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การวิจั ย เรื่องนี้ มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่ อสอบถามความคิดเห็ น เกี่ยวกับ เรื่องผู้ นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
อานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งมีการใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ โดยเป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม แรก
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของ
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท จานวน 15 คน กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สานักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน
และกลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
ส่วนของสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 23 คน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มีการใช้
วิธีสังเกตในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาจานวน
12 แห่ง สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งผู้ น ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ จั งหวั ด
เชียงใหม่ พบว่า ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ยัง
ไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่มจากสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงในแต่ละรีสอร์ทยังมี
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประมาณ1-2 คน ซึ่งน้อยมาก ทาให้หากผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก
และนักท่องเที่ยวต้องการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ รีสอร์ทต้องสูญเสียโอกาสในการได้รายได้ ในขณะที่
สถานที่รูปแบบวัด แต่ละวัดนับว่ามีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่

ข
นักท่องเที่ยวที่น้อยเช่นกัน ทาให้หากนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้น จะไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทั่วถึง
ส่วนผลการศึกษาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 ประเด็ น 1) สภาพแวดล้ อ ม พบว่ า โดยรวมแต่ ล ะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ส ภาพแวดล้ อ มในเรื่อ งของ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างเห็นว่ามีความปลอดภัยในการ
มา 2) ความเป็ น ที่รู้จั กและชื่อเสี ย ง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณในสถานที่รูปแบบวัดจะมี
ชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท 3) การนาเสนอการให้บริการ
พบว่า หากเป็ น สถานที่ รูป แบบวัด จะมีข้อ จากัดที่ ไม่ส ามารถนาเสนอการให้ บ ริก ารที่ ห ลากหลายได้
ขณะที่ ส ถานที่ รู ป แบบรี ส อร์ ท ภาพรวมของจั งหวัด เชี ยงใหม่ นั บ ว่ามี กิ จ กรรมที่ เกี่ย วข้ อ งกับ เชิ งจิ ต
วิญ ญาณที่ ห ลากหลาย แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ล ะรีส อร์ท กล่ าวได้ว่า ณ ปั จจุ บั น แต่ ล ะรีส อร์ท ยั งคงมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ยังไม่หลากหลายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด เบื้องต้นนับมีช่องทางการประชาสั มพันธ์ที่ให้ข้อมูล
ครบถ้วนผ่านทางเว็ปไซด์เป็นหลักรวมถึงเฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว และที่สาคัญนักท่องเที่ยวที่เคยมามี
การนาไปบอกเล่ าปากต่อปากในทางที่ดีให้ กับบุคคลที่สาม ขณะที่แหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ทยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยดี เนื่องจากช่องทางข่าวสารของรีสอร์ท แต่ละ
แห่งนับว่ายังไม่พร้อม เช่น ไม่ได้มีการใส่รายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน
ส าหรั บ ผลการศึ ก ษาสิ่ ง อ านวยความสะดวกของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น 1) ห้องพัก พบว่า ศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยสามารถพิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจากสถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่
เข้ามายังรีสอร์ทเพื่อมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อย ซึ่งทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างมีความพึง
พอใจในเรื่องที่พัก แต่ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวนับว่าไม่เพียงพอ 2) อาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม พบว่า ทางแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณได้ มี ก ารจั ด เตรีย มอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพซึ่ ง
ตอบสนองความต้องการของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี 3) โรงอาหารหรือห้ องรับประทาน
อาหาร พบว่า เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด จะมีการให้บริการกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ คือ การปฏิบัติธรรมเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จาเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่า3
วัน ฉะนั้น โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหารจึงมีความสาคัญ ซึ่งทางวัดส่วนใหญ่นับว่ามีขนาดของ
โรงอาหารที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พบว่า หากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนับว่ามีความพร้อม เนื่องจาก มีบุคลากรที่
มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณซึ่งสามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ ขณะที่สถานที่รูปแบบรี
สอร์ทนับว่าตรงกันข้าม 5) ที่จอดรถ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่นับว่ามีที่จอดรถที่
เพียงพอ 6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่นับว่ามีสถานที่ใช้ทา

ค
กิจ กรรมที่ เหมาะสมแก่ก ารท ากิจ กรรมเชิ งจิต วิญ ญาณ และ 7) เส้ น ทางการเข้าถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
พบว่า ทุกแหล่งท่องเที่ยวนั บว่ามีศักยภาพในเรื่องเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่อันตรายรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว
ส่วนผลการศึกษาสุดท้าย การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจังหวัดเชียงใหม่
ณ ปัจจุบั นยังไม่ได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการพัฒ นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ ง
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

จ
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.

ฉ
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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บทที่ 1
บทนา
การศึ กษาเรื่องศั กยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งจิตวิญ ญาณ กรณี ศึกษาจังหวัด
เชี ย งใหม่ ในบทที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง หั ว ข้ อ ต่ า งๆออกเป็ น ข้ อ ย่ อ ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1.1 ที่ ม าและ
ความสาคัญของปัญหา ซึ่งจะกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รวมถึงงานวิจัยด้าน
การท่ องเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณที่ ผ่ านมา หลั งจากนั้ น จะเข้ าสู่ หั ว ข้ อ 1.2 ท าไมต้ อ งศึ กษาเรื่อ งการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 1.3 จุดประสงค์ของการศึกษา 1.4 ขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประชากรพื้นที่และเวลา 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแบ่งออกเป็นเชิง
วิช าการและเชิ งปฏิ บั ติ ก าร 1.6 นิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ ซึ่ งเป็ น การให้ ค วามหมายของค าที่ ส าคั ญ ใน
การศึกษาครั้งนี้และสุดท้าย 1.7 บทสรุป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)ที่ประเทศทั่วโลกมุ่งสู่การพัฒ นา ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ประเทศทั่วโลกจะเต็มไปด้วยความเจริญที่เพิ่มขึ้น ภาพรวมของ
ประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโต แต่ขณะเดียวกัน ผู้คนกลับต้องเผชิญการแข่งขันในการทางานอย่างสูง
ความมีน้าจิตน้าใจไมตรีของผู้คนดังเช่นสังคมสมัยอดีตจึงเริ่มห่างหาย ความมีศีลธรรมได้ถูกมองข้าม
ชีวิตของผู้คนจึงเต็มไปด้วยความเครียด ทั้งในเรื่องของการทางานและความวุ่นวายในการใช้ชีวิต ทา
ให้สภาพจิตใจเริ่มแย่ลง (E. H. Cohen, 2006) รวมถึงสภาพทางกายเริ่มเสื่อมโทรมอันมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ความเมื่อยล้ าในการทางานอย่างหนัก ฉะนั้น ผู้คนยุคใหม่จึงเริ่มแสวงหาทางออกให้
ตนเองในการฟื้นฟูสภาพทางกายและใจของตน ด้วยการไปท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาวะ (Wellness Tourism) (Wray, Laing, & Voigt, 2010) ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่และการ
เคลื่อนไหวใหม่ (New Age Movement) ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งพัฒนาตนเอง (Sutton &
House, 2003)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ (Wellness Tourism) ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาจึ งเป็ น การท่ อ งเที่ ย ว
รูป แบบใหม่ที่มีแนวโน้ มในการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีมูล ค่าทางการตลาดสู งถึง 1.3 ล้ านล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 1.8 ของ GDP โลก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนับว่ามีการใช้จ่ายต่อ 1
ทริปการเดินทางเฉลี่ยประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นถึงร้อยละ
30 รวมถึงแนวโน้มอนาคตจะมีการเดินทางมาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้มากขึ้น (ชีวา
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ศรม, 2557) ดังนั้นภาคส่วนต่างๆทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ของทั่วโลก จึงไม่อาจมองข้ามได้ รวมถึง
ประเทศไทยจึงควรฉกฉวยโอกาสเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในการนารายได้เข้าสู่ประเทศ
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) กล่าวได้ว่า สามารถแบ่งเป็น 3
ประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวสุขภาวะด้านการบริการด้านความงามและสปา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง
สปา การนวดในแบบต่างๆ เช่น การนวดแพทย์แผนไทย 2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ รีสอร์ทหรือโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่มีบรรยากาศที่ ดี เช่น ชายหาด ภูเขา อันทาให้
นักท่องเที่ยวที่ไปรู้สึกเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย และ 3) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
มุ่งเน้นในการฟื้นฟูจิตวิญญาณ กิจกรรมหลักจึงเน้นในเรื่องของจิตใจ เช่น การทาสมาธิ วิปัสสนา และ
อาจมีกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับโภชนาการทางด้านอาหาร กิจกรรมแอโรบิค ในการ
ช่ ว ยให้ มี ส มรรถะภาพทางร่ างกายที่ ดี ไว้ บ ริ ก าร (Voigt, Howat, & Brown, 2010; Wray et al.,
2010)
โดยทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2 รูปแบบแรก ถือเป็นที่รู้จักกันอย่างดี โดยเฉพาะการ
ท่ อ งเที่ ย วในเรื่ อ งของสปาและการนวดแผนไทยในประเทศไทย เนื่ อ งจากนั บ ตั้ งแต่ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บที่ 9 มาจนถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ภาครัฐได้ให้การส่งเสริม มาโดยตลอด จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจาก
นักท่องเที่ยว ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อาจยังไม่ค่อยคุ้นหูหรือได้ยินการท่องเที่ยวใน
รูปแบบดังกล่าวในเมืองไทยมากนัก เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นรูปแบบที่ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ในปี
พ.ศ. 2556 ซึ่งได้มีการจัดประชุมในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่
เมืองนิ น ห์ บิ่ งห์ (Ninh Binh) ในประเทศเวียดนาม (Børø, 2015; Cheer, Belhassen, & Kujawa,
2017) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงนับว่าเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะการรับรู้คาว่า “การท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ” ในทั่วโลกหรือกระทั่งประเทศไทย หลายคนจึงมักสับสนหรือเข้าใจผิดว่า เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเดียวกับ “การท่องเที่ยวเชิงศาสนา” (Fedorova, 2016)
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) แม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่กล่าวได้ว่า
อนาคตข้ า งหน้ าจะมี บ ทบาทส าคั ญ อย่ างมากและมี ก ารคาดการณ์ ว่าตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Fedorova, 2016) เพราะดังที่เกริ่นก่อนหน้านี้ ชีวิตของผู้คน
เต็มไปด้วยความวุ่นวาย รวมถึง kathleen Jones ได้กล่าวว่า สุขภาพจิตของมนุษย์เริ่มมีการเสื่อมลง
เรื่อยๆ (Jones, 1993) การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จึงได้เกิดใหม่เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มี
พฤติกรรมในการแสวงหาสถานที่อันช่วยบรรลุจิตวิญญาณของตน ในการค้นหาความหมายของชีวิต
คลายเครี ย ด สามารถท าให้ ตนรู้ จั ก วิธีก ารจั ด การตนเองได้ ในทางที่ ดี ขึ้น (Heelas, Woodhead,
Seel, Tusting, & Szerszynski, 2005; Norman, 2011b) ซึ่งอย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนอกจากจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การช่วยสร้างงานให้คนในชาตินามาสู่การลดการว่างงานและยากจนดังเช่น
การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า หากสามารถพัฒ นารูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวอย่าง
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เหมาะสม จะถือเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์มีคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่าง
มาก เพราะช่วยแก้ปัญหาสังคม ณ ปัจจุบัน ในการที่มีสภาพจิตใจย่าแย่ลง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ นอกจากจะช่วยเยี่ยวยาสภาพจิตใจและร่างกาย อันทาให้ผู้คนในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข (Cheer et al., 2017) ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการต้อง
