) มุมมองเชิงบวกมากขึน้ 
- มีเมตตามากขึ้น (TR5) = 1 
- ให้อภัยมากขึ้น (TR1) = 1 
- เปลี่ยนมุมมอง (TR5, TR14, RS26, RS29) = 4 
5) ใจเย็นขึ้น (TR1,TR5,TR20, TR23) = 4 

17 คน 
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

6) รู้หลักในการปฏิบัติธรรม (TR2,TR3,TR9, RS24) = 
4 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว   
10. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการมา
แหล่งท่องเที่ยว 

1) การบอกปากต่อปาก 
- จากเพื่อน (TR1, TR2, TR3, TR7, TR12, TR15 TR19, 
TR21, RS24, RS25, RS26, RS27) = 12 
- จากคนในครอบครัว (TR6) = 1 
- ญาติ (TR13) = 1 
- แฟน (TR8) = 1 
2) เว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว (TR17) = 1 

16 คน 

 
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณในประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นดังตารางท่ี (4.13) ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความ
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ในเรื่องของบรรยากาศ กล่าวได้ว่า ส าหรับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญใน
การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่ รูปแบบวัดหรือแบบรีสอร์ท บรรยากาศที่ถือได้ว่ามี
ความส าคัญที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นมากที่สุดได้แก่ ในเรื่องของความเงียบสงบ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR1, TR3, TR6และTR7 ต่างให้ความคิดเห็นว่า “ความเงียบสงบของสถานที่นับเป็นสิ่งส าคัญ” 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR3 ขยายความว่า “หากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ จิตใจเราก็จะสงบ 
เพราะไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอก” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR7 ให้ความคิดเห็นว่า “การเงียบ
และการไม่พูดถือว่าส าคัญ” 

 ส่วนบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นรองลงมา ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมที่มีความ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR22 ให้ความคิดเห็นว่า “การมีร่มไม้เยอะนับเป็นหนึ่งสิ่งที่ท าให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR4 ให้ความคิดเห็นว่า“สภาพแวดล้อมอาจไม่
จ าเป็นต้องใกล้ตัวเมือง แต่สิ่งส าคัญคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเป็นธรรมชาติ 
เพราะธรรมมะคือเรื่องของธรรมชาติ และสิ่งที่พระอาจารย์สอนก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติ” 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS26 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบสถานที่ที่มีต้นไม้ ป่าเขา ล าเนา มี
ความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น”อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ความเป็น
ธรรมชาติ สวย สบายตาส าคัญ” และทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ให้ความคิดเห็นว่า “สถานที่
ในการปฏิบัติธรรมจ าเป็นต้องมีร่มไม้ที่ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติส าคัญมาก” 
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ส าหรับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นถัดมา ได้แก่ ในเรื่องความเป็นสถานที่มีความ
เป็นส่วนตัว การมีพลังของสถานที่และอาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ
ความเป็นสถานที่มีความเป็นส่วนตัวกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท้ังใน
ส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทต่างให้ความส าคัญเหมือนกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ให้
ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ จะต้องสามารถนั่งสมาธิ โดยไม่มีคนมาถ่ายรูป และไม่แออัด
ด้วยผู้คนจนเกินไป มีการจ ากัดคนในการปฏิบัติธรรม”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR7 ให้ความคิดเห็นว่า 
“หากมีผู้คนมากเกินไปจะเกิดความวุ่นวาย” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS26 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
“สถานที่ไปต้องไม่มีคนพลุกพล่าน” แต่ทั้งนี้ ในเรื่องการมีพลังของสถานที่ นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดจะมีการให้ความส าคัญ แต่นักท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ท
จะไม่ได้มีการให้ความส าคัญดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “หากสถานที่ที่มาเรา
สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของสถานที่เราก็อยากมา เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR7 และผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ให้ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ หากปฏิบัติธรรมในสถานที่ไหน แล้วเรา
รู้สึกถึงพลังของสถานที่ เช่น พลังเดิมที่เป็นป่าเขา พลังจากคนที่มาท าบุญ เราก็จะอยากกลับมาปฏิบัติ
ธรรมยังสถานที่นั้นๆ” ขณะที่ ในเรื่องบรรยากาศของการมีอาหารการกินที่ดี  อร่อย สะอาด 
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ของรีสอร์ทจะมีการให้ความส าคัญ ขณะที่
นักท่องเที่ยวในสถานที่วัดจะไม่ได้มีการให้ความส าคัญ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS2 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “ที่นี่ค่อนข้างดีเลยในการมา เพราะมีอาหารการกินเพียบพร้อม ที่อร่อย ซึ่งคล้ายกับผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่ดี มีความสัปปายะ ในเรื่องอาหารที่อร่อย สะอาด” 
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องอาหารก็ส าคัญในการเลือกสถานที่ในการ
มา” 

สุดท้ายบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นว่าส าคัญ 1 ความคิดเห็นเท่ากัน ได้แก่ การอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นบ้านของตน การมีสถานที่ในการท ากิจกรรม การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR7 ให้ความคิดเห็นว่า “หากสถานที่นั้นๆ 
บุคลากรภายในวัด คนสวน คนขับรถ รวมถึงทุกคนที่เก่ียวข้องกับวัด ท างานด้วยความจริงจัง รวมถึงผู้
ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่ท าจริง ก็จะท าให้สภาพแวดล้อมมีความเงียบสงบและมีความเป็นสัปปะยะ ซึ่งนับเป็น
สิ่งส าคัญ” ส่วนการที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR4 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ พ่ีจะไปยังสถานที่ที่มีความเป็นสัปปายะ ที่เอ้ือต่อการท าสมาธิหรือ
ช าระจิตใจ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านของเรา” และการมีสถานที่ในการท ากิจกรรม ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ไป สถานที่นั้น ต้องมีสถานที่ให้เดิน
จงกลม นั่งสมาธิที่เหมาะสมด้วย ซึ่งที่นี่ก็นับว่ามีความเหมาะสม คือไม่ได้ไปนั่งตากแดดในการนั่งสมาธิ 
หรือเดินจงกลมกลางแจ้ง ถ้าแบบนั้นก็ไม่ไหว” 

อย่างไรก็ตาม จากบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวประสงค์ในการเลือกมาท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณข้างต้น ล้วนเป็นเหตุให้ตัดสินใจมายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัด
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และรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่ได้ตอบ
ประเด็นดังกล่าว 20 คน ต่างลงความเห็นว่า สถานที่ในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม 

2) สภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่ รูปแบบวัดและรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต่างมีความคิดเห็นว่า มีความ
ปลอดภัย แม้สถานที่รูปแบบวัดบางแห่งจะไม่มียามในการรักษาความปลอดภัย ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR7 ให้ความคิดเห็นว่า “ก็คิดว่าปลอดภัยอยู่นะ แต่ขโมยมีอยู่แล้ว มีการยกหีบบริจาคไปหลาย
รอบ แต่เราเพียงแค่ต้องมีสติ โดยก่อนนอนควรใส่กลอนประตูให้เรียบร้อย”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
TR8 ให้ความคิดเห็นว่า “แม้เขตวัดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ซึ่งผู้ที่จะมาท าในสิ่งที่ไม่ดี คงคิดได้ว่าไปท าที่อ่ืนดีกว่า” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องความปลอดภัยของทางวัด ไม่ได้วิตกกังวล เนื่องจาก เชื่อว่าสถานที่ของวัด 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR20 ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า“แม้ในเขต
ของวัด จะไม่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือรปภ. ในการดูแลความปลอดภัย แต่เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่เต็ม
ไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โจรจึงไม่น่ากล้าจะมาท าอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มาปฏิบัติ ธรรม” ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทต่างเห็นว่ารีสอร์ทมีความ
ปลอดภัยเช่นกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS25 ให้ความคิดเห็นว่า “การมาที่รีสอร์ทนับว่ามีความ
ปลอดภัย” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27 ให้ความคิดเห็นว่า “อย่างมาที่จีรังก็ปลอดภัยดีนะ 
ขณะเดียวกันเมื่อก่อนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัด แม้ไม่มียามก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะวัดที่ไปมา 
พอถึงตอนเย็นจะมีการปิดประตู ที่พักมีแบ่งแยกเขตชายและหญิง” 

2. ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย เรื่องการรับรู้ชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่นักท่องเที่ยวมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ส าหรับการที่นักท่องเที่ยวได้
เลือกเดินทางมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแต่ละสถานที่กล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่มาเพราะได้รับการ
แนะน าจากการบอกปากต่อปากเป็นหลัก ทั้งจากเพ่ือน ครอบครัว ญาติหรือแฟน ในเชิงที่ดี เช่น การ
เล่าถึงชื่อเสียงของพระอาจารย์ การเล่าถึงการปฏิบัติธรรมที่เข้มและจริงจัง, การเล่าถึงสถานที่นั้นๆมี
วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย, พระอาจารย์ให้ค าปรึกษาหรือให้การใส่ใจที่ดี จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการ
แนะน า อยากลองมาปฏิบัติธรรม ซึ่งอย่างไรก็ตาม สถานที่แต่ละแห่ง ล้วนมีชื่อเสียงที่ได้รับการบอก
ต่อที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุที่มาวัดนี้ เพราะมีคนเล่าถึงหลวงปู่ทอง และวัดนี้มีมาตรฐาน รวมถึงมีชื่อในวิปัสสนา
กรรมฐาน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
 

“เลือกมาปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะพ่ีเคยไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แห่งหนึ่งมา ซึ่ง
พระอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทอง ได้แนะน าให้มากราบหลวงปู่ทองและ
แนะน าให้ลองมาศึกษาการปฏิบัติธรรมที่นี่ พอมาก็ประทับใจและหลวงปู่ทอง
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นับเป็นพระอรหันต์ พระอริยะ ซึ่งหาได้ยากมากและที่นี่เป็นกรรมฐานที่หนึ่งของ
ภาคเหนือด้วย” 
 
ขณะที่วัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “วัดนี้เพ่ือนบอกอาจารย์

สอนดี และอาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก จบโท และที่นี่มีความสะดวกสบายอยู่ในเมือง” 
ส่วน วัดถ้ าดอยโตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ตอนแรกได้ยินเพ่ือนพูดกันว่า 
พระอาจารย์นาวี สอนเก่ง เข้าใจง่าย ก็เลยอยากมาลอง แล้วพอได้มาก็รู้สึกดี เพราะได้ความรู้จากพระ
อาจารย์เยอะ ”ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า 
 

 “วัดนี้ นับเป็นวัดที่เน้นการการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด เช่น 
ในเรื่องของการปิดวาจา จะมีการคุมเข้ม ไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมคุยกัน ซึ่งหากเป็นวัด
อ่ืน ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาด้วยกัน จะแอบคุยกันได้ด้วยเสียงเบาๆ แต่ในกรณีของวัดนี้จะ
ไม่ได”้ 

 
3. การน าเสนอการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 1) เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

น าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 3) ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  
กล่าวได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษานักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในเชิง
ปฏิบัติธรรมเป็นหลักทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ฉะนั้น การสอบถามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งนี้ จะเจาะจงกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งอย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในส่วนของการปฏิบัติธรรมจะจัด
อยู่ในสถานที่รูปแบบวัดเป็นหลัก ซึ่งวัดส่วนใหญ่ทั้ง4แห่ง ได้แก่ วัดร่ าเปิง วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวริหารและวัดพระธาตุศรีจอมทอง จะมีการเปิดให้บริการกิจกรรมดังกล่าวทุกวัน 
นักท่องเที่ยวสามารถจัดคอร์สเองได้ ซึ่งหมายความว่า หากนักท่องเที่ยวสะดวกวันไหนหรือท า
กิจกรรมระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ สามารถแจ้งความประสงค์กับสถานที่ ได้ แต่ทั้งนี้ ยกเว้นเพียงวัด
เดียว คือ วัดถ้ าดอยโตน ซึ่งจะไม่ได้มีการเปิดให้บริการกิจกรรมดังกล่าวทุกวัน โดยแต่ละเดือนจะมี
การเปิดคอร์สหนึ่งคอร์ส โดยมีระยะเวลาเจ็ดวัน ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้มีการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความเหมาะสมในการก าหนดคอร์สละเจ็ดวัน ซึ่งผลการ
สัมภาษณ์พบว่า นักท่องเที่ยวต่างคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมส าหรับระยะเวลาที่ก าหนด ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR3 ให้ความคิดเห็นว่า “พ่ีคิดว่าเหมาะสมนะ ไม่มากหรือน้อยไป” ส่วนนักท่องเที่ยว
บางท่านให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสม แต่ได้มีการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “คิดว่าเหมาะสม เพราะจริงๆอยากให้ยาวกว่านี้ แต่ส าหรับ
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คนท างานประจ าจะลางานไม่ได้” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2 ให้ความคิดเห็นว่า "คิดว่าเหมาะสม 
เพราะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาท ากิจกรรมแล้ว มาครั้งที่สอง ไม่ต้องอยู่ครบ 7 วันได้ ทางด้าน
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ให้ความคิดเห็นว่า “คิดว่าเหมาะสม แต่ว่าเจ็ดวันอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 
แล้ววันสุดท้ายวันกลับอยากให้จบประมาณช่วงบ่าย” ขณะที่ทางด้านจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งเป็น
เพียงรีสอร์ทแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
โดยมีการจัดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างลงความคิดเห็นว่าเหมาะสม ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “สี่วัน เหมาะสม คิดว่าพอดี” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS5 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เหมาะสมนะ เพราะถ้าจัดยาวไปเกรงใจรีสอร์ทต้องรับภาระค่าใช้จ่าย” และ
ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เหมาะสมแต่จริงๆอยากให้เพิ่มเป็น5 วัน แต่
ถ้ายาวก็ลางานไม่ได้” 

2) แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ในการน าเสนอ
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นที่ต้องทราบถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เข้าใจปัญหาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และน าไปพัฒนากิจกรรม
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆหรือหาทางออกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งอย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งในสถานที่ รูปแบบวัดและรีสอร์ท สามารถแบ่ง
แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมได้ 6 แรงจูงใจหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

แรงจูงใจแรกคือ ต้องการหลบหนีจากชีวิตประจ าวัน จึงต้องการหาสถานที่สงบ โดย
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 เหตุผลคือ 1) เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ าวัน ต้องเผชิญกับความทุกข์ เช่น 
การเผชิญกับจิตใจที่คับแคบของคนในสมัยปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มีความเอ้ืออาธรต่อกันเหมือนสมัยอดีต , 
การเผชิญกับการแข่งขัน อาทิ เรื่องงาน , หรือปัญหาเรื่องการท างาน ปัญหาครอบครัวรวมถึงการ
ท างานในโรงพยาบาลที่ต้องพบเจอกับการเห็นภาพความสูญเสีย จึงต้องการหาสถานที่สงบเงียบใน
การปฏิบัติธรรม ส่วนเหตุผลที่ 2) เนื่องจากตอ้งการออกจากโซเชียลมิเดีย 

อย่างไรก็ตาม เหตุผลแรก เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ าวัน ต้องเผชิญกับความทุกข์กับเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ การต้องเผชิญกับจิตใจที่คับแคบของคนในสมัยปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ชีวิตประจ าวัน ณ ขณะนี้ มีความวุ่นวาย จิตใจของผู้คนไม่ได้ดี
เหมือนสมัยก่อน ท าให้บางครั้งรู้สึกหมดพลังหรือต้านแรงปัจจัยภายนอกไม่ไหวจึงอยากมาลองปฏิบัติ
ธรรม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR22 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ชีวิตประจ าวัน มีความวุ่นวาย ผู้คน
มีการแข่งขันกัน จิตใจผู้คนเริ่มหยาบ เบื่อโลกภายนอก จึงอยากมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากต้องการ
เจริญสติ ท าจิตให้นิ่ง” ส่วนเหตุที่นักท่องเที่ยวบางคนได้เผชิญการแข่งขัน โดยเฉพาะเรื่องงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR16 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เหตุที่มา เพราะเริ่มแรกมี
ความเครียด ความทุกข์ในเรื่องของงาน เช่น ต้องเจอกับการแข่งขัน จึงอยากมาสงบจิตใจ” ซึ่งคล้าย
กับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR14 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เริ่มแรกที่มา เพราะโลกข้างนอกหรือโลกของ
ชีวิตประจ าวันมีภาวะความเครียด หลายเรื่อง เช่น เรื่องงาน จึงคิดว่าเราต้องหาทางออกของปัญหา 
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เลยคิดว่าทานธรรมะ น่าจะช่วยเราได้ดีที่สุดก็เลยมา” ส าหรับเหตุที่นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการมา 
เนื่องด้วยมีปัญหาครอบครัว ยกตัวอย่างเช่นผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ตอนแรก
ที่อยากมาปฏิบัติธรรม เพราะ พบเจอปัญหาชีวิตในครอบครัว จึงอยากหาสิ่งที่ท าให้ใจสงบขึ้น ” 
นอกจากนี้เหตุที่นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการมา เนื่องด้วยเหตุผลหนึ่งมาจากการท างานอยู่
โรงพยาบาลซึ่งต้องพบเห็นความสูญเสีย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR7 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจมา เพราะ เผชิญกับผู้คนที่มีจิตใจไม่ค่อยดี รวมถึง ด้วยอาชีพของงานแต่
ก่อนที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องประสบกับการเห็นความสูญเสียของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเห็น
ความเสียใจของญาติผู้ป่วย ท าให้เกิดความทุกข์ใจ” ส่วนเหตุผลที่สองเนื่องจากต้องการออกจาก
โซเชียลมิเดีย ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ครั้งแรกที่มา เพราะอยากหาความสงบ 
ออกจากโซเชียลมิเดีย” 

แรงจูงใจที่สองคือ บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเองกล่าวคือ การที่คนเรา
เจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคในบางครั้งอาจท าให้จิตใจห่อเหี่ยว อันท าให้ร่างกายแย่ลงตาม ฉะนั้นในการ
มาปฏิบัติธรรม คือการช่วยท าให้จิตใจสงบขึ้น นิ่งขึ้น และบรรเทาการคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆ ในอาการ
เจ็บป่วยในเชิงลบ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  
 

“เหตุที่พ่ีมาปฏิบัติธรรม เพราะต้องการหาที่พ่ึงทางจิตใจเป็นอันดับแรก เพราะพ่ีได้
ป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรม รวมถึงได้มีการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกแล้วเกิดผลข้างเคียง
ต่างๆ จึงหวังว่า การปฏิบัติธรรมจะช่วยเรื่องจิตใจให้ดีขึ้นและเม่ือจิตใจดีขึ้นจะท าให้
ร่างกายดีข้ึนตาม” 
 
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เนื่องจากพ่ีป่วยเป็นโรคสมองเลือด

สมองตีบ และเคยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มา เพราะต้องการหาที่พ่ึงทางใจ โดย
มองว่า ทุกข์กายไม่เป็นไร แต่ต้องสบายใจ” 
 

แรงจูงใจที่สามคือต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 เหตุผล ได้แก่ 1) ต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
กล่าวคือ การปฏิบัติธรรม หรือธรรมมะ คือการสอนให้เข้าใจเหตุและผล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิ่ง
รอบตัวมากขึ้น อันท าให้เกิดการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง รู้จักระงับความโกรธ ความมีนิสัยใจร้อนให้
เย็นขึ้น รวมถึงช่วยลดอัตตาในตนเอง และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนหรือมีเมตตา รู้จักให้อภัยผู้อ่ืนมาก
ขึ้น เป็นการเปลี่ยนมุมมองให้มองโลกในเชิงบวกมากขึ้น 2) ลดความกลัว กล่าวคือ ด้วยชีวิตของ
คนเรา ที่เมื่อโตขึ้นหรือเข้าสู่วัยท างาน อาจต้องไปอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ
เรา ท าให้เรารู้สึกไม่คุ้นเคย จึงต้องการหาสถานที่ที่ช่วยให้สงบจิตใจ และสามารถปรับตัวอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้  
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อย่างไรก็ตาม เหตุผลแรก ต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธรรมมะจะช่วยให้มองโลกใน
แง่ดีและสร้างพลังด้านบวก” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ต้องการเปลี่ยนนิสัย
ให้ใจเย็นขึ้น เปลี่ยนมุมมองในทางที่ดีขึ้น ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR21 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“ตอนแรกมาปฏิบัติธรรม เพราะอดีตเป็นคนใจร้อน ชีวิตเป็นเด็กดื้อกับพ่อแม่ ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกดีในการ
เถียงพ่อแม่ ก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรม ให้ใจเย็นขึ้น มีเหตุผลขึ้น”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR4 ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “อยากปรับปรุงตนเองให้มีเมตตาขึ้น” 

ขณะที่เหตุผล การลดความกลัว ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ อีกเหตุผล
หนึ่งที่ตัดสินใจมา เพราะรู้สึกว่าจิตใจของตนไม่นิ่ง เนื่องจากมีความกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่
ต้องมาท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเอง โดยจากอดีตอยู่กรุงเทพ เป็นหมู่บ้าน มี
ยาม อยู่กันหลายคนรู้สึกอบอุ่น แต่พอมาอยู่เชียงใหม่คนเดียว ไม่มียาม มีตุ๊กแกร้องตอนกลางคืน ท า
ให้นอนไม่ค่อยหลับ ต้องเปิดทีวีนอน” 

แรงจูงใจที่สี่คือ การเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก กล่าวคือ เมื่อต้องเผชิญกับการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่อยู่ด้วยกันมานาน มีความผูกพันกัน เช่น พ่อ แม่ คุณตา คุณยาย ลูก อาจ
ท าให้ชีวิตหาทางออกไม่เจอ เมื่ออยู่ที่บ้านก็ได้แต่จมอยู่กับความคิดถึง จนไม่สามารถด าเนินชีวิตต่อไป
ได้ หรือในบางครั้งเมื่อเผชิญกับบุคคลที่เป็นที่รักพร้อมกันหลายคน เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะใช้
ชีวิตต่อไปได้หรือไม่ หรือสามารถท าสิ่งอ่ืนๆได้หรือไม่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม การปฏิบัติธรรม นับเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่อสูญเสีย
คุณแม่ เป็นช่วงที่เสียใจมาก เพราะมีความผูกพันกับแม่ จึงอยากปฏิบัติธรรมท าบุญกุศลให้คุณแม่และ
ท าให้จิตใจดีขึ้น” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ คุณพ่อ แม่ ลูกชาย ตาและ
ยาย เสียชีวิตไปหมด ตอนนี้จึงใช้ชีวิตคนเดียว จึงรู้สึกว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรม จะได้รู้ตนเองว่าเรา
ปฏิบัติธรรมได้ไหม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR18 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่อสูญเสียคุณพ่อ คุณ
แม่ พ่ีชาย รวมถึงได้เลิกกับแฟน เนื่องจากแฟนล้มละลาย จึงท าให้รู้สึกทุกข์ใจ หาทางออกไม่ได้ จึง
ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรม” 

แรงจูงใจที่ห้าคือ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล่าวคือ เนื่องจากในชีวิตประจ าวัน น้อยมากที่
จะมีผู้มาสอนให้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรม รวมถึงน้อยมากที่เราจะมีโอกาสได้ท า เนื่องจาก
ชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบ ท าให้เราไม่สามารถมีเวลาในการปฏิบัติ  ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR3 ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่อยากท ามานานแล้ว แต่ยังไม่มีจังหวะได้ท า เนื่องจากติด
งาน แต่ตอนนี้มีช่วงว่างและเมื่อเพื่อนได้มีการเล่าว่า ได้ไปลองปฏิบัติธรรมมาแล้ว พี่จึงเกิดความสนใจ
อยากรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร จึงได้ลองมาดู” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุที่มา เพราะต้องการเรียนรู้ในการเจริญสติ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ในชีวิตประจ าวันไม่เคยได้ท า” 
คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS24 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากมาลองศึกษาเรียนรู้ เพราะยังไม่เคย
ศึกษาที่ไหน” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ต้องการมาเรียนรู้ธรรม
เพ่ิมเติมจากความรู้ที่มีอยู่ เพราะอาจารย์ที่ให้ธรรมะแต่ละท่ีจะมีความเก่งที่แตกต่างกัน” 
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แรงจูงใจที่หกคือ ต้องการสะสมบุญ กล่าวได้ว่า ในการที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาด้วย
เหตุผลเพ่ือต้องการสะสมบุญ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง และจะ
ช่วยให้บุญที่ได้สะสมจากการปฏิบัติธรรมติดตัวเราไปตลอด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR11, RS26, 
RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “มาปฏิบัติธรรมเพราะมาสะสมบุญ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR10 ได้
ให้ความคิดเห็นว่า “พรุ่งนี้ไม่มีอะไรการันตรีว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ซึ่งการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เรา
ได้สะสมบุญ ติดตัวเราไปตลอด ในขณะที่เงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ทีT่R19 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เหตุผลที่มาเพราะอยากให้ชีวิตดีขึ้น และได้สะสมบุญ สร้างบุญบารมี” 
ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS25 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่ออายุเริ่มแก่แล้ว จึงอยากมาปฏิบัติธรรม 
สะสมบุญเพราะเวลาท าเราได้ความสบายใจด้วย” 

3) ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท 
พบว่า ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ แบ่งได้เป็น 6 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง กล่าวคือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ใน
เชิงปฏิบัติธรรมอย่างการนั่งสมาธิ จะมีการสอนในเรื่องวิธีการก าหนดลมหายใจ และสังเกตความรู้สึก 
อารมณ์ของตนเอง ณ ปัจจุบัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้รู้จักสังเกต
ลมหายใจและรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของตน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR9 ได้ให้ความคิดเห็น
คล้ายกันว่า “ได้รู้หลักในการสังเกตลมหายใจและรู้เท่าทันความรู้สึกของตน” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีT่R10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ความรู้ ธรรมะ ท าให้เราได้ถอยหรือได้กลับมามองดูอารมณ์ตนเอง
มากขึ้น ว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นอย่างไง เพ่ือจะได้เข้าใจตัวเอง เช่น ตอนนี้อยู่ในอารมณ์โกรธ พอใจ
หรือไม่พอใจ” คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการปฏิบัติธรรมท าให้เรา
ได้สังเกตความรู้สึกตนเอง ว่า ณ ตอนนี้เราก าลังอยู่ในความรู้สึกอะไร เช่น ร้อน เย็น แข็ง อ่อนไหว ซึ่ง
สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อย่างเวลาเราท างานแล้วเราเหม่อ เราก็จะได้รู้สึกตัวเองมากขึ้น” 

ประเด็นที่สอง ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปัจจุบัน กล่าวคือ โดยปกติคนเรามักชอบนึก
ย้อนถึงความหลัง เรื่องราวในอดีตที่เป็นเชิงลบ แล้วน ามาคิดฟุ้งซ่าน อันท าให้เป็นทุกข์หรือมีความรู้สึก
เครียดแค้น ฝังใจ ทั้งๆที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว หรือมิเช่นนั้น ก็จะมีการคิดถึงอนาคต และ
มีการปรุงแต่งสิ่งต่างๆทางความคิด จนเกิดความทุกข์เช่นกัน ซึ่งอย่างไรก็ตาม การที่นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสมาปฏิบัติธรรม ท าให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับ ค าสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ เรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน 
หรืออยู่ในโลกความเป็นจริง ณ ขณะนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ท าให้รู้จักปล่อยว่าง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“จากการที่พระอาจารย์สอนว่าความคิดคนเราจะแบ่งเป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่ง
คนเราโดยส่วนใหญ่มักจะชอบนึกถึงอดีต และอนาคต โดยไม่อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็
ท าให้เกิดความทุกข์ ซึ่งพ่ีก็เป็น เวลาใครท าอะไรให้ไม่พอใจเราก็จะเก็บมาคิดแล้วก็
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แค้นในใจเรา แต่พอได้มาปฏิบัติธรรม รู้สึกจิตพวกนี้มันลดลง เบาบางลง เริ่มไม่ไป
คิดถึงแต่อดีต เราก็เป็นสุขขึ้น เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นและไม่สามารถกลับไป
แก้ไขได้แล้ว”  
 
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR9 ได้แสดงความคิดเห็นว่า  

 
“ทุกวันนี้สิ่งที่เราเจอ มันเข้ามาในใจเราหมด ท าให้เกิดอารมณ์ความวุ่นวายในใจ แต่
เมื่อได้รู้การปฏิบัติธรรม การบริกรรม เหมือนท าให้เรารู้จักกองอารมณ์ หรือปล่อย
วางบางสิ่งบางอย่างทิ้งไป ลดการเก็บเรื่องที่ไม่ดีในอดีตมาคิด  อยู่กับความเป็นจริง
ในปัจจุบัน”  

 
ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR21 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “จิตใจนิ่งขึ้น ความฟุ้งซ่าน 

น้อยลง” 
ประเด็นที่สาม มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น กล่าวคือ โดยปกติหากนักท่องเที่ยวได้เข้า

ร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิ งการปฏิบัติ ธรรม จะมีการสอนหรือให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนา หรือ มีการยกตัวอย่างการด าเนินชีวิตต่างๆของบุคคลที่ไม่มีสติ ประมาทแล้วเกิดผล
อย่างไร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม ท าให้มีสติมากขึ้น” 
เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้มีสติขึ้น มองอะไรหลายๆอย่าง
เข้าใจมากขึ้น โดยไม่ต้องไปตอบโต้” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้
ได้สติในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น พิจารณาสิ่งรอบข้างให้ละเอียดมากขึ้น” นอกจากนี้ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ RS27ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การที่เรารู้เท่าทันสภาวะของตนเอง ช่วยให้มีสติมากขึ้น 
เพราะเราได้มีการก าหนดรู้ เช่น ถ้าเราได้ก าหนดรู้ว่าเราเครียดกับสิ่งๆหนึ่ง เราก็จะใช้สติในการคิดให้
หันไปท าอย่างอ่ืนแทน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “มันท าให้เรามีสติ 
สัมปชัญญะมากขึ้น แก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน”  

ประเด็นที่ส่ี มุมมองเชิงบวกมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อเราเริ่มเข้าใจโลกความเป็นจริงมากข้ึน ใน
เรื่องของธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์โลก จะท าให้เกิดการเปลี่ยนมุมมอง เช่น ธรรมชาติของมนุษย์ ก็
ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ดีบ้าง เช่น คนที่ชอบใส่ร้ายผู้อ่ืน ซึ่งหากเราได้เข้าใจหรือซึมซับหลักธรรมมะมา 
เราก็จะมีความรู้สึกสงสารบุคคลนั้นว่า หากเขามีพฤติกรรมแบบนี้ติดตัว แล้วแก้ไขไม่ได้ ชีวิตเขาก็จะ
ไม่มีความสุข ก็จะเป็นทุกข์ ซึ่งตัวเราก็จะรู้สึกมีเมตตากับเขามากขึ้น โดยการไม่โต้ตอบและรู้จักปล่อย
วาง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม ยังท าให้พ่ีรู้สึกมีเมตตามาก
ขึ้น และคิดมากขึ้นว่า “ทุกคนก็เหมือนเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ร่วมสุข”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR5 ได้ให้
คิดเห็นว่า “ท าให้ลดอัตตาลง จากท่ีเคยมองว่าตัวเองมีคุณค่า มองว่าตนเองส าคัญ ก็เปลี่ยนเป็นมองว่า 
ตนคือคนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นสัตว์โลก และเพ่ิมความมีเมตตาให้จิตใจของตนเองมากขึ้น” ซึ่งอย่างไร
ก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้อภัยคนอ่ืนมากขึ้น”ทางด้านผู้ให้
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สัมภาษณ์รหัสที่TR14 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้เปลี่ยนมุมมองในเชิงบวกและหาทางออกให้แก่
ปัญหาได้” นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม จิตเราจะใส 
มองโลกในแง่ดีขึ้น เข้าใจโลก สังคม คน มากขึ้น เราจะคิดบวกกับคนอ่ืน เราจะไม่ค่อยไปหมกหมุ่นคิด
ในเรื่องที่ไม่ด”ี   