จ่ายยาที่ แพงเพื่อรักษาสภาพจิตใจที่ย่าแย่ (Somasundram, 2011)รวมถึงการท่องเที่ ยวรูปแบบ
ดังกล่าวนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแก่คนในชุมชนหรือผู้อาศัยอยู่บริเวณ
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และนับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ซึ่งจะช่วยลดปั ญหาการตาย การ
เกิดอุบัติเหตุ ในเทศกาลสาคัญเช่น สงกรานต์ ปีใหม่ที่ผู้คนมักมีการเฉลิมฉลองด้วยการเต้น ดื่มสุรา
หันมาเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่นในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมในสถานที่วัด (Lengyel,
2016) และท้ายที่สุดยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
รูป แบบการท่องเที่ย วที่เน้ น สร้างความเติบโตในการนารายได้สู่ป ระเทศชาติควบคู่กับความยั่งยืน
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Aggarwal, Guglani, & Goel, 2008)
ฉะนั้ นในช่วงเร็วๆนี้ ห ลายประเทศ เช่น ประเทศศรีลั งกา จึงพยายามให้ ความส าคัญ ในการ
พัฒ นาสถานที่ ท่องเที่ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณให้ มีความพร้อม เพื่ อรองรับ นักท่องเที่ ยวกลุ่ มดังกล่ าว ที่
ประสงค์จะเดินทางมาทากิจกรรมนั่งสมาธิ โยคะ ส่วนประเทศอินเดีย ได้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เป็น ส่วนส าคัญ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นกัน (Chinthaka &
Senarathna, 2012)
ในส่วนของวิชาการ กล่าวได้ว่า ในการศึกษาการท่ องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ยังคงเป็นเรื่องใหม่
แต่ในช่ว งไม่กี่ปี ที่ ผ่ านมาการท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ ถือเป็ น เรื่องที่ นั กวิช าการทั่ ว โลกได้เริ่ม ให้
ความสาคัญเพิ่มขึ้น (Bhrigu Kumar Nath, 2017)
ทั้งนี้ จากการที่ผู้ วิจัย ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ย วเชิงจิตวิญ ญาณที่ผ่ านมา
จานวนทั้งสิ้น 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
ได้ แ ก่ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รับ จ านวน 9 การศึ ก ษา ตั ว อย่ า งเช่ น
หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การนั่งสมาธิ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่ดี ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับการบาบัดสภาพจิตใจ สามารถปลดปล่อยความทุกข์ ความเจ็บปวดหรือ
แก้ไขปั ญ หาการทางานในชีวิตประจาวัน ปราศจากความฟุ้งซ่านและส่ งผลให้ นั กท่ องเที่ยวรู้สึ กมี
ชีวิตชีวา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพทางกาย ทางใจที่ดี อีกทั้งมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ดี นอกจากนี้
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ยั ง ช่ ว ยให้ ค้ น พบตั ว เอง(Katherine Bone, 2011; Kate Bone, 2013; Eddy, 2014; Norman,
2012b; Norman & Pokorny, 2017; Sharpley & Jepson, 2011) หรือการปฏิบัติโยคะ ผลที่ได้คือ
ทาให้นักท่องเที่ยวปราศจากความรู้สึกกังวล และช่วยประสานความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ
(Ambili, 2016)
ส่วนประเด็นที่มีการศึกษารองลงมา ได้แก่ ประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวจิตวิญญาณในเชิง
การตลาด จานวน 6 การศึกษา โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงตลาดที่ผ่านมาเช่น การศึกษาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในประเทศอินเดีย ในเชิงการตลาด ซึ่งพบว่า กระทรวงการท่องเที่ยว
อินเดียในแผนห้าปีฉบับที่ 12 (พ.ศ.2556-พ.ศ.2560) ได้พยายามเร่งสนับสนุนการออกแบบนาเสนอ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จากความโดดเด่นทางด้า นประเพณี ศาสนา รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนาเสนอแพคเกจให้ตรงกับเป้าหมายนักท่องเที่ยว อีกทั้งเปิดตัว
แคมเปญการตลาดที่สาคัญ "Come To India ในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวพุทธทั่วโลกเดินทาง
ไปกับพระพุทธศาสนาและท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ รวมถึงพยายามฟื้นฟูศาสนาพุทธ Ajanta Ellora
ที่มีชื่อเสียงและถ้าอื่นอีก 25 แห่งในมหาราษฏระเช่น Karla Bhaja Bedsa Junnar และ Pendevle
(Medhekar & Haq, 2012) ส่วนเรื่องอื่นๆที่ได้ศึกษา เช่น การสร้ างแบรนด์สาหรับการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศออสเตรเลียและปากีสถาน ซึ่งพบว่าวิธีการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุด
เกี่ยวข้องกับ 1) ความสาคัญของความเชื่อและความรู้ 2) กลุ่มและบุคคล 3) ช่องทางสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาที่เฉพาะเจาะจง 4) ความสาคัญของกิจกรรมพิเศษที่นาไปสู่การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ (Haq
& Wong, 2013) นอกจากนี้ ส าหรั บ ประเด็ น ส าหรับ ประเด็ น แรงจู งใจของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญ ญาณและสิ่ ง ดึ งดูด ใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิงจิ ตวิ ญ ญาณนั บ ว่ามีจ านวน 6 การศึก ษาเช่ น กั น
ตัวอย่างเช่น แรงจูงใจที่สาคัญของนักท่องเที่ยว คือปรารถนาหลบหนีจากความวุ่นวาย ใช้ชีวิตบน
ความแตกต่ างจากวิถีชีวิตประจ าวัน ทั่ว ไปหรือปรับ วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงส่ งเสริม การพั ฒ นาตนเอง
ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมที่ส วยงาม สงบสุ ข เงียบสงบ และมีผ ลดีต่อสุ ขภาพ (Katherine Bone,
2011; Kate Bone, 2013; Gilbert, 2010; Kim, Chiang, & Tang, 2017)
ทางด้านประเด็นที่มีการศึกษาอันดับ 3 ได้แก่ ประเด็นการศึกษาแนวคิ ดและปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 5 การศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างการท่องเที่ยวจิตวิญญาณกับการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญแบบดั้งเดิม ซึ่งพบว่า นักวิชาการได้ให้
ความสนใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งมี ความหมายตรงข้ามกับการท่องเที่ยว
เชิงศาสนา เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จะเน้น ปฏิบัติตามหลักศาสนา (Cheer et al., 2017)
ดังเช่น การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุ ญ แบบดั้งเดิมที่จะดาเนินการภายใต้ข้อจากัดของศาสนา เน้นการ
สั กการะบู ช าที่ กาหนดโดยศาสนาดั้งเดิ ม มี แรงจูงใจในการแสวงบุ ญ ขณะที่ การท่ องเที่ ยวเชิงจิ ต
วิญญาณ จะเน้นความปรารถนาในการได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและมุ่งประโยชน์ส่วนบุคคล
เป็นหลัก (Kujawa, 2017)
อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นที่มีการศึกษาอันดับ 4 ได้แก่ การศึกษาการพัฒนาหรือบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 3 การศึกษา ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
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พักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติ โดยเลือกสถานปฏิบัติธรรมสายสติปัฏฐานสี่
(พอง-ยุบ )ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณั ง เฉลิมราช 60 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ารูปแบบแหล่งพักอาศัย สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมและการบริการของ
ทั้ง 2 แห่ง มีทั้งความเหมือนและความต่าง โดยความเหมือน คือ มีที่พักอาศัยแบบหลังเดี่ยวเหมือนกัน
ส่วนความต่างคือ สิ่งอานวยความสะดวก ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปีจะมีมากกว่า
และกิจ กรรมทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิห ารจะเน้นให้ ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเอง ส่วนศูนย์
ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปีนั้นจะเน้นการฝึกปฏิบัติรวม (สุวรรณา กิจก้องชัย , 2552)
นอกจากนี้การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับว่ามีจานวน
3 การศึกษาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ
ในเมืองทุติโคริน (Tuiticorin) ประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่า แม้นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจกับบรรยากาศที่
เงีย บสงบและความเป็ น มิ ต รของคนในท้ อ งถิ่ น แต่ ก ลั บ ไม่ พึ ง พอใจต่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น
สุขาภิบ าลและน้ าดื่ม ความสะอาดและการใช้ประโยชน์จากผู้ ประกอบการท้องถิ่น (Jesurajan &
Prabhu, 2012) ส่วนการศึกษาอื่นเช่น การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้า พบว่า การเป็นศูนย์สมาธิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การเป็น
ศูนย์สมาธินานาชาติและตามด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ (ชื่นนภา นิลสนธิ, 2559)
สาหรับประเด็นสุดท้ายที่มีการศึกษา ได้แก่ การศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 1 การศึกษา คือการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือกันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณระหว่างอินเดียและปากีสถาน ซึ่งพบว่ามีทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยในเรื่อง
ของโอกาสกล่าวคือ เนื่องจาก 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอันมาจากปัญหาต่างๆ เช่นทาง
การเมือง แต่การร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นโอกาสในการที่ 2
ประเทศได้เห็นคุณค่าทางประเพณีศาสนาและจิตวิญญาณร่วมกัน อีกทั้งร่วมกันพัฒนาการตลาดธุรกิจ
การท่องเที่ยวจิตวิญญาณ ซึ่งสร้างรายได้และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเช่น Aman ki Asha" ที่
สร้ างขึ้ น โดยสื่ อ อิน เดี ย และปากีส ถานโดยร่วมมือ กับ The Times of India และ Jung Group of
Pakistan ส่วนอุปสรรค กล่าวคือ มีนักท่องเที่ยวซึ่งตกเป็นเหยื่อการก่อการร้ายในการท่องเที่ยวจิต
วิญญาณจากกลุ่มหัวรุนแรงในทั้งสองประเทศ (Haq & Medhekar, 2015)
จากข้างต้น ซึ่งผู้ วิจัย ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณที่ผ่านมา
จานวนทั้งสิ้น 28 การศึกษา จึ งสามารถสรุปประเด็นการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณได้ 7
ประเด็น ดังตารางที่ 1.1
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5

อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมดังข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยพบว่า 1) การศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณในบริบทของเมืองไทยยังมีการศึกษาน้อยมาก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะ
ศึกษาในบริบ ทของประเทศอิน เดีย (Aggarwal et al., 2008; Ambili, 2016; Haq & Medhekar,
2015; Jesurajan & Prabhu, 2012; Kujawa, 2017; Medhekar & Haq, 2012; Norman,
2012b; Phukan et al., 2012) นอกจากนี้ ได้ มี ก ารศึ ก ษาประเทศอื่ น ๆอยู่ บ้ างเช่ น ประเทศจี น
(Tseng & Shen, 2014) ปากี ส ถานและออสเตรเลี ย (Haq & Wong, 2013; Haq et al., 2008)
และนิ ว ซี แ ลนด์ (Kate Bone, 2013) 2) จากการศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณจ 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; สุ ว รรณา กิ จ ก้ อ งชั ย , 2552) 3) จากประเด็ น การศึ ก ษาการ
ท่ องเที่ ย วเชิ งจิ ตวิญ ญาณที่ ผ่ านมาทั้ ง 7 ประเด็ น กล่ าวได้ว่า ประเด็ น ที่ มี การศึ กษามากที่ สุ ด คื อ
การศึกษาประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจานวน 9 การศึกษา ส่วนประเด็นที่มีการศึกษาน้อยที่สุด
คือ การศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 1 การศึกษา
แต่ทั้งนี้ประเด็นการศึกษาการพัฒนาหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังคงมีน้อย
เช่นกัน เนื่องจากมีจานวนเพียง 3 การศึกษา เท่านั้น
ดังนั้นจากช่องว่างการวิจัยทั้ง 3 ประการ ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ด้วย
ข้อจากัดบางประการ เช่น การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนับว่ายังเป็นเรื่องใหม่ กล่าวคือยังไม่
ค่ อ ยมี ผู้ ศึ ก ษาในประเทศไทย ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ มี ไม่ ม ากนั ก รวมถึ งมี ข้ อ จ ากั ด ในการเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
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นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและผู้ให้บริการดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้อจากัดในบทที่ 5 ฉะนั้นในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาประเด็นศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชียงใหม่
เท่านั้น รวมถึงมีการเสนอแนวทางการพัฒนาเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณสามารถนาไปพัฒนาหรือศึกษาหัวข้อใหญ่ขึ้นอย่างการบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยในอนาคตได้
นอกจากนี้จากช่องว่างการวิจัยข้างต้น ที่กล่าวว่ า การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
งานที่มีการศึกษาฝั่งอุปทาน ในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังคงมีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฝั่งอุปทาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ฝั่งอุปสงค์จะมีการศึกษาที่
มาก แต่ในประเทศไทย ยังไม่ค่อยมีผู้ศึกษานักท่องเที่ยวที่ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท
เนื่องจากงานที่ผ่านมา มีการศึกษานักท่องเที่ยวที่ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัดเพียงอย่าง
เดียว
ทั้งนี้ในการศึกษา ผู้วิจัย เล็งเห็นความสาคัญว่า ในการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณ กรณี ศึกษาจังหวัด เชียงใหม่ การที่จะน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล กลุ่ ม
ตัวอย่าง ไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายอุปทานและอุปสงค์ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพของการพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในฝั่งอุปทานและอุปสงค์

1.2 ทาไมต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในงานวิจัยครั้งนี้ เหตุที่ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวคือ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ในอนาคตข้างหน้า