ประเด็นที่ห้า ใจเย็นขึ้น กล่าวคือ การปฏิบัติธรรมนับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่เคยใจร้อน หรือ มี
อารมณ์โกรธง่าย สามารถบรรเทาสิ่งเหล่านี้ให้ลดลงได้ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “การได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ท าให้นิสัยเราเปลี่ยนไป ใจเย็นขึ้น” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR5 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อย่างเวลามีคนมาใส่ร้าย ถ้าจริงคือจริง ไม่จริงคือไม่จริง เมื่อน าแนวคิดในเรื่อง
หลักธรรมมาใช้ ท าให้ตนรู้สึก ลดความใจร้อนลง จากท่ีก่อนมาปฏิบัติอาจจะโมโหทันที” ทางด้านผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR23 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ท าให้นิ่งขึ้น ใจเย็นขึ้น เห็นอะไรก็ช่างมันเถอะ”
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ จากที่เป็นคนขี้โมโห ไม่ค่อยยอมใคร พอ
มาปฏิบัติธรรม ก็เริ่มนิ่งข้ึน ” 

ประเด็นที่หก รู้หลักการในการปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR9 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “ได้รู้หลักการนั่งสมาธิ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การได้มาปฏิบัติ ท า
ให้รู้หลักวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ในการรู้จักวิธีการดึงลมหายใจ การก าหนดลมหายใจที่ปลายจมูก 
อันท าให้เกิดความนิ่งและนั่งสมาธิได้นานขึ้น” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“ท าให้รู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง ในการก าหนดลมหายใจและสังเกตความรู้สึก รวมถึงการเอาชนะต่อ
ความเมื่อยในการนั่งหรือหากเมื่อยจะมีวิธีเอาชนะต่อความเมื่อยโดยการไม่รีแอคชั่นได้อย่างไร” 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24 ได้ให้ความคิดเห็นว่า ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะและหลักการ
วิปัสสนา” 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่ทั้ งรูปแบบวัดและรีสอร์ท ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านการบอกปากเป็นหลัก และนับว่าแทบจะไม่ได้รับรู้
ข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รับรู้
ข่าวสารจากเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว ดังที่ผู้สัมภาษณ์รหัสที่TR17 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการมา
ปฏิบัติธรรมครั้งนี้รู้จักท่ีนี่เพราะค้นหาข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซด์ของวัด”  

ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกปากต่อปาก พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกเล่าของเพ่ือน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ก่อนมา
ปฏิบัติธรรมที่นี่รู้มาจากเพ่ือน” ซึ่งคล้ายกับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2 ให้ความคิดเห็นว่า “รู้จากการ
ชักชวนของเพ่ือน” และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR3ให้ความคิดเห็นว่า ให้ความคิดเห็นว่า “รู้จากเพ่ือน 
เพราะเพ่ือนเคยไปปฏิบัติที่นี่” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24 ให้ความคิดเห็นว่า “รู้ว่ารีสอร์ท
แห่งนี้มีการปฏิบัติธรรมผ่านการแนะน าของคนรู้จักหรือเพ่ือน”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS26 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ที่นี่ได้ข่าวจากเพ่ือน ว่ามีปฏิบัติธรรมที่จีรัง ก็เลยสนใจแล้วก็จองตั๋วมา บรรยากาศก็น่า  
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สัปปายะดี เพ่ือนก็บอกลองไปกันไหม แล้วก็ลองชวนมาปฏิบัติธรรม” รวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ 
RS27 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่รู้จักจีรังเพราะมีเพ่ือนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เค้าแนะน ามา คือมาสามครั้งแล้ว 
แล้วก็เจอกัน แล้วเค้าก็สมัครให้” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ให้ความคิดเห็นว่า “ครั้งแรกที่มา 
เพราะได้ยินเพื่อนที่ท างานคุยกันว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วดี จึงอยากมาบ้าง”  

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกเล่าอ่ืนๆ ได้แก่ การบอกเล่าจากคนใน
ครอบครัว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “น้องสาวมีการเล่าว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่
แล้วดี จึงสนใจมาก” ส่วนการรับรู้ข่าวสารผ่านญาติ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR13 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“รู้จักที่นี่เพราะคุณน้ามาก่อน คุณน้ามาหลายรอบแล้วแล้วบอกว่าดี” และส าหรับการบอกเล่าจาก
แฟน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พ่ีรู้จักสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มาจากการ
แนะน าของแฟน” 
 

4.4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 1) เรื่องห้องพัก 2) เรื่องอาหาร 3) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 
สิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (TR, RS) 
(n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ห้องพัก   
1. ความพึงพอใจในเรื่องที่พัก พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีความพร้อม ดีเกินคาด (TR2, 

TR4, TR9) = 3 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พักนอนแยกเป็นห้องเดี่ยว และ
นับว่ามีความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7, TR9) = 3 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พักสะดวกดี มีห้องน้ าในตัว 
(TR25) = 1 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีฟูกนอนให้ ที่พักดี มีแอร์ (RS27, 
RS28) = 2 คน       

9 คน 

อาหารและเคร่ืองด่ืม   
2. ลักษณะอาหารที่นักท่องเที่ยว
ประสงคต์้องการรับประทาน  

ประสงค์อาหารมังสวิรัติ (TR7, TR13, TR19, TR20, 
RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 9  
ประสงค์อาหารทั่วไป (TR21, TR22) = 2 
อาหารลักษณะใดกไ็ด้ (TR17, RS24) = 2 

13 คน 
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สิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (TR, RS) 
(n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
3. ความคิดเห็นในเรื่องเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

มีป้ายบอกทางชัดเจน (TR1, RS24) = 2 
การเดินทางไม่ได้ยากล าบาก, ไม่อันตราย, สภาพถนนดี 
 (TR1, TR5, TR8, RS27) = 4 
การเดินทางนับว่าสะดวก (TR12, TR15) = 2 

7 คน 

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นดังตารางที่ (4.14) ดังนี้ 

1. ห้องพัก ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความพึงพอใจในเรื่องที่พัก กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบวัดและรีสอร์ทล้วนมีความพึงพอใจ 
ซึ่งอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ในการที่นักท่องเที่ยวมาพัก
ทั้งในส่วนสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ส่วนมากสถานที่เหล่านี้จะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแก่
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้มีการคาดหวังอะไรมาก โดยเฉพาะในส่วนของรูแแบบวัด แต่ทั้งนี้ 
เมื่อนักท่องเที่ยวได้มา ต่างให้ความคิดเห็นว่าดีเกินคาด ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “ที่พัก ดีเกินความคาดหมายมาก มีความเพียบพร้อม” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2, TR9 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่ต้องการให้พัฒนาอะไรเพ่ิมเติมแล้ว แค่นี่ก็ดีแล้ว ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะดี
ขนาดนี้ด้วยซ้ า” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่พักมีความเหมาะสม มี
ความเป็นส่วนตัว”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจนะ เพราะห้องพัก
เดี่ยวหาได้ยากมาก แล้ววัดนี้ ที่พักสะดวก การปฏิบัติก็ท าให้พัฒนาได้มากขึ้น” อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR25  ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจ ที่พักสะดวกดี มีห้องน้ าในตัว” นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
ที่ได้พักในสถานที่แบบรีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27, RS28 ได้ให้ความคิดเห็นเห็นว่า ที่พักนับว่า
ดี มีฟูกนอนให้ มีแอร์ คือทางรีสอร์ทให้เราพักในสถานที่ดีกับที่แขกมาพัก แต่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2. เรื่องอาหาร ซึ่งประกอบด้วยเรื่องลักษณะอาหารที่นักท่องเที่ยวประสงค์ต้องการ
รับประทาน กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวทั้งใน
รูปแบบวัดและรีสอร์ท มีความประสงค์ในการรับประทานอาหารรูปแบบมังสวิรัติ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่RS25, RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “หากเลือกได้ก็ประสงค์ทานอาหารมังสวิรัติมากกว่า ส่วน
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR13, TR20 ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า “หากสามารถเลือกได้ประสงค์ในการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติมากกว่า เนื่องจากอยากหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์” ซึ่งให้ความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ซ่ึงได้ให้ความคิดเห็นว่า “อาหารจ าเป็นต้องเป็นมังสวิรัติ เพราะ
พ่ีไม่อยากฆ่าสัตว์ ปกติคือไม่เอาเนื้อสัตว์เลย” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS26 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “ถ้าเลิก ลด ละได้ก็ดี อาหารมังสวิรัติก็อร่อย คือถ้าเราไม่กิน คนขายก็จะไม่ฆ่าสัตว์มาขาย 
ชีวิตใคร ใครก็รัก”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS28  ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากทานอาหารมังสวิรัติ
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มากกว่า เพราะดีต่อสุขภาพ ซึ่งคนที่อายุเยอะหรือเกษียณเวลามาปฏิบัติธรรมก็ต้องการดูแลสุขภาพ
และท้ังนี้ โดยทั่วไปคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรม เค้าก็ไม่อยากฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์” 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ประสงค์รับประทานอาหารทั่วไป ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR21, 
TR22 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “หากสามารถเลือกได้ประสงค์ในการรับประทานอาหารทั่วไปมากกว่า 
เนื่องจาก ยังไม่พร้อมละเว้นเนื้อสัตว์” ส่วนนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่รับประทานอาหารลักษณะใดก็ได้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR17 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เป็นอาหารรูปแบบใดก็ได้ แค่พอกิน” ซึ่งคล้ายกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทานอาหารอะไรก็ได้ ไม่ได้เลือก” 

3. เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่อง
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซี่งกล่าวได้ว่า เส้นทางการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความสะดวกใน
การเดินทางและมีสภาพถนนที่ดี ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้สถานที่บางแห่ง เช่น วัดถ้ าดอยโตน จะไม่ได้อยู่
ในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การเดินทางมาที่นี่ ส าหรับพี่มี
รถส่วนตัวก็เลยไม่ได้ล าบาก แต่มันก็มีรถประจ าทางอยู่ แต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึง ป้ายบอกทางถือ
ว่าเห็นชัดเจน” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “สภาพถนนในการมา ไม่ได้
ล าบากหรือทุรกันดาร” นอกจากนี้สถานที่บางแห่ง แม้จะห่างไกลจากตัวเมืองเช่น วัดพระธาตุศรี
จอมทอง แต่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การเดินทางนับว่าสะดวก และสภาพ
ถนนนับว่าดี” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR12 ให้ความคิดเห็นว่า “การเดินทางมาง่าย พ่ีเป็นคน
กรุงเทพนั่งเครื่องบินมา ต่อรถ” ส าหรับทางวัดร่ าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR15 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“ การเดินทางมาค่อนข้างสะดวก เนื่องจากอยู่ในตัวเมือง” ในขณะที่สถานที่ในแบบรีสอร์ท 
ยกตัวอย่างเช่น จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท กล่าวได้ว่า การเดินทางนับว่าสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน ไม่
อันตรายและไม่ไกลจากตัวเมือง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24 ได้ให้ความคิดเห็นว่า ทางที่มารีสอร์
ทสะดวกสบาย มีป้ายบอกทางชัดเจน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส RS27 ให้ความคิดเห็นว่า “ทางไม่ได้
อันตราย ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย” 

 
4.4.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส าหรับประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ

แบ่งออกเป็น 1) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาครัฐ 2) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
ภาคเอกชน ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การบริหารจัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (TR, RS) 
(n=29) 

จ านวนผู้ให้
การตอบ 

ภาครัฐ   
1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวตอ่
ภาครัฐในเรื่องการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ (RS24, 
RS25, RS26) = 3 
อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน วัยรุ่น มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตใจ (RS28, RS29) = 2 
อยากให้ภาครัฐสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติรู้ว่า
ประเทศไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตใจ สถานที่สงบ เชิง
รีสอร์ทที่ท าท่องเที่ยวเชิงจิตใจก็มี เพราะต่างชาติสนใจ
เช่นกัน (RS28, RS29) = 2 
อยากให้ภาครัฐส่งเสริม จะได้ลดเงินในการแก้ไขเรื่อง
สุขภาพจิตของคน ความเครียด ลดภาวะการฆ่าตัวตาย 
(TR17, RS28, RS29) = 3 

6 คน 

2. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวตอ่
ภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

อยากให้สนับสนุนเงินทุนให้แก่วัดในการพัฒนาสถานที่ 
อาหาร รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม (TR17, 
TR19, TR20, TR22) = 4 

4 คน 

ภาคเอกชน   
3. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
การให้บริษัททัวร์จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

อยากให้บริษัททัวร์ ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
พานักท่องเที่ยวที่ต้องการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่ ช่วยประสานงานให้ 
เช่นติดต่ออาจารย์ สถานที่ (TR4, TR20, RS27, RS28, 
RS29) = 5 

5 คน 
 
 

 
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ในด้านของการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.15) ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง 1) ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  2) ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ กล่าวได้ว่า  นักท่องเที่ยวประสงค์ให้ทางภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้มาก
ขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบัน ผู้คนมีปัญหาทางจิตใจมากขึ้น และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อย่ าง
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การท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ถือเป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ อันท าให้ผู้คนสามารถ
หาทางออกเจอ และผ่อนคลายความเครียดให้ลดลงได้ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24, RS25, RS26 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR17 
ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า “ภาครัฐควรให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงพัฒนาจิตใจให้มากขึ้น 
เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน คนมีความเครียดที่มากข้ึน รวมถึงมีการไปพบจิตเวชที่เพ่ิมข้ึน หากมีการส่งเสริม
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกี่ยวกับจิตใจ จะท าให้คนมีสมาธิและมีจิตใจสงบมากขึ้น” ซึ่งคล้ายกับผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“อยากให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้เด็ก วุ่นรุ่นหันมาท ากิจกรรมนี้ด้วย จะลด
ภาวะการณ์ฆ่าตัวตาย จิตหงอยเหงา ซึมเศร้า คนจะไม่เครียด แล้วก็อยากให้ส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนี้ให้ต่างชาติรับรู้ด้วย เพราะต่างชาติ อย่างฝรั่งเค้าสนใจมาก 
อย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพ พ่ีก็เคยไปปฏิบัติ ต่างชาติเค้าจองข้ามปีเลย เพราะห้องมี
จ ากัด” 

 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS28 ได้กล่าวในเชิงเดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้นว่า 

ต้องการให้ทางภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ โดยให้ความคิดเห็นว่า 
 
 “อย่างการปฏิบัติธรรม อยากให้ส่งเสริมให้เด็กมาปฏิบัติธรรมด้วย เค้าจะได้มีสติ 
เพราะในช่วงวัยเด็กมันยังปลูกฝังได้ง่ายอยู่ แล้วพ่ีว่าถ้าสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงจิตใจจริงๆ จะดีมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุขจะได้ลดเงินในการแก้ไขเรื่ อง
สุขภาพจิตของคน แล้วก็อย่างต่างชาติเค้าก็สนใจในการนั่งสมาธิ บ้านเมืองเราจริงๆ
ก็มีศักยภาพพร้อมนะ มีสถานที่สงบ แล้วฝรั่งเค้าก็สนใจพระพุทธศาสนาเมืองไทย
ด้วย ก็เลยอยากให้ภาครัฐโปรโมทคล้ายการท่องเที่ยว โดยให้รัฐโปรโมทแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบรีสอร์ทในเมืองไทยที่มีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ เค้าจะได้รับรู้
และมีโอกาสไปเข้าร่วม” 

 
2) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวประสงค์ให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนเงินทุน ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน แหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงพบว่า อยู่ในสถานที่รูปแบบวัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม วัดนับเป็น
สถานที่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องเงินทุน ฉะนั้นในการพัฒนาสถานที่ ณ ปัจจุบัน จึงมาจากผู้ที่เคยมาปฏิบัติ
ธรรมแล้วเกิดความศรัทธา จึงได้น าเงินมาบริจาคเป็นหลักดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR19 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “อยากให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนให้แก่วัด เพ่ือจะได้ช่วยรองรับหรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางวัดได้หาทุนเอง รวมถึงเงินส่วนใหญ่ล้วนมาจากผู้ศรัทธา” 
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ซึ่งคล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR22 ได้ให้ความคิดเห็นว่า“ภาครัฐควรที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เช่น ในเรื่องของอาหาร เนื่องจาก ทุกวันนี้ มาจากเงินของผู้มีจิตศรัทธา เป็นหลัก” และ
คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR17 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ภาครัฐควรส่งเสริมในเรื่องของเงินทุน
ให้กับวัด เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน เงินที่ทางวัดใช้พัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เป็นหลัก” และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า  

 
“อยากให้ภาครัฐส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นและช่วยสนับสนุนเงินทุนให้วัด 
ในการพัฒนาสถานที่ให้สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใช้ท ากิจกรรมหรืออาหาร
การกิน เพราะทุกวันนี้โลกวุ่นวาย คนจะได้มีสถานที่เหล่านี้เป็นที่พ่ึงหรือพัฒนาจิตใจ
ได้ ซึ่งทุกวันนี้การพัฒนาสถานที่วัดต้องหาเงินทุนเอง รวมถึงได้รับเงินจากผู้ศรัทธา
เป็นหลัก” 

 
2. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวต่อการให้บริษัททัวร์จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ส าหรับการ
ส่งเสริมให้บริษัททัวร์จัดพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในเชิงของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ อย่างการปฏิบัติ
ธรรม กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวอยากให้มี เนื่องจาก ต้องการให้บริษัททัวร์คอยอ านวยความสะดวกใน
เรื่องการติดต่อประสานงานและการพาไปถึงจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งอย่างไรก็
ตาม การปฏิบัติธรรม ในเรื่องความสงบเงียบนับเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแม้การที่มีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆ
เดินทางไปปฏิบัติธรรมพร้อมกัน อาจจะดูเหมือนเป็นไปได้ยาก เพราะอาจมีการส่งเสียงดัง การท าทัวร์
รูปแบบนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่เข้มงวด กล่าวคือ 
เมื่อนักท่องเที่ยวถึงจุดหมายปลายทาง ต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบ มีการปิดวาจา ห้ามพูดคุยกันและ
จับกลุ่มไปไหนมาไหนด้วยกัน และมีบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎอย่างจริงจัง การท าทัวร์ในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวก็นับว่าเป็นไปได้และนักท่องเที่ยวอยากให้มีการส่งเสริม ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ 
RS5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากให้บริษัททัวร์มีการจัดทัวร์รูปแบบนี้ในการพานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติ
ธรรม คอยอ านวยความสะดวกการเดินทาง ติดต่อกับทางรีสอรท์ อาจารย์ ”ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า 

 
“หากวัดใดที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด มีการปิดวาจา การจะท าทัวร์ในเชิงจิตใจ หรือ
เกี่ยวกับธรรมะ นับเป็นสิ่งที่ดี และไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจาก บริษัททัวร์ ท า
หน้าที่เพียงอ านวยความสะดวก ในการพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ หรือช่วยติดต่อ 
ประสานงานให้ แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ได้เข้ามาท ากิจกรรมที่วัด จะต้องอยู่ใน
กฎระเบียบของวัด”  

 
อีกท้ังสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR20 ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นว่า 
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“อยากให้บริษัททัวร์ จัดท าทัวร์ธรรมะเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ การท าทัวร์รูปแบบดังกล่าว
นับว่าไม่เสียหายอะไร เนื่องจาก เมื่อนักท่องเที่ยวเวลาท ากิจกรรมในวัด ทางวัดแต่
ละวัด มีกฎระเบียบชัดเจน ในการไม่ให้ส่งเสียงดังหรือห้ามพูด จึงไม่ต้องวิตกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ จะส่งเสียงดัง” 

 
อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “หากบริษัททัวร์มีการจัด

โปรแกรมการนั่งสมาธิก็น่าจะดี เพราะบางคนไม่มีรถ หรือกรณีของผู้สูงอายุบางทีก็อยากมา แต่
ลูกหลานติดท างานไม่สะดวกไปส่ง” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ถ้าบริษัท
ทัวร์ของไทย มีการจัดพานักท่องเที่ยวคนไทยเองหรือคนต่างชาติให้ไปท่อง เที่ยวในเชิงจิตใจก็ดีนะ 
เพราะพ่ีก็เห็นว่าคนต่างชาติก็สนใจ แล้วอย่างคนจีนเค้าก็มีการจัดทัวร์มาปฏิบัติธรรมเหมือนกัน 
เหมือนพ่ีเคยเห็นว่าเค้าพานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรม แล้วก็พาไปไหว้หลวงปู่ทอง แล้วพาขึ้นพระธาตุ
ดอยสุเทพ คิดหัวละประมาณหมื่นห้า อยู่สิบห้าวันประมาณนี้นะ”  

 

4.5 ผลการจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 

4.5.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงเรื่อง  

1) สภาพแวดล้อม ในเรื่องบรรยากาศ 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท รวมทั้งหมด 12 แห่ง จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามและได้
มีการสังเกตการณ์ในครั้งนี้  

1. สภาพแวดล้อมในเรื่องของบรรยากาศ ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงเรื่องบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท 
โดยผู้วิจัยจะเริ่มบรรยายในส่วนของสถานที่รูปแบบวัดก่อนและตามด้วยสถานที่รูปแบบรีสอร์ท 

จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดทั้ง 5 แห่งของ
จังหวัดเชียงใหม่กล่าวได้ว่า ทั้ง 5 แห่ง ล้วนแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ใหญ่ ร่มรื่น สถานที่มีลักษณะที่
ปลอดโปร่งและเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เริ่มจาก วัดถ้ าดอยโตน จุดเด่นที่ส าคัญของ
สถานที่แห่งนี้ คือการที่ตั้งอยู่บริเวณของพ้ืนที่หุบเขา การมาที่นี่จึงจะได้สัมผัสบรรยากาศความเป็น
ธรรมชาติของป่าไม้ สิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างแท้จริง ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้ นับว่า สามารถรักษาความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างดี เนื่องจากต้นไม้ยังมีความเขียวชอุ่ม รวมถึงด้วยความที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริง 
นักท่องเที่ยวจึงจะพบกับความหลากหลายของต้นไม้รวมถึงดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีสีสดใส งดงาม 
รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งบางครั้งสัตว์ที่พบเห็น จะเป็นสัตว์ที่หายาก จะพบเห็นในบริเวณป่าที่ยังคงมี
ความสมบูรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ที่ส าคัญจุดเด่นของที่นี่ที่แตกต่างกับอีก 4 วัดคือ การมีถ้ า ที่จะมีลม
เย็นตลอดเวลาทั้งในช่วงเช้า กลางวันเย็นและกลางคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เลือกมาที่นี่บางส่วน 
เนื่องจากชื่นชอบในการนั่ งสมาธิในถ้ า เพราะมีความเงียบสงบ เป็นสถานที่มีพลัง และท าให้
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นักท่องเที่ยว มีจิตใจที่นิ่ง สงบและสามารถนั่งสมาธิได้ดี ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดถ้ าดอย
โตนดังภาพที่ 4.14 และ4.15 

 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงบรรยากาศของถ้ า
วัดดอยโตน 

 
ภาพที่ 4.15 แสดงบรรยากาศของวัดถ้ าดอยโตน 

 
 

ถัดมา ในส่วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นับเป็นอีกพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูง
ดังเช่นวัดถ้ าดอยโตน กล่าวคือตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ จึงจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเขาดอย 
สุเทพ ซึ่งนับเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวหลายคนหมายปองจะได้เห็น และในการมานักท่องเที่ยวจะได้
นั่งสมาธิท่ามกลางความสงบ ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งอย่างไรก็ตาม ตามที่ทราบกันดีว่า วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติเป็นจ านวนมาก ในการมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวที่คิดจะมาท ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่นี่จึงอาจกังวลในเรื่องของถูกรบกวนในเรื่องการส่งเสียงดัง แต่
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปัจจุบัน ได้มี
การแยกโซนจากแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงนับได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกมาปฏิบัติธรรม 
จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ดังภาพที4่.16 และ4.17 
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ส าหรับ วัดต่อมา ได้แก่วัดอุโมงค์ พ้ืนที่ตั้งของวัดอุโมงค์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อ าเภอ
เมือง ซึ่งแม้ว่าจะอยู่บนพ้ืนที่ราบ ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่สูงดังเช่น ทั้ง 2 วัดข้างต้น แต่วัดอุโมงค์นับว่า 
รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นไม้ที่ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นเป็นจ านวนมาก รวมถึง
ยังรักษาสภาพของความเป็นป่าได้เป็นอย่างดี ซึ่งอย่างไรก็ตาม ตามที่ทราบกันดีว่า วัดอุโมงค์นับเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดังเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ที่ ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม จึงอาจดูเหมือนว่า หากมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติ
ธรรมที่นี่ จะถูกเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวหรือไม่ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโซนศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัด
อุโมงค์ได้มีการแบ่งแยก ออกมาชัดเจนจากแหล่งท่องเที่ยว ดังเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ในเรื่องเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวจึงไม่ต้องกังวล แต่ทั้งนี้ สิ่งที่อาจกังวลอย่างหนึ่งก็คือ การถูก
เสียงรบกวนจากรถที่ผ่านมา เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดอุโมงค์ นับว่าตั้งอยู่ใกล้กับริมถนน จึง
อาจถูกเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมยังนับว่ามีความสงบในความคิดของนักท่องเที่ยว 
เนื่องจากหากนั่งสมาธิ นักท่องเที่ยวก็จะปฏิบัติภายในห้อง ซึ่งเสียงรถที่ได้ยินจะไม่ดังมากนัก ทั้งนี้
สามารถแสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์ ดังภาพที่4.18 และ4.19 

 
ภาพที่ 4.16 แสดงบรรยากาศของวัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 

 

 
ภาพที่  4.17 แสดงบรรยากาศของวัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
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ภาพที่ 4.18 แสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์ 

 
ภาพที่ 4.19 แสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์ 

 
ส่วนวัดร่ าเปิง กล่าวได้ว่า วัดร่ าเปิงนับว่าไม่ห่างไกลจากวัดอุโมงค์มากนัก เนื่องจากอยู่ต าบล

ดอยสุเทพเช่นกันและหากกล่าวถึงเรื่องสภาพแวดล้อม จึงคล้ายกัน กล่าวคือ รายล้อมด้วยต้นไม้ที่สูง
ใหญ่ จึงท าให้สภาพพ้ืนที่ดูปลอดโปร่ง ร่มรื่น ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้ความสงบอาจจะมีไม่เท่าดังเช่น วัด
ถ้ าดอยโตนและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องจากในการนั่งสมาธิ หรือเดินจงกลม บริเวณ
วิหารของวัด อาจจะมีรถเข้ามาจอดใกล้ๆกับบริเวณวิหารของวัดได้ แต่ทั้งนี้ ในความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยววัดดังกล่าวก็ยังคงเป็นวัดที่เงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรม และถือเป็นวัดที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรม 
ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดร่ าเปิง ดังภาพที่4.20 และ4.21 

 

สุดท้ายวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่อ าเภอจอมทอง โดยอยู่บนพ้ืนที่ราบเช่นเดียวกับวัด
อุโมงค์และวัดร่ าเปิง แต่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเมือง อย่างไรก็ตาม วัดนี้นับมีจุดเด่นคือ ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้อยู่
ท่ามกลางธรรมของยอดดอยอินทนนท์และอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่ส าคัญของวัด คือ ไม้ค้ าโพธิ์ หรือ ไม้ค้ า
สะหลี ที่มีไม้จ านวนมากวางค้ ากิ่งก้านของต้นโพธิ์ใหญ่ ฉะนั้น วัดนี้จึงนับมีความร่มรื่น ร่มเย็น สบาย 

 
ภาพที่ 4.20 แสดงบรรยากาศของวัดร่ าเปิง 

 
ภาพที่ 4.21 แสดงบรรยากาศของวัดร่ าเปิง 
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ทั้งนี้แม้วัดนี้จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว แต่ทางวัดได้มี
การแยกบริเวณการปฏิบัติธรรมกับแหล่งท่องเที่ยวออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งโซนการปฏิบัติธรรมจะ
อยู่โซนข้างใน ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเสียงรบกวนจากรถ หรือการมีผู้คนส่งเสียงดังจาก
บุคคลภายนอก จึงท าให้มีความเงียบสงบในการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง ดังภาพที่4.22 และ4.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับในส่วนแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการน าเสนอกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณกล่าวได้ว่า สถานที่เหล่านี้ล้วนมีบรรยากาศที่เงียบสงบที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพทางร่างกาย ซึ่งแม้จะไม่ได้ล้อมรอบด้วยน้ าทะเลใสๆ เหมือน
ภาคใต้หรือภาคตะวันออก แต่จุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จะล้อมรอบด้วยหุบเขา ทิวทัศน์ ความเขียว
ขจีของต้นไม้และภูเขา ที่ช่วยให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์ มีลมพัด เย็นสบาย และที่ส าคัญจะได้พบกับ
ความงดงามของศิลปะล้านนา ที่รีสอร์ทส่วนใหญ่มักนิยมชูความโดดเด่นด้วยการเน้นตกแต่งในรูปแบบ
ศิลปะดังกล่าว และส าหรับรีสอร์ททั้ง 7 รีสอร์ทที่ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
พบว่า ส่วนใหญ่ทางรีสอร์ท จะมีช่วงในการฟ้ืนฟูธรรมชาติในแต่ละปี จึงท าให้ยังคงสภาพของการมี
ธรรมชาติของต้นไม้ที่สวยงาม ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่ดีอยู่ตลอด 

เริ่มตั้งแต่โซนแรก คือ โซนแม่ริม ได้แก่ 1) จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งนับว่าอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ หุบเขา ต้นไม้สูงใหญ่ที่มีความสวยงามรายล้อมกว่า 70 ไร่ ท าให้สภาพแวดล้อมที่นี่นับมี
ความร่มรื่นเป็นอย่างมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการตกแต่ งที่มีกลิ่นอายของความเป็น
ศิลปะล้านนาที่มีความงดงาม ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ดังภาพ
ที4่.24 และ4.25 

 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงบรรยากาศของวัด
พระธาตุศรีจอมทอง 

 

 
ภาพที่ 4.23 แสดงบรรยากาศของ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
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ภาพที่ 4.24 แสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์ 
วิลเลจ รีสอร์ท 
 

 
ภาพที่ 4.25 แสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์ 
วิลเลจ รีสอร์ท 

2) เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่แม่ริมเช่นกัน จุดเด่นคือรายล้อมด้วย ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ หุบเขาแม่แอน มีทิวทัศน์ของนาข้าวที่มีความเขียวขจี งดงามกว่ า 100,000 
ตารางเมตร หรือประมาณ 62.5 ไร่ และตั้งอยู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงท าให้อากาศในสถานที่แห่งนี้บริสุทธิ์ 
มีลมพัด เย็นสบายและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการผสมผสานเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา
ที่มีความสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ดังภาพ
ที4่.26 และ4.27 

 

3) โฟรซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งนับว่าอยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอย่าง
สวยงาม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนจะได้มองเห็นนาข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบขั้นบันไดและ
ภูเขาของหุบเขาแม่ริม อีกทั้งได้สัมผัสทุ่งนา สวนหย่อมบริเวณรีสอร์ทรวมถึงทะเลสาบขนาดเล็กกลาง
รีสอร์ท พร้อมด้วยการได้สัมผัสความงดงามการตกแต่งรีสอร์ทแบบสไตล์ล้านนา  ทั้งนี้สามารถแสดง
บรรยากาศของโฟรซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ดังภาพที4่.28 

 
ภาพที่ 4.26 แสดงบรรยากาศของเดอะภาวนา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท 
 

 
ภาพที่ 4.27 แสดงบรรยากาศของเดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท 
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ภาพที่ 4.28 แสดงบรรยากาศของโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ 

 
ต่อมา โซนอ าเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ 1) เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ใหญ่และร่มเงาของธรรมชาติบนพ้ืนที่กว่า 100 ไร่ และอยู่หน้าเขื่อนแม่กวง นอกจากนี้รีสอร์ทยังมี
สวนและแปลงผักปลอดสารพิษ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพร้อมรับอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์  ที่
ช่วยให้เกิดอารมณ์ที่ผ่อนคลาย อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์ของการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ใช้สอยต่างๆตามศาสตร์ของเต๋า ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของเต๋า การ์เด้น รี
สอร์ท สุขภาพ ดังภาพที4่.29 และ4.30 

 

2) มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ซึ่งกล่าวได้ว่า อยู่ห่างจากเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ไม่มาก 
โดยรีสอร์ทแห่งนี้นับว่าอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ของดอย ทุ่งนาที่มีสีเขียวชอุ่ม และจะได้สัมผัสเห็นควายที่
อยู่ตามทุ่งนา รวมถึงจะได้สัมผัสกับบ้านกลางทุ่งนา ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นกับสถาปัตยกรรมที่มี
รูปทรงแปลกตา ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ดังภาพที4่.31และ 4.32 

 

 
ภาพที่ 4.29 แสดงบรรยากาศของเต๋าการ์เด้น 
รีสอร์ท สุขภาพ 
 

 
ภาพที่ 4.30 แสดงบรรยากาศของเต๋าการ์เด้น 
รีสอร์ท สุขภาพ 
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ภาพที่ 4.31 แสดงบรรยากาศของมาลา ธารา 
อีโค รีสอร์ท 

 
ภาพที่ 4.32 แสดงบรรยากาศของมาลา ธารา 
อีโค รีสอร์ท 

 
ส าหรับอ าเภอหางดง ได้แก่ 1) นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ นับว่าตั้งอยู่

ท่ามกลางความเงียบสงบของความเป็นชนบท มีต้นไม้ใหญ่รายล้อม อยู่ตีนเขาของดอยสุเทพ เป็น  
รีสอร์ทแนวฟาร์มออแกนิค มีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร มีฟาร์มเป็ดที่ถูกเลี้ยงแบบออ
แกนิค รวมถึงเป็นแนวออกสไตล์ Slow life และมีการตกแต่งที่พัก กระท่อม ด้วยสไตล์ล้านนา ทั้งนี้
สามารถแสดงบรรยากาศของนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ดังภาพที่4.33 และ 4.34 

 

สุดท้ายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 1) อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิง 
พร้อมวิวทิวทัศน์ของดอยสุเทพ ทั้งนี้ภายในรีสอร์ทได้โอบล้อมด้วยสนามหญ้าและสวนสีเขียว หันหน้า
เข้าสู่แม่น้ าปิง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนับว่ามีลมที่เย็นและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมสไตล์
ร่วมสมัยที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยและโคโลเนียล  ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของอนันตรา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท ดังภาพที่4.35 และ 4.36 
 

 
ภาพที่ 4.33 แสดงบรรยากาศของนฤตยะ  
รีสอร์ท แอนด์สปา 

 
ภาพที่ 4.34 แสดงบรรยากาศของนฤตยะ 
 รีสอร์ท แอนด์สปา 
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ภาพที่ 4.35 แสดงบรรยากาศของอนันตรา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท 

 
ภาพที่ 4.36 แสดงบรรยากาศของอนันตรา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท 
 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า วัด
ส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่าง
การปฏิบัติธรรมผ่านทางเว็ปไซด์ของทางวัดเป็นหลักและทางเฟซบุ๊ก ยกเว้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหารนอกจากนี้บางวัด เช่น วัดร่ าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดอุโมงค์จะมีการติดป้ายตาม
ผนัง หรือบอร์ดของวัดเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติธรรม รวมถึงวัดร่ าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัด
อุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จะมีการจัดเตรียมโบว์ชัวร์หรือเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรม
การปฏิบัติธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสามารถไปขอทางวัดได้  ในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบรีสอร์ท กล่าวได้ว่า เบื้องต้นจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านทางเว็ปไซด์ของรีสอร์ท โดยรีสอร์ทที่มีการให้บริการภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ทและเต๋าการ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ เว็ปไซด์จะเป็นภาษาอังกฤษกับ
ภาษาจีน, อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท เว็ปไซด์จะมีการให้บริการ 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ 
เยอรมัน รัสเซีย ภาษาอาหรับ จีนและญี่ปุ่น, โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ เว็ปไซด์จะเป็นภาษาอังกฤษ
เช่นเดียวมาลา ธารา อีโค รีสอร์ทและนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ส่วน จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท เว็ป
ไซด์จะเป็นภาษาไทย  

อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชิงจิตวิญญาณ จากการที่ผู้ วิจัย
ส ารวจพบว่า รีสอร์ททั้ง 7 ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ละเอียดทั้งในเรื่องของเวลาการ
ท ากิจกรรม ราคาของกิจกรรม รายละเอียดเชิงลึกของกิจกรรม รวมถึงโปรแกรมการท ากิจกรรมล่าสุด 
ณ ปัจจุบันที่มีการให้บริการ  

เริ่มตั้งแต่ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ในการแจ้งข่าวสารทางเว็ปไซด์ ในส่วนกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม ผ่านท่านเว็ปไซด์มูลนิธิรัศมีธรรม แม้จะมีการบอกรายละเอียดว่า ในแต่ละปี จะมีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเดือนไหน แต่พบว่า ยังคงไม่มีรายละเอียดชัดเจนของตารางโปรแกรมส าหรับ
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ท าเมื่อเข้าคอร์สการปฏิบัติธรรม ส่วนกิจกรรมล้างพิษทางอารมณ์ 
ทางเว็ปไซด์จีรัง จะมีการบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการล้างพิษทางอารมณ์ว่าคืออะไร แต่จะ
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ไม่ได้มีการเขียนบอกว่า หากนักท่องเที่ยวประสงค์ล้างพิษทางอารมณ์ ต้องท าอย่างต่ ากี่วันและมี
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งจะรู้ต่อเมื่อได้มีการโทรไปสอบถามพนักงานฝ่ายขายของรีสอร์ทเท่านั้น 

ถัดมา เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ในการแจ้งข่าวสารทางเว็ปไซด์ พบว่า ไม่มีการอัพเดท
โปรแกรมการท ากิจกรรมล่าสุด กล่าวคือ เช่น ตามเว็ปไซด์ ณ ปัจจุบัน จะมีการอัพเดทถึง โปรแกรม1) 
โปรแกรมโยคะ (OM Yoga Retreat) 4 วัน 3 คืน 2) โปรแกรมโยคะวันหยุด (Yoga Holiday) 8 วัน 
7 คืน 3) โปรแกรมการท าสมาธิและการฟ้ืนฟู (Meditation and Relaxation Retreat) 9 วัน 8 คืน 
แต่ในความเป็นจริงพบว่า โปรแกรมเหล่านี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน ครูที่ท าโปรแกรมดังกล่าวได้
ออกไปแล้ว นอกจากนี้ ในเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องราคาทั้งเกี่ยวการล้างพิษทางอารมณ์หรือนั่งสมาธิ
หรือท าโยคะในเว็ปไซด์ ยังพบว่าไม่มี ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการทราบจะต้องโทรติดต่อสอบถามรี
สอร์ท 

ทางด้าน อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท พบว่า ไม่มีการอัพเดทโปรแกรมการท ากิจกรรม การท า
โยคะ ไทเก๊กหรือไทชิ ของแต่ละสัปดาห์ หน้าเว็ปไซด์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะทราบก็ต่อเมื่อได้โทรไป
สอบถามแล้วขอให้พนักงานส่งให้ทางอีเมล หรือ ไปยังรีสอร์ท เพื่อขอดูตารางโปรแกรม แต่ทั้งนี้ตาราง
โปรแกรมท่ีรีสอร์ทมีการจัดเตรียมให้แก่นักท่องเที่ยวก็นับว่ามีไม่มากนัก  

ส าหรับ โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ พบว่า ไม่มีการอัพเดทโปรแกรมการท ากิจกรรม การท า
โยคะของแต่ละสัปดาห์ หน้าเว็ปไซด์ เช่นเดียวกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ซึ่งนักท่องเที่ยวจะ
ทราบก็ต่อเมื่อได้โทรไปสอบถามแล้วขอให้พนักงานส่งให้ทางอีเมล หรือ ไปยังรีสอร์ท เพ่ือขอดูตาราง
โปรแกรม นอกจากนี่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอ่ืนๆก็พบว่า ไม่มีการอัพเดทเช่นกัน เช่น การท าเรกิ จะ
ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงลึก การบอกถึงราคา หรืออาจารย์ที่ฝึกสอน  

นอกจากนี้ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ก็พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมโยคะที่อัพเดท
หน้าเว็ปไซด์ปัจจุบันไม่ตรงกับความเป็นจริงล่าสุด เนื่องจากการน าเสนอแพ็กเกจโยคะที่อัพเดทเป็น
หน้าเว็ปไซด์ ปัจจุบันไม่มีแล้ว   

ขณะที่ มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท พบว่า ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับกิจกรรมการท าโยคะ ไม่มี
เช่นกัน เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวสนใจต้องอีเมลสอบถามฝ่ายการตลาดที่เป็นคนต่างชาติเท่านั้น 

สุดท้าย เต๋าการ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ พบว่า แม้ว่า จะเป็นรีสอร์ทที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่ค่อนข้างดีกว่ารีสอร์ทอ่ืน กล่าวคือ มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน ที่มีการให้บริการ แต่ยัง
พบว่า ยังไม่มีการอัพเดทในเรื่องของราคาในบางกิจกรรมหรือบางคอร์ส เช่น winter Retreat และ
Summer Retreat ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวต้องการทราบจะต้องโทรสอบถามพนักงานฝ่ายขาย 
 

4.5.2 สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ส าหรับประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการ

กล่าวถึงเรื่อง 1) ศูนย์การบริการนักท่องเที่ยว 2) ที่จอดรถ 3) สถานที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานรูปแบบวัดและรีสอร์ท รวมทั้งหมด 12 แห่ง จากการที่
ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีภาคสนามและได้มีการสังเกตการณ์ในครั้งนี้  
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1. ศูนย์การบริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้มีการ
จัดในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จะเป็นในลักษณะของมีพนักงาน Reception หรือ Operation อยู่หน้า
เคาน์เตอร์ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างละเอียด ดังเช่น วัด 
ที่จะมีพระหรือแม่ชี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าอยู่ ฉะนั้น หากนักท่องเที่ยวสนใจ
ที่จะท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ท จึงมักได้รับข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้น จะไม่ได้รับข้อมูล
ที่ละเอียด นอกจากนี้ หากอยากทราบข้อมูลที่ละเอียดต้องโทรติดต่อสอบถามฝ่ายขายหรือฝ่าย
การตลาดเอง หรือบางรีสอร์ทจะต้องโทรสอบถามผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้อีกที แล้วค่อยโทร
กลับมาหานักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวที่อยากทราบรายละเอียดต้องเสียเวลา หรือบางรีสอร์ท 
หากนักท่องเที่ยวต้องการทราบข้อมูลจะต้องถามผ่านอีเมลเท่านั้น และบางรีสอร์ทจะมีการโอนสายให้
คุยกับผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงรายละเอียด จากการที่
ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ดังนี้ 

ส าหรับรีสอร์ทที่ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จะต้องถามผ่านอีเมลเท่านั้น ได้แก่ มาลา ธารา 
อีโค รีสอร์ท ส่วนรีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่พนักงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถามข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด ได้แก่ จีรังเฮลธ์ วิลเลจ รี
สอร์ท และ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ นอกจากนี้รีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่หาก
ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก จะมีการโทรสอบถามผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แล้วจะให้
ค าตอบในภายหลัง ได้แก่ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท และ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ส่วน
ทางด้านรีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ Reception หรือ Operation ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะมีการโทรหาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น ได้แก่ อนันตรา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท และสุดท้าย รีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะมีผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายห้องพัก, ผู้จัดการเรสซิเดนซ์ ที่ประจ า
อยู่หน้าเคาน์เตอร์ ให้ข้อมูลเบื้องต้น แต่ถ้าอยากได้รายละเอียดเชิงลึก ถามได้ แต่จะต้องมีการถาม
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอีกที แล้วมาแจ้งนักท่องเที่ยว ได้แก่ โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ 
 อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ในเรื่องศูนย์บริการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณท้ัง 7 รีสอร์ท จึงนับว่ายังไม่มีความพร้อม ดังสามารถสรุปสาเหตุได้ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 การสังเกตการณ์ในเรื่องความพร้อมของเรื่องศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท  
ล าดับที ่ เหตุที่ศูนย์บริการไม่มีความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
รายชื่อแหล่งท่องเท่ียว 

1 ไม่มีศูนย์บริการ ติดต่อสอบถามผ่านอีเมลเท่านั้น มาลา ธารา อีโค  
รีสอร์ท 

2 หากต้องการทราบข้อมลูรายละเอยีดเชิงลึก จะมีการโทร
สอบถามผู้น ากจิกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แล้วจะให้ค าตอบใน
ภายหลัง 

เดอะภาวนา เชียงใหม่ รี
สอร์ท และ นฤตยะ รสีอร์ท 
แอนด์สปา 

3 นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถามข้อมูลกับฝา่ยขายหรือฝ่าย จีรังเฮลธ์ วิลเลจ รสีอร์ท 
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ล าดับที ่ เหตุที่ศูนย์บริการไม่มีความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

รายชื่อแหล่งท่องเท่ียว 

การตลาด และ เตา๋ การ์เด้น รีสอร์ท 
สุขภาพ 

4 Reception หรือ Operation ไมม่ีความรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ จะมีการโทรหาผู้น ากจิกรรมเชิงจิตวิญญาณ ขณะนั้น 

อนันตรา เชียงใหม่ รสีอร์ท 

5 ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายห้องพัก, ผู้จดัการเรสซเิดนซ์ ท่ีประจ าอยู่
หน้าเคาน์เตอร์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลที่
ละเอียดจะมีการสอบถามผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณให้อีกที 

โฟร์ซีซั่น รสีอร์ท เชียงใหม ่

 
2. ที่จอดรถ กล่าวได้ว่า จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่และสังเกตการณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทจ านวน 12 สถานที่ พบว่า สถานที่โดยรวมนับว่ามีที่จอด
รถที่เพียงพอ มีเพียง 3  สถานที่เท่านั้น ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นฤตยะ รีสอร์ท 
แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอ กล่าวคือ เริ่มจากวัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร เนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นับเป็นวัดที่ได้รับความสนใจในการมา
ของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ณ ปัจจุบันชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน มาเป็นกลุ่มทัวร์
จ านวนมาก ซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง โดยขับรถยนต์ส่วนตัวมาจึง
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ ส่วน นฤตยะรีสอร์ท แอนด์สปา และมาลา ธารา 
อีโค รีสอร์ท นับว่าแทบจะไม่สามารถน ารถส่วนตัวไปจอดได้ เนื่องจากลานจอดรถมีจ ากัด ซึ่ง
โดยเฉพาะมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ลานจอดรถจะถูกจอดรถโดยรถยนต์ของทางรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็
ตาม หากนักท่องเที่ยวจะมาท ากิจกรรมต้องเหมารถกันมาและช่วงที่พักและท ากิจกรรมโยคะภายใน  
รีสอร์ท สามารถเช่ารถของรีสอร์ทในกรณีอยากออกไปที่อ่ืน อย่างไรก็ตามสามารถสรุปประเด็นความ
เพียงพอในเรื่องที่จอดรถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.17 แสดงการสรุปประเด็นความเพียงพอในเรื่องที่จอดรถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้า

ร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว 
ล าดับที ่ ความเพียงพอในเร่ืองท่ีจอดรถ รายชื่อแหล่งท่องเท่ียวในส่วนของรีสอร์ท 

1 เพียงพอ วัดร่ าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดถ้ าดอยโตน,  
วัดอุโมงค์, จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท, เดอะภาวนา เชียงใหม่ รี
สอร์ท, อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท, เต๋า การ์เด้น รสีอร์ทสุขภาพ, 
โฟร์ซีซั่นรสีอร์ท เชียงใหม ่

2 ไม่เพียงพอ วัดพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร, นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา
และมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท  
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3. สถานที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรม กล่าวได้ว่า จากการที่ผู้วิจัยได้มีการสังเกตการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ในเรื่องสถานที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการ
กล่าวถึงเรื่องความเหมาะสมของสถานที่รูปแบบของวัดก่อน ตามด้วยสถานที่รูปแบบรีสอร์ท 

ส าหรับสถานที่ในการใช้ท ากิจกรรมในส่วนของสถานที่รูปแบบวัด ทั้ง 5 แห่ง พบว่า มี 2 แห่ง
ที่มีสถานที่ท ากิจกรรมที่ค่อนข้างจ ากัด ในการที่นักท่องเที่ยวจะใช้สถานที่ในการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรม ได้แก่ วัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ส่วนวัดที่มี
สถานที่ท ากิจกรรมที่เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม กล่าวคือ มีสถานที่ในการท ากิจกรรมที่ค่อนข้างมาก 
ในการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดร่ าเปิง และวัด
ถ้ าดอยโตน โดยวัดที่มีสถานที่ท ากิจกรรมมากที่สุดและมีความพร้อมมากที่สุด ได้แก่ วัดพระธาตุศรี
จอมทอง รองลงมาคือ วัดร่ าเปิง และวัดถ้ าดอยโตน 

อย่างไรก็ตาม เริ่มจากในส่วนของวัดที่ค่อนข้างมีสถานที่จ ากัด อย่างวัดอุโมงค์กล่าวคือ จาก
การสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “สถานที่ฝึกการปฏิบัติธรรมมี 2 
ห้อง โดยลักษณะเป็นห้องโถง แบ่งแยก ชาวต่างชาติ 1 ห้อง ชาวไทย 1 ห้อง โดยห้องปฏิบัติธรรมชาว
ไทย จะอยู่ชั้นล่างของอาคารจิตเกษม ซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวหรือโยคีหญิง ซึ่งการฝึกนั่งสมาธิ 
ฟังธรรม เดินจงกลม สอบถามอารมณ์จะท าในห้องเดียวกัน สถานที่ พื้นที่เราจ ากัด เราต้องใช้สถานที่
ให้มีประโยชน์มากที่สุด” 

ส่วนทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวได้ว่า ในการเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิ 
มี 2 ที่เบื้องต้นที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรม คือที่พระวิหารและชั้นบนของอาคารส านักงาน ซึ่งจะเป็นใน
ลักษณะห้องโถง  

ทั้งนี้สามารถพิจารณาสถานที่ท ากิจกรรมของวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ได้ดังภาพที่ 4.37-4.40 
 

 
ภาพที่ 4.37 ห้องปฏิบัติธรรมชาวไทยของ 
วัดอุโมงค์ 

 
ภาพที่ 4.38 ห้องปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติของ
วัดอุโมงค์ 
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ภาพที่ 4.39 ห้องปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 
ภาพที่ 4.40 พระวิหารที่ใช้ปฏิบัติธรรมของวัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

 
ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรูปแบบวัดที่มีสถานที่ท ากิจกรรมที่เหมาะสม เริ่มจาก 

วัดพระธาตุศรีจอมที่มีจ านวนสถานที่ใช้ส าหรับในการท ากิจกรรมการปฏิบัติธรรมมากที่สุด ได้แก่ 
สถานที่ในลักษณะของห้องโถง ซึ่งอยู่ในอาคารสัจธรรม พระวิหารขนาดใหญ่ ศาลาธรรม รวมถึงมี
สถานที่ใช้ส าหรับสอบถามอารมณ์มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้สามารถสอบถามอารมณ์
นักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลได้ เนื่องจากมีหลายห้อง โดยมีห้องสอบถามอารมณ์ประมาณ 14 ห้อง 
ส่วนวัดที่รองลงมาคือ วัดร่ าเปิง กล่าวได้ว่ามีสถานที่ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่
ใกล้เคียงกับวัดพระธาตุศรีจอมทอง กล่าว คือ มีพระวิหารขนาดใหญ่ในการท ากิจกรรม มีศาลา
“ภาวนาวิรัช” ในการนั่งสมาธิ และมีห้องโถงส าหรับท ากิจกรรม และมีห้องสอบถามอารมณ์ประมาณ 
7 ห้อง ส าหรับวัดถ้ าดอยโตน อาจจะมีสถานที่ส าหรับการท ากิจกรรม น้อยกว่าสถานที่ทั้ง 2 เนื่องจาก
ไม่มีห้องสอบถามอารมณ์โดยเฉพาะ แต่ก็นับว่ามีสถานที่ที่เพียงพอแก่การที่นักท่องเที่ยวจะมาปฏิบัติ
ธรรม เนื่องจาก จุดเด่นของวัดดังกล่าว มีถ้ า ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกลมได้ 
รวมถึงมีลานทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มที่กว้างขวาง เหมาะแก่การที่นักท่องเที่ยวจะมานั่งสมาธิหรือเดินจง
กลม รวมถึงมีศาลาปฏิบัติธรรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกลมได้ อย่างไรก็
ตามสามารถแสดงรูปภาพของสถานที่ท ากิจกรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดร่ าเปิงและวัดถ้ าดอย
โตนได้ดังภาพที่ 4.41-4.50 
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ภาพที่ 4.41 วิหารส าหรับท ากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 
ภาพที่ 4.42 ห้องโถงส าหรับท ากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 

 
ภาพที่ 4.43 ศาลาส าหรับท ากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 
ภาพที่ 4.44 ศาลาใช้ส าหรับสอบถามอารมณ์
ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 

 
ภาพที่ 4.45 ศาลา“ภาวนาวิรัช”ของวัดร่ าเปิง 

 
ภาพที่ 4.46 วิหารที่ใช้ส าหรับการท ากิจกรรม
ปฏิบัติธรรมของวัดร่ าเปิง 
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ภาพที่ 4.47 ห้องท ากิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
วัดถ้ าดอยโตน 

 
ภาพที่ 4.48 สถานที่เดินจงกลมของวัดถ้ าดอย
โตน 

 

 
ภาพที่ 4.49 สถานที่เดินจงกลมของ 
วัดถ้ าดอยโตน 

 
ภาพที่ 4.50 ถ้ าที่ใช้ส าหรับกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดถ้ าดอยโตน 

 
ส าหรับสถานที่ในการใช้ท ากิจกรรมในส่วนของสถานที่รูปแบบรีสอร์ททั้ง 7 แห่ง อย่างไรก็

ตาม เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในรีสอร์ทยังมีจ านวนไม่มากนักใน
ปัจจุบัน ฉะนั้น การพิจารณาที่สถานที่ว่ามีความเหมาะสมในการท ากิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม 
การนั่งสมาธิ โยคะ ไทเก็กหรือไทชิหรือการท ากิจกรรมจิตวิญญาณอ่ืนๆ เช่น เรกิ ผู้วิจัยจึงไม่ได้
พิจารณาว่าจะต้องมีจ านวนสถานที่ที่ใช้ท ากิจกรรมที่มาก เหมือนในวัด แต่พิจารณาถึงการมีสถานที่ที่
ใช้ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยเฉพาะหรือไม่ และตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทิวทัศน์ ที่เอ้ือต่อการ
ท ากิจกรรมหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ รีสอร์ทที่มีสถานที่ท ากิจกรรมที่
เหมาะสมแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ และรีสอร์ทที่มีสถานที่ท ากิจกรรมที่ยั งไม่ค่อยเหมาะสม
หรือเอ้ือแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เริ่มจากรีสอร์ทที่นับว่า มีสถานที่เหมาะสมแก่การท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากที่สุด ได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ และจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ซึ่งเต๋า
การ์เด้น มีห้องส าหรับการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากมาย เช่น ห้อง Dark room Retreat มีศาลา
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ใหญ่แปดเหลี่ยม 2 ศาลา ที่ภายในศาลาจะมีห้องโถงกว้าง บรรจุคนได้ประมาณหนึ่งร้อยคนในการท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ และมีศาลาแปดเหลี่ยม ซึ่งภายในศาลาจะมีบริเวณ ที่ใช้ส าหรับท าไทเก็กหรือ
ท ากิจกรรมวิญญาณอ่ืนๆได้ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ให้การปรึกษาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแสดง
ภาพส าหรับสถานที่ท ากิจกรรมได้ดังภาพที่4.52-4.55 ทางด้านจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ในส่วนของโยคะจะ
มีลานในการท าโยคะ ส่วนของการปฏิบัติธรรม จะมีหอธรรม และในส่วนของการล้างพิษทางอารมณ์ 
จะมีพีระมิดคลื่นพลังบ าบัด ซึ่งสามารถแสดงภาพส าหรับสถานที่ท ากิจกรรมได้ดังภาพที4่.53-4.57 

 

 
ภาพที่ 4.51 ห้อง Darkroom Retreat 
ของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ   

 
ภาพที่ 4.52 ศาลาแปดเหลี่ยมที่ใช้ท ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ 

 

 
ภาพที่ 4.53 ห้องโถงภายในศาลาแปด
เหลี่ยมของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ 

 
ภาพที่ 4.54 ศาลาแปดเหลี่ยมที่ใช้ท ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ 
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ภาพที่ 4.55 สถานที่ให้การปรึกษาทาง
การแพทย์ของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ 

 
ภาพที่ 4.56 ลานส าหรับการท าโยคะของจีรัง 
เฮลธ์ รีสอร์ท     

 

 
ภาพที่ 4.57 ห้องใช้ส าหรับการปฏิบัติธรรม
ของ จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท    

 
ภาพที่ 4.58 ห้องพีระมิดใช้ส าหรับกิจกรรม
ล้างพิษทางอารมณ์ของ จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท    

 
รองลงมาคือ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท จะมีศาลาขนาดใหญ่ที่เงียบสงบบนเนินเขาและ

แบบสตูดิโอในการท าโยคะและนั่งสมาธิ ดังภาพที่4.59 ซึ่งอย่างไรก็ตาม ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ที่สอนโยคะที่ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ครูสอน
โยคะที่เชียงใหม่ ศาลาท าโยคะที่นี่ดีที่สุดในเชียงใหม่ละ การจะสร้างศาลาบนที่สูงท่ามกลางธรรมชาติ
แบบนี้ ไม่ใช่ท าได้ง่าย เพราะท่ีที่ดีในเชียงใหม่แบบนี้หาไม่ค่อยมีละ หากจะสร้าง”  
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                    ภาพที่ 4.59 ศาลาที่ใช้ท าสมาธิและโยคะของเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท 
 

ถัดมาคือ โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งจะมีใต้ถุนของศาลาในการกิจกรรมโยคะท่ามกลางทุ่ง
ข้าวสีเขียวขจี ดังภาพที่ 4.60 และตามด้วย มาลา ธารา อีโค รีสอร์ส ซึ่งจะมีลานพ้ืนที่ส าหรับท า
กิจกรรมโยคะท่ามกลางทุ่งหญ้า 

 

 
ภาพที่ 4.60 ใต้ถุนของศาลาในการท ากิจกรรมโยคะของโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ 

 
ส าหรับรีสอร์ทที่ยังไม่มีสถานที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ อนันตรา 

เชียงใหม่ รีสอร์ทและนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เริ่มจาก อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท จะไม่มีห้องท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยเฉพาะ กล่าวคือ หากนักท่องเที่ยวสนใจท าโยคะ จะใช้ห้องเดียวกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย ลักษณะเหมือนเป็นห้องเหมาะแก่การออกก าลังกาย 
(fitness) มากกว่า ซึ่งจะเต็มไปด้วยเครื่องออกก าลังกาย ส่วนนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่NP5 ให้ความคิดเห็นว่า “สถานที่ส าหรับท าโยคะคือห้องประชุมของโรงแรม” ซึ่ง
กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่นการท าโยคะ โดยมากจะต้องท าท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งนับว่า
มีส่วนช่วยให้ปฏิบัติได้ดี เพราะการปฏิบัติท่ามกลางธรรมชาติ จะท าให้เกิดความสดชื่น ได้บรรยากาศ
หรือความรู้สึกที่ดีกว่า  
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4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 คน กลุ่มที่สองหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ส านักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน และกลุ่มที่
สาม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 29 คน และมาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ซึ่งสามารถสรุปผลทั้ง 4 วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์แรก ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) จ านวนผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ท างานในลักษณะงานประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพบว่า ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทและ
วัดนับว่ายังไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในเรื่องดังกล่าวในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่มจากสถานที่
รูปแบบรีสอร์ท เนื่องจากรีสอร์ทส่วนใหญ่จะไม่มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะงาน
ประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะท างานในลักษณะรับจ้างอิสระ 
นอกจากนี้ในรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณค่อนข้างน้อยประมาณ 1-2 คน ท าให้
หากผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก และนักท่องเที่ยวต้องการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ รีสอร์
ทต้องสูญเสียโอกาสในการได้รายได้จากนักท่องเที่ยว ในขณะที่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดใน
สถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า แม้ทางวัดจะมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือพระวิปัสสนาจารย์ที่ให้
การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แต่ละวัดนับว่ามีผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ค่อนข้างน้อย ท าให้หากนักท่องเที่ยวมาเพ่ิมขึ้น จะไม่สามารถดูแล
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 2) ในเรื่องคุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่สามารถฝึกสอน
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนั้น นับว่ามีหลาย
กิจกรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง คุณสมบัติของกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมและ
สมาธิขั้นพื้นรวมถึงโยคะ เริ่มจากกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรม กล่าวได้ว่า ทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรี
สอร์ท ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอน กล่าวได้ว่าจะมีการผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนา
จารย์มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานที่รีสอร์ทอย่าง จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท พบว่า หากเป็นผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผู้หญิงที่มาสอนในเชิงการปฏิบัติธรรม แม้จะไม่ได้ผ่านการเป็นพระวิปัสสนา
จารย์ แต่สามารถฝึกสอนได้เช่นกัน หากจบการศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องกับเชิงพระพุทธศาสนาหรือมี
ประสบการณ์ในการสอนมาก่อน ส่วนกิจกรรมสมาธิขั้นพ้ืนฐานและโยคะ พบว่า ในเดอะภาวนา 
เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอนจะผ่านการเล่าเรียนและมีประสบการณ์ใน
การท างานในเรื่องของโยคะและสมาธิขั้นพ้ืนฐานมาก่อน และการนั่งสมาธิขั้นพ้ืนฐานจะเป็นแนวการ
นั่งสมาธิแบบฤษี ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณน ารูปแบบมาจาการเรียนที่อินเดีย ขณะที่การนั่ง
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สมาธิในสถานที่วัด จะเป็นแบบแนวพุทธศาสนา การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน อย่างไรก็ตามนอกจาก
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทางดังที่กล่าวข้างต้น ส าหรับคุณสมบัติด้านทักษะภาษานับว่ามีความส าคัญ
เช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมในสถานที่รูปแบบวัด ณ ปัจจุบัน ได้มี
ชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้าร่วมท ากิจกรรม 3) สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวพบว่า จากการสัมภาษณ์ 12 สถานที่ ส่วนใหญ่นับว่าเป็นชาวไทยที่ให้การ
ฝึกสอน โดยทั้งนี้มี 7 สถานที่ ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเป็นชาวไทยทั้งหมด  