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการแสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่ อพิ จ ารณาถึงประเทศไทยพบว่า ในช่ว งที่ ผ่ านมาทางภาครัฐ ของไทย แม้ จะมี ก ารส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness) อยู่บ้าง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) หรื อ แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) แต่ ก ล่ า วได้ ว่ า
สาระสาคัญที่ภาครัฐให้ความสาคัญจะเน้นเพียงการสนับสนุนสปา การนวดแผนไทย สมุนไพรเป็นหลัก
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการมุ่งเน้นพัฒ นาเชิงร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เชิงจิตวิญญาณ (spiritual
retreats) ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการมุ่งเน้นพัฒนาเชิงจิตใจ จะไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงมากนักหรือให้
ความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิต วิญญาณอย่างเป็นทางการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ดังเช่นสปาและการนวด
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อาจพบเห็ น บางหน่ ว ยงานที่ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมบางส่ ว นของการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอยู่บ้าง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยในปีพ.ศ. 2552 ได้มี
การเล็งเห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกในการที่ผู้คนแสวงหาการพึ่งพาทางใจ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือ Meditation
in Thailand จานวน 1,000 เล่ม เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ในการรวบรวมสถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสสนา
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กรรมฐานจ านวน 35 แห่ งทั่ ว ประเทศ ที่ส ามารถรองรับ ชาวต่ างประเทศเพื่ อขยายการรับรู้ไปยั ง
ภูมิภาคยุโรป อเมริกาและเอเชีย (ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ส่วนในปีพ.ศ. 2559 ได้มีการจัดโครงการ
“Women’s Journey Thailand”โดยร่วมมือกับเอกชน ในประชาสัมพันธ์ขายแพ็คเกจโยคะ การทา
สมาธิ ฟิตเนส มวยไทย การปฏิบัติธรรม การทาอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ในกิจกรรมดังกล่าวให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงต่างประเทศ และในปีพ .ศ. 2560 ได้มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มา
ปฏิบัติธรรมในวัดของภาคเหนือ เช่น วัดไร่เชิงตะวัน (เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน, 2561)
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท โรงแรม หรือสถานที่ทาง
ศาสนา เช่น วัด กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบันยังคงขาดความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งที่ประเทศไทยมีบรรยากาศต่างๆที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) รวมไปถึงเมื่อพิจารณากิจกรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ย ว
เชิงจิตวิญญาณยังคงขาดความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการนั่งสมาธิ วิปัสสนา สวด
มนต์ โยคะ ไทชิ กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านสภาพจิตใจ เนื่องจาก จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพียง
บางส่ ว นเท่ า นั้ น (Børø, 2015) ท าให้ ในการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปยั ง แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต
วิญญาณ ไม่สามารถทาได้ในหลากหลายกิจกรรม อีกทั้งรีสอร์ทหรือโรงแรมบางแห่งที่มีการให้บริการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไม่ได้มีการนาเสนอกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจาทุกวัน รวมถึง
ไม่มีบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ในการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอยู่ในรีสอร์ท
แต่เป็นการจ้างบุคลากรภายนอกเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการ ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น
ประเทศอังกฤษ จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณอยู่ประจาภายใน
ศูนย์(Kelly, 2010)
ฉะนั้นจากที่เกริ่นก่อนหน้านี้ ณ ปัจจุบัน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ชีวิตของผู้คนเริ่มเกิดความวุ่นวาย
หรือความเมื่อยล้าในการทางาน ซึ่งในเรื่องของการตอบสนองในการให้บริการทางร่างกาย เช่นสปา
การนวด ประเทศไทยนับว่ามีความพร้อม แต่กลับกัน ในเรื่องของการตอบสนองในการให้บริการทาง
จิตใจ ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ณ ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมในการ
รองรับกลุ่ มนั กท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมากนัก รวมถึงในทางของวิชาการยังไม่ค่อ ยมีผู้ศึกษาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในบริบทของเมืองไทย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของ
ประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ณ ปัจจุบัน ผ่าน
การพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรคในเรื่ องต่างๆที่กาลังเผชิญอยู่ รวมถึงจากการสอบถามความคิดเห็น
ของนั กท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ ผู้ ป ระกอบการหรือ ผู้ มี ส่ ว นให้ บ ริการในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิงจิ ต
วิญ ญาณ และหน่ ว ยงานภาครั ฐที่ เกี่ย วข้องเพื่ อให้ ท ราบสถานะการพั ฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญ ญาณในประเทศไทย เพราะหากประเทศไทยสามารถพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณให้ มี
ศักยภาพ จะนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการทาให้อุตสาหกรรมภาพใหญ่ของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาวะมีศักยภาพที่แข็งแกร่งและสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้มากขึ้น
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1.3 จุดประสงค์การศึกษา
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ
กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ ดั ง กล่ า ว สามารถแบ่ ง
วัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้
1.3.1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ
1.3.2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
1.3.3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
1.3.4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมื อระหว่างผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณี ศึกษา จั งหวัด เชี ย งใหม่ ซึ่งการวิจัยได้ด าเนิ น การภายในขอบเขตการศึกษาในแต่ล ะด้ านดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาถึ งศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ
กรณี ศึ ก ษาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งการวิจั ย ได้ ด าเนิ น การภายในขอบเขตการศึ กษาในแต่ ล ะด้ านดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1.4.1.1 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
1.4.1.2 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
1) สภาพแวดล้อม
2) ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
3) การนาเสนอการให้บริการ
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.4.1.3 สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
1) ห้องพัก
2) อาหารและเครื่องดื่ม
3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร
4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
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5) ที่จอดรถ
6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
1.4.1.4 การบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ มี ส่ ว นให้ บ ริก ารในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ จั งหวั ด
เชียงใหม่
2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
3) นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในส่วนของวัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา
การศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การตั้ ง แต่ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2561-กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย
กระบวนการของการศึกษา รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาและนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานผลการศึกษา

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในการศึกษาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ทั้งด้านวิชาการและด้าน
บริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
ทาให้ทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่และใช้เป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในการนาไปศึกษาต่อยอดหรือหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้ศึกษางานของผู้วิจัยในครั้งนี้
1.5.2 ประโยชน์ทางด้านบริหารจัดการ
ประการแรก หน่วยงานภาครัฐ สามารถทราบถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ อันทาให้สามารถนาไปเป็นฐานข้อมูลและนาไปปรับใช้ในการพัฒนา
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
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ประการที่สอง ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถนาผลการศึกษาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือใช้ในการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวประสงค์
ในการฟื้นฟู ดูแล และบารุงรักษาสุขภาพของตน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันช่วยให้ มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้น รวมถึงเป็นการป้องกันจากการความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้นในการ
มาเที่ย ว จึงไม่ได้เป็ น เพราะเกิดจากความเจ็บป่ว ยทางร่างกายอย่างหนัก (Cornelia, Graham, &
Gary, 2011, p. 17)
1.6.2 การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่นาเสนอ
การเน้ น พั ฒ นาทางจิ ต วิ ญ ญาณรวมถึ งมุ่ งเน้ น แก้ ไขหรื อ ปรับ ปรุง การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ของ
นักท่องเที่ยวที่เห็ น ว่าเป็ น ปั ญหา จึงพยายามช่วยนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทางจิตวิทยา ฉะนั้น
กิจกรรมหลักจึงจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อทาให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบตนเอง
(self-discovery) และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (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
การออกกาลังกายและการควบคุมการกิน รวมถึง 4) แสวงหาสถานที่ที่ช่วยให้ เกิดมุมมองเชิงบวก
(Cornelia et al., 2011, p. 13)
1.6.4 กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ทั้ง 5 ได้แก่ 1) การ
บาบัดด้วยการมุ่งเน้น การเคลื่อนไหว 2) การบาบัดด้วยพลั งงาน 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการทาสมาธิ
4) การศึกษาด้านโภชนาการและ5) การให้คาปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบาบัด ซึ่งอย่างไรก็ตาม
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงศาสนา ฉะนั้นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณบาง
หมวดหมู่จ ะมีการจั ดกิจ กรรมขึ้น ในแหล่ งท่องเที่ยวในสถานที่ รูปแบบวัดและรูปแบบรีสอร์ท เช่น
กิจกรรมเกี่ยวกับการทาสมาธิ (Wray et al., 2010, p. 6) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท
1.6.5 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แก่นักท่องเที่ยวได้
ทั้งนี้ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ อาจเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ท หรือเป็นพระที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบวัด
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1.6.6 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หมายถึงการพิจารณาศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นา การปรับปรุงหรือทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณคาดหวัง หรือมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือกลับมาอีกครั้ง (ศิริ
จรรยา ประพฤติกิจ, 2553, น. 19)
1.6.7 ผู้ป ระกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบโดยการนาทรัพยากรต่างๆมา
ดาเนิน งานจัดระเบียบและบริหารองค์การธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ (ธนวุฒิ พิมพ์กิ, 2556, น. 1)

1.7 บทสรุป
ในบทที่หนึ่งได้อธิบายถึงที่มาและความสาคัญของการศึกษา เรื่องศักยภาพของการพัฒ นา
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ กรณี ศึ ก ษาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี ก ารทบทวนวรรณกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง จิตวิญญาณทั้งมุมมองเชิงปฏิบัติและวิช าการจากการศึกษาที่ผ่ านมา อันทาให้ ผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งนับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ที่มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประเทศไทย นับว่ามีธรรมชาติที่
สวยงามและมี บ รรยากาศที่ เงีย บสงบเป็ น จ านวนมากที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณ แต่ ณ ปัจจุบันยังมีการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสปาหรือการ
นวดซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะเช่นกัน รวมถึง งานวิชาการ โดยเฉพาะฝั่ง
ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ยั ง มี ไม่ ม ากในเมื อ งไทย จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาถึ ง
สถานะการพัฒนา ณ ปัจจุบันอันนาไปสู่การระบุจุดประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาศักยภาพของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ย่อยคือ เพื่อศึกษาความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ สิ่ งดึงดูดใจ สิ่ งอานวยความ
สะดวก และการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ สาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อทาการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการและด้านบริหารจัดการ สุดท้ายได้ให้ความหมายเกี่ยวกับนิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้
หลั ง จากผู้ วิ จั ย ได้ เสนอประเด็ น ปั ญ หาการวิ จั ย และก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าวิ จั ย แล้ ว
กระบวนการต่อไปเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งทาให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรม คือการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานวิจัย ตารา แนวความคิด
ระเบียบวิธีวิจัย ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือ
ประเด็น ปั ญ หา (อัญ ชนา ณ ระนอง, 2554, น. 94) อันท าให้ ส ามารถนาไปต่ อยอดในการพั ฒ นา
งานวิจั ย และมี ความรู้ เข้ าใจในการน ามาประกอบการศึ กษาครั้งนี้ โดยการศึก ษาครั้งนี้ มุ่ งศึ กษา
ค้นคว้าศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ นามาใช้เป็นฐานข้อมูลหรือพัฒ นารูปแบบการท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามในบทนี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งหัวข้อต่างๆในการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2.1 แนวคิด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
2.3 ศักยภาพของการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ 2.5 กรอบ
แนวคิดงานวิจัยสาหรับการศึกษา 2.6 บทสรุป ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นหัวข้อ
หัวข้อย่อย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
2) ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการด้านความ
งามและสปา
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก
- การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
2) ความหมายของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
3) ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
4) ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
5) กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
6) แรงจูงใจในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
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ประเด็นหัวข้อ

หัวข้อย่อย
7) ประสบการณ์การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
2.3 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง ประเด็นที่ควรพิจารณาในศักยภาพของการพัฒนา
จิตวิญญาณ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ
1) ความหมาย
2) ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัยสาหรับการศึกษา
2.6 บทสรุป

2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ส าหรับ แนวคิด การท่องเที่ย วเชิ งสุ ขภาวะ ได้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ได้แ ก่
1) ความหมายของการท่อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาวะ 2) ประเภทของการท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาวะ ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการด้านความงามและสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่
พัก การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 ความหมาย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
มีแรงจู งใจในการส่ งเสริมสุ ขภาพและมีความเป็น อยู่ที่ ดีขึ้น จึงได้ มีการเลื อกไปยังสถานที่อัน ช่ว ย
เสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี (Cornelia
et al., 2011) ซึ่งสอดคล้องกับ Chen (2007) ที่ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ เกิด
จากความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคลสาหรับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่
ให้ บ ริ การและต้ องการฟื้ น ฟู ร่ างกายจิต ใจและจิต วิญ ญาณ นอกจากนี้ Taleghani, Chirani, and
Shaabani (2011) ได้ ใ ห้ ค วามหมายเพิ่ ม เติ ม ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ หมายถึ ง การที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังหมู่บ้านสุขภาพ หรือบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งน้าพุร้อน น้าแร่ (สปา) เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตประจาวันและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งจะไม่ได้รับการแทรกแซงและการดูแล
ทางการแพทย์ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจะไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยทางกายอย่างหนัก
ดังนั้ น จากการให้ คานิ ยามของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปความหมายได้ว่า การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ(Wellness Tourism) หรื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health
Promotion Tourism) หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวประสงค์ในการฟื้นฟู ดูแล และบารุงรักษาสุขภาพ
ของตน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้น รวมถึงเป็น
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การป้องกันจากการความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนั้นในการมาเที่ยวจึงไม่ได้เป็นเพราะเกิดจากความ
เจ็บป่วยทางร่างกายอย่างหนัก
2.1.2 ประเภท
สาหรับประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ จากงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
นักวิชาการWray et al. (2010) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้าน
บริการด้านความงามและสปา (beauty and spa services) 2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก
3) การท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ (spiritual services) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Voigt et al. (2010) ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1.2.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการความงามและสปา
สปาเป็ น คาย่อมาจากภาษาละตินหรือกรีกว่า “Sanus Per Aqua” (Sanus=Health,
Per=Through, Aqua=Water) ซึ่งหมายถึงการบาบัดดูแลสุขภาพด้วยการใช้น้า (อริศรา ห้องทรัพย์
และคณะ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของ นพปฎล สมิตานนท์ (2553) ซึ่งกล่าวว่า
สปา หมายถึงสุขภาพจากสายน้า (health through water) คือการใช้ประโยชน์จากน้าพุร้อนหรือ
น้าแร่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากในน้ามีแร่ธาตุหลายชนิดทั้งความร้อนและแร่ธาตุ อัน ช่วยกระตุ้น
ระบบการท างานต่างๆในร่างกายให้ ทางานดีขึ้น ส่ วนVoigt et al. (2011) ให้ ความหมายว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านบริการความงามและสปา หมายถึง สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นในการใช้
บริการสปา ในการรักษาความงามบนร่างกาย เช่น การดูแลผิวหน้าด้วยการนวดและใช้น้ามันหอม
ระเหย (aromatherapy) รวมถึงกิจกรรมสปามักเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาด้วยน้า โดยอาศัยแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติหรือสถานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบของห้องอบไอน้า, ซาวน่า, อ่างน้าวน,
อ่างน้าร้อน ซึ่งสอดคล้ องกับการกล่าวของอริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558) และนพปฎล สมิตา
นนท์ (2553) ข้างต้นในเรื่องของการรักษาด้วยน้า อย่างไรก็ตาม Monteson and Singer (2002) ได้
กล่าวว่า ช่วงหลังที่ผ่านมาการบริการด้านสปาความงาม ได้ถูกนาเข้าไปในรีสอร์ทการท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มความได้เปรียบทางการตลาดและบรรลุเ ป้าหมายทางการเงิน สาหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ประเภทนี้ กล่าวได้ว่า เป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพ (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
เพิ่มเติมว่า ในยุคศตวรรษที่18 รีสอร์ทเชิงสุขภาวะ นับว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากชายฝั่งตะวันออก
ของสหรัฐ เนื่องจากมีห้องอบไอน้าร้อน แต่อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่
พัก ได้มีการฟื้นตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน หลังจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้หันมา
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แสวงหาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งทั้งนี้ การบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก
นับว่าได้มีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต โดยทาแพ็ กเกจสุขภาพในการการบาบัดเสริมหรือบาบัดทางเลือก
แบบองค์รวม (Hritz, Sidman, & D’Abundo, 2014; Ringer, 2007; Smith & Kelly, 2006b)
สาหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก หมายถึงการพักผ่อนทางจิต
วิญญาณในการมุ่งเน้นการล้างพิษ (detoxing) และควบคุมอาหาร รวมถึงให้ความสาคัญกับการรักษา
ความงามและการนวด (Voigt et al., 2011) ส่ ว น Langviniene and Sekliuckiene (2009);
Monteson and Singer (2002) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก เจาะจงถึง
รีสอร์ท หรือโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ พักผ่อนหรือผ่อน
คลาย รักษาสุขภาพด้วยกิจกรรม เช่น สปา อันทาให้นักท่องเที่ยวพบกับความสุข โดยสถานที่ตั้งของ
รีสอร์ทจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่ต่างๆ เช่น ชายหาด ทะเลสาบ ภูเขา หรือสถานที่ซึ่งมีสิ่งอานวยความ
สะดวกกลางแจ้ ง เช่น สนามกอล์ ฟ เทนนิส สกี ทางด้าน Hritz et al. (2014) ได้ให้ความหมายที่
ใกล้ เคี ย งกั บ Monteson and Singer (2002) ซึ่ ง กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะด้ า นที่ พั ก
หมายถึงรีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่ในการอานวยความสะดวกสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้ผู้เข้า
พัก เช่น ศูนย์กีฬา ซึ่งประกอบด้วย สนามเทนนิส สควอช สนามบาสเกตบอล ห้องยกน้าหนัก สระ
ว่ายน้า ศูนย์แอโรบิค ห้องอบไอน้า ลู่วิ่ง โยคะ พร้อมครูฝึกสอนส่วนตัว
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านที่พัก กล่ าวได้ว่า ภายในสถานที่จะมีการ
ออกแบบโปรแกรม ซึ่งครอบคลุมถึงการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต พฤติกรรม ให้หันมาใส่ใจ
เรื่องสุขภาพ (Voigt, 2013) รวมถึงกิจกรรม การเข้าเรียน จะเกี่ยวกับการออกกาลังกาย สุขภาพ
โภชนาการ การให้คาปรึกษา การจัดการน้าหนัก และเทคนิคการจัดการความเครียด (Cornelia et
al., 2011)
2.1.2.3 การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่ง
จะเน้นพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยกิจกรรมหลักจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง (ชื่นนภา
นิลสนธิ, 2559) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังสามารถเป็นไปได้ทั้งที่เกี่ยวกับศาสนา
หรือไม่เกี่ยวข้อง (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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ภาพที่ 2.1 แสดงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ที่มา: Voigt (2010)
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2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในหัวข้อแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะกล่าวถึง 1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญ ญาณ 2) ความหมายของนั กท่องเที่ยวเชิง จิตวิญ ญาณ 3) ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายัง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ 4) ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณและการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 5) กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 6) แรงจูงใจในการทากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 7) ประสบการณ์การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
การท่ อ งเที่ ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณ คื อรูป แบบการท่ องเที่ ยวที่ ได้มี การพั ฒ นาเมื่อ ไม่ น านมานี้
(Satpathy & Mahalik, 2010) และได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยองค์การการ
ท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UNWTO) ในปี พ.ศ. 2556 เมื อ งนิ น ห์ บิ่ ง ห์ (Ninh Binh) ใน
ประเทศเวียดนาม (Børø, 2015; Cheer et al., 2017) นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
(Kujawa, 2017) กล่ า วได้ ว่ า ค าว่ า จิ ต วิ ญ ญาณ (Spirituality) มาจากค าในภาษาละติ น ว่ า
Spiritualitas ซึ่งตรงกับคาในภาษากรีกว่า Pneuma อันหมายถึง ลมหายใจและสาระสาคัญของชีวิต
(Essence of Life) (Katherine Bone, 2011; Heelas et al., 2005)
อย่างไรก็ตาม Norman (2012b) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณว่าหมายถึง
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากความปรารถนาในการแสวงหาการแก้ไขปัญหาหรือทางออกเกี่ยวกับ
ปั ญ หาในชีวิตประจาวัน มุ่งเน้ น การค้น พบตนเอง(selfdiscovery) ซึ่งเป็ นรูปแบบการท่ องเที่ยวที่
มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวในเรื่องสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และทาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ซึ่ ง Giddens (1991) ได้ มี การกล่ าวในทางที่ ส อดคล้ อ งเกี่ย วกั บ การมุ่งสร้างประสบการณ์ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ค้น หาความรู้ ความเข้ าใจและค้ น พบตนเอง ขณะที่ Narayanan and Macbeth
(2009) ได้มีการกล่าวสอดคล้องกับ Norman (2012b) ในประเด็นเรื่องสุขภาพและได้ มีการกล่าว
เพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ในการหลบหนี
ชีวิตประจาวันในสังคมหรือภูมิศาสตร์เดิม
ส่ ว น S. Singh and Singh (2009) กล่ า วว่ า หมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ น าเสนอการให้
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับ Katherine Bone (2011) ซึ่ง