วัตถุประสงค์ที่สอง สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  ซึ่งผู้วิจัยได้มีการ
สัมภาษณ์ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง โดย
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย 2) ความเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 3) การ
น าเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่ 
4.18 

 
ตารางที่ 4.18 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน

เรื่องสภาพแวดล้อม 
สิ่งดึงดดูใจของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) 

(n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงจติวญิญาณ(TR, 

RS) (n=29) 

ผู้วิจัย 
(สังเกต) 

สภาพแวดล้อม    
บรรยากาศ    
1. บรรยากาศที่
นักท่องเที่ยวประสงค์ใน
การเลือกมาท ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ 

- ความเงียบสงบ (TR1, TR3, TR6, TR7, RS25, RS27, 
RS29) = 7 คน 
ความเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7, 
RS26) = 3 คน 
มีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาต ิ(TR4, TR22, 
RS26, RS27, RS29) = 5 คน 
การมีพลังของสถานที่ (TR1, TR6, TR7) = 3 คน 
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บรกิารและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความจริงจัง (TR7) = 1 คน 
การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเปน็บ้านของตน 
(TR4) = 1 คน 
อาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด (RS25, RS26, 
RS29) = 3 คน 
การมีสถานที่ในการท ากจิกรรม (RS29) = 1 คน 

- 

2. สถานที่ที่คุณมาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
มีบรรยากาศที่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสม (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR9, 
TR10, TR15, TR16, TR18, TR20, TR21, TR23, 
RS24, RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 20 คน 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) 

(n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงจติวญิญาณ(TR, 

RS) (n=29) 

ผู้วิจัย 
(สังเกต) 

สภาพแวดล้อม    
บรรยากาศ    
3. สถานที่แห่งนี้มี
บรรยากาศที่เหมาะสม
แก่การท ากิจกรรมจิต
วิญญาณอย่างไร 

  สถานที่ทั้ง12
แห่งนับว่ามี
บรรยากาศที่
เหมาะสม 
โดยมีจุดเด่น
คือแวดล้อม
ด้วยภูเขา 
ต้นไม้สูงใหญ่ 
มีลมเย็น 
สบายและมี
ความเงียบ
สงบ 

4. การรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพื่อให้มี
บรรยากาศเหมาะแก่
การท ากจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

- ช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกชว่ง 
(PR5) = 1 คน 
- ปลูกฝังให้ทุกคนดูแลต้นไม้ 
เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน และ
ปลูกต้นไม้ ดูแลให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม (PR1) = 1 
คน 
- ในแต่ละปีจะมีช่วงฟื้นฟู
ธรรมชาติ เช่น ในช่วง low 
Season (NP6, NP7, NP8, 
NP9, NP10) = 5 คน 

-  

5. มาตรการรักษาความ
สงบเพื่อให้เอื้อแก่การ
ท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

- มีมาตรการในการหา้มส่ง
เสียงดัง (PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5) = 5 คน 
 

- - 

สภาพแวดล้อมดา้น
ความปลอดภัย 

   

6. สถานที่แห่งนี้มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ 

 คิดว่าปลอดภยั (TR6, TR7, TR8, TR20, RS24, 
RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 10 คน 

- 

7. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

- ไม่ให้นักท่องเที่ยวทีอ่ยู่
ในช่วงการท ากจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในวัดออกไปขา้ง
นอกวัด (PR1, PR2, PR3) = 
3 คน 
- ช่วงค่ าจะมีการปิดประตูวัด 
เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า 
(PR2, PR3) = 2 คน 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) 

(n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงจติวญิญาณ(TR, 

RS) (n=29) 

ผู้วิจัย 
(สังเกต) 

สภาพแวดล้อม    
บรรยากาศ    

- มีสายตรวจมาตรวจรอบวัด 
รวมถึงด้านหน้าวัดจะมยีาม
คอยดูแล (PR5) = 1 คน 
- มีกล้องวงจรปิด (PR1,NP9) 
= 2 คน 
- มียามรักษาความปลอดภัย
ภายในรีสอร์ท 
(NP6,NP7,NP8,NP9,NP11) 
= 5 คน 
 

 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึงการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องสภาพแวดล้อมดังตารางที่ (4.18) กล่าวได้ว่า ในเรื่องบรรยากาศ  ใน
การเลือกสถานที่ในการมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของนักท่องเที่ยว  บรรยากาศที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ในเรื่องความเงียบสงบ รองลงมาคือความเป็นธรรมชาติ ตาม
ด้วยการมีความเป็นส่วนตัว การมีพลังของสถานที่ อาหารกินดีอร่อยและสุดท้ายคือการมีสถานที่ท า
กิจกรรม, การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจังและการที่สถานที่
นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน ซึ่งอย่างไรก็ตามจาก 2 ประเด็นแรกที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญคือความเงียบสงบ และการมีความเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้มีการ
ให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลต้นไม้ รวมถึงในสถานที่รีสอร์ทได้มีช่วงเวลาในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ อีก
ทั้งในส่วนของสถานที่รูปแบบวัด ได้มีมาตรการในการรักษาความเงียบ จึงท าให้จากการสังเกตของ
ผู้วิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 12 แห่งสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวในเรื่องบรรยากาศที่ต้องการ
ได้ รวมถึงเมื่อได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวต่างมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวได้เลือกมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่ามีบรรยากาศที่เหมาะสมกับความต้องการ 

 ส่วนในเรื่องสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้
จัดขึ้นในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ขณะที่หาก
จัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่าวัดส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ทางวัด
จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการปิดประตูวัดในช่วงตอนกลางคืนและห้ามนักท่องเที่ยว
ออกไปข้างออก แต่อย่างไรก็ตามแม้วัดจะไม่ได้มียามรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวที่มาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ไม่ได้วิตกเรื่องความปลอดภัยและมองว่าวัดยังค งเป็น
สถานที่ปลอดภัย เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่น่ามีโจรมาท าอันตราย ฉะนั้นในเรื่อง
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สภาพแวดล้อมจึงนับว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง12แห่งมีศักยภาพ ซึ่งสามารถต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได ้
 
ตารางที่ 4.19 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวในเรื่องความเป็นที่รู้จักและ

ความมีชื่อเสียง 
สิ่งดึงดดูใจของ

แหล่งท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
ความเป็นที่รู้จัก
และความมี
ชื่อเสียง 

  

1.ชื่อเสียงหรือการ
ได้รับรางวัล
เกี่ยวกบักิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเที่ยว 

- เป็นส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัดเชยีงใหม่แห่งที่1 ซ่ึง
เป็นศูนย์ฝึกวิปัสสนาจารย์ประจ าภาคเหนือและได้รับ
รางวัลในการเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นใน
ปี พ.ศ. 2552 (PR1) = 1 คน 
- เป็นส านักปฏิบัตธิรรมประจ าจังหวัดเชยีงใหม่แห่งที่2 
และได้รับรางวัลในการเป็นส านักปฏิบัตธิรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ในปี พ.ศ. 
2553 (PR2) = 1 คน 
- เจ้าของรีสอร์ท นับวา่มีชื่อเสียงในอเมริกาและได้รับ
รางวัลซ่ีกงประจ าปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต 
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่า
เป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย (NP9) = 1 คน 

- 

2.จ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่
ละปีที่เดินทางมา
ท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

11,706 คน (PR1) = 1 คน 
4,000 คน (PR5) = 1 คน 
3,000 คน (PR3) = 1 คน 
724 คน (PR4) = 1 คน 
396 คน (PR2) = 1 คน 

- 

3.การรับรู้ชื่อเสียง
ของสถานที่ที่คุณมา
ท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

- - วัดถ้ าดอยโตน เป็นวัดทีป่ฏิบัติจริง มี
กฎระเบียบเข้มงวด (TR1) = 1 คน 
- วัดถ้ าดอยโตน เพื่อนเล่าใหฟ้ังว่า พระอาจารย์
นาวีสอนเก่ง เข้าใจง่าย (TR7) ) = 1 คน 
- ชื่อเสียงของหลวงปู่ทอง (TR10, TR12) ) = 2 
คน 
- วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดที่มีมาตรฐานใน
เร่ืองวิปัสสนากรรมฐาน (TR10, TR12) = 2 คน 
- เพื่อนแนะน าว่า วัดร่ าเปิงอาจารย์สอนดี 
อาจารย์ส่วนใหญจ่บวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก โท 
(TR20) = 1 คน 

 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญญาณรวมถึงการ
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สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียงดังตารางที่ (4.19) กล่าวได้ว่า ใน
ประเทศไทยการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่า 
เนื่องจากรีสอร์ทในประเทศไทยยังไม่มีรีสอร์ทที่ท าด้านกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยเฉพาะ ฉะนั้น
ข้อมูลในเรื่องจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจึงไม่มี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการ
พิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมในสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งพบว่า วัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวใน
ปีพ.ศ. 2560 มากที่สุด ได้แก่วัดร่ าเปิง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
จ านวน 11,706 คน ตามด้วยวัดพระธาตุศรีจอมทอง 4,000 คน วัดอุโมงค์ 3,000 คน ส่วนวัดอุโมงค์
และวัดถ้ าดอยโตนนับว่ายังคงมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีน้อย
อยู่ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ โดยมีนักท่องเที่ยวจ านวน724 คน และ396 คน ตามล าดับ ส่วนใน
เรื่องของชื่อเสียงหรือการได้รับรางวัล พบว่า ส่วนใหญ่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดในสถานที่ รูปแบบ
วัดจะมีชื่อเสียงมากกว่า โดยเฉพาะวัดพระธาตุศรีจอมทอง นับเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เชียงใหม่แห่งที่1 และได้รับรางวัลในการเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในปี พ .ศ. 2552 
อีกทั้งนับว่านักท่องเที่ยวได้รู้จักชื่อเสียงของหลวงปู่ทองรวมถึงรู้จักถึงการเป็นวัดที่มาตรฐานในเรื่อง
วิปัสสนากรรมฐาน ส่วนวัดร่ าเปิง นอกจากจะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2
และเคยได้รับรางวัลในการเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในปี พ .ศ . 2552 นับว่า
นักท่องเที่ยวได้รู้จักชื่อเสียงของการที่ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่จบวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก 
โท และวัดถ้ าดอยโตน นักท่องเที่ยวนับว่ารู้จักชื่อเสียงของการที่พระอาจารย์นาวีสอนเก่ง เข้าใจง่าย
และเป็นวัดที่ปฏิบัติจริง มีกฎระเบียบที่เข้มงวด ขณะที่ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จาก 7 สถานที่ 
พบว่า มีเพียงสถานที่เดียวเท่านั้น ที่พอจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ เต๋า การ์
เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทได้รับรางวัลซี่กงประจ าปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต 
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่าเป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย ฉะนั้นใน
ประเด็นชื่อเสียง จึงกล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยเฉพาะสถานที่รูปแบบรี
สอร์ทยังไม่มีศักยภาพ เนื่องจาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเป็น
รูปธรรมและส่วนหนึ่งเป็นเพราะการไม่มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มาสอนส่วนใหญ่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 

 
ตารางที่ 4.20 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวในเรื่องการน าเสนอการ

ให้บริการ 
สิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ

วิญญาณ 
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
การน าเสนอการให้บริการ   
ความหลากหลายของกิจกรรมเชงิจิต
วิญญาณ 

  

1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงจิต
วิญญาณ 

การปฏบิัตธิรรม (PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5, NP6) = 6 คน 

- 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
การนั่งสมาธิเบื้องต้น (NP7) = 1 คน 
การท าเนสัชชิก (NP7) = 1 คน 
โยคะแบบจีน 
- ไทชิหรือไทเก็ก (NP6, NP8) = 2 คน 
- โยคะซี่กง (NP9) = 1 คน 
โยคะแบบไทย (NP10) = 1 คน 
โยคะแบบอินเดยี (NP7, NP11) = 2 
คน 
การล้างพิษทางอารมณ ์(NP6) = 1 
คน 
กิจกรรมเรกิ (Reki) (NP11) = 1 คน 
กิจกรรมการสร้างความสมดุลใหแ้ก่
จักรา (Chakra Balancing) (NP11) 
= 1 คน 
กิจกรรมการบ าบดัด้วยสีและแสง 
(Color and Light Therapy) 
(NP11) = 1 คน 
ให้การปรึกษาทางการแพทย์ (NP11) 
= 1 คน 
การบ าบัดในห้องมดื (dark room 
therapy) (NP9) = 1 คน 

การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจติ
วิญญาณ 

  

2. ลักษณะการน าเสนอคอร์สในส่วน
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบ
วัด) 

สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากทาง
วัดเปิดให้บริการกจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณอยู่ตลอด หากนักทอ่งเที่ยว
สะดวกวันไหน สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ (PR1, PR3, PR4, PR5) = 
4 คน 
ไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจาก
ต้องมาตามวันที่ทางวัดก าหนดเท่านั้น 
เนื่องจากวัดไม่ได้เปิดให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอยู่ตลอด(PR2) 
= 1 คน 

- 

3. ขั้นต่ าของการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเป็นครั้ง
แรก  

10 วัน = 1 คน 
7 วัน = 1 คน 
4 วัน = 1 คน 
3 วัน = 1 คน 

- 

4. ลักษณะการน าเสนอคอร์สในส่วน
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบรี
สอร์ท) 
 

มีการน าเสนอทั้งในลักษณะแบบคอร์ส
และไม่เป็นคอร์ส (NP6, NP7, NP8, 
NP9) = 4 คน 
มีการน าเสนอเฉพาะแบบที่ไม่เป็น

- 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
คอร์สเท่านั้น(NP10,NP11, NP12) = 
3คน 

5.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
น าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (สอบถามเฉพาะนกัท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการเปิด
ให้บริการทุกวันในเชิงปฏิบัติธรรม) 

- - วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม 
เพราะจริงๆอยากให้ยาวกวา่นี้ แต่ส าหรบั
คนท างานประจ าจะลางานไม่ค่อยได้ (TR1) = 1 
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม 
เพราะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาท ากิจกรรม
แล้ว มาครั้งที่สอง ไม่ต้องอยู่ครบ 7 วัน ได้ 
(TR2) =1  
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม แต่
ว่าเจ็ดวันอาจจะเร่ิมตั้งแต่ช่วงเช้าเลย แล้ววัน
สุดท้ายวันกลับอยากใหจ้บประมาณช่วงบ่าย 
(TR6) =1  
- วัดถ้ าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม 
คิดว่าเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยไป (TR3) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่า
เหมาะสม แต่จริงๆอยากให้เพิ่มเป็น5 วนั แต่ถ้า
ยาวก็ลางานไม่ได้ (RS4=27) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่า
เหมาะสม ถา้จัดยาวไปเกรงใจรีสอร์ทต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ย (RS28) = 1 
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน เหมาะสม คิดว่า
พอดี (RS24) = 1 

ราคา   
6. ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการท ากิจกรรม

เชิงจิตวิญญาณ (PR1, PR2, PR4, 
PR5) = 4 คน 
มีทั้งในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ (NP6) = 1 คน 
เสียค่าใช้จ่ายในการท ากจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (PR3, NP7, NP8, NP9, 
NP10, NP11, NP12) = 7 คน 

 

7.ความเหมาะสมของราคาในการ
น าเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

- - 

แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเทีย่ว
ตัดสินใจมาเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงจติ
วิญญาณ 

  

8. แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

- 1) หลบหนีจากชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากเผชิญความทุกข์ ในเรื่อง 
- เผชิญจิตใจที่คับแคบและหยาบของคนในสมัย
ปัจจุบัน (TR2, TR7, TR22) = 3 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
- เผชิญการแข่งขันและเครียด เช่น เร่ืองงาน 
(TR10, TR14, TR16,TR22) = 4 
- อาชพีการต้องท างานอยูโ่รงพยาบาลซ่ึงต้อง
พบเห็นความสูญเสีย (TR10) = 1 
- เผชิญความทุกข์ จากปัญหาครอบครัว (RS27)  
- เผชิญความทุกข์ แต่ไม่ได้มีการระบุสาเหตุ 
(TR13, TR15, TR23) = 3 
ต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย  (TR5) = 1 
2) บรรเทาความเจบ็ป่วยทางร่างกายของ
ตนเอง (TR6, TR20) = 2 
3) ต้องการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลงตนเองให้
เป็นไปในทิศทางทีด่ีขึ้น  
- เปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
(TR2, TR8, TR21) = 3 
- ลดความกลัว (TR1) = 1 
4) เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
(TR7, TR18, TR20) = 3 
5) ต้องการเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  (TR3, TR12, 
RS24, RS26) = 4 
6) ต้องการสะสมบุญ (TR10, TR11, TR19, 
RS26, RS27) = 5 

ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเทีย่วได้
เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

9. ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ตนเองหลังจากการเข้ารว่มกิจกรรม 

- 1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง  
- สังเกตลมหายใจ (TR7,TR9) = 2 
- รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึก 
(TR7,TR9,TR10,  
RS27 ) = 4 
2) ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กบัสภาวะปัจจบุนั (TR4, 
TR9, TR21) = 3 
3) มีสตแิละรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น  
- มีสต ิ(TR9,TR10,TR12, RS27, RS29) = 5 
- พิจารณาสิ่งรอบข้างโดยใช้ความเข้าใจ 
(TR10,TR12) = 2 
 4) มุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
- มีเมตตามากขึ้น (TR5) = 1 
- ให้อภัยมากขึ้น (TR1) = 1 
- เปลี่ยนมุมมอง (TR5, TR14, RS26, RS29) = 
4 
5) ใจเย็นขึ้น (TR1,TR5,TR20, TR23) = 4 
6) รู้หลักในการปฏิบตัิธรรม (TR2,TR3,TR9, 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ

(TR, RS) (n=29) 
RS24) = 4 

 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึงการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องการน าเสนอการให้บริการดังตารางที่ (4.20) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 3) ราคา 4) แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  
5) ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มจากประเด็น 

1) ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จากการสัมภาษณ์สถานที่ทั้งหมด 12 
แห่งทั้งสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ที่หลากหลายได้แก่ หมวดหมู่แรก หมวดหมู่โยคะ ประกอบด้วยโยคะแบบจีน ได้แก่ เต้ าหยิน ซี่กง  
ไทเก็กหรือไทชิ โยคะแบบอินเดีย ได้แก่ โยคะซันไรซ์ , โยคะอาสนะ, โยคะนิทรา, โยคะพรานายะมะ 
โยคะฟลาย, โยคะหัตถะ,โยคะบอลและโยคะแบบไทย หมวดหมู่ที่สอง หมวดหมู่การท าสมาธิ
ประกอบด้วย การนั่งสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติธรรม เนสัชชิก หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์ 
หมวดหมู่ที่สี่ การให้ค าปรึกษาทางด้านการแพทย์ หมวดหมู่ห้า การบ าบัดด้วยพลังงานและหมวดหมู่ที่
หก การบ าบัดในห้องมืด แต่หากพิจารณาแต่ละสถานที่พบว่า ยังไม่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนัก ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม สถานที่รูปแบบวัดส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื่ องจากมีข้อจ ากัด ที่ไม่
สามารถมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีหลากหลายได้ ส่วนสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จาก 7 สถานที่ พบว่ามี
เพียง 3  สถานที่ที่มีการให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลายประมาณ 4 กิจกรรม ในขณะ
ที่อีก 3 สถานที่ มีการให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพียง 1-2 กิจกรรม ฉะนั้นในประเด็นความ
หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ 
นับว่ายังมีสถานที่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่มากนัก จึงยังต้องมี
การพัฒนาศักยภาพในประเด็นดังกล่าว  

 2) การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด จะมีเพียงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น ซึ่ง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจะต้องมีการท ากิจกรรมดังกล่าวอย่างต่ า 3 วัน
ซ่ึงต้องมีการนอนพักค้างคืน ฉะนั้นในสถานที่รูปแบบวัดจึงจะมีการน าเสนอในลักษณะคอร์สเท่านั้น 
โดยทั้งนี้ เนื่องจากวัดส่วนใหญ่เปิดให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวัน ยกเว้นวัดถ้ าดอยโตน 
นักท่องเที่ยวจึงสามารถก าหนดคอร์สได้เองในการเลือกวันและระยะเวลาที่ประสงค์ในการท ากิจกรรม 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้วัดถ้ าดอยโตน จะไม่สามารถเลือกคอร์สได้เอง เนื่องจากในแต่ละเดือนทางวัดจะมี
การก าหนดช่วงวันในการเข้าร่วมกิจกรรม และส่วนใหญ่จะก าหนดระยะเวลาให้ฝึกสูงสุดได้ 7 วัน แต่
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างมีความคิดเห็นว่า แม้จะอยากให้ทางวัดก าหนดวันมากกว่า 7 วัน 
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แต่ก็กลัวว่าจะลางานได้ยาก ฉะนั้น การก าหนด 7 วัน นักท่องเที่ยวต่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในการ
น าเสนอคอร์สดังกล่าว ซึ่งในกรณีของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่สามารถก าหนด
คอร์สได้เองในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทอย่าง จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ทซึ่งมีการจัดคอร์สละ 4 วัน 3 คืน 
นักท่องเที่ยวต่างให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้วเช่นกันในการก าหนดระยะฝึกดังกล่าว เนื่องจากหาก
จัดระยะเวลามากกว่านี้กลัวว่าจะลางานได้อยาก ทั้งนี้จากการกล่าวข้างต้นว่าสถานที่รูปแบบวัดมีเพียง
การน าเสนอคอร์สเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทนับว่ามีการน าเสนอในลักษณะแบบไม่เป็น
คอร์ส กล่าวคือ เป็นการท ากิจกรรมเพียงช่วงสั้นๆ เช่น การท าโยคะ 1 ชั่วโมงและการน าเสนอแบบ
เป็นคอร์ส แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการน าเสนอแบบคอร์ส นับว่า รีสอร์ทส่วนใหญ่แทบจะไม่มี
การน าเสนอคอร์สในลักษณะการน ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลายมาจัดเป็นคอร์ส และบาง 
รีสอร์ทไม่ได้มีการน าเสนอคอร์ส ฉะนั้นในประเด็นการน าเสนอคอร์ส กล่าวได้ว่า หากเป็นสถานที่
รูปแบบวัด นับว่า ภาพรวมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีศักยภาพ เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
สามารถจัดคอร์สได้เอง เนื่องจาก หากเป็นวัดในจังหวัดอ่ืนๆซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะ
ไม่ได้มีการเปิดให้บริการทุกวัน แต่ทั้งนี้หากเป็นสถานที่รีสอร์ท การน าเสนอคอร์สในภาพรวมนับว่ายัง
ไม่มีศักยภาพ เนื่องจากขาดการน าเสนอคอร์สที่มีการรวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีหลากหลาย 

3) ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ นับว่าแบ่งได้หลาย
หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งหากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่
รูปแบบวัดและรีสอร์ทส่วนใหญ่จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โยคะ ไทชิหรือ
ไทเก็กซ่ึงจัดอยู่ในสถานที่รีสอร์ทจะมีการคิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่า ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงไม่สามารถประเมินความเหมาะสมใน
การน าเสนอราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากนักท่องเที่ยวได้ 

4) แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  เหตุที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาในครั้งนี้  เนื่องจาก ผู้วิจัยต้องการทราบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  เพ่ือที่ในอนาคต
ข้างหน้า ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะได้น าไปพิจารณา ท าความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เพ่ือพัฒนากิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งพบว่า 
แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีทั้งหมด 6 แรงจูงใจ โดยแรงจูงใจที่
ท าให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมมากที่สุดอันดับแรก คือ ต้องการหลบหนีจากชีวิตประจ าวัน ซึ่งแบ่งเป็น 
2 สาเหตุ คือความทุกข์ในเรื่องต่างๆ และต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาจากสาเหตุแรก ส่วนแรงจูงใจที่สองได้แก่ ต้องการสะสมบุญ และแรงจูงใจอันดับ
สามซึ่งเท่ากันคือ การต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ท าในชีวิตประจ าวันและ
ต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น หรือ
ลดความกลัวกับเรื่องที่เผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน ขณะที่แรงจูงใจอันดับสี่ ได้แก่ เผชิญกับการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักและแรงจูงใจสุดท้ายคือ มีแรงจูงใจในการอยากบรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกาย
ของตนเอง 
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5) ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
นับว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ต่างได้รับประสบการณ์ที่
ดีและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถแบ่งเป็น 5 เรื่อง โดยเรื่องที่
นักท่องเที่ยวต่างลงความคิดเห็นว่าได้รับประสบการณ์มากที่สุด ได้ แก่ มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
รองลงมาคือ มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น ถัดมาคือรู้เท่าทันสถาวะตนเอง , ใจเย็นขึ้น, รู้หลักในการ
ปฏิบัติธรรมและสุดท้ายคือไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปัจจุบัน 
 
ตารางที่ 4.21 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน

เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สิ่งดึงดดูใจของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) 

(n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจติ

วิญญาณในแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงจิตวญิญาณ(TR, RS) 

(n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

   

1. การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ทางเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว 
(PR1, PR2, PR3, PR5, NP6, 
NP7, NP8, NP9, NP10, 
NP11, NP12) = 11 คน 
เฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว 
(PR1, PR2, PR3, PR5) = 4 
คน 

 สถานที่รูปแบบวดั 
-ส่วนใหญ่สถานทีว่ัดจะมโีปรแกรม
เกี่ยวกบัการปฏิบัตธิรรมเตรียมไว้
แจกนักทอ่งเที่ยวที่ต้องการและมีการ
ประชาสัมพันธข์่าวสารติดตามผนัง
หรือบอร์ด ยกเว้นวัดถ้ าดอยโตน 
-มีการบอกรายละเอียดกิจกรรมผ่าน
ทางเวป็ไซด์ที่ขดัเจน ยกเว้นวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ 
สถานที่รูปแบบรสีอร์ท 
พบว่าเวป็ไซด์ยังให้ข้อมูลไมม่ี
ชัดเจน  
-ไม่แจ้งราคาของกิจกรรมเชิงจติ
วิญญาณ ได้แก ่รีสอร์ทจีรัง, เดอะ
ภาวนา, อนันตรา, โฟร์ซีซ่ัน, เต๋าการ์
เด้น รีสอร์ท 
-ไม่แจ้งรายละเอียดของกิจกรรมที่
ต้องท าเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รีสอร์ท
จีรัง, เดอะภาวนา, อนันตรา, โฟร์ซี
ซ่ัน,นฤตยะ รีสอร์ท, มาลา ธารา อีโค  
-ไม่ได้น าเสนอโปรแกรมที่มีอยู่ลา่สุด 
เนื่องจากปัจจบุันไม่มีแล้ว ได้แก่ 
เดอะภาวนา นฤตยะ รีสอร์ท มาลา 
ธารา อีโค 
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สิ่งดึงดดูใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงจิตวญิญาณ (PR, NP) 

(n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจติ

วิญญาณในแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงจิตวญิญาณ(TR, RS) 

(n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

2. คุณรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกบักิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากช่องทาง
ไหน 

 1) การบอกปากต่อปาก 
- จากเพื่อน (TR1, TR2, 
TR3, TR7, TR12, TR15 
TR19, TR21, RS24, RS25, 
RS26, RS27) = 12 
- จากคนในครอบครัว (TR6) 
= 1 
- ญาต ิ(TR13) = 1 
- แฟน (TR8) = 1 
2) เว็ปไซดข์องแหล่ง
ท่องเที่ยว(TR17) = 1 

 

 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึงการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังตารางที่ (4.21) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยว เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รับรู้ข่าวสารจากการ
บอกปากต่อปาก จากเพ่ือน จากครอบครัว จากญาติและจากแฟน แม้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใน
สถานที่รูปแบบวัด จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางช่องทางเว็ปไซด์เป็นหลักรวมถึงเฟซบุ๊กของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้รายละเอียดข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมของทางวัด
นับว่ามีศักยภาพ  เนื่องจากมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นที่ให้ข้อมูลครบถ้วน รวมถึงมีการ
บอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดี อันท าให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วมีการแนะน ายังบุคคลอ่ืน 

ขณะที่ในส่วนของสถานที่รูปแบบรีสอร์ท แม้บางรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
ในเชิงปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยวจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จากการบอกปากต่อปากในทางที่
ดี แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มายังคงน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่รูปแบบวัด รวมถึงการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านเว็ปไซด์ของรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังคงไม่ละเอียดและไม่มีความชัดเจน 
เช่น ในเรื่องของราคา รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องท าเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากนักท่องเที่ยว
ต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจนต้องโทรสอบถาม นอกจากนี้หลายรีสอร์ท เช่น เดอะภาวนา รีสอร์ท , 
นฤตยะ รีสอร์ท, มาลา ธารา อีโค มีการน าเสนอโปรแกรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน 
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีโปรแกรมที่น าเสนอดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสาเหตุหนึ่ง เพราะผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่เคยสอนได้ลาออก ฉะนั้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทางแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบ
วัดนับว่ามีศักยภาพ ขณะที่ในส่วนของรีสอร์ท ณ ปัจจุบันยังไม่มีศักยภาพ แต่หากทางสถานที่  
รีสอร์ทสามารถให้รายละเอียดข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้นและตรงกับความเป็นจริงได้ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น คือ รวมถึงเฟซบุ๊กและเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางที่
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ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะสามารถท าให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทมีศักยภาพขึ้น และมี
นักท่องเที่ยวมามากขึน้ 

วัตถุประสงค์ที่สาม สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้วิจัยได้มี
การสัมภาษณ์ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณและกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง 
โดยผู้วิจัยได้มีการศึกษาทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ห้องพัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) โรงอาหาร
หรือห้องรับประทานอาหาร 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม  
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่4.22 
 