กล่าวว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายที่เน้นให้นักท่องเที่ยวพัฒนาตนเองและอัตตา ทางด้าน Frey
(1998) กล่ า วถึ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ ง เน้ น การแก้ ไขหรื อ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เห็ น ว่า เป็ น ปั ญ หา ซึ่ ง พยายามช่ ว ยนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการรั ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา ให้
นักท่องเที่ยวได้วิ เคราะห์ตนเอง เช่น การทาสมาธิ สาหรับFluker and Turner (2000) นับว่าได้ให้
ความหมายในทางเดีย วกับ นักวิชาการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งกล่าวว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
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ตอบสนองความเป็นตนเอง เป็นศูนย์กลางของจิตวิทยาสังคมมนุษย์ ไม่ได้คานึงถึงเชื้อชาติ สี ศาสนา
และลัทธิ
ในขณะที่ Smith and Kelly (2006a) ได้ให้ ความหมายโดยมีส่ ว นที่ คล้ ายและขัดแย้งกั บ
Fluker and Turner (2000) ซึ่งส่ วนที่คล้าย มีการให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งแสวงหาจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล และส่วนที่ขัดแย้งคือ การท่องเที่ยว
ดังกล่ าวอาจเกี่ย วโยงกับ ศาสนาหรือไม่เกี่ยวโยงกับศาสนา ซึ่งสามารถรวมถึงพิ ธีกรรม แบบแผน
ประเพณีที่มาจากศาสนาตะวันออกเช่น พุทธ ฮินดู
อย่างไรก็ตาม Voigt et al. (2011) นับว่าได้กล่าวสอดคล้องกับ Smith and Kelly (2006a)
ซึ่งให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญญาณหมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทางจิตวิญญาณ
โดยสามารถเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนาหรือไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งการพักผ่ อนทางจิตวิญญาณ
บางอย่างขึ้นอยู่กับคาสอนเฉพาะทางหรือปรัชญา 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
ท่องเที่ยวทางโลกที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการได้รับประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อของนักท่องเที่ยว
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ดังนั้ น จากการให้ คานิ ย ามจากนักวิช าการหลายท่ าน สามารถสรุปความหมายได้ว่า การ
ท่องเที่ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณหมายถึง การท่องเที่ยวที่นาเสนอการเน้นพัฒ นาทางจิตวิญ ญาณรวมถึง
มุ่งเน้นแก้ไขหรือปรับปรุงการดาเนินชีวิตประจาวันของนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าเป็นปัญหา จึงพยายาม
ช่วยนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาทางจิตวิทยา ฉะนั้น กิจกรรมหลักจึงจะเน้นในเรื่องการใช้สมาธิเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบตนเอง (selfdiscovery) และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.2.2 ความหมายนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จัดได้ว่าอยู่ในประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Lehto et
al., 2006) ซึง่ Cornelia et al. (2011) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นับว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหา
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ (new age tourists) ซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ (spiritual
tourists) นักท่องเที่ยวโยคะ (yoga tourists)
ทั้งนี้ นั กท่องเที่ ย วเชิงจิตวิญ ญาณ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ แสวงหาจุด หมายปลายทางที่
ตอบสนองเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการปลดปล่อยจากความกังวล จึงอาจมีการ
แสวงหาการหลบหนี จากโลกที่ วุ่น วายจากการที่ ถูกคาดหวัง รวมถึงภาระหน้ าที่ ต่างๆ (Norman,
2012b) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของChinthaka and Senarathna (2012) ซึ่งกล่าวว่า
หมายถึงนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสุขในวันหยุดและต้องการพัฒ นาด้านจิตวิญญาณภายใน และ
สอดคล้องกับ Snyder (2007) ซึ่งให้ความหมายว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะแสวงหาการหาสถานที่สงบ
พร้อมกับการมุ่งเน้นในการรักษาจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม จะมีการเลือกสถานที่สงบ เพื่อนั่งสมาธิ
รวมถึงจะแสวงหาสถานที่ที่สามารถดูแลสุขภาพ
ส่ ว น Cornelia et al. (2011) ได้ อ ธิ บ ายขยายกว้ า งกว่ า นั ก วิ ช าการทั้ ง 3 ซึ่ ง หมายถึ ง
นั กท่ องเที่ ยวที่แสวงหา 1) แสวงหาจิตวิญ ญาณ 2) แสวงหาการยกระดับจิตใจ เช่น การแสวงหา
สถานที่ผ่อนคลาย ยกระดับความเครียด สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุล 3) แสวงหาการเสริมสร้างสภาพ
ร่างกาย เช่น การแสวงหาการออกกาลังกายและการควบคุมการกิน รวมถึง 4) แสวงหาสถานที่ที่ช่วย
ให้เกิดมุมมองเชิงบวก นอกจากนี้ Satpathy and Mahalik (2010) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยว
เชิงวิญญาณจะสนใจกับการพัฒนาจิตวิญญาณของตน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของตน ไม่ได้เกิดจากการ
ถูกศาสนาบังคับ (Satpathy & Mahalik, 2010)
ดั ง นั้ น จากการให้ ค านิ ย ามของนั ก วิ ช าการหลายท่ า น สามารถสรุ ป ความหมายได้ ว่ า
นักท่องเที่ยวชิงจิตวิญญาณหมายถึง นักท่องเที่ยวที่แสวงหาการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของตน ผ่าน
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องการใช้สมาธิเป็นหลัก เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ จิตใจ รวมถึงอาจเสริมสร้างสภาพ
ร่างกาย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งอย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เงียบสงบ นับเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
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2.2.3 ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Retreat Visitor
Typology) Kelly (2012) ได้กล่าวว่า สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงประเภทของนักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ประเภทของนักท่องเที่ยว
รายละเอียด
นักแสวงหาความสงบ
แสวงหาความสงบ (peace) ความเงียบ (quietness) ปราศจาก
(Refuge Seekers)
ความกดดันในชีวิตประจาวัน (respite from everyday
pressures)
นักเรียนรู้ (Learners)
แสวงหาการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โยคะ ไทชิ
นักสารวจ (Exploratory
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มีแนวโน้มเลือกโปรแกรมที่ครอบคลุม
Dabblers)
หลายกิจกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีแรงเสริมใน นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเลือกสถานที่พักผ่อนตามกิจกรรม
การเรียนรู้ (Reinforcers) หรือครูผู้ฝึกเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้เชิงลึก
เช่นกิจกรรมโยคะ ฝึกสมาธิ
นักจิตวิญญาณ
นักแสวงหาการพัฒนาส่วนบุคคลของลักษณะทางจิตวิญญาณ เช่น
(Spiritualists)
การเลือกศูนย์จิตวิญญาณที่อยู่ใกล้กับสถานที่แสวงบุญ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่ผู้บริการมีการนาเสนอกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณบางประเภท เช่น อาศรม หรือ สถานที่ทาง
ศาสนา
ที่มา: Kelly (2012)
2.2.4 ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ส าหรั บ ในหั ว ข้ อ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารอธิ บ ายความแตกต่ างของการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 2 รูป แบบ
เนื่องจาก การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ ซึ่งมีหลายท่านที่มักสับสนว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการท่องเที่ยวเชิงศาสนาคือการท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน เพราะมอง
ว่า ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนาเหมือนกัน (Fedorova, 2016) ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นต้องอธิบายให้เห็น
ถึงความแตกต่างกันดังต่อไปนี้
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ เน้นประสบการณ์ส่วนตัวเป็น
หลักในการรับรู้ (Fedorova, 2016; S. Singh & Singh, 2009) และการปฏิบัติที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้
ค้นพบสาระสาคัญของการเป็นตัวของตนเอง การใช้เวลาในการใส่ใจตนเอง ไม่ใช่การมุ่งเน้นศึกษาใน
เรื่องศาสนาเป็นหลัก(Norman, 2012b) หรือเกี่ยวข้องกับศาสนานิกาย (Heelas et al., 2005) หรือ
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจงรักภักดีในหลักคาสอนศาสนา (Hill, Gibbons, Illum, & Var, 1995) ซึ่งการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวนักท่องเที่ยวจะแสวงหาความสุขผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทาสมาธิ การ
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สวดมนต์ การหายใจ ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจมาจากศาสนา แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะแสวงหา
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทาสมาธิแ บบพุทธสวดมนต์แบบฮินดู การฝึกศิลปะต่อสู้ของเกาหลี
ไม่ได้มีการมุ่งศรัทธาศาสนาใดเป็นพิเศษ
ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงศาสนา นับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการตรัสรู้
ทางศาสนา (Smith & Kelly, 2006a) เน้ น ถึ ง ระบบความเชื่ อ ร่ ว มกั น การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
สักการะบูชา (Norman, 2012b) ซึ่งนักท่องเที่ยวทางศาสนา กล่าวได้ว่า มีแรงจูงใจในการมา คือ การ
ค้นหาจิตวิญญาณของตนเอง แสวงหาความใกล้ชิดกับพระเจ้า ชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม
หรือธรรมชาติ สนใจประวัติศาสตร์ของสถานที่ และต่ออายุ (Simone-Charteris & Boyd, 2011)
รวมถึ งการท่ อ งเที่ ย วแสวงบุ ญ จุ ด เริ่ ม ของการที่ ท่ อ งเที่ ย วจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละมี
ความสั ม พั น ธ์ ในเรื่ อ งศาสนา หรื อการเคร่งครัด ในศาสนา (Norman, 2004) นอกจากนี้ Wright
(2008) ยังได้กล่าวว่า ในการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวจะเกิดจากแรงจูงใจในการนาจิตวิญญาณ มุ่ง
ชมสถานที่แบบดั้งเดิม รวมถึงมีแรงจูง ใจที่สาคัญในการเดินทาง อันเกิดจากความปรารถนาในการ
ฟื้นฟูความศรัทธาที่ลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจถึงพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งอย่างไรก็ตาม การแสวงบุญไม่ใช่เพียงแค่
เกี่ย วกับ จุดหมายปลายทางเพี ยงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เริ่มจากการวางแผนการเดินทาง การออก
เดินทาง การเดินทางกลับด้วยตนเองและผลจากการเดินทางแสวงบุญเสร็จ นักท่องเที่ยวยังมีแรงจูงใจ
ในการได้รับ ผลหรื อได้รับ ผลประโยชน์ท างจิตวิญ ญาณที่เกิดขึ้น ตามมาหลังกลั บบ้าน (Liguorian,
2011)
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณอาจดูคล้ายการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เนื่องจาก
อาจมีการจัดกิจกรรมขึ้นในสถานที่ ประเพณีแสวงบุญ หรือจัดกิจกรรมในสถานที่ทางศาสนา เช่น วัด
โดยจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ สวดมนต์ หายใจ (Smith, MacLeod, & Robertson, 2010,
p. 143) แต่ทั้ งนี้ ความตั้ งใจของนั กท่ องเที่ ย วในการเดิ น ทางมา กล่ าวได้ว่า มี ความแตกต่ าง ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะไม่ได้เน้ นประสบการณ์ทางศาสนาเป็นสาคัญ (Norman, 2011a) โดย
Van der Veer (2013) ได้กล่าวว่า หากนาคาว่า จิตวิญญาณ มาใช้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ศาสนา จะ
เน้นเกี่ยวกับโลกในความเป็นจริงมากกว่า และจิตวิญญาณนับเป็นผลจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีการให้
ความสาคัญกับการมุ่งเน้นชีวิตส่วนตัว (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
ใส่ใจกับนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญทางศาสนาอื่นๆ แสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและ
และชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนชนพื้นเมือง
มุ่งเน้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลัก
ในบางครั้งอาจมีส่วนร่วมในพิธีกรรมหรือแบบ
แผน
แสวงหาสหภาพทางศาสนาให้พ้นจากบาปหรือ มุ่งหวังให้ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ มีสภาพที่
ช่วยชีวิต
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 แต่อาจสามารถทากิจกรรมเสริม
อื่นๆที่ช่วยพัฒ นาร่างกายได้เช่นกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะทางด้านที่พัก จะเน้นพัฒ นาใน
ส่วนของร่างกายเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ตามการแบ่งหมวดหมู่
ของกิจกรรมโดย Voigt (2010) ดังต่อไปนี้
2.2.5.1 การบาบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว (Movement Therapies)
การบาบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว นับว่าสามารถแตกย่อยได้หลายกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมโยคะ ไทชิ ซี่กง กังฟู ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) โยคะ
โยคะ (yoga) หมายถึ ง การรวมกั น (union) ซึ่ งคล้ า ยคลึ ง กั บ ค าว่ า “yoke” ใน
ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามคาว่า “yoga”และ“yoke”ล้วนมีรากภาษาสันสกฤตเดียวกัน (Joshi,
1965; Piewdang et al., 2013) นอกจากนี้Falck (2013) ได้กล่าวว่ากิจกรรมการฝึกโยคะได้รับการ
พั ฒ นาขึ้ น เมื่ อ ประมาณ 5000 ปี ที่ แ ล้ ว ในอิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ น การออกก าลั งกายแบบอิ น เดี ย ในการ
ประกอบด้วยท่าทาง ร่างกายโดยใช้มือและขา (Piewdang et al., 2013) ทั้งนี้โยคะนับเป็นการฝึกทา
สมาธิ หายใจ เสริ ม สร้ างร่ างกาย สงบจิ ต ใจและน าไปสู่ ก ารตรัส รู้จิ ต วิญ ญาณ (Smith & Kelly,
2006a)
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สาหรับโยคะได้ถูกเผยแพร่และได้รับความนิยมในตะวันตก หลังทศวรรษ 1960 และ
ถูกนาไปเป็นกิจกรรมในศูนย์บาบัดที่นาเสนอการรักษาทางเลือกในประเทศตะวันตก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
ได้มีศูนย์โยคะในเมืองที่ทันสมัยทั่วโลก (Van der Veer, 2013) นอกจากนี้ องค์กรสหประชาชาติยังได้
มีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับโยคะ ในการที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของโยคะซึ่ง
เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชากรโลก ดังนั้นในวั นที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงได้มีการประกาศให้มี
วันโยคะสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี (P. Kumar, 2015)
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจโยคะนับว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2555
พบว่า มี ผู้ ฝึ ก โยคะจ านวน 20.4 ล้ านคนและใช้จ่ายเงิน เป็ น จานวนเงิน 10.3 พั น ล้ านเหรีย ญต่อ ปี
(Falck, 2013) ทั้งนี้ Liberman (2004) ได้กล่าวว่า กิจกรรมโยคะนับเป็นกิจกรรมที่สามารถลดไขมัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่ วยลดความเครียดจากความวุ่นวาย นอกจากนี้ยังทาให้กล้ามเนื้อบาง
เรียว มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยกระชับหน้าท้อง รวมถึงช่วยรักษาการเริ่มเป็นโรคข้อต่ออักเสบได้
ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น และช่วยในการรักษาโรคความดันสูง โรคหัวใจ ปวดหลัง ทางเดินหายใจ
ระบบการย่อยและการขับถ่าย (ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์, 2552; อริศรา ห้องทรัพย์และคณะ, 2558)
ทั้งนี้ Channing (1978) ได้กล่าวว่า กิจกรรมโยคะนับมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
สมดุล ทางร่างกาย จิ ตใจและจิ ตวิญ ญาณ ซึ่งนั บว่าสอดคล้ องกั บ ฉั น ท์ ช นก ไชยสมบู รณ์ (2552);
อริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558) ซึ่งกล่าวว่าเป็นการเชื่อมโยงของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
และอารมณ์ นอกจากนี้ Aggarwal et al. (2008) ยังได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกับนักวิชาการข้างต้น
ซึ่งโยคะนั บ มี จุ ดมุ่ งหมายในการสร้างความสามั คคีข องร่างกาย จิตใจและจิต วิญ ญาณ ตั้งแต่ท าง
กายภาพจนถึงด้านจิตวิญญาณ นอกจากนีไ้ ด้กล่าวเพิ่มเติมถึงคนส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงโยคะและการทา
สมาธิกับศาสนาฮินดู ซึ่งการทาโยคะและการทาสมาธิเป็น เทคนิคแบบดั้งเดิมของชนเผ่า พื้นเมืองใน
การทาให้จิตใจบริสุทธิ์
ส่วน Mehta, Mehta, and Mehta (1990) ได้สรุปประเภทของโยคะซึ่งเชื่อมโยง
กับ มิติสุขภาวะ ให้เห็นภาพที่ชัดเจน กล่าวคือ ราชาโยคะ (Jesurajan & Prabhu) เชื่อมโยงกับจิต
วิญ ญาณ กรรมโยคะ (Karma) เชื่ อ มโยงกั บ สั ง คมและการประกอบอาชี พ ภั ก ติ โ ยคะ (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
Hatha
ที่มา: Mehta et al. (1990)

Seven dimensions of wellness
Physical

2) ไทชิ
ไทชิ คือศิลปะการป้องกันตัวแบบจีนโบราณ (Wang, 2011) นับเป็นหนึ่งในประเภท
ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุ และยังช่วยในการรักษาโรคป่วยเรื้อรัง
โรคความดันโลหิตสูง (Lo, Yeh, Chang, Sung, & Smith, 2012) โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด (TaylorPiliae, 2003) ช่วยทาให้ ระบบหมุนเวียนดีขึ้น ระบบของน้าเหลืองทางานปกติ 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)
สาหรับการฝึกไทชิมีการเน้นใช้มือ แขน ขา (Holviala, Sallinen, Kraemer, Alen,
& HÄkkinen, 2006; Lin et al., 2015) ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ละเมียดละไม เน้นจังหวะที่
มั่นคง สมดุล ควบคุมน้าหนักและการหายใจ (Wang, Collet, & Lau, 2004) ซึ่งมีทั้งหมด 108 ท่า
(ฉั น ท์ ช นก ไชยสมบู ร ณ์ , 2552) เป็ น การฝึ ก ออกก าลั งกาย อั น ช่ ว ยให้ ก ล้ า มเนื้ อ มี ค วามแข็ ง แรง
โดยเฉพาะบริ เวณกล้ า มเนื้ อ ส่ ว นล่ า งและบน รวมถึ ง มี ส มรรถนะทางร่ า งกายที่ ดี และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการทางาน (Holviala et al., 2006; Lin et al., 2015)
3) ซี่กง
ซี่ ก ง ตามตั ว อั ก ษรภาษาจี น หมายถึ ง การออกก าลั ง กายด้ ว ยการหายใจ
(Mannerkorpi & Arndorw, 2004) ซึ่ง Tang (1994) ได้มีการให้ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกล่าว
ว่า คาว่า “ซี่” หมายถึง ลมหายใจและพลังงานที่สาคัญ ส่วนคาว่า “กง” Palmer (2003) กล่าวว่า
หมายถึงศิลปะการต่อสู้ ซึ่งซี่กงนับเป็นกิจกรรมออกกาลังกายที่สาคัญของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม มี
ต้นกาเนิดจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปนับพันปี ซี่กงนับเป็นหนึ่ง
ในวิธีการรักษาจีน แบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมากที่สุ ดส าหรับสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ Yang (2017) ซึ่งกล่าวว่า ทางการแพทย์จีนนับว่าให้ความสาคัญในการใช้รักษาอาการ
เจ็บป่วยและรักษาสุขภาพ และค่อยๆเผยแพร่มาสู่ประเทศต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนับเป็นที่นิยมมากขึ้นใน
ประเทศเอเชีย รวมถึง ประเทศสวีเดน (Mannerkorpi & Arndorw, 2004) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
มุ่งหวังฝึกซี่กงเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ (Tang, 1994) ทั้งนี้รูปแบบการปฏิบัติของซี่กง คือการปรับ 3
ส่วนเข้าหากัน ได้แก่ 1) การปรับตัวของร่างกาย ซึ่งจะเน้ นการเคลื่อนไหว 2) การปรับลมหายใจและ
3) การปรับทางจิตใจ ซึ่งการฝึกซี่กงเป็นประจานับว่าสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริม
สุขภาพจิต ชะลอการลดลงของสติปัญญา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสมรรถภาพทางสรีรวิทยา
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ส่งเสริมการทางานของอวัยวะภายใน มีการหมุนเวียนเลือดที่ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย
(Yang, 2017) อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายของซี่กงจะใช้เวลาประมาณ 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) นับเป็นการออกกาลังกายชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการออก
กาลั งกายที่ มีป ระโยชน์ ต่อ สุ ขภาพ(Tsang, Kohn, Chow, & Singh, 2008) ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึ ก
สมาธิ ดังเช่นไทชิ และช่วยรักษาสมรรถภาพทางร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูก (McAnulty,
McAnulty, Collier, Souza-Junior, & McBride, 2016)
อย่างไรก็ตาม จากข้างต้น ได้อธิบายกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่
โยคะ ไทชิ ซี่กงและกังฟู นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่นๆ เช่น กีฬากลางแจ้ง กอล์ฟและ
เทนนิส การเดินป่า ขี่จักรยาน (Frost, 2004)
2.2.5.2 การบาบัดด้วยพลังงาน (Energy Therapies and New Age)
การบาบัดด้วยพลังงานนับว่าสามารถแตกย่อยเป็นกิจกรรมการรักษาแบบสัมผัสและ เรกิ
1) การรักษาแบบสัมผัส (Healing touch)
การรักษาแบบสัมผัส เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 และเริ่มได้รับความนิยมมาก
ขึ้น ตั้ งแต่ ทศวรรษ 1980 (Wardell & Weymouth, 2004) การรัก ษาแบบสั ม ผั ส หมายถึ ง การ
บาบั ดด้วยพลังงาน เป็นการดูแลสุขภาพทางเลือกและการบาบัดทางการแพทย์ ซึ่งการรักษาแบบ
สัม ผั ส เกี่ย วข้องกับ การใช้มือของผู้ ให้ ปฏิ บัติบ นร่างกายของผู้ มารับการปฏิ บัติ โดยปราศจากการ
กระตุ้นกล้ามเนื้อผ่านการนวด แต่มีการใช้แสงสัมผัสเพื่อประเมินความไม่สมดุลของพลังงาน ในการมุ่ง
รักษาความสมดุลทางร่ายกาย อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งประโยชน์ของการรักษาแบบสัมผัส
ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และทาให้มีความสุขขึ้น (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 ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จากการค้นพบเร
กิในตาราภาษาสันสกฤตโบราณ (Garrett, 2001) สาหรับ คาว่า “เร” หมายถึง พลังงานสากล ซึ่งเป็น
พลังงานที่แทรกซึมไปทั่วทั้งจักรวาล ส่วน “กิ” หมายถึง พลังงานชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ฉะนั้นเมื่อ
ประกอบกัน เรกิ จึงหมายถึง พลังงานชีวิตสากล (Birocco et al., 2012) ซึ่งHonervogt (1998)ได้
ให้ความหมายไปในทางเดียวกันว่า เรกิหมายถึง การบาบัดแบบสัมผัสที่ใช้พลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พลังงานชีวิต ทั้งนี้เรกิได้ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1970 และช่วงปี 1980 ได้มี
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การเผยแพร่ไปยังประเทศยุโรป ซึ่งเรกิในปัจจุบันนั บว่าได้ถูกเผยแพร่การสอนให้กับผู้คนนับล้านทั่ว
โลก (Birocco et al., 2012; Ellyard, 2004)
เรกินั บ เป็ น ระบบการบาบัดตามธรรมชาติ ซึ่งใช้การรักษาด้วยการสัมผัส วางมือ
(Vitale, 2007) และการถ่ายโอนพลังงานจากผู้ให้การปฏิ บัติไปยังผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพิ่มสมรรถนะ
ของร่างกาย บาบัดรักษาผ่านการปรับสมดุลใหม่ของพลังงาน เพื่อฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ จิต และจิต
วิญญาณที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยบาบัดรักษาบุคคลที่มีอาการเครียด วิตกกังวล (Birocco et al., 2012)
อย่างไรก็ตาม เรกิสามารถมีผลกระทบอย่างมากทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติจะเห็นสี รู้สึกอบอุ่นหรือบางครั้ง
จะเกิดการกระตุกขณะที่รับการปฏิบัติเรกิ (Garrett, 2001)
2.2.5.3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาสมาธิ (Meditation)
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาสมาธิ นับว่าสามารถแตกย่อยเป็น หลายกิจกรรม เช่น การนั่ง
สมาธิทั่วไปหรือเบื้องต้น และการปฏิบัติธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ การนั่งสมาธิแบบ
วิปัสสนา,การพูดคุยเกี่ยวกับการหลักการทางพระพุทธศาสนา, การเดินจงกลม, การสอบถามอารมณ์
และการสวดมนต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การนั่งสมาธิ
การนั่ ง สมาธิ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว (Norman &
Pokorny, 2017) และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) อย่างไรก็
ตามการท่องเที่ยวแบบการนั่งสมาธินับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
อื่นๆ เช่น การนวด การซาวน่า เนื่องจาก เมื่อได้เข้าใช้บริการในการนั่งสมาธิ นักท่องเที่ยวสามารถนา
ความรู้ที่ได้หลังจากการเข้าใช้บริการ กลับมาปฏิบัติที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ขณะที่ การ
นวดหรือการซาวน่า นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับมาทาที่บ้านด้วยตนเองได้ (Lengyel, 2016) ทั้งนี้
จานวนศูนย์สมาธิทั่วโลกได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษ 1980 (Eddy, 2014) และในช่วง
ต้นของทศวรรษ 2000 การทาสมาธิได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสังคมและได้รับการส่งเสริมในฐานะของ
การช่วยให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Norman & Pokorny, 2017) อย่างไรก็ตามกิจกรรม
การทาสมาธิได้ถูกนาเสนอตามเว็ปไซต์ นิตยสาร ในการรับรองผลของการมีสุขภาพที่ดีขึ้น (Eddy,
2014) ซึ่งการนั่งสมาธิ นับเป็นการหลบหนีออกจากโลกหรือชีวิตประจาวันและเป็นโอกาสที่จะใช้เวลา
นอกเหนื อ จาก ชี วิ ต ประจ าวั น ในการลดเสี ย งรบกวนจากภายนอกรวมถึ งลดการตระหนั ก ถึ ง
ชีวิตประจาวัน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในการเข้าสู่สถานที่เรียบง่าย อันทาให้มีสมาธิมากขึ้น ซึ่ง
อย่างไรก็ตามฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์ (2552) ได้กล่าวว่า การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ
เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีอิทธิพลต่อกัน หากจิตใจผ่องใส เบิกบาน จะส่งผลให้ร่างกายสุขภาพดี มี
ภูมิคุ้มกันโรคภัย ซึ่งสอดคล้องกับอริศรา ห้องทรัพย์และคณะ (2558)
นอกจากนี้ Tseng and Shen (2014) ได้กล่ าวว่าความหมายของการนั่ งสมาธิ มี
ความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลา บริบททางวัฒนธรรมและวิธีการปฏิบัติ ซึ่ง สังคมตะวันออก
เชื่อว่าการทาสมาธิสามารถทาให้จิตใจและร่างกาย สงบ รวมถึงสร้างภูมิปัญญาช่วยทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติตลอดจนสารวจจุดมุ่งหมายของชีวิต อีกทั้งการทา
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สมาธิสามารถดารงอยู่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งปัจจุบันวัดหลายแห่งเช่น
วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan) วัดฝากู่ซาน (Dharma Drum Mountain) พุทธอุทยาน โฝกวง
ซาน (Fo Guang Shan) มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการทาสมาธิที่แตกต่างจากในอดีต โดยจัดกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับศาสนาเพื่อปรับให้เข้ากับคนรุ่นใหม่
2) การปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมย่อยได้ดังนี้
กิจกรรมแรก การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา วิปัสสนา แบ่งออกเป็น 2 คา ซึ่งคาว่า วิ
หมายถึง ความเข้าใจอย่างท่องแท้ตามความเป็นจริง ส่วนคาว่า ปัสสนา หมายถึง การรับรู้ (Choden,
2016) ซึ่งเมื่อรวมกัน 2 คา จึ งหมายถึงการได้ เห็ น สิ่ งต่างๆตามที่ เป็น จริง (Hetu, 2006) นั บ เป็ น
เทคนิคการทาสมาธิแบบโบราณที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย มีต้นกาเนิดในพุทธศาสนาและเกี่ยวข้อง
กับการสอนของพระพุทธเจ้า (Hart, 2011) ซึ่งคาว่า วิปัสสนา มีรากศัพท์ มาจากภาษาบาลี แปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า เข้าใจ (Eddy, 2014) ทั้งนี้วิปัสสนาไม่ใช้การปฏิบัติทางศาสนาแต่เป็นสิ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยชาระจิตใจ (Qutoshi, 2017)และการทาวิปัสสนา
นับเป็นการปฏิบัติตามหลักคาสอนของทางพุทธ และเป็นการปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของสติปัฏฐาน
สี่ ที่มีการกาหนดการรับรู้ของร่างกายและจิตใจผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (kabat-Zinn, 1982,2003 )
ซึ่ งหากปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งจะช่ ว ยให้ ห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ซึ่ งอย่ างไรก็ ต าม Marlatt et al.