ตารางที่ 4.22 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน

เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอ านวยความ

สะดวก 
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณใน

แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

ห้องพัก    
1. จ านวนหอ้งพักใน
การรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ประมาณ 189 ห้อง (PR1) = 1 คน 
ประมาณ 40 ห้อง (PR2) = 1 คน 
ประมาณ 33 ห้อง (PR3) = 1 คน 
ประมาณ 30 ห้อง (PR4) = 1 คน 
ประมาณ 200 ห้อง (PR5) = 1 คน 
ประมาณ 34 หลัง (NP6) = 1 คน 
ประมาณ 65 หลัง (NP7) = 1 คน 
ประมาณ 98 หลัง (NP9) = 1 คน 
ประมาณ 64 หลัง (NP11) = 1 คน 
10 หลัง (NP12) = 1 คน 

-  

2. สิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องพกั 

ชุดเครื่องนอน ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้า
ห่ม หมอน พัดลม (PR1, PR2, PR3, 
PR4, PR5) = 5 คน 
เส่ือปูนอนหรือฟูกนอน (PR1, PR4) 
= 2 คน 
เตียงนอน (PR1, PR2, PR5) = 3 คน 
เครื่องปรับอากาศ (PR5) = 1 คน 
โต๊ะอ่านหนังสือ โคมไฟ (PR2)  = 1 
คน 

-  

3. ความเพียงพอของ
ห้องพักในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ไม่ค่อยเพียงพอ (PR3, PR4, PR5) = 
3 คน 

-  

4. ความพึงพอใจใน
เร่ืองที่พัก 

 พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีความ
พร้อม ดีเกินคาด (TR2, TR4, 
TR9) = 3 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พกันอน
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สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณใน

แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

แยกเป็นหอ้งเดี่ยว และนับวา่มี
ความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7, 
TR9) = 3 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พกั
สะดวกดี มหี้องน้ าในตัว 
(TR25) = 1 คน       
พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีฟกูนอน
ให้ ที่พักดี มแีอร์ (RS27, 
RS28) = 2 คน       

5. การวางแผนในการ
สร้างอาคารที่พัก
เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 

อยากสร้าง แต่สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง 
ที่จ ากัด (PR1) = 1 คน 
ไม่สามารถขยายได้ เพราะสถานที่
จ ากัดในการสร้างอาคาร อยู่ในเขต
อนุรักษ์ต้นไม้ (PR3) = 1 คน 
หากมีงบประมาณ อาจมีการขยาย
เพิ่ม (PR4) = 1 คน 
มีแนวโน้มจะขยาย แต่ระยะหลังเร่ิม
ขยายยาก เพราะประสบปัญหาเร่ือง
ที่ดิน มีคนจับจอง (PR5) = 1 คน 

-  

อาหารและเครื่องดื่ม    
6. ลักษณะอาหารที่
จัดเตรียมไว้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

ทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหารทัว่ไป 
(PR1, PR3, PR5) = 3 คน 
อาหารมังสวิรัติเท่านั้น (PR2, PR4, 
NP6) = 3 คน 
อาหารเพื่อสขุภาพ (NP9) = 1 คน 
อาหารเจ (NP12) = 1 คน 

-  

7. ลักษณะอาหารที่
นักท่องเที่ยวประสงค์
ต้องการรับประทาน 

 ประสงค์อาหารมังสวิรัติ (TR7, 
TR13, TR19, TR20, RS25, 
RS26, RS27, RS28, RS29) = 
9  
ประสงค์อาหารทั่วไป (TR21, 
TR22) = 2 
อาหารลักษณะใดก็ได้ (TR17, 
RS24) = 2 

 

8. ความเพียงพอของ
การบริการน้ าดื่ม  

เพียงพอ มีตู้กดน้ าดื่มให้บริการฟรี 
(PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP6) 
= 6 คน 
มีน้ าดื่มเป็นขวดแจก (PR2, NP6) = 
1 คน 

-  
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สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณใน

แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

โรงอาหารหรือห้อง
รับประทานอาหาร 
9. จ านวนโรงอาหาร
หรือห้องอาหาร (ใน
ส่วนของวัด) 

2 โรง (PR2) = 1 คน 
1 โรง (PR1, PR5,) = 2 คน 
1 ห้อง (PR3, PR4) = 2 คน 

-  

10. การแบ่งแยกเพศ
ของนักท่องเที่ยวใน
การรับประทานอาหาร 

มีการแบ่งแยกโรงอาหารระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิง (PR2) = 1 คน 
ไม่มีการแบ่งแยก (PR1, PR3, PR4, 
PR5, NP1) = 5 คน 

-  

11. ความเพียงพอของ
จ านวนหรอืขนาดโรง
อาหารหรอืห้องอาหาร
ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (ในส่วน
ของวัด) 

- - สถานที่วัดส่วนใหญ่นบัวา่มี
ห้องอาหารและโรงอาหารที่
เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว ยกเว้นวัดอุโมงค์ 
ซ่ึงไม่มีพื้นที่ใช้ส าหรับ
รับประทานอาหารโดยเฉพาะ 

ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

   

12. การแบ่งแยก
ศูนย์บริการระหว่าง
เพศชายและหญิง (ใน
ส่วนของวัด)  

มีการแบ่งแยกเพศชายและหญิง 
(PR1, PR5) = 2 คน 
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ (PR2, PR3, 
PR4) = 3 คน 

  

13. วันและเวลาที่
ศูนย์บริการเปิด
ให้บริการนักท่องเท่ียว
ที่สนใจกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

ทุกวัน (PR1, PR3, PR4, PR5) = 4 
คน 
เปิดให้บริการเฉพาะชว่งที่ทางวัดได้มี
การเปิดคอร์ส (PR2) = 1 คน 

  

14. ความพร้อมของ
ศูนย์บริการ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ
กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

-   -สถานที่วัด โดยรวมวัดส่วน
ใหญ่นับว่ามีความพร้อมใน
การให้บริการ เนื่องจากเปิด
ทุกวัน ยกเว้นวัดถ้ าดอยโตน 
และมีผู้ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ประจ าอยู่ศูนย์บริการ 
-สถานที่รีสอร์ท นับว่าไม่มี
ความพร้อม เนื่องจากไม่ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณอย่างละเอียดประจ า
อยู่ศูนย์บริการ หากอยาก
ทราบข้อมูลต้องโทรสอบถาม
ข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝา่ย
การตลาด หรือรอค าตอบจาก
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สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่วเชงิจิตวญิญาณ 

(PR, NP) (n=15) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณใน

แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29) 

ผู้วิจัย (สังเกต) 

ทางรีสอร์ทอีกที ซ่ึงทาง 
รีสอร์ทอาจมีการโทรติดต่อ
กลับ 

ที่จอดรถ    
15. ความเพียงพอของ
ที่จอดรถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

-   สถานที่รูปแบบวัดและ 
รีสอร์ทจ านวน 12 สถานที่
พบว่า สถานทีโ่ดยรวมนับว่ามี
ที่จอดรถที่เพียงพอ มีเพียง 3  
สถานที่เท่านั้นที่มีที่จอดรถไม่
เพียงพอ 

 
 
 
สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 

   

16. ความเหมาะสม
ของสถานที่ในการท า
กิจกรรม  

-  สถานที่รูปแบบวัดและ 
รีสอร์ทส่วนใหญ่นับว่ามีความ
เหมาะสม โดยมีเพียง 4 
สถานที่ ซ่ึงยังไม่เหมาะสม 

เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ว 

   

17. ความคิดเห็นใน
เร่ืองเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 มีป้ายบอกทางชัดเจน (TR1, 
RS24) = 2 คน 
การเดินทางไม่ได้ยากล าบาก, 
ไม่อันตราย, สภาพถนนด ี
 (TR1, TR5, TR8, RS27) = 4 
คน 
การเดินทางนับว่าสะดวก 
(TR12, TR15) = 2 คน 

 

 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรวมถึงการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกดังตารางที่ (4.22) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น  
1) ห้องพัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร 4) ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สามารถ
กล่าวสรุปได้ดังนี้  

1) ห้องพัก กล่าวได้ว่าในเรื่องศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้วิจัยสามารถ
พิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจาก สถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง  
รีสอร์ทเพ่ือมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานที่วัด ในเรื่อง
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ของห้องพัก แม้จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เช่น ชุดเครื่องนอนให้แก่นักท่องเที่ยว มีพัดลมและ
ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะห้องพักเดี่ยว ซึ่งเอ้ือต่อการท ากิจกรรมในการมีพ้ืนที่ส่วนตัวและ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างลงเห็นความเห็นว่าพึงพอใจกับที่พักในการที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ แต่ ณ 
ปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาของทางวัดส่วนใหญ่ กล่าวคือห้องพักไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและทางวัดประสงค์ในการขยายที่พักเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้วัดส่วนใหญ่ล้วนเผชิญกับ
ข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น พื้นที่บริเวณรอบข้างของวัด มีคนจับจ้องพ้ืนที่ไปหมด ท าให้ไม่สามารถขยาย
เพ่ิมเติมได้ ฉะนั้นในเรื่องห้องพักถือว่ายังไม่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน 

2) อาหารและเครื่องดื่ม กล่าวได้ว่า ทางสถานที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ นับว่าได้
มีการจัดเตรียมอาหารที่ เหมาะสมแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ในการจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารมังสวิรัติ และส าหรับน้ าดื่ม ทางสถานที่มี
การจัดเตรียมให้นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอเนื่องจากจะมีการบริการตู้กดน้ าดื่มฟรีรวมถึงบางสถานที่มี
น้ าดื่มเป็นขวดแจก จึงนับว่าในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ณ ปัจจุบันทางสถานที่มีศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิง
ปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด ในเรื่องของโรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหารนับว่าส าคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนอนพักในสถานที่ ในขณะที่
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบางกิจกรรมอาจจะไม่จ าเป็น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
กิจกรรมเพียง 1 ชั่วโมงและมีการเดินทางออกจากรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตามจากการสังเกตวัดทั้ง 5 
แห่งพบว่า มีอยู่2แห่งที่ยังมีห้องรับประทานอาหารที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมได้ แก่ วัดอุโมงค์ เนื่องจาก
ห้องอาหารใช้ร่วมกับห้องท ากิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนอีกวัดได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่ง
ห้องอาหารค่อนข้างจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 30 คน 

4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากเป็นในสถานที่วัด ส่วนใหญ่นับว่ามีความพร้อม 
เนื่องจากจะมีพระหรือแม่ชี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าอยู่ที่ศูนย์บริการ ขณะที่
หากเป็นทางด้านรีสอร์ท เหตุที่ไม่มีความพร้อมเนื่องจาก บางรีสอร์ทแม้จะมีศูนย์บริการ แต่พนักงานที่
ประจ าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ อยู่ในต าแหน่ง Reception หรือ Operation  ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ไม่ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างละเอียด ฉะนั้นบางรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถาม
ข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด หรือบางรีสอร์ทพนักงาน  Reception จะมีการโทรหาผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น ส่วนบางรีสอร์ทที่ไม่มีศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อ
สอบถามผ่านอีเมลเท่านั้น 

5) ที่จอดรถ กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและ 
รีสอร์ทจ านวน 12 สถานที่พบว่า สถานที่โดยรวมนับว่ามีที่จอดรถที่เพียงพอ มีเพียง 3 สถานที่เท่านั้น 
ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นฤตยะรีสอร์ท แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ที่มีที่
จอดรถไม่เพียงพอ  
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6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณท้ังในสถานที่รูปแบบวัด
และรีสอร์ท จ านวน 12 สถานที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่นับว่ามีสถานที่ใช้ท ากิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม ยกเว้นมีเพียง 4 สถานที่ ได้แก่ วัดอุโมงค์ เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดของสถานที่ พ้ืนที่จึงมี
จ ากัด ฉะนั้นจึงมีสถานที่ส าหรับการใช้ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่น้อย กล่าวคือมีห้องท ากิจกรรม
เพียง 2 ห้อง ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างได้แก่ การนั่งสมาธิ ฟังธรรม เดินจงกลม สอบถามอารมณ์จะท าใน
ห้องเดียวกัน ไม่ได้มีการแบ่งแยกสถานที่ส าหรับการท าแต่ละกิจกรรมเหมือนวัดอ่ืนๆ ส่วนวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหารนับว่ามีสถานที่ในการท ากิจกรรมน้อยเช่นกัน นอกจากนี้อนันตรา เชียงใหม่  
รีสอร์ท เหตุที่สถานที่ใช้ท ากิจกรรมยังไม่เหมาะสม เนื่องจากจะไม่มีห้องท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
โดยเฉพาะ หากนักท่องเที่ยวสนใจท าโยคะ จะใช้ห้องเดียวกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมออกก าลัง
กาย ลักษณะเหมือนเป็นห้องเหมาะแก่การออกก าลังกาย (fitness) มากกว่า ซึ่งจะเต็มไปด้วยเครื่อง
ออกก าลังกาย ส่วนนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เหตุที่สถานที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมยังไม่เหมาะสม 
เนื่องจาก สถานที่ท าโยคะคือห้องประชุมของโรงแรม ซ่ึงอย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น
การท าโยคะ โดยมากจะต้องท าท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยให้ปฏิบัติได้ดี เพราะการปฏิบัติ
ท่ามกลางธรรมชาติ จะท าให้เกิดความสดชื่น ได้บรรยากาศหรือความรู้สึกที่ดีกว่า  

7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า เส้นทางการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ สถานที่ทั้งในรูปแบบวัดและรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความ
สะดวกในการเดินทาง มีสภาพถนนที่ดีรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ที่สี่ การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์  3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่สามคือกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 2) ความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและ4) ความร่วมมือระหว่างชุมชน ซึ่ง
สามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงในเรื่องการบริหาร

จัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิตวญิญาณ (PR, 

NP) (n=15) 

ภาครัฐ (ST) 
(n=1) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ(TR, RS) 

(n=29) 
ภาครัฐ    
1. การส่งเสริมหรือ 
สนบัสนุนการพัฒนา
เกี่ยวกบักิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณภายใน

ไม่มีเงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุน
ในการพัฒนาสถานที ่(PR1, PR4, PR5) 
= 3 คน 
มีงบประมาณจากส านักพระพุทธศาสนา

สนับสนุนในแง่
ของการให้
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ไป 

- 
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การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิตวญิญาณ (PR, 

NP) (n=15) 

ภาครัฐ (ST) 
(n=1) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ(TR, RS) 

(n=29) 
แหล่งท่องเที่ยวจาก
ภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา 

บ้าง แต่ไม่เพียงพอ (PR3) = 1 คน 
ทางภาครัฐ เช่น หน่วยงานสสส. หรือ
ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มกีาร
ช่วยประชาสัมพันธ ์โดยเอาข้อมูลไปลง
ทางเว็ปไซด์ธรรมะไทย แต่บ่อย (PR4, 
PR5) = 2 คน 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การบินไทย เคย
พูดคุยในการให้วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว
รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณ (PR1) = 1 คน 
ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ เช่น เต้าหยินหรือซ่ีกง แต่อยา่ง
ททท. จะสนับสนุนรีสอร์ทเราในเชิงดูแล
สุขภาพครบวงจร (NP9) = 1 คน 

อบรมปฏิบัตธิรรม
มากกว่า สว่นการ
จัดสรร
งบประมาณใน
การให้วัดพัฒนา
สถานที่มีบ้าง แต่
มีจ ากัด (ST) = 1 
คน 

2. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อ
ภาครัฐในเรื่องการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงจิตวิญญาณ 

- - อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเท่ียว
เชิงจิตใจ (RS24, RS25, RS26) = 3 
อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน 
วัยรุ่น มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตใจ 
(RS28, RS29) = 2 
อยากให้ภาครัฐสนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ให้ตา่งชาติรู้ว่าประเทศ
ไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตใจ 
สถานที่สงบ เชิงรีสอร์ทที่ท าท่องเท่ียว
เชิงจิตใจก็มี เพราะต่างชาติสนใจ
เช่นกัน (RS28, RS29) = 2 
อยากให้ภาครัฐส่งเสริม จะได้ลดเงินใน
การแก้ไขเร่ืองสุขภาพจิตของคน 
ความเครียด ลดภาวะการฆ่าตวัตาย 
(TR17, RS28, RS29) = 3 

3. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อ
ภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ
แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ 

-  อยากให้สนับสนุนเงินทุนให้แก่วัดใน
การพัฒนาสถานที่ อาหาร รองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเขา้ร่วมกจิกรรม 
(TR17, TR19, TR20, TR22) = 4 

ภาคเอกชน    
4. ที่ผ่านมาทางแหล่ง
ท่องเที่ยวได้มีการ
ร่วมมือกับเอกชน
เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว

ไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัท
ทัวร์ ในการน านกัท่องเที่ยวมาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (PR1, 
NP6,NP7) = 3 คน 

 - 
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การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเทีย่วเชิงจิตวญิญาณ (PR, 

NP) (n=15) 

ภาครัฐ (ST) 
(n=1) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ(TR, RS) 

(n=29) 
เชิงจิตวิญญาณหรือไม่  ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน น านกัท่องเที่ยว

มา เพราะสถานที่จ ากัด หรอืห้องจ ากัด 
(PR3, PR4) = 1 คน 
ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน น านกัท่องเที่ยว
มา เพราะ หากคนคุ้นเคยมาปฏิบัตธิรรม
ร่วมกันจะพูดคุย รบกวนคนรอบขา้ง 
(PR4) = 1 คน 
 

5. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้
บริษัททัวร์จัด
โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

- - อยากให้บริษัททัวร ์ท าหนา้ที่อ านวย
ความสะดวกในการพานักท่องเที่ยวที่
ต้องการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัตธิรรมไปยังสถานที่ ชว่ย
ประสานงานให้ เช่นติดต่ออาจารย ์
สถานที่ (TR4, TR20, RS27, RS28, 
RS29) = 5 

ความร่วมมือระหวา่ง
แหล่งท่องเทีย่วใน
เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวญิญาณ 

   

6. การร่วมมือกับ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นใน
เร่ืองเกี่ยวกับกจิกรรม
เชิงจิตวิญญาณ  

ไม่มี ไม่ได้ร่วมมือกัน (PR1, PR3) = 2 
คน 

- - 

ความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชน 

   

7. ทัศนคติของชุมชน
ต่อการท่องเท่ียวเชิง
จิตวิญญาณเป็น
อย่างไรบ้าง 

ชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจหรือเข้าร่วมใน
การปฏิบัตธิรรมมากนกั (PR1, PR3) = 2 
คน 
ชุมชุนมีการสนใจและให้ความส าคัญใน
การปฏิบัตธิรรม (PR5) = 1 คน 

- - 

8. ชุมชนได้มีส่วนร่วม
หรือช่วยเหลอืในการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงจิตวิญญาณหรือไม่ 

ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หลักๆที่
ช่วยเหลือจะมาจาก ผู้มาปฏิบัติธรรม 
(PR1, PR3) = 2 คน 
ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการปฏิบัตธิรรม แต่
จะช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ที่บุคลากรใน
วัดไม่สามารถท าได้ เช่น ก าจัดเร่ือลูกน้ า
ยุงลาย (PR5) = 1 คน 

- - 

 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
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เชิงจิตวิญญาณในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังตารางที่ (4.23) สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น  

1) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ค่อยมีหน่วยงานภาครัฐของไทยให้การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐคื อส านัก
พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเงินทุนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่วัดบางแห่ง แต่นับว่าเงินสนับสนุนมีไม่มากและไม่เพียงพอ และทั้งนี้หากเป็นการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเป็นในลักษณะการให้เงินสนับสนุนหน่วยงานราชการภาครัฐ ข้าราชการ 
พนักงานมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า ซึ่งอย่างไรก็ตาม การสนับสนุนเงินทุน ณ ปัจจุบัน ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัด จึงมาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความศรัทธา จึงได้มีการบริจาคเงินทุน ให้ทางวัด ขณะเดียวกัน 
ส าหรับสถานที่รูปแบบรีสอร์ท พบว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้การ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนเช่นกัน ดังเช่น รีสอร์ท เต๋า การ์เด้น ในการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นใน
ลักษณะสนับสนุนให้ทางรีสอร์ทเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแต่ไม่ได้เจาะจงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
ทั้งนี้ ในฝั่งของนักท่องเที่ยว ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่รปแบบวัดว่า ณ ปัจจุบันการให้สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะมาจาก
ทางด้านนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเกิดความศรัทธาเป็นหลัก จึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเงินทุนในการ
พัฒนาสถานที่ อาหารรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการให้เด็ก นักเรียน วัยรุ่น เข้ามาร่วมกิจกรรม เนื่องจาก การท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนับว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน่าเป็นห่วงของโลก ณ 
ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีวุ่นวาย ซึ่งคนนับว่ามีปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียด และคิดฆ่าตัว
ตาย รวมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะสามารถช่วยกระทรวงสาธารณสุขลดงบประมาณในการ
แก้ไขเรื่องสุขภาพจิตของคน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีความประสงค์ในการอยากให้ภาครัฐช่วย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย เนื่องจากประเทศ
ไทย สถานที่หลายแห่งนับว่ามีความสงบ มีสถานที่ซึ่งเอ้ือแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งนี้
ต่างชาตินับว่าสนใจมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยเช่นกัน 

2) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ค่อยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น 
บริษัททัวร์ในการน านักท่องเที่ยวที่สนใจท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาเข้าร่วมกิจกรรมยังแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุที่ไม่ได้มีการร่วมมือมาจากสาเหตุ เช่น สถานที่หรือห้องมีจ ากัด รวมถึง ผู้
ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการมองว่า หากนักท่องเที่ยวซึ่งรู้จักกันมาท ากิจกรรมร่วมกันจะมี
การรบกวนนักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆ ส่วนนักท่องเที่ยวมีมุมมองในการที่อยากให้แหล่งท่องเที่ยวได้มีความ
ร่วมมือกับบริษัททัวร์ เนื่องจาก นักท่องเที่ยวได้มองว่า หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่ชัดเจน 
เข้มงวด ห้ามนักท่องเที่ยวพูดคุย แม้นักท่องเที่ยวที่รู้จักกันมาด้วยกัน แต่เมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทั้งนี้เหตุที่นักท่องเที่ยวประสงค์ให้แหล่งท่องเที่ยวได้
ร่วมมือกับบริษัททัวร์ เนื่องจากให้บริษัททัวร์ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในเรื่องการช่วย
ประสานงาน เช่นติดต่อผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สถานที่ และการพานักท่องเที่ยวที่ต้องการท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณไปยังสถานที่ เพราะในบางครั้งผู้สูงอายุบางท่านต้องการไปท ากิจกรรม แต่
ลูกหลานไม่มีเวลาไปส่ง  

3) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน 
แต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการร่วมมือ
กันในการส่งเสริมหรือพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณด้วยกัน  

4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จติวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด พบว่า ชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ยกเว้นชุมชนที่อยู่ บริเวณวัด
พระธาตุศรีจอมซึ่งได้มีการให้ความสนใจ 

อย่างไรก็ตามสามารถสรุปศักยภาพของแต่ละประเด็นโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ได้ดังตาราง
ที4่.24 

 
ตารางที่ 4.24 สรุปศักยภาพของแต่ละประเด็นโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ 

การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชงิจิตวญิญาณ จงัหวัดเชียงใหม ่ณ ปัจจบุัน 
 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบสถานที ่ ผู้ให้ข้อมูล 
 วัด รีสอร์ท ผู้

ให้บริการ 
นักท่อง 
เที่ยว 

ผู้วิจัย 

วัตถุประสงค์ที่1 ผู้น ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
 

ยังไม่มีศักยภาพ ยังไม่มีศักยภาพ √   

วัตถุประสงค์ที่2 สิ่งดึงดดูใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจติ
วิญญาณ 

     

1) สภาพแวดล้อม มีศักยภาพ มีศักยภาพ √ √ √ 
2) ความเป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียง 

โดยรวมมีชื่อเสียง ยังไม่มีชื่อเสียง √ √  

3) การน าเสนอการให้บริการ      
- ความหลากหลายของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

มีข้อจ ากัดทีไม่สามารถ
หลากหลายได ้

รีสอร์ทหลายแห่งยังไม่มีความ
หลากหลาย 

√   

- การน าเสนอคอร์สของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

มีศักยภาพ ในระดับทีว่ัด
สามารถท าได้ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ นักทอ่งเที่ยว
เลือกคอร์สเองได้ 

ยังไม่ค่อยมีคอร์สในเขิงที่
ประกอบดว้ยกจิกรรมเชิงจิต
วิญญาณหลายกจิกรรม 

√ √  

- ราคา ไม่สามารถพิจารณาความ     
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การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชงิจิตวญิญาณ จงัหวัดเชียงใหม ่ณ ปัจจบุัน 
 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบสถานที ่ ผู้ให้ข้อมูล 
 วัด รีสอร์ท ผู้

ให้บริการ 
นักท่อง 
เที่ยว 

ผู้วิจัย 

เหมาะสมได้ เพราะในครั้ง
นี้ผู้วิจัยเน้นเก็บขอ้มูลกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ารว่ม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
เชิงปฏิบัติธรรม ซ่ึง
กิจกรรมดังกล่าวนบัว่า 
ส่วนใหญ่แต่ละสถานทีจ่ะ
ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย 

- แรงจูงใจที่ท าให้นักทอ่งเที่ยว
ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ 

มีการศึกษาเพือ่อนาคต
ข้างหน้าผู้ให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
จะได้น าไปพิจารณา ท า
ความเข้าใจนักทอ่งเที่ยว
กลุ่มนี้เพื่อพัฒนากจิกรรม
ให้ตอบสนองได้ตรงความ
ตรงการ 

  √  

- ประสบการณ์หรือสิ่งที่
นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลง
ตนเองจากการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

ได้รับประสบการณ์และ
เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดี 

ได้รับประสบการณ์และ
เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดี 

 √  

4) การส่งเสริมการท่องเท่ียว มีศักยภาพ ยังไม่มีศักยภาพ √ √  
วัตถุประสงค์ที่3 สิ่งอ านวย
ความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวญิญาณ 

     

- ห้องพกั ยังไม่มีศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
จ านวนมาก แม้
นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจ
กับสิ่งอ านวยความสะดวก
ในห้องพัก 

ไม่สามารถพิจารณาได้ 
เนื่องจากผู้มาเข้าพักรีสอร์ท
ไม่ใช่นักท่องเท่ียวเชิงจิต
วิญญาณ 100 % 

√ √  

- อาหารและเครื่องดื่ม มีศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการ
นักท่องเที่ยว 

มีศักยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการนักทอ่งเที่ยว 

√ √  

- โรงอาหารและหอ้งอาหาร ภาพรวมนบัวา่มีหลาย
แห่งที่เหมาะสม 

ไม่สามารถพิจารณาได้ เพราะ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรี
สอร์ทยังไม่ได้รับความนิยม อีก
ทั้งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
เช่น โยคะไม่ได้กินอาหารในรี
สอร์ท 

√   

- ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มีศักยภาพ ยังไม่มีศักยภาพ √  √ 
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การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชงิจิตวญิญาณ จงัหวัดเชียงใหม ่ณ ปัจจบุัน 
 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบสถานที ่ ผู้ให้ข้อมูล 
 วัด รีสอร์ท ผู้

ให้บริการ 
นักท่อง 
เที่ยว 

ผู้วิจัย 

- ที่จอดรถ โดยรวมมีสถานทีห่ลาย
แห่งมีศักยภาพ 

โดยรวมมีสถานทีห่ลายแห่งมี
ศักยภาพ 

  √ 
 

- สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 
 
- เส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ    

โดยรวมมีสถานทีห่ลาย
แห่งมีศักยภาพ 
มีศักยภาพเข้าถึงได้
สะดวก 

โดยรวมมีสถานทีห่ลายแห่งมี
ศักยภาพ 
มีศักยภาพเข้าถึงได้สะดวก 
 

√  
 
√ 

√ 
 
 

วัตถุประสงค์ที่5 การบริหาร
จัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวญิญาณ 

     

- ความรว่มมือระหว่างภาครัฐ ยังไม่มีศักยภาพ แทบไม่มี
การร่วมมือ 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

√ √  

- ความรว่มมือระหว่าง
ภาคเอกชน 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

√ √  

- ความรว่มมือระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

√   

- ความรว่มมือระหว่างชุมชน ยังไม่มีศักยภาพ แทบไม่มี
การร่วมมือ 

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ 

√  
 

 

 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อจึงน าไปสู่การสรุป อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะในบทที่5 อันเป็นส่วนสุดท้ายของการศึกษาครั้งนี้ในล าดับต่อไป 



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทน า... 

การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 ประการคือ 1) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ และ4) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 คน กลุ่มที่สองคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน และกลุ่มที่สามคือกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จ านวน 29 คน 
ทั้งนี้ในหัวข้อที่ 5.2 ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัยซึ่งเป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดมาบรรยาย สรุปย่อให้เห็นชัดเจนตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย หลังจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อที่5.3 
การอภิปรายผล โดยน าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมาพิจารณาร่วมกับผลสรุปการวิจัยในประเด็น
ส าคัญหลักๆเพ่ือมาใช้สนับสนุนหรือโต้แย้งการอภิปราย ชี้ให้เห็นผลวิเคราะห์ที่ได้ว่าสอดคล้องหรือ
แตกต่างแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยกับของใคร หลังจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อที่5.4 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยค้นพบ ผลที่เป็นค าตอบใหม่ๆ
จากการวิจัยเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่ง 5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์
ด้านวิชาการ 5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ด้านการศึกษา 5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท 5.4.4 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจิต
วิญญาณในสถานที่วัด5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  5.4.6 ผลงานวิจัยมี
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน หัวข้อ5.5 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ซึ่งจะกล่าวถึงประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อ่ืนๆ หรืออาจมีการศึกษา
เปรียบเทียบพ้ืนที่หรือควรเจาะลึกในประเด็นส าคัญใดของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (พิเชษฐ์ วงศ์
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เกียรติ์ขจร, 2560) หัวข้อที่ 5.6 ข้อจ ากัดของงานวิจัยและหัวข้อที่  5.7 บทสรุปส่งท้าย จะเป็นการ
กล่าวถึงผลที่ผู้วิจัยได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ในภาพรวม 
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ภาพที่ 5.1 โครงสร้างบทที่ห้า 
ที่มา: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ 

 
 
 

 

องค์ประกอบบทที่5 

5.3 การอภิปรายผล 

5.1 บทน า 

5.4 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
     5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้าน
วิชาการ 
     5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้าน
การศึกษา 
     5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท 
     5.4.4 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่วัด 
     5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ   
     5.4.6 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานภาคเอกชน 
 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับ
งานวิจัยครั้งต่อไป 

5.6 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

บทสรุปส่งท้าย 

5.2 สรุปผลการศึกษา 
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5.2 สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

5.2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่1 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  5.2.3 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่3 เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและ
5.2.4 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่4 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณดังนี้ 

5.2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

จากผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทและวัดนับว่ายังไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่ม
จากสถานที่รูปแบบรีสอร์ท เนื่องจากรีสอร์ทส่วนใหญ่  ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความส าคัญและสร้าง
ความมั่นคงต่อผู้น าทางด้านการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้มาท างานกับรีสอร์ท ซึ่งสถานภาพของ
การจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบรับจ้างอิสระ (Freelancer) ท าให้ผู้ที่เข้ามาท างานด้วย มองหางาน
ใหม่ที่สร้างความมั่นคงได้ดีกว่า รวมถึงผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการสอนอยู่หลายที่และมีโรงเรียน
เป็นของตนเอง ท าให้ในการที่รีสอร์ทจะรักษาผู้น าทางด้านการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้จงรักภักดี
หรืออยู่อย่างยาวนาน เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงท าให้รีสอร์ทต้องเปลี่ยนผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใหม่
อยู่ตลอด 

นอกจากนี้รีสอร์ทส่วนใหญ่ยังมีผู้น าทางด้านการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณค่อนข้างน้อย
ประมาณ 1-2 คน ท าให้หากผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก และนักท่องเที่ยวต้องการท ากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ รีสอร์ทต้องสูญเสียโอกาสในการได้รายได้จากนักท่องเที่ยว ในขณะที่กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ได้จัดในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า แม้ทางวัดจะมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือพระ
วิปัสสนาจารย์ที่ให้การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แต่
ละวัดนับว่ามีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ค่อนข้างน้อยเช่นกัน ท าให้หากนักท่องเที่ยวมาเพ่ิมขึ้น จะ
ไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 

ส าหรับคุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จ าเป็นต้องจบเกี่ยวกับด้านศาสนาหรือจบ
ตรงด้านที่น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้  เช่น สามารถน ากิจกรรมการท าสมาธิได้หรือสอนการเล่น
โยคะรวมถึงมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน นอกจากนี้ทักษะด้านภาษานับว่าส าคัญเช่นกัน เพราะ
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  

จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 เรื่องได้แก่สภาพแวดล้อม ความเป็นที่รู้จักและ
ชื่อเสียง การน าเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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1. สภาพแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องบรรยากาศและสภาพแวดล้อมความปลอดภัย 
ซึ่งในเรื่องบรรยากาศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 บรรยากาศ ที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในการ
เลือกสถานที่เพ่ือมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้แก่ 1) ความเงียบสงบ 2) ความเป็นธรรมชาติ 3) มี
ความเป็นส่วนตัว 4) การมีพลังของสถานที่ 5) อาหารกินดีอร่อย 6) การมีสถานที่ท ากิจกรรม 7) การ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจังและ8) การที่สถานที่นั้นให้
ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน ซึ่งอย่างไรก็ตามในเรื่องบรรยากาศโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวมองว่ามีบรรยากาศที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
โดยทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้มีการให้ความส าคัญกับ
บรรยากาศข้างต้นเช่นกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นมีการฟ้ืนฟูธรรมในแต่ละ
ปี มีการดูแลต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่นและมีการออกมาตรการในการห้ามส่งเสียงดัง เพ่ือรักษา
บรรยากาศให้เงียบสงบ  

ส่วนในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัย หากเป็นสถานที่รีสอร์ท ทางผู้ประกอบการจะให้
ความส าคัญกับการมียามรักษาความปลอดภัย ขณะที่หากเป็นสถานที่วัด แม้วัดส่วนใหญ่จะไม่ได้มี
ยามรักษาความปลอดภัย แต่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น ห้ามนักท่องเที่ยวที่อยู่
ในช่วงการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในวัดออกไปข้างนอกวัดหรือช่วงค่ าจะมีการปิดประตูวัด 
เพ่ือไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า รวมถึงบางวัดได้มีกล้องวงจรปิด แต่อย่างไรก็ตามแม้ทางวัดจะไม่มียาม
รักษาความปลอดภัยดังเช่นรีสอร์ท แต่ในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลับมองว่าวัดยังคงมีความปลอดภัย 
เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
โดยรวมจึงนับว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 

2) ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง กล่าวได้ว่า ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ เช่น สถานที่นั้นมีการปฏิบัติจริงจัง , มีกฎระเบียบ
เข้มงวด, ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จบวุฒิปริญญาที่สูง จบโทหรือเอกรวมถึงผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณถ่ายทอดและสอนได้เก่ง อีกทั้งมีชื่อเสียง นอกจากนี้ในเรื่องการมีมาตรฐานและได้รับรางวั ล
การันตรีในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามในมุมมอง
ของผู้ประกอบการได้มองว่า การมีมาตรฐานและได้รับรางวัลการันตรีในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
หรือชื่อเสียงของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่าส าคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันกล่าวได้ว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ส่วนใหญ่นับว่ายังไม่มีศักยภาพในเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณและยังไม่เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัดจะมีศักยภาพในเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า ท าให้หาก
นักท่องเที่ยวประสงค์จะท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณสถานที่วัดจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวใน
การไปมากกว่า 

3) การน าเสนอการให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นแรกความ
หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ประเด็นที่สอง การน าเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
ประเด็นที่สาม ราคา ประเด็นที่สี่แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
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วิญญาณ และประเด็นที่ห้า ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเด็นแรกความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ  กล่าวได้ว่า ภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ 
ได้แก่หมวดหมู่แรกคือหมวดหมู่โยคะ หมวดหมู่ที่สอง ซึ่งประกอบด้วยการท าสมาธิเบื้องต้น การ
ปฏิบัติธรรมและเนสัชชิก หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์ หมวดหมู่ที่สี่ การให้ค าปรึกษา
ทางด้านการแพทย์ หมวดหมู่ที่ห้า การบ าบัดด้วยพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบ าบัดด้วยสีและ
แสง, การสร้างความสมดุลให้แก่จักราและกิจกรรมเรกิและหมวดหมู่สุดท้ายได้แก่ การบ าบัดในห้องมืด 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต่ละสถานที่ยังไม่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนัก และหากเป็นสถานที่
รูปแบบวัดส่วนใหญ่จะเน้นเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถมีกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่หลากหลายได้ ส่วนรีสอร์ทจาก 7 แห่ง มีเพียง 3 แห่งที่มีการให้บริการกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่หลากหลายประมาณ 4 กิจกรรม ส่วนอีก 3 แห่งมีเพียง1-2 กิจกรรม ฉะนั้นความ
หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา ภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ยังมี
ไม่มากนัก ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ 

ประเด็นที่สอง การน าเสนอคอร์ส กล่าวได้ว่า หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่รูปแบบวัด จะมีเพียงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น ซึ่งการน าเสนอ 
คอร์สภาพรวมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีศักยภาพ เพราะหากเป็นวัดในจังหวัดอ่ืนๆ โดยมาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน ฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ 
ขณะที่สถานที่รูปแบบรีสอร์ทในภาพรวมนับว่ายังไม่มีศักยภาพ เนื่องจากขาดการน าเสนอคอร์สที่มี
การรวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีหลากหลาย 

ประเด็นที่สาม ราคา กล่าวได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษานักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตาม
หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมของทั้ง วัดและรีสอร์ท จะไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ สถานที่ส่วนใหญ่จึงไม่ได้มีการคิดค่าใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่สามารถ
บริจาคได้ตามก าลังและความศรัทธา 

ประเด็นที่สี่ แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
กล่าวได้ว่าเหตุที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเพ่ืออนาคตข้างหน้าผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะได้น าไป
พิจารณา ท าความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพ่ือพัฒนากิจกรรมให้ตอบสนองได้ตรงความตรงการ ซึ่ง
พบว่าแรงจูงใจมีทั้งหมด 6 แรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมมากที่สุดอันดับแรก 
คือ ต้องการหลบหนีจากชีวิตประจ าวันอันมาจากความทุกข์ใจและต้องการหลบหนีจากโซเชียลมิเดีย 
รองลงมาคือต้องการสะสมบุญ ถัดมาคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ , ต้องการพัฒนาตนเองหรือ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนแรงใจอันดับสี่ได้แก่ เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
และแรงจูงใจสุดท้ายคืออยากบรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเอง 
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ประเด็นที่ห้า ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม สามารถแบ่งเป็น 5 เรื่อง โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวต่างลงความคิดเห็นว่าได้รับประสบการณ์
มากที่สุด ได้แก่ มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น รองลงมาคือ มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น ถัดมาคือรู้เท่ า
ทันสภาวะตนเอง, ใจเย็นขึ้น, รู้หลักในการปฏิบัติธรรมและสุดท้ายคือไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะ
ปัจจุบัน 

4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบวัดนับว่ามีศักยภาพ เนื่องจากมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นที่ให้ข้อมูลครบถ้วน รวมถึง
มีการบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดี อันท าให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วมีการแนะน ายังบุคคลอ่ืน 
ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ท ณ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังคงมาน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานที่รูปแบบวัด เพราะส่วนหนึ่งมาจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านเว็ปไซด์
ของรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังคงไม่ละเอียดและไม่มีความชัดเจน เช่น ในเรื่องราคา รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ต้องท าเม่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

5.2.3 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอ านวยของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  

จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 6 เรื่องได้แก่ 1) ห้องพัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม3) โรง
อาหารหรือห้องรับประทานอาหาร 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังนี้ 

1) ห้องพัก กล่าวได้ว่าในเรื่องศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้วิจัยสามารถ
พิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจาก สถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังรี
สอร์ทเพ่ือมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานที่วัด ศักยภาพ
ในเรื่องห้องพักตามมุมมองของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเพราะทางผู้ให้บริการได้มี
การจัดให้บริการห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว, มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นไว้ในห้องพัก เช่น พัด
ลม เครื่องปรับอากาศ ชุดเครื่องนอน ส่วนในเรื่องจ านวนห้องพัก กล่าวได้ว่า สถานที่ตั้งในการท า
กิจกรรม ณ ปัจจุบันมีข้อจ ากัดในการขยายพ้ืนที่หรือห้องพักที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนของนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นศักยภาพในห้องพักปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการ 

2) อาหารและเครื่องดื่ม กล่าวได้ว่า ศักยภาพของผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ในการจัดเตรียมอาหารที่นักท่องเที่ยวประสงค์จะรับประทาน ได้แก่ 
อาหารเชิงสุขภาพ ส่วนน้ าดื่ม ทางผู้ให้บริการได้ให้ความส าคัญกับการจัดเตรียมน้ าเปล่าฟรีให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับการให้บริการน้ าดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการ 

3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิง
ปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด ในเรื่องของโรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหารนับว่าส าคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนอนพักในสถานที่ ในขณะที่
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบางกิจกรรมอาจจะไม่จ าเป็น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
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กิจกรรมเพียง 1 ชั่วโมงและมีการเดินทางออกจากรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตามจากการสังเกตวัดทั้ง 5 
แห่งพบว่า มี 3 วัดที่มีศักยภาพในการรองนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 

4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หากเป็นศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า นับว่ามี
ศักยภาพ เนื่องจาก บุคคลที่อยู่ในศูนย์บริการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถ
ให้ค าตอบ เมื่อนักท่องเที่ยวสงสัยปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆได้ ขณะที่หากเป็น
ศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท บุคคลที่อยู่หน้าศูนย์บริการ ไม่ ได้มีความรู้เกี่ยวกับเชิงจิต
วิญญาณ จึงไม่สามารถให้ค าตอบนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดได้  

5) ที่จอดรถ กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันที่จอดรถอยู่ในสภาพที่ยังเพียงพอ ยกเว้น สถานที่ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่ เช่น สถานที่ตั้งไม่ใหญ่มาก 

6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม กล่าวได้ว่า ในมุมมองของนักท่องเที่ยวมองว่า เนื่องจากกิจกรรม ณ 
ปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากหรือฟรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไม่ได้คาดหวังอะไร
มาก แต่ในส่วนผู้ให้บริการอยากพัฒนาให้ดีขึ้นและมองว่า สถานที่ท ากิจกรรมบางแห่งยังไม่มีศักยภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น เช่น ในเรื่องบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรม ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 
ได้มองไปทางเดียวกับผู้ให้บริการว่า สถานที่บางแห่งนับว่ายังไม่มีศักยภาพ เนื่องจาก มีข้อจ ากัดของ
สถานที่ พ้ืนที่มีจ ากัด กิจกรรมทุกอย่างท าในห้องเดียวกัน หรือบางแห่งไม่มีห้องท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณโดยเฉพาะ อีกท้ังบางแห่ง กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการท าในห้องประชุม 

7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างมองว่ามี
ศักยภาพในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากหากเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่อันตรายรวมถึงมีป้ายบอกในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

5.2.4 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  

จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 เรื่องได้แก่1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
 2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและ4) ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ดังนี้ 

1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบันแทบจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การ
ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  เนื่องจากภาครัฐยังไม่ได้มองเห็นความส าคัญว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะช่วยสังคมให้ดีขึ้น จึงไม่ได้ทุ่มงบประมาณในการเข้ามาพัฒนาศักยภาพ 
สถานที่ การประชาสัมพันธ์มากนัก ซึ่งในส่วนของภาครัฐ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้
ให้บริการและนักท่องเที่ยวมองเห็นเช่นกันในการที่ภาครัฐยังไม่ค่อยได้มีการส่งเสริม อย่างไรก็ตาม ใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การ
สนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เห็นการโฆษณาหรือการ
สนับสนุนออกสื่อ ซึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวรู้ว่ามีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะมาจากการบอกปากต่อปาก
จากคนที่เคยไปมา โดยทั้งนี้ นักท่องเที่ยวอยากให้ภาครัฐให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงจิต



 198 

วิญญาณเพราะนับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมได้ เช่น ปัญหาความเครียดและช่วย
ลดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงได้รายได้จากต่างชาติในการเข้ามาใช้บริการ 
เพราะต่างชาตินับว่าสนใจมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยเช่นกัน 

2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน ทางแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่นบริษัททัวร์ เพ่ือน านักท่องเที่ยวมาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เพราะ ประการแรก ผู้ให้บริการมองว่า สถานที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากได้และประมการที่สอง ผู้ให้บริการมองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ เน้นเรื่องความสงบเงียบในการท ากิจกรรมเป็นส าคัญ จึงกลัวว่าหากมาเป็นคณะทัวร์ 
นักท่องเที่ยวที่รู้จักกันจะส่งเสียงดัง รบกวนคนรอบข้าง  แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองนักท่องเที่ยว
กลับมาว่า อยากให้มีการส่งเสริมในการให้ทางแหล่งท่องเที่ยวร่วมมือกับบริษัททัวร์ เนื่องจากมองว่า 
หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ชัดเจน น่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการส่งเสียงดัง ซึ่งทั้งนี้
เหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากให้บริษัททัวร์ได้ร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะต้องการให้บริษัททัวร์ท า
หน้าที่อ านวยความสะดวกในเรื่องการช่วยและการพานักท่องเที่ยวที่ต้องการท ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณไปยังสถานที่ เพราะในบางครั้งผู้สูงอายุบางท่านต้องการไปท ากิจกรรม แต่ลูกหลานไม่มีเวลา
ไปส่ง 

3) ร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน แต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการร่วมมือกันในการส่งเสริมหรือพัฒนา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณด้วยกัน  

4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณและยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว  
 

5.3 การอภิปรายผล 
 

การศึกษาเรื่อง“ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่” ท าให้ทราบถึงศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่  ณ ปัจจุบัน อีกทั้ งท าให้ทราบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และ
พิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆดังนี้ 
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5.3.1 ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
1) คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

ภายในแหล่งท่องเที่ยว ทักษะภาษานับว่ามีความส าคัญ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบางแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ เริ่มมีชาวต่างชาติให้ความสนใจในการท ากิจกรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maneenetr 
(2015) ที่กล่าวว่าทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นนับว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อัน
จะไม่ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือเกิดปัญหาในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

 
5.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
1) ในเรื่องสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ความส าคัญ  
บรรยากาศแรก ความเงียบสงบ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Jesurajan (2012) ที่กล่าวว่า

ในการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นักท่องเที่ยวต้องการสถานที่สงบสุขและLim (2016) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณต้องการสถานที่ซึ่งเงียบรวมถึงSnyder (2007) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ จะแสวงหาการหาสถานที่สงบพร้อมกับการมุ่งเน้นในการรักษาจิตวิญญาณ  

บรรยากาศที่สอง ความเป็นธรรมชาติซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Lim (2016) ที่กล่าวว่า
สถานที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีและAmbili (2016) ที่กล่าวว่า เหตุที่รัฐเกรละ 
(Kerala) มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเช่น โยคะ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม อันท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาท ากิจกรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการมี
บรรยากาศความเป็นธรรมชาตินับเป็นสิ่งส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งจึงได้มีการให้ความส าคัญใน
เรื่องการดูแลต้นไม้ รวมถึงสถานที่รีสอร์ทได้มีช่วงเวลาในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Hjalager and Flagestad (2012) ที่กล่าวว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ประสบการณ์ที่ต้องการหรืออยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจเป็นเรื่องที่ควร
ตระหนักในการพัฒนา  

ส่วนบรรยากาศที่สาม การมีสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Kelly (2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงินเพ่ือไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณท่ีปราศจากความวุ่นวาย 

 ส าหรับบรรยากาศที่สี่ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
จริงจัง กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวบางส่วน จะแสวงหาสถานที่ซึ่งบุคลากรในสถานที่ท างานด้วยความ
จริงจังและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่ท าจริง จะท าให้สามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของKelly (2012) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงิน
เพ่ือไปยังสถานที่ที่ให้ความรู้สึกว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือบรรลุผลของการ
ปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามจากข้างต้นบรรยากาศความสงบเงียบนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ ฉะนั้น ทางแหล่ง
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีมาตรการในการรักษาความเงียบ สอดคล้องกับ  
Schedneck, (2013)  ที่กล่าวว่า ทางแหล่งท่องเที่ยวจะมีกฎระเบียบในการรักษาความเงียบ ห้ามคุย
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กัน เพราะในเชิงกิจกรรมปฏิบัติธรรม ต้องการให้นักท่องเที่ยวอยู่กับตนเองมากท่ีสุด ไม่ต้องการให้ถูก
ครอบง าความคิดของกันและกัน 

ทั้งนี้แม้ผลการวิจัยในครั้งนี้บางบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ความส าคัญจะ
สอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น เช่น  Lim (2016), Jesurajan (2012), Kelly (2012), Snyder 
(2007) แต่ยังคงมีบางบรรยากาศที่ไม่สอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น เนื่องจากนักวิชาการข้างต้น
ไม่ได้กล่าวถึงได้แก่ การมีพลังของสถานที่และการที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน 

2) ในเรื่องความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง กล่าวได้ว่า ในการที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจ
เลือกสถานที่ใดที่หนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม ชื่อเสียงต่างๆนับว่ามีความส าคัญ เช่น ชื่อเสียงของ
อาจารย์ การมีมาตรฐานและรางวัลการันตรี รวมถึงการที่บุคคลที่สามมีการบอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Fedorova (2016)ที่กล่าวว่า ในเรื่องของชื่อเสียงนับว่าส าคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่น ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เหตุที่นักท่องเที่ยวตะวันตก
สนใจในการเดินทางมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเนื่องจากความมีชื่อเสียงในเรื่องค าปรึกษาด้าน
อายุรเวช โยคะ สมาธิ 

3) การน าเสนอการให้บริการ  
ในประเด็นแรก ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถพิจารณาความ

หลากหลายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านหมวดหมู่ 1) การบ าบัดทางด้าน
การเคลื่อนไหว เช่น โยคะ 2)  การท าสมาธิ 3) การบ าบัดด้วยพลังงาน 4) การให้ค าปรึกษาด้าน
การแพทย์ ดังที่นักวิชาการ Voigt (2010) ได้กล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในครั้งนี้ ผลการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับ Voigt (2010) เนื่องจาก กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง
ออกเป็นเพ่ิมเติม คือ หมวดหมู่การล้างพิษทางอารมณ์และการบ าบัดในห้องมืด ซึ่งนักวิชาการข้างต้น
ไม่ได้มีการกล่าวถึง 

นอกจากนี้ในหมวดหมู่ของการท าสมาธิ Voigt (2010) ได้แบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การ
นั่งสมาธิวิปัสสนา, การสวดมนต์, การอธิษฐาน แต่ผลการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ ในหมวดหมู่ของ
การท าสมาธิ ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ1) การท าสมาธิเบื้องต้น , 
 2) การปฏิบัติธรรม ซึ่งในกิจกรรมการปฏิบัติธรรมจะเน้นการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา และ3) การ
ท าเนสัชชิก โดยเรียงจากการท าสมาธิในระดับไม่ยากมากหรือเบื้องต้นไปจนถึงระดับที่ต้องใช้ความ
เพียรพยายามเป็นอย่างมาก  

ในประเด็นที่สอง ลักษณะการน าเสนอคอร์ส หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่รูปแบบวัด จะมีการน าเสนอในลักษณะคอร์สเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maćkowiak(2018) ที่
กล่าวว่าสถานที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประเทศไทยในการเปิด
สอนคอร์สการท าสมาธิวิปัสสนา  

ในประเด็นที่สาม ราคา หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งได้มีการนั่ง
สมาธิรูปแบบวิปัสสนา ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบวัดและสถานที่รูปแบบรีสอร์ท โดยส่วนใหญ่
จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณา (2552) ที่กล่าวว่า หากเป็นในเชิงของการท่องเที่ยว
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เชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัดของประเทศไทย โดยมากนักท่องเที่ยวที่มาพักและเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคได้ตามก าลังศรัทธาของแต่ละบุคคล และ
สอดคล้องกับ Nandedkar (2015) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิวิปัสสนาในสถานที่ต่างๆ 
จะไม่ได้มีการแสวงหาก าไรหรือระดมเงินทุน แต่เงินที่ได้จะมาจากการบริจาคโดยสมัครใจซึ่งโดยมาก
จะมาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม  

ในประเด็นที่สี่ การท าความเข้าใจแรงจูงใจในการมาของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่  

ประการแรก การต้องการหลบหนีจากชีวิตประจ าวัน เช่น ความทุกข์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน จึงต้องการหาสถานที่สงบเงียบในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณซึ่งสอดคล้องกับ 
Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการยกระดับจิตใจ เช่น การ
แสวงหาสถานที่ผ่อนคลาย ยกระดับความเครียด สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุล  และSchedneck 
(2016)ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งชื่อว่า สตีฟ (Steve) ในการอยากเดินทาง
ไปท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง เริ่มแรกเนื่องจากได้เผชิญ
กับปัญหาในชีวิต จากการสูญเสียงาน ท าให้รู้สึกเครียด เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงอยากหาทางออก
ให้กับชีวิตตนเอง ด้วยการท าสมาธิ  รวมถึงสอดคล้องกับ Chan-Ob (1999) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวบางคน เนื่องมาจากการเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันอันก่อให้เกิดความทุกข์ โดยมี 
สาเหตุมาจากความเครียด ภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Kate Bone (2013) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการหลบหนีจากชีวิตประจ าวัน อีกทั้งสอดคล้องกับ Norman 
(2012b) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการปลดปล่อยจากความกังวล จึงอาจมีการ
แสวงหาการหลบหนีจากโลกที่วุ่นวายจากการที่ถูกคาดหวัง รวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆ และใกล้เคียงกับ 
Dhamma (1993) ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจคือต้องการฝึกสมาธิให้สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวาง
สิ่งต่างๆที่ท าให้เกิดทุกข ์

ประการที่สองการต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  เช่น 
ต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติ
ธรรม หรือธรรมมะ คือการสอนให้เข้าใจเหตุและผล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิ่งรอบตัวมากข้ึน อัน
ท าให้เกิดการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง รู้จักระงับความโกรธ ความมีนิสัยใจร้อนให้เย็นขึ้น รวมถึงช่วย
ลดอัตตาในตนเอง และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนหรือมีเมตตา รู้จักให้อภัยผู้ อ่ืนมากขึ้น เป็นการเปลี่ยน
มุมมองให้มองโลกในเชิงบวกมากขึ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับ Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาสถานที่ที่ช่วยให้เกิดมุมมองเชิงบวก และสอดคล้องกับEddy 
(2014) ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากอยาก
เปลี่ยนแปลงตนเองในการค้นหาตัวตนของตนเอง 

 ประการที่สาม มีแรงจูงใจในการต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ การต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ท าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับKelly (2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณบางประเภทมีแรงเสริมในการเรียนรู้ (Reinforcers) ประการที่สี่มีแรงจูงใจในการ
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บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตน เช่น การที่คนเราเจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคในบางครั้งอาจ
ท าให้จิตใจห่อเหี่ยว อันท าให้ร่างกายแย่ลงตาม ฉะนั้นในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ คือการช่วย
ท าให้จิตใจสงบขึ้น นิ่งขึ้น และบรรเทาการคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆ ในอาการเจ็บป่วยในเชิงลบ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการเสริมสร้าง
สภาพร่างกาย  

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้ แม้แรงจูงใจบางประการจะสอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น 
เช่น Schedneck (2016), Kate Bone (2013), Cornelia et al. (2011), Chan-Ob (1999) แต่
ยังคงมีแรงจูงใจบางประการที่ไม่สอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น เนื่องจากนักวิชาการข้างต้นไม่ได้
กล่าวถึงได้แก่ การเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและการต้องการสะสมบุญ 

ในประเด็นที่ห้า ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่ง Lim (2016) มองว่าจะต้องพยายามพัฒนากิจกรรมอยู่เสมอเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และประสบการณ์ที่คุ้มค่าอันท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ฉะนั้นผู้วิจัยจึง
จ าเป็นต้องศึกษาในประเด็นนี้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้แก่ 1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง กล่าวคือ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเชิงปฏิบัติธรรมอย่างการนั่งสมาธิ จะมีการสอนในเรื่องวิธีการก าหนดลม
หายใจ และสังเกตความรู้สึก อารมณ์ของตนเอง ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Schedneck (2018) ที่
กล่าวว่า นักเขียนชาวอเมริกาซึ่งได้เดินทางไปฝึกสมาธิวิปัสสนาจ านวน 10 วัน ประสบการณ์ที่ได้รับ
คือ ท าให้หันกลับมามองตนเอง มากขึ้นและสังเกตความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองมากขึ้น และ
สอดคล้องกับ Qutoshi (2017) ซึ่งได้มีการกล่าวว่า การท าสมาธิวิปัสสนา ท าให้ได้ค้นพบตัวเองใน
การรู้จักสังเกตความรู้สึกของตนเองในทุกๆขณะรวมถึงสอดคล้องกับCook (2010) ที่กล่าวว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท าสมาธิ พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จักสังเกตและสัมผัสถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องจิตใจและร่างกายของตนเองได้มากขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับEddy (2014) ซึ่งได้
กล่าวว่า ประสบการณ์จากการท าสมาธิวิปัสสนา ท าให้เข้าใจทิศทางของสภาวะจิตใจและ Marlatt et 
al. (2004) ที่กล่าวว่าผู้ที่ท าการนั่งสมาธิจะสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของตนและ
สอดคล้องกับDhamma (1993) ที่กล่าวว่า ท าให้ได้สังเกตลมหายใจเข้าและออกของตนเอง และได้
เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มีความไม่เที่ยง ท าได้ปลดปล่อยความคิดไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ  2) ท าให้มีสติและ
รู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น ซึ่งโดยปกติหากนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการ
ปฏิบัติธรรม จะมีการสอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท าให้มีสติขึ้น มองอะไรหลายๆอย่าง
เข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Cook (2010) ที่กล่าวว่า การท ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้าง
กระบวนการมีสติให้แก่ตนเอง และ จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ มากข้ึน 3) ไม่ฟุ้งซา่น โดยอยู่
กับสภาวะปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่น าเรื่องราวในอดีตที่เป็นเชิงลบ มาคิดฟุ้งซ่าน อันท าให้เป็นทุกข์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Cook (2010) ที่กล่าวว่า การท ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยให้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ 
เนื่องจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดของโลก 4) มุมมองเชิงบวกมากขึ้น 
กล่าวคือ เมื่อเราเริ่มเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้น ในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์โลก จะ
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Cook (2010) ที่กล่าวว่า การท า
กิจกรรมดังกล่าวยังท าให้ละทิ้งสิ่งต่างๆ ให้อภัยได้มากขึ้น  และสอดคล้องกับ Tseng and Shen 
(2014) ซึ่งกล่าวว่าการนั่งสมาธิ ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งทางด้านจิตใจและจิต
วิญญาณ ซึ่งจากการเข้าร่วมการนั่งสมาธิเป็นระยะเวลา 2-3 วันนับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ช่วยให้
นักท่องเที่ยวมีมุมมองที่บวกมากขึ้นในการใช้ชีวิต สามารถลดความกดดันในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงสอดคล้องกับ Ronel (2013) ที่กล่าวว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตวิญญาณอย่างการนั่งสมาธิ
วิปัสสนา ท าให้มีการเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้นและสอดคล้องกับ 
Miller and Nozawa (2002) ที่กล่าวว่า ผู้หญิงที่ชื่อแมรี่ (Mary) หลังจากได้ท าสมาธิวิปัสสนา เธอ
พบว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตนเอง คือ เธอได้
ปลดปล่อยความคิดในเชิงลบ และหันมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น อีกทั้งมีความเห็นอกเห็นใจและมี
เมตตามากข้ึน 

 5) รู้หลักการในการปฏิบัติธรรม  กล่าวคือ ท าให้รู้หลักวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะและหลักการวิปัสสนา ซึ่งสอดคล้องกับ Eddy (2014) ที่กล่าว
ว่าการปฏิบัติธรรมท าให้มีความรู้ในเรื่องธรรมมะมากขึ้นและมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมการนั่ง
วิปัสสนาตามแนวพระพุทธศาสนามากขึ้น 

4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวสถานที่รูปแบบวัด เบื้องต้นนับมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูล

ครบถ้วน และที่ส าคัญนักท่องเที่ยวที่เคยมามีการน าไปบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดีให้กับบุคคลที่
สาม อันท าให้บุคคลเหล่านี้อยากที่จะลองมาเข้าร่วมกิจกรรม จึงนับว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ค่อนข้างมีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับLitvin et al. (2008) ที่กล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคลและค าพูด
จากปาก (word-of-mouth) เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุดให้ผู้บริโภคก าลังตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินก่อนการ
บริโภค และสอดคล้องกับ Kelly (2012) ที่กล่าวว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พลังของปากต่อปาก 
ณ ปัจจุบันถือเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยที่องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม ขณะที่สถานที่รูปแบบรีสอร์ท แม้จะได้รับการบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดีเมื่อได้มาเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ ปัจจุบันยังไม่มีศักยภาพในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากช่องทางข่าวสารของรีสอร์ท 
แต่ละแห่งนับว่ายังไม่พร้อม จึงท าให้นักท่องเที่ยวยังคงมากน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ Jesurajan and 
Prabhu (2012) ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เมืองทุติโคริน ในประเทศอินเดีย 
นักท่องเที่ยวยังคงมาน้อย เนื่องจาก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้  

 
5.3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
1) ในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้ให้ความส าคัญในเรื่อง