(2004) ได้กล่ าวสอดคล้ องกับ นั กวิชาการข้างต้น ว่า การนั่ งสมาธิแบบวิปั ส สนาให้ ความส าคัญ กั บ
เทคนิคการหายใจ มุ่งเน้นไปที่การสังเกตความรู้สึกทางร่างกายและจิตใจโดยไม่ตอบสนองทางอารมณ์
ซึ่งผู้ที่ทาการนั่งสมาธิจะสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของตน รวมถึงสอดคล้องกับ Qutoshi
(2017) ที่กล่าวว่า การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาเป็นการฝึกจิตใจ ช่วยทาลายพฤติกรรมของมนุษย์ที่
คิดถึงแต่เรื่องอดีตในแง่ลบที่ทาให้ เกิดความทุกข์ เปลี่ ยนเป็นการมุ่งอยู่กับเรื่องปัจจุบันและสังเกต
ความรู้สึก ณ ปัจจุบันที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆช่วงขณะในทุกส่วนของร่างกาย ซึ่ง Qutoshi (2017) ได้
กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ Namto(1989) ที่ ก ล่ า วว่ า การฝึ ก อบรมวิ ปั ส สนามี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ช่ ว ยให้
ปราศจากการคิดในแง่ลบ อันทาให้เป็นต้นเหตุของความเครียดที่สะสมภายในจิตใจ รวมถึงสอดคล้อง
กับ Miller and Nozawa (2002) ที่กล่าวว่า การนั่งสมาธิวิปัสสนา นับช่วยให้กลุ่มคนต่างๆ เช่น กลุ่ม
นักเรียน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตของตัวเองได้
อย่ างไรก็ต าม วิปั ส สนา เริ่ม ได้ รับ ความนิ ย มที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในการตระหนั กถึ งการท า
วิปัสสนาในช่วงปลายยุค 2000 (Schedneck, 2018) และในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนาสมาธิ
รูปแบบวิปัสสนาไปพัฒนาในรูปแบบทางพุทธศาสนาของอเมริกาและนาอิทธิของพุทธศาสนาเข้าสู่
วัฒนธรรมอเมริกา รวมถึงได้นาเรื่องวิปัสสนาเข้าสู่โรงพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตใจหรือ
ในสถานเรือนจา เพื่อรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการนาสมาธิรูปแบบวิปัสสนา
เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว เพื่อช่วยเป็นคาสอนในการขัดเกลาจิตใจและฝึกสติ (Fronsdal, 1998) โดย
ทั้งนี้ Marlatt et al. (2004) ได้ กล่ าวไปในทางเดี ยวกับ นัก วิช าการข้างต้น กล่ าวคื อ การนั่ งสมาธิ
วิปัสสนา สามารถลดปัญหาการใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด อีกทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิต
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เวช ด้วยการช่วยยับยั้งความคิด ปรับปรุงความคิดในการดื่มแอลกอฮอล์และช่วยทาให้มองโลกในแง่ดี
สามารถควบคุมตนเองได้และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
สาหรับผู้ที่ให้การสอนวิปัสสนาทั้งในประเทศเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ น อดี ต พระเถรวาท เช่ น Dhiravamsa, Sobin, John Orr, Greg Galbraith, Jason Siff
(Fronsdal, 1998) นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิวิปัสสนาในสถานที่ต่างๆ จะเป็นการ
จัดตั้งมาจากความตั้งใจจากผู้ให้บริการที่ต้องการสร้างกุศล และต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผล
เชิงบวกในการทากิจกรรม ซึ่งจะไม่ได้มีการแสวงหากาไรหรือระดมเงินทุน แต่เงินที่ได้จะมาจากการ
บริจาคโดยสมัครใจซึ่งโดยมากจะมาจากผู้ที่เคยเข้าร่ว มกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
นักศึกษาหรืออาสาสมัครในหลักสูตรวิปัสสนา นับว่าถือมีคุณลักษณะเป็นนักท่องเที่ยว ตามการนิยาม
ขององค์การสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่ง
ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ (Nandedkar, 2015)
ทั้ งนี้ ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมหรื อ ศู น ย์ วิปั ส สนา มุ่ งเน้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ให้
ความสาคัญกับบทเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งที่พักที่จัดเตรียมให้จึงเป็นสิ่งอานวยความสะดวกขึ้นพื้นฐาน
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ได้มีการคาดหวัง นอกจากนี้จะ
ไม่ มี แ หล่ ง บั น เทิ ง หรื อ มี โ ทรทั ศ น์ อิ น เตอร์ เน็ ต ไว้ ให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ติดต่อสื่อสารกับภายนอกเพื่อให้มีสมาธิกับการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ให้มีสิ่งเร้าต่างๆมาทาลายสมาธิ
(Marlatt et al., 2004; Nandedkar, 2015)
กิจกรรมที่สอง การพูดคุยเกี่ยวกับการหลักการทางพระพุทธศาสนาหรือการเปิด
วิดีโอเกี่ยวกับสาระสาคัญทางพุทธศาสนา เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับหลักคาสอนอริยสัจ สี่ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ เหตุที่เกิดทุกข์และหนทางการดับทุกข์ โดยแบ่งออกเป็นสี่ข้อ 1) ทุกข์ คือ ความทุกข์ที่เกิดจาก
ความเจ็บป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากสารเสพติด 2) สมุทัย คือ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ เพื่อ
ตอบสนองความสุขของตน 3) นิโรธ คือ วิธีการดับทุกข์ 4) มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นาไปสู่ การตรัสรู้
หรือนาไปสู่ความดับทุกข์ (Marlatt et al., 2004)
กิ จ กรรมที่ ส าม การเดิ น จงกลม (Marlatt et al., 2004) ภาษาบาลี เรี ย กว่ า
cankama (Nyanadhammo, 2003)คือ การเดินช้าๆอย่างมีสติโดยเน้นความสนใจไปที่ความรู้สึกของ
ร่ างกายและการหายใจ (Pain, 2008) ส่ ว น Ott (2002) กล่ า วว่ า คื อ การท าสมาธิ โดยใส่ ใจกั บ
กายภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน และ Sun, Wu, and Chiu (2004) กล่าวว่า คือการ
ทาสมาธิด้วยการเดิน เกี่ยวข้องกับการสังเกตฝ่าเท้าและแขนอย่างต่อเนื่อง (Sun et al., 2004)
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กาลังเดิน ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเปลี่ยนไปในระหว่างช่วง
ที่ยกฝ่าเท้าขึ้นและลงสัมผัส เช่น ในช่วงที่ฝ่าเท้าลงสัมผัสกับพื้น ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกร้อน เนื่องจาก
พื้น ที่ ป ฏิ บั ติอยู่ มีค วามร้ อน และในช่วงที่มีการเปลี่ ยนเท้า ด้วยการยกฝ่ าเท้ าขึ้น จะมีความรู้สึ กที่
เปลี่ยนไป เช่น ความรู้สึกร้อนค่อยๆคลายไป (Nyanadhammo, 2003) ซึ่งการเดินจงกลม นับเป็น
การใส่ใจกับความรู้สึก และการมีสติในช่วงของการเดินอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น จิตใจ พัฒนาสติอย่าง
ต่อเนื่อง (Silananda, 1995)
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ทั้งนี้โดยปกติก่อนนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา จะมีการเดินจงกลมก่อน ทั้งนี้การเดินจง
กลมทาให้เกิดความสงบและช่วยทาให้มีสุขภาพที่ดี (Sun et al., 2004)
กิจกรรมที่สี่ การสอบถามอารมณ์ (Marlatt et al., 2004) กล่าวได้ว่า ในกรณีของ
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบวัด ในการที่นักท่องเที่ยวเข้าฝึกคอร์ส ปฏิบัติธรรม ใน
บางสถานที่จะมีการให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้ารับการทดสอบอารมณ์ทุกวันกับพระอาจารย์เพื่อรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติในแต่ละวัน ซึ่งพระอาจารย์จะมีการถามคาถาม เพื่อช่วยให้
ทราบถึงระดับความมีสมาธิของผู้ปฏิบัติและแนะนาแนวทางให้ผู้ปฏิบัติไ ปปฏิบัติต่อตามระดับสมาธิ
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 ถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในกิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ
(Kelly, 2010) ซึ่งนับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตวิญญาณ (Norman, 2012a) ซึ่ง Katz
(2006); Magaš (2012) ได้กล่าวว่า ณ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่แสวงหาอาหารทางจิต
วิญญาณ ที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ เนื่องจากในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ อาหารจานด่วนนับเป็น
ทางเลือกสาคัญสาหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตรีบเร่ง ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ดังนั้น นักท่องเที่ยว
ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการศึ ก ษาด้ านโภชนาการ จึ งมี ค วามต้ อ งการในการมี ค วามรู้ด้ า น
โภชนาการ รู้จั กแผนการเตรีย มอาหารและรู้วิธีควบคุมอาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมบางท่ าน
อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ป่วยเป็นโรค เช่น เป็นโรคเบาหวาน จึงอยากได้รับความรู้จากนักโภชนาการ
ซึ่งอย่างไรก็ตาม นักโภชนาการจะมีหน้าที่ในการออกแบบเมนูอาหาร แนะนานักท่องเที่ยวในเรื่องการ
ดูแลสุ ข ภาพด้ว ยวิธีก ารเลื อกอาหารที่ ถูกต้ อง รวมถึงเรื่อ งของวิตามิน และแร่ธ าตุ อีกทั้ งจะมี การ
แนะนาวิธีการออกกาลังกายและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องน้าหนัก (Frost, 2004) ทั้งนี้ Bennett et al.
(2004) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยมากทางด้า นรีสอร์ทจะมีการนาเสนอขายอาหารมังสวิรัติมากที่สุด
ส่วนรูป แบบการนาเสนออื่นๆ เช่น การปรุงอาหารตามสไตล์ตะวันตกแบบดั้งเดิม อาหารอินทรีย์
(Organic) อย่างไรก็ตามในบางสถานที่ เช่น เมืองไบรอนเบย์ประเทศออสเตรเลีย จะมีการทากิจกรรม
ล้างสารพิษ (detox) ในการช่วยขับของเสียที่ไม่ดีออกจากร่างกาย (Wray et al., 2010)
2.2.5.5 การให้คาปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบาบัด (Counselling and Group
Therapies)
ส าหรั บ กิ จ กรรมของสภาพจิ ต ใจและจิ ต บ าบั ด นั บ เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ งเน้ น ในการให้
คาปรึกษาหรือให้ การฝึ กอบรมผู้ ที่มีปัญ หาทางสุ ขภาพจิตหรือเจ็บป่วย ซึ่งผู้ให้คาปรึกษาจะต้องมี
ทักษะในการทาให้ผู้เข้ารับการบาบัด ได้สารวจตนเอง รู้สึกสบายใจในการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ สร้าง
แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์และสามารถทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดแก้ไขปัญหาที่กาลังสับสน รวมถึง
ช่วยจัดการความโกรธ ความเครียด สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ และหาทางออกให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
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ของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น เช่น สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการบาบัดเลิกใช้สารเสพติด เช่น เหล้า บุหรี่
ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี หรือเลิกเล่นการพนัน(Kerrisk, 2002; Wai, 2005; Wanigaratne, Davis, Pryce,
& Brotchie, 2005; Wray et al., 2010)
สรุปกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากผู้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เน้นศึกษา
การท่องเที่ย วเชิงจิตวิญ ญาณโดยไม่มุ่งเน้นเชิงศาสนา จึงสามารถแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรมได้ 5
หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 1) การบาบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย โยคะ ไทชิ ซี่กง
กังฟู รวมถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวอื่นๆ เช่น กีฬากลางแจ้ง กอล์ฟ เทนนิส การเดินป่า ขี่จักรยาน 2) การ
บาบัดด้วยพลังงาน ซี่งประกอบด้วย การรักษาแบบสัมผัส เรกิ 3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาสมาธิ ซี่ง
ประกอบด้วย การนั่งสมาธิเบื้องต้นและการปฏิบัติธรรม 4) การศึกษาด้านโภชนาการ และ5) การให้
คาปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบาบัด (Cornelia et al., 2011; Frost, 2004; Wray et al., 2010)
2.2.6 แรงจูงใจในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณในหมวดหมู่การทาสมาธิ อย่างการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา ฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังต่อไปนี้
1) แรงจูงใจจากปัญหาต่างๆในชีวิตประจาวันที่ทาให้เกิดความทุกข์
ในงานวิจัยของ Schedneck (2016) ได้มีการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไป
ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
อเมริกา ซึ่งชื่อว่า สตีฟ (Steve) เริ่มแรกที่อยากมาลองปฏิบัติธรรม เนื่องจากได้ เผชิญกับปัญหาใน
ชีวิต จากการสูญเสียงาน ทาให้รู้สึกเครียด เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงอยากหาทางออกให้กับชีวิต
ตนเอง ด้วยการทาสมาธิ แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐที่สตีฟอยู่ กล่าวได้ว่า ไม่ได้มีการคาดหวังว่า การได้นั่ง
สมาธิ จะช่วยได้ ส่วน นักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์ ชื่ อว่าแซลลี่ (Lehto et al.) ที่วัดโขดหิน จังหวัด
ระยอง เริ่มแรกที่อยากมาลองปฏิบัติธรรม เนื่องจาก ได้เผชิญกับความท้อแท้ ความซึมเศร้า การมี
ปัญหาในเรื่องการดื่มและได้รับการดูถูกจากผู้อื่น
ส่วนงานวิจัยของChan-Ob (1999) ซึ่งได้มีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่
ได้เดินทางทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมในวัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า แรงจูงใจ
ที่มาสอดคล้องกับ Schedneck (2016) กล่าวคือเนื่องมาจากการเผชิญปัญหาในชีวิตประจาวันอัน
ก่อให้ เกิดความทุกข์ โดยมี สาเหตุมาจากความเครียด ภาวะซึ มเศร้าและปัญหาครอบครัวจึงได้มา