อาหารเชิงสุขภาพ เช่น อาหารมังสวิรัติ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Marlatt et al. (2004) ที่ได้
กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมจะมีการจัดเตรียมอาหาร 2 มื้อ ในรูปแบบอาหารมังสวิรัติและ
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อาหารว่างจะเตรียมผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับ Kelly (2012) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณจะรู้สึกกับการได้กินอาหารที่เรียบง่าย แต่มีคุณภาพที่ดีหรือมีประโยชน์ ส่วนในเรื่อง
เครื่องดื่ม เช่น น้ าเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ทางสถานที่ได้มีการจัดเตรียมน้ า
ดื่มที่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวและไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ในเรื่องน้ าดื่ม สถานที่จัดกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบันจึงนับว่ามีการเตรียมการที่พร้อม ซึ่งสอดคล้องกับ Aggarwal 
et al. (2008) และ Jesurajan and Prabhu (2012) ที่กล่าวว่า ในเรื่องของน้ าดื่ม ถือเป็นสิ่งที่ควรมี
การบริการให้นักท่องเที่ยวฟรี ซึ่งไม่อาจมองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อม ซึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่อาศรมของเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวต่างมองว่า 
น้ าแร่นับเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคน ที่แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวควรมีการจัดเตรียมไว้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเมืองฤษีเกศจะต้องเตรียมซื้อน้ าแร่เป็นขวดเอง  ขณะที่
นักท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน ได้รับน้ าดื่มที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
ความไม่ประทับของนักท่องเที่ยวในการมา แต่อย่างไรก็ตามในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวต่างมี
ความพึงพอใจในเรื่องน้ าดื่มที่ทางสถานที่ได้มีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอ  

2) ห้องพัก การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ในการที่นักท่องเที่ยวมาพัก 
ส่วนมากสถานที่เหล่านี้จะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้มีการคาดหวัง
อะไรมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Nandedkar (2015) ที่กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์
วิปัสสนา มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับบทเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งที่พักท่ีจัดเตรียมให้จะ
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกขึ้นพ้ืนฐาน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย จึงไม่ได้มีการคาดหวัง และสอดคล้องกับ Ala’Aldin Al-Hussaini et al. (2001) ที่กล่าวว่า 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ไม่จ าเป็นต้องมีในห้องพัก เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการปราศจากการรับรู้ความวุ่นวายจากโลก
ภายนอก และแสวงหาความสงบในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงไม่ได้มีการคาดหวังสิ่งอ านวย
ความสะดวกดังกล่าว 

3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท นับว่ายังไม่มีศักยภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่พึง
พอใจของนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากบุคคลที่อยู่หน้าศูนย์บริการ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเชิงจิตวิญญาณ 
จึงไม่สามารถให้ค าตอบนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Maneenetr (2014) ที่กล่าวว่า 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนับว่ามีความส าคัญ ในการที่นักท่องเที่ยวจะ
สามารถพ่ึงพาศูนย์บริการท าความเข้าใจหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ เมื่อมีปัญหา  รวมถึง
สอดคล้องกับ Aggarwal (2008) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย 
ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดปัญหาแก่นักท่องเที่ยว ฉะนั้น 
ศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ จึงยังไม่มีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจาก 
บุคลากรที่อยู่หน้าศูนย์บริการไม่สามารถท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้อย่าง
ละเอียด  
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4) ที่จอดรถ โดยภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีศักยภาพในเรื่องที่จอดรถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ Jesurajan and Prabhu (2012) ที่กล่าวว่า
ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย ประสบต่อปัญหาเรื่องที่จอดรถ ซึ่งนักท่องเที่ยวมองว่ามีที่
จอดรถไม่มีพอรวมถึงค่าที่จอดรถแพง ซึ่งหากไม่เร่งพัฒนาด้านนี้จะนับเป็นอุปสรรค 
 

5.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ การท่องเที่ยวรูปแบบใดก็ตาม จ าเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐ เพ่ือช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและท าให้การ
ท่องเที่ยวรูปแบบนั้นๆเติบโตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Heung (2013) ที่กล่าวว่าในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเชิงสุขภาวะ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว การสนับสนุน การส่งเสริมจากรัฐบาลถือเป็นสิ่งส าคัญในการก้าวไปสู่การพัฒนาอัน
จะช่วยให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตมากขึ้น และสอดคล้องกับ Maneenetr (2015) ที่กล่าวว่าหาก
แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการด้วยตนเองเท่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ จะท าให้มีข้อจ ากัดในการที่นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้น้อย รวมถึงสอดคล้องกับ Aggarwal (2008) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณต้องได้รับการร่วมมือจากภาครัฐในการช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เป็นที่รับรู้
สู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ซึ่งอย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ จะพบว่า เหตุที่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทของไทย นักท่องเที่ยวยังคงไม่ทราบข้อมูลว่า มีกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติธรรม เนื่องมาจากการที่ไม่ได้รับการผลักดัน ท าให้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ Piewdang et al. (2013) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ 

2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งภาคเอกชนนับเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในการเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับHeung (2013) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องมีการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเป็นภาคส่วนของเอกชนจะเกี่ยวข้องกับ ความ
ร่วมมือในส่วนของตัวแทนการท่องเที่ยวทางสุขภาพ (health travel agents) หรือบริษัททัวร์ที่มีการ
ขายแพ็กเกจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
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5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

จากผลงานวิจัยเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ มีประโยชน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ 
5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านการศึกษา 5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้ จั ดกิจกรรมเชิ งจิตวิญ ญ าณ  5.4.4 ผลงานวิจั ยมีประโยชน์ ส าห รับหน่ วยงานภาครัฐ   
5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน 

 
5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ 
ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ คือ จากการค้นพบกรอบแนวคิดศักยภาพของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ควรประกอบไปด้วย 4 เรื่องในการชี้วัดเรื่องศักยภาพ 
ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ 1. เรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2. สิ่งดึงดูดใจ 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังภาพที่ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. เรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ พบว่า จ าเป็นที่ต้องมีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่
ท างานในลักษณะประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวในจ านวนที่มากพอสมควร เพ่ือให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาใช้บริการได้ตลอด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน พบว่า ในประเทศไทย 
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับว่ามีจุดอ่อนคือ ในแต่ละแหล่งท่ องเที่ยวของสถานที่รูปแบบ 
รีสอร์ทแทบไม่มีผู้น าทางด้านการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ท างานในลักษณะประจ าที่ให้บริการ

ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

 

ศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

 

ผู้น าทางด้านกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 

 
สิ่งดึงดูดใจ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

การบริหารจัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่มักท างานใน
ลักษณะของการรับจ้างอิสระ กล่าวคือไม่ได้อยู่ประจ าในแหล่งท่องเที่ ยวนั้นๆ ฉะนั้น หาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้นัดล่วงหน้าและมายังแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเข้ารับบริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ ส่วนในเรื่องคุณสมบัติหากเป็นผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่สอนกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่รีสอร์ทหรือวัด ส่วนมากจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็น
พระวิปัสสนาจารย์ หรือจบสาขาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนับเป็นข้อค้นพบใหม่ใน
งานวิจัยครั้งนี้ และหากงานวิจัยครั้งหน้ามีการศึกษาในประเด็นคุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่สอนกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมสามารถน าผลการวิจัยที่ได้นี้ ไปศึกษาต่อยอดได้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2. สิ่งดึงดูดใจ 
 ในเรื่องสภาพแวดล้อม ส าหรับบรรยากาศ งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 

พบว่า บรรยากาศความเงียบสงบ ความเป็นธรรมชาติ การมีความเป็นส่วนตัว การอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจังนับว่ามีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับข้อค้นพบใหม่ พบว่า ในเรื่องของการมีพลังของสถานที่ การ
ที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของตน การมีสถานที่ท ากิจกรรมที่เหมาะสมและการมีอาหารกิน
ดีอร่อยนับว่ามีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในการพัฒนา ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งหน้า หากมีการศึกษาเรื่องศักยภาพของพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณสามารถน า
ข้อค้นพบใหม่ไปพิจารณาได้ นอกจากนี้ในเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องความปลอดภัย แม้จะให้
ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย แต่ในกรณีสถานที่วัด แม้ทางวัดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเพราะรู้สึกเป็นสถานที่ศักดิ์หรือแวดล้อมไปด้วย
พระพุทธรูปที่ศักดิ์ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นส่วนของสถานที่รีสอร์ท พบว่า ควรที่จะมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นหากงานวิจัยครั้งหน้าได้มีการศึกษาเรื่องศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในด้านความปลอดภัย หากเป็นสถานที่วัด ไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน
การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่หากเป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน
การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

ศักยภาพในด้านผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณ 

 
 

จ านวนผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณทีท่ างานในลักษณะ
ประจ า 

 
 คุณสมบัตขิองผู้น ากิจกรรมเชงิจิตวญิญาณ 

- เช่น เชิงปฏิบัติธรรม คุณสมบัติในการเป็นพระวิปัสสนาจารย ์
หรือจบสาขาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

ภาพที่ 5.3 การพิจารณาศักยภาพในด้านผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
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ในเรื่องการน าเสนอการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความหลากหลายของกิจกรรม 2) การ
น าเสนอคอร์ส 3) ราคาและ4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความหลายหลายของกิจกรรม ซึ่งหากเป็นรูปแบบสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลากหลายดังเช่นสถานที่รูปแบบรี
สอร์ท เนื่องจากมีเพียงการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้วิจัยท่านต่อไป ต้องการ
พิจารณาศักยภาพในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ควรมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมย่อยที่ประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์ การฟังธรรม การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐาน  
การเดินจงกลม การร่วมกันท าความสะอาดภายในวัด และการสอบถามอารมณ์ ซึ่งสถานที่รูปแบบวัด
ที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ควรมีกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่หาก
เป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท สามารถพิจารณาความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านการ
รวบรวมหมวดหมู่ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถ
แบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่แรก หมวดหมู่โยคะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น โยคะแบบจีน 
ได้แก่ เต้าหยิน ซี่กง ไทเก็กหรือไทชิ โยคะแบบอินเดีย ได้แก่ โยคะซันไรซ์ โยคะอาสนะ โยคะนิทรา 
โยคะพรานายะมะ โยคะฟลาย โยคะหัตถะ โยคะบอลและโยคะแบบไทย  หมวดหมู่ที่สอง หมวดหมู่
การท าสมาธิ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น การนั่งสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่วัด ประกอบด้วยกิจกรรม การไหว้พระสวดมนต์ การฟังธรรม การนั่ง
สมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เดินจงกลมและโยคะวิถีพุทธ รวมถึงการ
ท าเนสัชชิก หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์  หมวดหมู่ที่สี่  การให้ค าปรึกษาด้าน
การแพทย์ เช่น ปัญหาเรื่องความเครียด หมวดหมู่ที่ห้า การบ าบัดด้วยพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
กิจกรรมการบ าบัดด้วยสีและแสง  กิจกรรมการสร้างความสมดุลให้แก่จักรา กิจกรรมเรกิ หมวดหมู่ที่
หก การบ าบัดในห้องมืด (Dark room therapy)  

2) การน าเสนอคอร์ส ซึ่งหากเป็นสถานที่รูปแบบวัด ผู้วิจัยค้นพบว่า สถานที่ซึ่งมีศักยภาพใน
การน าเสนอคอร์สจะต้องมีการเปิดให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวัน เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถก าหนดวันที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เอง ขณะที่หากเป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ผู้วิจัย
ค้นพบว่า สถานที่ซึ่งมีศักยภาพในการน าเสนอคอร์สจะต้องมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบคอร์สและไม่
เป็นแบบคอร์ส กล่าวคือ ในลักษณะรูปแบบไม่เป็นคอร์ส กล่าวได้ว่าเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาว่างเพียงสั้นๆในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในลักษณะรูปแบบคอร์ส กล่าวได้
ว่าเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาว่างติดต่อกันหลายวัน ซึ่งการน าเสนอคอร์สควรมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีหลากหลาย เช่น มีครบทั้ง 6 หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้เสนอในข้างต้น  

3) ราคา กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเชิงปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีการนั่งท าสมาธิ
วิปัสสนา จะไม่มีการคิดค่าใช้ในการเข้าร่วม แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคได้ตามก าลังความศรัทธา 
ขณะที่หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอ่ืนๆสามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Marlatt et al. 
(2004) ที่กล่าวว่า ศูนย์วิปัสสนาทั่วโลกจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนา  



 209 

4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ในการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีศักยภาพ ณ 
ปัจจุบัน คือการให้คนสามารถพูดปากต่อปากในแง่บวก แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้น สถานที่แต่ละแห่ง
ควรมีการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเช่น เว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว เฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถท าได้และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วยขยายการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวที่ก าลังมาหาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ และช่วย
เพ่ิมนักท่องเที่ยวให้มามากขึน้ 
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ศักยภาพในด้าน
สิ่งดึงดูดใจ 

 
 

1. สภาพแวดล้อม 
● บรรยากาศ 
- บรรยากาศความเงียบสงบ 
- ความเป็นธรรมชาติ 
- การมีความเป็นส่วนตัว 
- การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง 
* สอดคล้องกับบทที่2 
- การมีพลังของสถานที่ 
- การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน 
- การมีสถานที่ท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
- การมีอาหารกินดีอร่อย 
* ข้อค้นพบใหม่ 
● สภาพแวดล้อมความปลอดภัย 
- นักท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทให้ความส าคัญกับการมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
- นักท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
* ข้อค้นพบใหม่ 
 
2. การน าเสนอการให้บริการ 
● ความหลายหลายของกิจกรรม 
หมวดหมู่แรก หมวดหมู่โยคะ  
หมวดหมู่ที่สอง หมวดหมู่การท าสมาธิ 
หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์ 
หมวดหมู่ที่สี่ การให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์ 
หมวดหมู่ที่หก การบ าบัดในห้องมืด  
*ข้อค้นพบใหม่  
1. หากเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทควรพิจารณาความ
หลากหลายจาก 6 หมวดหมู่ข้างต้น ซ่ึงอย่างไรก็ตาม การจัดหมวดหมู่ของผู้วิจัยนับว่ามี
ความแตกต่างจาก Voigt (2010)  
2. หากเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด เนื่องจากมีข้อจ ากัดซ่ึงไม่
สามารถน าเสนอกิจกรรมทั้ง 6 หมวดหมู่ได้ ซ่ึงอย่างไรก็ตามโดยปกติ ทางวัดจะมีการ
น าเสนอกิจกรรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติธรรม โดยเน้น ในเร่ืองของการท าสมาธิ ซ่ึงนับว่าอยู่
ในหมวดหมู่ที่สอง ซ่ึงอย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
ควรประกอบไปด้วย 1) การไหว้พระสวดมนต์ 2) การฟังธรรม 3) การนั่งสมาธิ 4) การเดิน
จงกลม 5) การร่วมกันท าความสะอาดภายในวัด 6) การสอบถามอารมณ์ 
● การน าเสนอคอร์ส 
- สถานที่รูปแบบวัด ควรมีการเปิดให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวัน เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถก าหนดวันที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เอง 
- สถานที่รูปแบบรีสอร์ทจะต้องมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบคอร์สและไม่เป็นแบบคอร์ส 
*ข้อค้นพบใหม่  

 
ภาพที่ 5.4 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งดึงดูดใจ (1)  
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3. สิ่งอ านวยความสะดวก  
ส าหรับการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หากงานวิจัยครั้งหน้า ผู้วิจัย

ท่านที่สนใจพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในบริบทอ่ืน ควรพิจารณาถึง  
1) ความพร้อมในเรื่องที่พัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม โดยในส่วนของอาหาร เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาล้วนใส่ใจสุขภาพ 
ฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพควรมีการจัดเตรียมอาหารเพ่ือสุขภาพหรืออาหารมังสวิรัติ 3) โรง
อาหารหรือห้องอาหาร ซึ่งส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะเชิงปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมีการนอนค้างคืน ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้องอาหารจึงจ าเป็นที่ทางแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาให้มีความพร้อม ขณะที่หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อ่ืนๆ เช่น การท าโยคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้มีการนอนค้างคืน โดยท าเพียง 1 ชั่วโมงและมีการออก
จากสถานที่ ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้องอาหารจึงอาจไม่จ าเป็น ซึ่งนับเป็นข้อค้นพบใหม่ของผู้วิจัยจาก
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยครั้งหน้า ผู้วิจัยอาจมีการศึกษาซ้ ากับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตวิญญาณหมวดต่างๆ เพ่ือให้ทราบทัศนคติความจ าเป็นในเรื่องโรงอาหารหรือ
ห้องอาหาร4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
เรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าอยู่  5) ที่จอดรถ ซึ่งจ าเป็นต้องมีเพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว 6) สถานที่ใช้ท ากิจกรรม ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสม เช่น หากเป็นกิจกรรมโยคะ 
สถานที่กิจกรรมควรเป็นลานกว้างท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ใช่ท ากิจกรรมในห้องประชุม  7) เส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง โดยสภาพ
ถนนที่เดินทางมาจะต้องดี มีความปลอดภัย รวมถึงระหว่างทางมายังแหล่งท่องเที่ยวควรมีป้ายบอก
ทางเป็นระยะ 

 
 
 

 

●ราคา 
- กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ของการท าสมาธิ ได้แก่ กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม
และเนสัชชิกไม่ควรมีการคิดค่าใช้จ่าย  
● การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- การบอกเล่าปากต่อปาก 
- สถานที่แต่ละแห่งควรมีการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเช่น เว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว 
เฟ๊กบุ๊คของแหล่งท่องเที่ยวที่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง 

 

ศักยภาพในด้าน
สิ่งดึงดูดใจ 

 
 

ภาพที่ 5.5 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งดึงดูดใจ (2)  
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4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวได้ว่า การจะ

ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เติบโตได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและภาคชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านการศึกษา 
ผลงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมองว่ามีผลประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษารวมถึงมีข้อเสนอแนะในการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ดังต่อไปนี้ 
1) ส าหรับผลประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและข้อเสนอแนะ กล่าวคือ ผู้วิจัยมองว่า

ผลงานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสาขาการเรียนที่เก่ียวข้อง เช่นสาขาท่องเที่ยว อันจะท า

 1. ความพร้อมในเรื่องที่พัก 
 2. อาหารและเครื่องดื่ม  
- ควรจัดเตรียมอาหารสุขภาพหรือมังสวิรัติ 
 3. โรงอาหารหรือห้องอาหาร 
- มีความส าคัญส าหรับนักท่องเท่ียวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ต้องมีการนอนค้าง
คืน เช่น การปฏิบัติธรรม  
4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
- ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจ าอยู่ 
5. ที่จอดรถ 
- ความเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 
6. สถานที่ใช้ท ากิจกรรม 
- ควรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
7. เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
- มีสภาพถนนหนนทางที่ดี 
- มีความปลอดภัย 
- มีการป้ายบอกทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ 
 

ศักยภาพในด้าน
สิ่งอ านวยความ

สะดวก 

 
 

ภาพที่ 5.6 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- ความร่วมมือะระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 
- ชุมชน 
 

ศักยภาพในด้านการ
บริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ภาพที่ 5.7 การพิจารณาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ให้ผู้ที่ได้อ่านสามารถเกิดความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่นสามารถ
น าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนในการช่วย
ประเทศชาติแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่ก าลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ได้ 

2) ในอนาคตข้างหน้า ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณควรมีการบรรจุอยู่ในเนื้อหาการ
เรียนการสอน เพราะการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว นับว่าไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบที่เน้นความ
เพลิดเพลินเท่านั้น แต่แฝงไปด้วยคุณค่าในการแก้ไขปัญหาของชาติ จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวควรที่จะได้เรียน 

3) จากปัญหา ณ ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังขาดความพร้อมด้านสถานที่และ
บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้มี
การศึกษาถึงศักยภาพและพบว่ามีศักยภาพหลายด้านที่ยังคงเป็นปัญหา จึงได้มีการเสนอแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไว้เบื้องต้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาคการศึกษา 
จึงอาจช่วยกันน าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไปต่อยอดทางความคิด เพ่ือช่วย
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ระดมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศไทยให้
มีศักยภาพ 

 
5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท 
จากการที่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีแนวโน้มในการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ ณ ปัจจุบัน 

จากการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบว่าในเรื่องผู้น าด้านกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่มีความพร้อม 
เช่น ผู้น าด้านกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณไม่ได้ท างานในลักษณะประจ าหรือพนักงานที่มีความรู้ในการ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หรือในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ทดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้ประกอบการควรที่จะมีการเตรียมบุคลากร ทั้งในส่วนของผู้น าด้านกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณหรือพนักงานที่มีความรู้ในการบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้มีความ
พร้อมมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับรับโอกาส แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เติบโตมากขึ้น เช่น 
ในส่วนของพนักงานที่ประจ าอยู่จุดศูนย์บริการ ผู้ประกอบการอาจจะมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เพ่ือที่จะได้สามารถตอบข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวได้ อันไม่ท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและไม่กลับมาใช้บริการอีก 

2)  ผู้ประกอบการในสถานที่รีสอร์ท นับว่าเป็นภาคส่วนที่พอมีเงินทุน ฉะนั้น ผู้วิจัย
จึงอยากให้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางรีสอร์ทมีการให้บริการ ให้
เกิดการรับรู้ที่มากขึ้น เพราะ หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอหรือมากพอ ในส่วนของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ อาจจะมีการไปใช้บริการประเทศอ่ืนที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ดี และ
ดึงดูดมากกว่า ซึ่งในอนาคตข้างหน้า หากนักท่องเที่ยวดังกล่าวรู้สึกประทับใจในประเทศท่ีได้มีการเคย
ไป อาจจะท าให้การประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้าของประเทศไทย สูญเสียโอกาสในการท ารายได้  
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3)  ณ ปัจจุบันกล่าวได้ว่า หลายรีสอร์ทของไทยยังขาดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หรือ
การน าเสนอคอร์สกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มี ความหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยจึงอยากน าเสนอให้
ผู้ประกอบการอาจมีการพิจารณาในการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้เกิดความหลากหลายทั้ง 6 
หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้รวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งนี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีการพ านักใน  
รีสอร์ทในระยาวขึ้นและรีสอร์ทสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยว อันท า
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามารีสอร์ทนั้นๆคุ้มค่ากับการเสียเวลามา เนื่องจากสามารถกิจกรรมได้หลาย
อย่าง  

4) หากผู้ประกอบการในสถานที่รีสอร์ทจะพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง
ปฏิบัติธรรม กล่าวได้ว่ากฎระเบียบบางอย่างอาจไม่จ าเป็นต้องมีความเข้มงวดเช่นในสถานที่วัด 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางมาในรีสอร์ท ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการฝึกปฏิบัติ
ธรรมในลักษณะที่ไม่ได้เข้มงวดมาก ซึ่งอย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดมาก เช่น ในเรื่องของ
การรับประทานอาหาร โดยปกติ หากปฏิบัติธรรมในวัดทางวัดจะอนุญาตให้รับประทานอาหารได้
เพียง 2 มื้อตามหลักศีล 8 คือช่วงเช้ากับช่วงเพล ส่วนมื้อเย็นจะให้ดื่มน้ าปานะเท่านั้น แต่อย่างไรก็
ตาม จากการที่ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ในส่วนของรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม จะมีการ
สอบถามนักท่องเที่ยวว่าท่านไหนประสงค์ที่รับประทานอาหารมื้อเย็น ทางรีสอร์ทจะมีการจัดเตรียมไว้
ให้ แต่หากท่านนั้นต้องการยึดตามหลักศีล 8 ก็สามารถท าได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่ก าลังจะริเริ่มพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติธรรมอาจน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้ 

 
5.4.4 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่วัด 
ส าหรับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณบางกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่สามารถจัด

ได้ทั้งในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทหรือวัด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของทั้ง 2 รูปแบบ ให้มีศักยภาพแตกต่างกันไปเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ มีความ
ประสงค์หรือชื่นชอบที่แตกต่างกัน เช่น  

ประการแรก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางกลุ่ม กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัติธรรม จะประสงค์ท ากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัดมากกว่า เนื่องจาก ชาวต่างชาติชื่น
ชมและอยากเห็นศิลปะในวัดวาอารามของประเทศไทย เพราะชาวต่างชาติบางประเทศที่มา ถิ่น
ก าเนิดของกลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้ ไม่ได้มีศิลปะในวัดวาอารามให้เห็นเหมือนประเทศไทย  

ประการที่สอง นักท่องเที่ยวชาวไทยบางกลุ่ม ประสงค์ที่จะท ากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัด
มากกว่า เพราะมองว่า การปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนเราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ เช่น ไม่ยึด
ติดกับความสบายจนเกินไป ฉะนั้น หากเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ที่มีความ
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้ 

ประการที่สาม นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ประสงค์จะท ากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัดมากกว่า 
เพราะมองว่า สถานที่รูปแบบวัดมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการปฏิบัติมากกว่า เช่น การปฏิบัติธรรม
จะต้องยึดตามหลักศีล 8 คือ การรับประทานอาหารเพียง 2 มื้อ เทา่นั้น โดยทุกคนต้องท าตามกฎ  
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัด ให้มีศักยภาพภายใต้ขีด
ความสามารถที่วัดจะสามารถท าได้ คือ การส่งเสริมให้วัดมีการเปิดคอร์สทุกวัน ในการที่ให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาการฝึกเองได้  

ประการที่สี่ การปฏิบัติธรรม จะมีการนั่งสมาธิวิปัสสนา ซึ่งการนั่งสมาธิวิปัสสนานับเป็น
รูปแบบการนั่งที่มีต้นก าเนิดมาจากศาสนาพุทธ เป้าหมายของการนั่ง เพ่ือการหลุดพ้นจากความทุกข์ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเชื่อว่าการจะฝึกให้ได้ผลต้องฝึกกับผู้น าทางศาสนา คือ พระ ไม่ใช่บุคคล
ธรรมดา 

 
5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ   
จากผลงานวิจัยนี้ซึ่งพบว่า ณ ปัจจุบัน ภาครัฐในประเทศไทย ยังไม่ได้มีการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมากนัก ทั้งการช่วยประชาสัมพันธ์ การให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งอย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์มี
คุณค่าและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆในสังคมได้ จาก
การแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้  

1) เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผู้คนได้มีความเครียดขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลาง
โลกที่วุ่นวาย เช่น เผชิญกับการแข่งขันอย่างสูง ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าผู้คนในสังคมมีการเป็นโรค
ซึมเศร้ากันมากขึ้น ซึ่งหากภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้คนในประเทศไทยได้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ เมื่อผู้คนในสังคมเข้าใจ จะให้ช่วยค้นพบทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท าให้จิตใจแย่ลง 
สามารถดีขึ้นได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อันท าผู้คนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขข้ึน และลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น 
การนั่งสมาธิวิปัสสนา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวชหรือปัญหาทางด้านจิตใจได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการ   (Fronsdal, 1998) รวมถึงสอดคล้องกับ Miller and 
Nozawa (2002) ที่กล่าวว่า การนั่งสมาธิวิปัสสนา นับช่วยให้กลุ่มคนต่างๆ เช่น กลุ่มนักเรียน 
สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตของตัวเองได้  

2) จากการที่เด็กยุคสมัยใหม่ได้เติบโตมาในยุคที่เพรียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้เกิดพฤติกรรมเช่น สมาธิสั้น ขาดสมาธิ รวมถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนวิตกกังวล รวมถึงเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานภาครัฐ
ของไทย เช่น กรมสุขภาพจิตมีความกังวลเช่นกัน ฉะนั้น การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณซึ่งสามารถ
แบ่งย่อยได้หลายกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิแบบเบื้องต้น หากภาครัฐมีได้มีการ
สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท พัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้เด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมที่สวยงามภายในรีสอร์ทและ
ได้สอดแทรกกิจกรรมที่มีคุณค่าในเชิงของการปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เด็กๆค่อยๆซึมซับความรู้ต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการปฏิบัติธรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิวิปัสสนา พร้อมสอดแทรกเนื้อหา หลักการ
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ด าเนินชีวิตประจ าวัน เรื่องของความมีศีลธรรม ซึ่งนับว่าจะช่วยสร้างเด็กยุคใหม่ให้เป็นบุคลากรที่ดี
ของชาติได้ในอนาคตและลดปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวได้ 

3) เมื่อปัญหาดังกล่าวลดลง กล่าวได้ว่า ภาครัฐยังสามารถลดค่าใช้จ่ายๆในการแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถลดงบประมาณในการดูแล
ปัญหาสุขภาพจิตของคนในประเทศได้ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยอยากเสนอแนะในการอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

1) ในส่วนของการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในรูปแบบรีสอร์ท กล่าวได้ว่า ณ 
ปัจจุบัน ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในรูปแบบรีสอร์ท ที่ให้ด า เนินกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมมากนักในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจอย่างจริงจัง เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน รีสอร์ทจะเน้น
พัฒนาในเชิงของร่างกายมากกว่า เช่น สปา การนวด และ โดยเฉพาะในเรื่องการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่ายังไม่ค่อยดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ท ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในสถานที่  
รีสอร์ทได้หันมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างจริงจัง เพราะ ณ ปัจจุบันกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
รูปแบบของสถานที่วัดจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่า แต่ทั้งนี้สถานที่วัดหรือสถานที่ทางศาสนานับว่า
มีข้อจ ากัด เช่น ไม่สามารถน าเสนอการให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลายกิจกรรม เนื่องจาก
บางกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะสมในการท าในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์  

2) จากข้อแรกที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงการอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในสถานที่รี
สอร์ทได้หันมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ใดๆก็ตาม กล่าวได้ว่า หากภาครัฐช่วยส่งเสริม โดยเฉพาะการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แก่
นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะช่ วยให้นักท่องเที่ยวที่ก าลังมองหา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ทเกิดการรับรู้ ซึ่งโดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากมีความสงบ มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม แต่ ณ 
ปัจจุบัน กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น กิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรม น้อยคนที่จะรู้จักว่า จีรัง เฮลธ์ วิล
เลจ รีสอร์ท มีการให้บริการกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงรับรู้หรือติดภาพลักษณ์เพียงว่า 
หากประสงค์ท ากิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมต้องไปในวัดเท่านั้น  

3) ในส่วนของการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด จากการลง
พ้ืนที่ภาคสนามของผู้วิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดหลายแห่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีศักยภาพ ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรม รวมถึงมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม เช่น ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก ในสถานที่รูปแบบวัดจะมีข้อจ ากัดกว่ารูปแบบรีสอร์ทในเรื่องของเงินทุน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
แหล่งเงินทุนหลักจะมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดความศรัทธาจึงมีการถวายปัจจัย 
โดยทั้งนี้ นักท่องเที่ยวหลายท่านจึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้วิจัยมองว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด
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และรีสอร์ท ล้วนมีจุดเด่นกันคนละแบบ เช่น นักท่องเที่ยวบางท่านหากมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อาจจะอยากมากในสถานที่วัดมากกว่า เนื่องจากเน้นในเรื่องของการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่
นักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะอยากไปในสถานที่รีสอร์ทมากกว่า ฉะนั้นหากประเทศไทยพัฒนาทั้งสอง
สถานที่ให้มีศักยภาพได้จะนับเป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้
เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น เกิดเงินสะพัดมากขึ้น 
 

5.4.6 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน 
จากผลงานวิจัยนี้ซึ่งพบว่า ณ ปัจจุบัน ภาคเอกชนในประเทศไทย เช่นบริษัททัวร์ยังไม่ค่อยได้

มีการน าเสนอการให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยว ที่ก าลังมองหาการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอยู่ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ ท าให้ผู้วิจัยอยากจะเสนอแนะต่อหน่วยงานภาคเอกชนดังต่อไปนี้ 

1) เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอย่างไร
ก็ตาม คนที่อยู่ในช่วงวัยบางกลุ่ม อาจจะสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเองได้ แต่คนที่อยู่ในช่วง
วัยบางกลุ่ม เช่น วัยสูงอายุ หากลูกหลาน ซึ่งติดภารกิจในการท างาน ไม่ว่างพาไป การเดินทางด้วย
ตัวเองอาจจะล าบาก อีกทั้งลูกหลาน ด้วยความเป็นห่วงจึงไม่อนุญาตให้ไปคนเดียว ฉะนั้น หากบริษัท
ทัวร์ ได้ช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกเพ่ือน าพา
นักท่องเที่ยววัยสูงอายุไปถึงปลายทาง รวมถึงช่วยดูแลตลอดการเดินทาง นอกจากจะเป็นช่องทางใหม่
ในการท ารายได้แล้ว การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวยังนับเป็นการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการ
ในระยะยาวจึงสามารถท ารายได้ได้ในระยะยาว เนื่องจาก ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นแล้วไม่ได้ท างาน 
จะมีแนวโน้มที่มีอาการของการคิดมาก ร าลึกถึงเรื่องอดีตและบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจที่
ฟุ้งซ่าน  

2) จากการที่การท่องเที่ยวรูปแบบใดๆจะสามารถพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพจะต้องอาศัยการ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการช่วยขับเคลื่อนและท้ังนี้ที่ส าคัญ หากภาคเอกชนช่วย
ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้อย่างมีศักยภาพ ยังนับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วงประเทศชาติใน
การลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวดังกล่าวจะช่วยฟ้ืนฟูให้จิตใจของคนเป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น  
 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาต่อในหัวข้อเดิม แต่เปลี่ยนบริบทพ้ืนที่ ในจังหวัดที่พอมี
ศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่น ภาคใต้ โดยเลือกจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการศึกษา เพ่ือน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างกับภาคเหนือ 
เช่น ในเรื่องของกิจกรรม เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
จังหวัดนั้นๆ ใน ณ ปัจจุบันที่มีอยู่และเจาะลึกไปในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เห็นศักยภาพความ
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หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแต่ละท่องเที่ยว หรือ เพ่ือให้เห็นศักยภาพในด้านอ่ืนๆ 
เช่นในเรื่องความพร้อมของบุคลากรที่ใหข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ การมีsประจ า รวมถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

2) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงเท่านั้น 
ในงานศึกษาครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาเจาะลึกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในประเด็นแรงจูงใจที่
เดินทางมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย เพ่ือที่จะได้สามารถน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ อาจจะมีการศึกษาในหัวข้อเดิม คือ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้สามารถน ามาเปรียบเทียบ มุมมองต่อศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างและความเหมือนระหว่าง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากบางประเด็นที่นักท่องเที่ยวมองเห็น
ว่ามีศักยภาพแล้ว ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะเห็นว่ายังไม่มีศักยภาพ อันจะท าให้สามารถ
น าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 

3) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้  ในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจะเจาะลึกไปในส่วนของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของสถานที่ในรูปแบบวัดและรีสอร์ท ฉะนั้น
ในงานศึกษาครั้งต่อไป อาจจะมีการศึกษาเจาะลึกนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
กิจกรรมย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมเรกิ กิจกรรมบ าบัดในห้องมืด ในประเด็นต่างๆ เช่น แรงจูงใจที่
อยากเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ที่ได้รับ เพ่ือจะได้ช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในประเทศไทย สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นความรู้ใหม่ๆให้แก่ประเทศ  

4) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการในสถานที่รีสอร์ท ผู้วิจัยอาจจะไม่ได้ มี
การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากนักในเรื่องความคิดเห็นหรือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่น ทางผู้ประกอบการต้องการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากขึ้น
หรือไม่ หรือ ณ ปัจจุบันยังมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ที่ท าให้ไม่สามารถพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงอาจน าประเด็นดังกล่าวไปศึกษาต่อได้ 
 

5.6 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

ส าหรับข้อจ ากัดงานวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 1) ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยว 2) ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณและ 3) ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
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ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 
1) เนื่องจากในสถานที่รีสอร์ทที่ได้จัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ได้มีการจัดเป็นรูปธรรมมาก 

กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดเป็นประจ าทุกวัน ฉะนั้น การที่จะสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวบางกิจกรรม เช่น โยคะ ไทชิหรือเรกิ จึงเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากทางรีสอร์ทไม่  
สามารถบอกถึงวันที่นักท่องเที่ยวจะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่วนบางรีสอร์ทที่มีการจัดเป็นประจ าทุกวัน 
มีการก าหนดเช่น วันจันทร์ จะมีคลาสกิจกรรมการท าโยคะ แต่ก็ไม่สามารถให้ค าตอบในเรื่องของการ
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการได้ เพราะบางวันมีเพียง 2-3 คน หรือบางวันไม่มี ซึ่งอย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ จึงไม่สามารถเสี่ยงต่อการเดินทางเก็บข้อมูล
จากความไม่แน่นอนได้ เพราะหากผู้วิจัยได้เดินทางไป แต่ในวันนั้นๆกลับไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ 
จะท าให้เป็นการสูญเสียงบประมาณและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ฉะนั้นจากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้
งานวิจัยชิ้นนี้ สามารถสอบถามความคิดเห็นได้เพียง นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มาท าเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม 

2) จากข้อแรกที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณที่มาท าเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งเหตุที่ผู้วิจั ยยังสามารถเก็บนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดังกล่าวภายในรีสอร์ทได้ เนื่องจาก หากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมในสถานที่รีสอร์ท ทางเว็ปไซด์
ของแหล่งท่องเที่ยวจะมีการลงรายละเอียดข้อมูลถึงวันที่จะมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อ
ผู้วิจัยทราบวันที่แน่ชัด จึงได้มีการโทรไปสอบถามรีสอร์ทอีกทีว่ามีนักท่องเที่ยวสมัครมาจ านวนเยอะ
หรือไม่ ซึ่งเมื่อผู้วิจัยทราบว่าพอที่จะมีนักท่องเที่ยวสมัครเข้ามา เมื่อถึงวันที่มีการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติธรรม ผู้วิจัยจึงได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะท าการเก็บข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมนับว่ามีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวอ่ืน นักท่องเที่ยวจะมีเข้าร่วม
กิจกรรม โดยส่วนใหญ่ต้องมีการปิดวาจา ห้ามพูดคุย ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์ได้เพียงไม่กี่คนในเวลา
สั้นๆ ในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและบางส่วนผู้วิจัยได้มีการขอเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือที่ จะสัมภาษณ์ใน
ภายหลัง ซึ่งบางท่านสะดวกที่จะให้แต่บางท่านไม่สะดวกที่จะให้ ส่วนหากเป็นช่วงหลังกิจกรรม 
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะค่อนข้างเหนื่อยจากการท ากิจกรรมแล้วจึงไม่สะดวกให้ข้อมูล เนื่องจาก
กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวไว้ในบทที่สี่ นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องท ากิจกรรมอย่างต่ า 3 วัน  

3) ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมในสถานที่วัด กล่าวได้ว่า ใน
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอาจจะไม่สามารถถามทุกค าถามได้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ผู้วิจัยจึงต้องเน้น
สอบถามในจ านวนที่มาก เนื่องจาก ตามที่กล่าวข้างต้น นักท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ในช่วงระหว่าง
ท ากิจกรรมจะไม่สามารถคุยได้ ฉะนั้นบางวัดที่ไม่ได้มีการเตรียมนักท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมให้ผู้วิจัย
ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยช่วงที่นักท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ออกมาซื้อของในช่วงเวลาสั้นๆ 
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ส่วนบางวัดที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมในการท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมด้วย แม้ทางวัด
จะมีการแจ้งนักท่องเที่ยวว่าขอความร่วมมือในการช่วยให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัยในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงวันแรกและตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามมารยาทคือจะไม่สามารถส่งเสียงในการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ฉะนั้นผู้วิจัยจึง
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สามารถสัมภาษณ์ได้วันสุดท้าย หลังจากท่ีการท ากิจกรรมได้เสร็จสิ้น แต่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มจะต้อง
รีบกลับเพราะมีรถมารอรับ  

 
ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต

วิญญาณในสถานที่รีสอร์ทเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น
การผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด พนักงานต้อนรับ ซึ่งอย่างไรก็ตาม 
บางรีสอร์ทนับว่ามีฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่พอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ แต่
บางรีสอร์ทไม่มี ผู้ให้ข้อมูลได้คืออาจารย์ที่ให้การฝึกสอน แต่ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้คุยกับอาจารย์
โดยตรง จึงได้มีการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับหรือพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งประจ าอยู่ศูนย์บริการ
ภายในรีสอร์ท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพนักงานที่อยู่ประจ าศูนย์บริการค่อนข้างไม่ได้มีความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีละเอียด จึงสามารถให้ข้อมูลได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น 

ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต 
ในการวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ได้มี การเก็บข้อมูลด้ วยวิธีการสั งเกตโดยตรง (Participant 

Observation) ในประเภทของการเข้าไปร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจาก บางประเด็นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณนั้นๆ ไม่สามารถอธิบายหรือให้ค าตอบได้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ทและวัด เพ่ือที่จะท าการสังเกตการณ์ในประเด็นต่างๆ แต่
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเชิงการปฏิบัติธรรม นับเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของ
สมาธิเป็นส าคัญ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงจะไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ 
เพราะหากจดบันทึก อาจจะเกิดเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไปรบกวนสมาธิของผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นผู้วิจัย
จงึต้องจ าประเด็นที่ตนเองต้องการทราบไว้และคอยสังเกตการณ์ผ่านสายตาอย่างเงียบๆ และเมื่อเสร็จ
สิ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมถึงจะต้องรีบจดบันทึกข้อมูลไว้ ซึ่งผลเสียของการที่ผู้วิจัยไม่สามารถจด
บันทึกได้ทันที คือ การที่บางประเด็นข้อมูลที่เก็บได้มีความละเอียดของเนื้อหาน้อยลง เพราะเนื้อหา
บางส่วนมีการลืมไปบ้าง เนื่องจากท้ังนี้ บางสถานที่ที่ผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยต้องเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน  7 วัน โดยระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 7 วัน  ห้ามขีดเขียน หรือจดบันทึกสิ่งต่างๆ  

ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่าย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา ผู้วิจัยจึงไม่สามารถสัมภาษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือนักท่องเที่ยวในจ านวนที่มากกว่านี้ได้ เนื่องจากผู้วิจัยจะต้องรีบถอด  
เทปการสัมภาษณ์และเขียนงานวิจัยให้เสร็จทันก าหนด รวมถึงหากต้องมีการลงพ้ืนที่อีก งบประมาณ
อาจไม่เพียงพอ  
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5.7 บทสรุปส่งท้าย 

งานวิจัยเรื่อง“ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 1) เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4) เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ที่ท างานในลักษณะประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวยังมีค่อนข้างน้อย จึง
ท าให้ต้องจัดเตรียมผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ส่วน สิ่ง
ดึงดูดใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 1) ในเรื่องสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใหม่ทั้ง
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ศักยภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบันนับว่ามีความเหมาะสมแก่
การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) ในเรื่องความเป็นที่รู้จักและชื่อเสียง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัด นับว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า เช่น ในเรื่องชื่อเสียง
ของผู้น าเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอน หรือชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลของแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่
แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทยังไม่ค่อยมีศักยภาพในเรื่องความเป็นที่รู้จักและชื่อเสียง 
 3) ในเรื่องการน าเสนอการให้บริการ กล่าวได้ว่า ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดจะมี
ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถน าเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลากหลายกิจกรรม ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ท เมื่อพิจารณาภาพรวมของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีความหลากหลาย
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ แต่เมื่อพิจารณาเจาะจงแต่ละรีสอร์ท พบว่า มีเพียงรีสอร์ทไม่กี่แห่งที่ให้
การน าเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย 4) ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก 
โดยไม่ได้รู้มาจากเว็ปไซด์หรือเฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง
แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดนับว่ามีศักยภาพ เพราะนักท่องเที่ยวที่มาได้รับการบอกเล่าในทาง
ที่ดีและช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น เว็ปไซด์หรือเฟซบุ๊ กมีการให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ชัดเจนและตรงกับความเป็นจริง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่
รูปแบบรีสอร์ท นับว่ายังไม่ค่อยมีศักยภาพ เนื่องจากแม้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับการบอกเล่าในทางที่ดี 
แต่ช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น เว็ปไซด์หรือเฟซบุ๊กมีการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่าไม่ค่อยชัดเจนและไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงท าให้นักท่องเที่ยวยังมา
น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด  
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ส่วนในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ห้องพัก 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดนับว่ามีห้องพักไม่เพียงพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 2) อาหารและเครื่องดื่ม ณ ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและ 
รีสอร์ทนับว่ามีการจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสม 3) โรงอาหารหรือห้องอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งควรมีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดย
พบว่า จาก 5 วัด มี 2 วัดที่ขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน สถานที่วัดนับว่ามีความพร้อม ขณะที่
สถานที่รีสอร์ทนับว่ายังไม่มีความพร้อม 5) ที่จอดรถ นับว่าโดยภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่
รูปแบบวัดและรีสอร์ทนับว่ามีที่จอดรถซึ่งเพียงพอ 6) สถานที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรม กล่าวได้ว่า 
ภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทนับว่ามีความเหมาะสม 7) เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว นับว่ามีศักยภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่
อันตรายรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสุดท้ายในเรื่องการบริหารจัดการ
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ณ 
ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ค่อยได้มีการร่ วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
ในลักษณะของการศึกษาให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบสถานที่วัดและรีสอร์ท ยังไม่ค่อยมี
ผู้ศึกษา ฉะนั้นศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจะเป็น
ประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่  1) ประโยชน์ด้านวิชาการ 2) ประโยชน์ด้านการศึกษา  
3) ประโยชน์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท 4) ประโยชน์ส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่วัด 5) ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 6) ประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งสามารถน าข้อแนะน าหรือแนวทางการพัฒนารวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัย
ได้เสนอในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้รวมถึงผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สามารถน าข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปไปพิจารณาในการท าวิจัยได้  
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แบบสัมภาษณ์ฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ 

แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการ
จัดการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 5 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (จ านวน 4 ข้อ) 

ตอนที่ 2 เรื่องเก่ียวกับผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (จ านวน 7 ข้อ) 

ตอนที่ 3 เรื่องเก่ียวกับสิ่งดึงดูดใจ (จ านวน 13 ข้อ) 

ตอนที่ 4 เรื่องเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก (จ านวน 14 ข้อ) 

ตอนที่ 5 เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(จ านวน 7 ข้อ) 
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แบบสัมภาษณ์ฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ 

แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เพศ……………………………………………………………3. อายุ…………………………………………………………… 

4. ต าแหน่ง…………………………………………………………… 

 

ตอนที2่ ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 

ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
1. มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะท างานประจ าภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 
2. มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณท่ีสอนภายในแหล่งท่องเที่ยวกี่คน 
3. มีผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากภายนอกมาสอนภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 
4. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากภายนอกมาสอนภายในแหล่งท่องเที่ยวกี่คน 
5. เหตุใดแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทส่วนใหญ่จึงไม่มีผู้น าทางด้านการท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะท างานประจ าในการสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
คุณสมบัติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
6. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จะสามารถให้การฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอน 
7. ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอนเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ 
 
ตอนที3่ สิ่งดึงดูดใจ 
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ 
1. คุณคิดว่าบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสมแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไร
บ้าง 
2. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การ
ท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง 



 243 

3. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาความสงบเพื่อให้เอื้อแก่การท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
4. คุณคิดว่าสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยหรือไม่ 
5. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 
ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 
6. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงหรือเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างเก่ียวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
7. ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประมาณกี่คน  
การน าเสนอการให้บริการ 
ความหลากหลายของกิจกรรม 
8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีอะไรบ้าง 
การน าเสนอคอร์ส 
9. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะการน าเสนอคอร์สในส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง 
นักท่องเที่ยวสามารถจัดคอร์สได้เองหรือไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่ง
ท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
10. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งแรกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่ ากี่วัน 
(ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
11. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการน าเสนอการให้บริการทั้งในลักษณะแบบคอร์สและไม่เป็นแบบ 
คอร์สหรือไม่ อย่างไร (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ท) 
ราคา 
12. ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ มีอัตราเท่าไหร่ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
13. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านช่องทางไหนบ้าง 
ตอนที4่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่พัก 
1. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวกี่ห้อง 
2. ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง  
3. คุณคิดว่าห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวมีความเพียงพอหรือไม่  
4. คุณมีการวางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพ่ิมเติมในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่  
อาหารและเครื่องดื่ม 
5. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมอาหารลักษณะใดให้แก่นักท่องเที่ยว (เช่น อาหารมังสวิรั ติ 
อาหารเจ อาหารทั่วไป)  
6. คุณคิดว่าทางแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมน้ าดื่มที่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
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โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร 
7. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนโรงอาหารหรือห้องอาหารจ านวนกี่โรงหรือกี่ห้อง (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะ
ในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
8. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งแยกโรงอาหารหรือห้องอาหารระหว่างเพศชายและหญิงหรือไม่ (ใช้
สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
9. คุณคิดว่าจ านวนหรือขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
(ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
10. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งแยกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวระหว่างเพศชายและหญิงหรือไม่ (ใช้
สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด) 
11. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยวมีช่วงวันและ
เวลาเปิดท าการอย่างไรบ้าง 
12. คุณคิดว่าทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่
สนใจกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร  
ที่จอดรถ 
13. คุณคิดว่าทางแหล่งท่องเที่ยวมีที่จอดรถที่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
สถานที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรม 
14. คุณคิดว่าสถานที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
ตอนที5่ การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภาครัฐ 
1. ในช่วงที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 
2. คุณต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 
ภาคเอกชน 
3. ที่ผ่านมาทางแหล่งท่องเที่ยวได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
หรือไม ่
4. คุณต้องการให้ภาคเอกชนส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 
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ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 
5.ที่ผ่านทางแหล่งท่องเที่ยวได้มีความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณหรือไม่ 
 
ความร่วมมือระหว่างชุมชน 
6. ทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นอย่างไรบ้าง 
7. ที่ผ่านมาชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณบ้างหรือไม่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 246 

แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 

แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (จ านวน 5 ข้อ) 

ตอนที่ 2 เรื่องเก่ียวกับสิ่งดึงดูดใจ (จ านวน 10 ข้อ) 

ตอนที ่3 เรื่องเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวก (จ านวน 3 ข้อ) 

ตอนที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(จ านวน 3 ข้อ) 
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แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 

แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.เพศ…………. 2. อายุ…………..3.ระดับการศึกษา……………………4. อาชีพ……………………………………. 
5. ถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน…………………… 
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ 
1. บรรยากาศที่คุณประสงค์ในการเลือกมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเป็นอย่างไร 
2. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมามีบรรยากาศที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
3. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมามีความปลอดภัยหรือไม่ 
ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 
4. คุณรับรู้ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมาท ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแง่ไหนบ้าง 
การน าเสนอการให้บริการ 
ความหลากหลายของกิจกรรม 
5. คุณต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีการน าเสนอการให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความ
หลากหลายหรือไม่ อย่างไร 
การน าเสนอคอร์ส 
6. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณไปเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมในการน าเสนอ
ระยะเวลาของคอร์สหรือไม่ อย่างไร (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการ
เปิดให้บริการทุกวันในเชิงปฏิบัติธรรม) 
ราคา 
7. คุณคิดว่าการน าเสนอราคากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
8. คุณมีแรงจูงใจอะไรที่ท าให้ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 
ประสบการณ์หรือสิ่งท่ีนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
9. คุณได้รับประสบการณ์หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไรบ้าง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. คุณรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการมาแหล่งท่องเที่ยวจากช่องทางไหน 
ตอนที3่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ห้องพัก 
1. คุณรู้สึกพึงพอใจในเรื่องห้องพักหรือไม่ อย่างไร 
อาหารและเครื่องดื่ม 
2. คุณประสงค์ให้แหล่งท่องเที่ยวจัดเตรียมอาหารลักษณะไหน (เช่น อาหารทั่วไป อาหารมังสวิรัติ) 
เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
1. คุณคิดว่าเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางหรือไม่ อย่างไร 
 
ตอนที4่ การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภาครัฐ 
1. คุณอยากให้ภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร 
2. คุณต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร 
ภาคเอกชน 
3. คุณต้องการให้บริษัททัวร์จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสังเกต 
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แบบสังเกต 

แบบสังเกตเพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

หัวข้อและข้อถามในการสังเกต ผลการสังเกต 

ศักยภาพของสิ่งดึงดูดใจ  
1) กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ของการท า
สมาธิในสถานท่ีวัดและรีสอร์ท มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

- กิจกรรมเชิงจิตวญิญาณที่จัดขึ้นโดยสถานท่ีวัดจะมเีพียง 
การปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวพุทธเท่าน้ัน  
- ขณะที่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทีจ่ัดขึ้นโดยสถานท่ีรสีอร์ท
จะมีความหลากหลายมากกว่า เชน่ ในการท าสมาธิ จะแบ่ง
ออกเป็น 1) การท าสมาธิเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นแนวฤาษี ของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งจะเป็นการท าสมาธิที่ไม่เคร่งครดัเหมือน
การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นแนวทางของ
พุทธ 2) การปฏิบัติธรรมหรือน่ังสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐาน แต่ทั้งนี้การฝึกอาจมีความเคร่งครัดน้อยกว่า การ
ฝึกในสถานท่ีวัด 3) การท าเนสัชชิก ซึ่งทางรีสอร์ทมีแพลน
ว่าจะท าในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในช้ันเรียนของการปฏบิัติธรรม 
เจ้าของรีสอร์ทได้มีการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวโนม้
ความสนใจของผู้คน เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงคอร์สการ
เปิดหรือไม่เปดิของกิจกรรมเนสัชชิก  

2) กิจกรรมการปฏิบัติธรรมในสถานท่ีวัดและรสีอร์ทมี
การปฏิบัติทีม่ีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

- ความเหมือนของสถานท่ีวัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดกิจกรรมการปฏิบตัิธรรม กล่าวได้ว่า กิจกรรมหลัก
ของการปฏิบัติธรรม จะประกอบด้วย 1) การไหว้พระสวด
มนต์ 2) การฟังธรรม 3) การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐาน  
4) การเดินจงกลม 
- ขณะที่ส่วนท่ีแตกต่างคือ ในสถานท่ีวัด จะมีกิจกรรมการ
สอบถามอารมณ์ ขณะที่ในสถานท่ีรีสอร์ทไม่มี นอกจากนี้ 
กิจกรรมโยคะวิถีพุทธ กล่าวได้ว่า ในสถานท่ีรีสอร์ทนับว่ามี 
ขณะที่สถานท่ีวัดไมม่ ี

3) ความแตกต่างในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบตัิ
ธรรมระหว่างวัดและรสีอร์ท 

- ในสถานท่ีวัดจะมีความเคร่งครัดในบางเรื่องมากกว่า เช่น 
ในการรับประทานอาหารต้องยึดหลักศีล 8  โดยสามารถ
รับประทานอาหารได้เพียง 2 มื้อเท่าน้ัน ซึ่งอย่างไรก็ตาม 
แม้ทางสถานท่ีรีสอร์ทจะยดึหลักศลี 8 เช่นกัน แต่จะมีการ
อนุโลมใหส้ามารถรับประทานอาหาร 3 มื้อได้ กรณีที่
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นักท่องเที่ยวบางคนไม่สามารถรบัประทานอาหารเพียง 2 
มื้อได ้
- การนั่งสมาธิและการเดินจงกลม หากฝึกในสถานท่ีรสีอร์ท 
จะฝึกโดยมผีู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณควบคมุในการคอย
พากเสียงอยู่ตลอด ขณะที่หากฝึกในสถานท่ีวัด ส่วนใหญ่
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวญิญาณจะบอกวิธีการฝึกในคาบแรก 
ส่วนคาบถัดไป จะให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมฝึกเอง เพราะมองว่า 
หากคอยพากเสยีงอยู่ตลอด จะเปน็การรบกวนสมาธิของผู้
ปฏิบัต ิ

4) กิจกรรมย่อยของการปฏบิัติธรรม เช่น การสอบถาม
อารมณห์รือโยคะวิถีพุทธคืออะไร 

- กิจกรรมการสอบถามอารมณ์ นับเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้เปดิโอกาสซักถามต่อผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เกี่ยวกับผลการนั่งสมาธิ เนื่องจาก 
บางคนประสบปัญหาจากการเจ็บปวด หรือได้ยินเสียง
แปลกๆ หรือรู้สึกว่ามีอะไรมาเลื้อยอยู่ที่ขา ฉะนั้นเมื่อผู้ให้
ปฏิบัติธรรม ได้เล่าถึงปัญหาหรือขอ้สงสัยต่างๆ ผู้น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะช่วยแนะน าแนวทางต่างๆให้ เพื่อ
น าไปสู่หนทางการปฏิบตัิที่ดีขึ้น  
ซึ่งอย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวในสถานท่ีวัดบางแห่งนับว่า
มีสถานท่ีค่อนข้างใหญ่ ฉะนั้น สถานท่ีในการสอบถาม
อารมณ์ จึงจะมีหลายห้อง และผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความเป็น
ส่วนตัวในการรายงานผลหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ท่ีไม่
ต้องการให้บุคคลอื่นรู้ แต่ทั้งนี้ สถานท่ีวัดบางแห่งนับว่ามี
ข้อจ ากัดทางสถานท่ี มีห้องสอบถามอารมณ์เพียงห้องเดยีว 
ฉะนั้นจึงต้องซักถามข้อสงสัยต่างๆกับผู้คนในหมู่มาก  
- โยคะวิถีพุทธ นับเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิแบบหนึ่ง โดยวิธี
ฝึกคือให้ยืนและบริหารท่าทางต่างๆ โดยเอาหัวข้ึน เพื่อ
หายใจเข้า และเอาหัวลงหรือก้มหน้าลงเพื่อหายใจออก 
รวมถึงก้มหลัง ยึดตัว ซึ่งอย่างไรกต็ามผู้ปฏิบัติธรรมส่วน
ใหญ่นับว่าช่ืนชอบกิจกรรมดังกล่าว เพราะจากการเดินจง
กลม น่ังสมาธิ ท าให้เกร็งอยู่ท่าเดยีว ซึ่งอาจจะเกิดอาการ
ปวดเมื่อย แตเ่มื่อมีกิจกรรมโยคะวิถีพุทธเข้ามา นอกจากจะ
ช่วยลดการปวดเมื่อยได้ ยังท ารูส้ึกตื่นตัว ไม่ง่วงนอน ได้
เคลื่อนไหว ส่งผลท าให้มีสุขภาพกายและใจที่ด ี

5) เป้าหมายของการปฏิบตัิธรรมคอือะไร - เป้าหมายสูงสุด คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ซึ่งการ
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ปฏิบัติธรรมจะช่วยให้มีสติ สมาธิ น าไปสู่การผ่อนคลายและ
ท าให้หาทางออกให้กับชีวิตได้ 

6) การคิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารว่มปฏิบัติธรรมใน
สถานท่ีวัดและรสีอร์ทมีความเหมอืนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

- มีความเหมือนกัน โดยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะ
สถานท่ีรูปแบบรสีอร์ทและวัด โดยปกติจะไม่มีการเสีย
ค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถบรจิาคได้ตามก าลัง
ความศรัทธา รวมถึงสามารถน าเอาเครื่องดื่ม เช่น ไมโล โอ
วันตินท่ีเป็นซองมาบริจาค เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
คอร์สถัดไป ได้ใช้  

7) นอกจากกิจกรรมการปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณอื่นๆ ที่ไมเ่สียค่าใช้จ่ายอกีหรือไม่ 

- มี กิจกรรมการท าเนสัชชิก นับเป็นอีกกิจกรรมทีไ่ม่มีการ
เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถบริจาคไดต้าม
ก าลังความศรัทธา 

8) การท าสมาธิเบื้องต้น แนวฤษี ของประเทศอินเดีย 

กับ การนั่งสมาธิแบบวิปสัสนากรรมฐานตามแนวพุทธ

มีวิธีการฝึกท่ีแตกต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 
 
9) การน าเสนอคอรส์กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมระหว่าง
สถานท่ีรูปแบบวัดกับรีสอร์ทมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

- การฝึกท าสมาธิเบื้องต้น จะท าสมาธิด้วยท่านอน และนั่ง 
ซึ่งผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะเปิดเพลงแนวอินเดีย 
พร้อมคอยพากเสียงให้ท าท่าทางต่างๆ ซึ่งการฝึกจะมีความ
สบายกวา่ เพราะจะได้นั่งท าสมาธไิม่นานมาก ขณะที่การท า
สมาธิแบบวิปสัสนากรรมฐาน จะเป็นการฝึกท่ีจริงจังกว่า 
โดยต้องท าสมาธิด้วยท่านั่งเพียงเท่านั้นและเป็นเวลานาน 
อย่างต่ า 30 นาที จนถึง 1 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ
สถานท่ี 
สถานท่ีรูปแบบวัด เนื่องจากวดัส่วนใหญ่จะมีการให้บริการ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมทุกวัน ฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึง
สามารถจัดคอรส์หรือเลือกจ านวนวันท่ีประสงค์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเองได้ ขณะทีร่ีสอร์ท เนื่องจากกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติธรรมไม่ได้เปดิให้บริการทุกวัน แต่เปิดเป็นช่วงๆ
เท่านั้น โดยในแตล่ะช่วงที่เปิด ทางรีสอร์ทจะมีการระบุ
จ านวนวันในการฝึกท่ีชัดเจน นักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถ
เลือกจ านวนวันท่ีประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเองได ้

ศักยภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก  
1) ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในสถานท่ีวัดและรสีอร์ทมีความพร้อมหรือไม่ 

- ในสถานท่ีรูปแบบวัดจะมีความพร้อมมากกว่า เนื่องจาก
เมื่อติดต่อสอบถามข้อมลูเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้
ที่ประจ าอยู่ในศูนย์บริการจะสามารถให้ค าตอบและอธิบาย
ได้ ขณะที่ในสถานท่ีรูปแบบรีสอรท์ จะตรงกันข้าม 
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