ปฏิ บั ติ ธ รรมจ านวนทั้ ง หมด 7 วั น นอกจากนี้ ใ นงานวิ จั ย ของ Norman (2012b) ได้ ก ล่ า วว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชื่ อ ว่ า Nichola Ryan’s มี ค วามคิ ด อยากจะมาท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ เนื่ อ งจาก
ต้องการหาสถานที่เงียบ เพราะต้องการหลบหนีจากชีวิตประจาวันที่ได้ถูกบงการในเรื่องต่างๆ โดย
บุคคลรอบข้าง
นอกจากนี้ Dhamma (1993) ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม เพราะ
ต้องการฝึกสมาธิให้สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ทาให้เกิดทุกข์
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2) แรงจูงใจจากการต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Schedneck (2018) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องประสบการณ์ จากการนั่งสมาธิวิปัสสนาของผู้ห ญิงที่
ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ โดยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ชื่อว่าคุณเจน
แฮมิ ล ตั น เมอร์ ริ ต ต์ (Jane Hamilton-Merrit) ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ในฐานะนั ก ข่ า วนั ก เขี ย นและ
ผู้สนับสนุ นด้านสิทธิมนุษยชนและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภ าพสองครั้ง มี
แรงจู งใจในการเดินทางมาในสถานที่ฝึกสมาธิ อย่างวัดในประเทศไทยครั้งแรก เนื่องจากต้องการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายและยังไม่เคยได้ลองทา ในการทาสมาธิในประเทศไทย
3) แรงจูงใจจากการต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง
Eddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของการทาวิปัสสนา โดยพบว่า นักท่องเที่ยวมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในการค้นหาตัวตน
ของตนเอง
2.2.7 ประสบการณ์การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิง
จิตวิญ ญาณในหมวดหมู่การทาสมาธิ อย่างการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการทาสมาธิแบบวิปัส สนา
ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการทาสมาธิวิปัสสนาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังต่อไปนี้
1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง
Schedneck (2018) ได้มีการศึกษาประสบการณ์การทาสมาธิวิปัสสนาของผู้หญิ งในประเทศ
ที่ไม่ได้นั บ ถือศาสนาพุทธ พบว่า Jennifer Howdo นักเขียนชาวอเมริกาซึ่งได้เดินทางไปฝึกสมาธิ
วิปัสสนาจานวน 10 วัน กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ได้รับคือ ทาให้หันกลับมามองตนเองมากขึ้น และ
สังเกตความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ Qutoshi (2017) ซึ่งได้มีการศึกษาการ
ท าวิปั ส สนาของตนเอง ซึ่ งพบว่า การท าสมาธิวิ ปั ส สนา ท าให้ ได้ ค้ น พบตั ว เองในการรู้จัก สั งเกต
ความรู้สึกของตนเองในทุกๆขณะและสอดคล้องกับ Eddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของ
การทาวิปัสสนาซึ่งพบว่า เทคนิคการทาสมาธิวิปัสสนา ทาให้เข้าใจทิศทางของสภาวะจิตใจ รวมถึง
สอดคล้องกับ Cook (2010) ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่องการทาสมาธิในพุทธศาสนาสมัยใหม่ของวัดไทย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ ซึ่งพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จักสัง เกตและ
สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องจิตใจและร่างกายของตนเองได้มากขึ้น และช่วยสร้างกระบวนการมี
สติให้แก่ตนเอง และได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่า จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อันทาให้ละทิ้งสิ่ง
ต่างๆ ให้อภัยได้มากขึ้น รวมถึงไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ เนื่องจากการยึดติ ดกับสิ่งต่างๆเป็นสาเหตุของ
ความทุก ข์ทั้ งหมดของโลก โดยผลดังกล่ าวนั บ ว่าคล้ ายกั บ Dhamma (1993) ซึ่ งได้มี การเขีย นถึ ง
ประสบการณ์การทาสมาธิวิปัสสนาที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย พบว่า ทาให้ได้สังเกตลมหายใจเข้า
และออกของตนเอง และได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มีความไม่เที่ยง ทาได้ปลดปล่อยความคิดไม่ยึดติดกับสิ่ง
ต่างๆ
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2) มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น
Ronel, (2013) ได้มีการศึกษาการฝึกหลักสูตรการนั่งสมาธิวิปัสสนาให้นักโทษในเรื่อนจา ซึ่ง
พบว่า หลังจากที่นักโทษในเรือนจาได้มีการฝึกหลักสูตรการนั่งสมาธิวิปัสสนาจานวน 10 วัน ทาให้มี
การเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Miller and Nozawa
(2002)ที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่ได้ทาสมาธิวิปัสสนา ซึ่งพบว่า ผู้หญิงที่ชื่อแมรี่
(Mary) หลังจากได้ทาสมาธิวิปัสสนา เธอพบว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอรู้สึกถึงการ
เปลี่ยนแปลงในตนเอง คือ เธอได้ปลดปล่อยความคิดในเชิงลบ และหันมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น
อีกทั้งมีความเห็นอกเห็นใจและมีเมตตามากขึ้น
3) รู้หลักการในการปฏิบัติธรรม
Eddy (2014) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของการทาวิปัสสนา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทาให้มี
ความรู้ ในเรื่ อ งธรรมมะมากขึ้ น และมี ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ธ รรมการนั่ ง วิ ปั ส สนาตามแนว
พระพุทธศาสนามากขึ้น
2.2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้มีการกล่าวถึง
จานวนงานวิจัยทั้งสิ้น 16 การศึกษา โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้แก่ 1) งานวิจัยการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในภาพรวม จานวน 10 การศึกษา 2) งานวิจัยการท่องเที่ยวโยคะ จานวน 4 การศึกษา
และ 3) งานวิจัยการท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ จานวน 2 การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.8.1 งานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวิญญาณในภาพรวม
Aggarwal et al. (2008) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วทางจิ ต วิ ญ ญาณและโยคะ:
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนเมืองฤษีเกศ (Rishikesh)
ประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของนักท่องเที่ยวในการมาไม่ได้ต้องการ
ความหรูหรา แต่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่เรียบง่าย
Fedorova (2016) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของ
ประเทศอินเดีย โดยได้นาเอามุมมองของ Middleton et al. ซึ่งมีการเสนอประเด็นที่สาคัญในการ
พัฒ นามาใช้ประยุกต์ในการวิเ คราะห์ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ า มี 5 ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณา ได้ แ ก่ 1) สิ่ งดึ งดู ด ใจและสภาพแวดล้ อ ม (attractions and
environment) กล่าวได้ว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอาจจะตั้งอยู่ในสถานที่ทางศาสนา
เช่น วัด ฉะนั้น โดยเฉพาะอินเดียใต้ มีวัดฮินดูโบราณและสถานที่ปรักหักพัง จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจอย่าง
หนึ่ง ในการที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) สิ่งอานวยความสะดวก
และการให้บริการ (amenities and services) กล่าวได้ว่า ประเทศอินเดียโดยเฉพาะรัฐทางตอนใต้
เช่น รัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) และรัฐเกรละ นับมีสิ่งอานวยความสะดวกที่มากมาย เช่น ที่พัก
ขนาดใหญ่ รวมถึงมีชื่อเสี ย งในการให้ คาปรึกษาด้านอายุรเวช โยคะ สมาธิ จึงทาให้ นักท่องเที่ยว
ตะวันตกสนใจในการเดินทางมา 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility of the destination)
กล่ าวได้ว่า เนื่ องจากประเทศอิน เดียมีป ระชากรมากเป็นอัน ดับสองของโลก ประเทศอิน เดียจึงมี

35
เครือข่ายการขนส่งที่กว้างขวาง ซึ่งมีการให้บริการประชาชนกว่า 1.2 พันล้านคน ทาให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติสามารถเชื่อมต่อกับ อิน เดียโดยการบินผ่านท่าอากาศยานฮับ เช่นในเจนไน มุมไบและบัง
กาลอร์ ส่วนภาคใต้ของประเทศอินเดีย นับว่า มีเที่ยวบินภายในประเทศจานวนมากและมีการเชื่อมต่อ
ทางรถไฟต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างสะดวกที่สุด จึง
นั บ ได้ ว่า มีค วามพร้อมในการรองรับ นั กท่อ งเที่ ยว 4) ภาพลั กษณ์ (Images of the destination)
กล่าวได้ว่า ประเทศอินเดียมีภาพลักษณ์ทั้งดีและไม่ดีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี คือ การที่ประเทศอินเดียนับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิญญาณ
รวมถึ งมี ส ถาปั ต ยกรรมที่ งดงาม มี ค วามหลากหลายทางภู มิทั ศน์ ที่ เอื้ อต่ อ การท ากิ จกรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณ ส่วนภาพลักษณ์ที่ไม่ดี คือ การที่ประเทศอินเดียนับมีภาพลักษณ์ของความยากจน บางเมือง
เต็มไปด้วยขอทาน และมีเหตุการณ์การทาร้ายร่างกายเกิดขึ้น 5) ราคา (Price to the consumer)
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับว่าไม่สามารถมองข้ามได้ในการพัฒนาเช่นกัน
Haq and Wong (2013) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
แบบอิสลาม: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลียและปากีสถาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิง
จิ ต วิ ญ ญาณส่ ว นใหญ่ ในปากี ส ถาน ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถละเลยศาสนาอิ ส ลามได้
เนื่องจากเป็นแรงจูงใจในการมา ซึ่งอย่างไรก็ตามการสร้างตราสินค้าสาหรับกลุ่มมุสลิม ควรสะท้อนถึง
ความเคารพของความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติและควรเชื่อมต่อกับพระเจ้าหรือพระผู้สูงสุด โดย
ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารสร้ า งแบรนด์ ที่ ดี ที่ สุ ด ควรค านึ ง ถึ ง 1)ความส าคั ญ ของความเชื่ อ และความรู้
2) กลุ่มและบุคคล 3) ช่องทางสื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เฉพาะเจาะจง 4) ความสาคัญของกิจกรรม
พิเศษที่นาไปสู่การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ
Jesurajan and Prabhu (2012) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การวิ เคราะห์ มิ ติ ที่ ส าคั ญ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาระดับ
ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน 2) เพื่อหาปัญหาที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณต้อง
เผชิญ ซึ่งมีการใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บแบบสอบถาม
จานวน 150 คน ในสถานที่ การท่ องเที่ ยวเชิ งจิต วิญ ญาณในเมืองทุ ติโคริน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ รองลงมาคือ สิ่ง
อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ตามด้วย ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น อาหาร การบริการ
ธนาคาร ที่จอดรถ ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ช็ อปปิ๊ง สิ่งอานวยความ
สะดวก การคมนาคม สุขาภิบาลและน้าดื่ม การบริการให้คาแนะนาตามที่แจ้ง ตามลาดับ นอกจากนี้
ในเรื่องปัญ หาที่นั กท่องเที่ย วต้องเผชิญ พบว่า นักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับมลพิษ ความสกปรกของ
สถานที่ เกิดการราคาญจากกลุ่มคนขอทาน ผู้ประกอบการมีการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
คนในชุมชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โรงแรมมีการบริการที่ไม่ดี พ่อค้าไม่ซื้อสัตย์ ค่าเข้าชมและค่า
จอดรถแพงรวมถึงที่จอดรถนับว่าไม่เพียงพอรวมถึงข้อมูลข่าวสารยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
Medhekar and Haq (2012) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณใน
ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพในการทาตลาดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
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สาหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลประเทศอินเดีย ได้ใช้จุดเด่น
เรื่องการมีศาสนา วัฒนธรรมที่หลากหลาย มานาเสนอแพ็ กเกจที่ครอบคลุมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยทั้งนี้ ในแผนกระทรวงการท่องเที่ยวของอินเดีย ได้แบ่งศาสนาออกเป็น
4 กลุ่ม ในการนาเสนอจุดหมายปลายทางให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่ง กลุ่มแรก คือ จุดหมาย
ปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เช่น รัฐชัมมูและกัศมีร์ หรือ รัฐจัมมูและแคชเมียร์
เมืองลัคเนา กลุ่มที่สอง คือ จุดหมายปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอร์ เช่น
Navsari ในเขต รั ฐ คุ ช ราต เมื อ งมุ ม ไบหรื อ บอมเบย์ รั ฐ มหาราษฏระ กลุ่ ม ที่ ส าม คื อ จุ ด หมาย
ปลายทางที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศาสนายิว เช่น David Sassoon Synagogue เมืองมุมไบ รัฐมหา
ราษฏระ เมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย กลุ่มที่สี่ คือ จุดหมายปลายทางที่มีความ
โดดเด่ น เกี่ ย วกั บ ศาสนาบาไฮ เช่ น วั ด ดอกบั ว (Lotus Temple or Bahai Temple) ในประเทศ
อินเดีย อย่างไรก็ตาม การนาความหลากหลายของศาสนามาใช้เป็นจุดโดดเด่น กล่าวได้ว่า รัฐบาล
ประเทศอิ น เดี ย ประสงค์ เป็ น ผู้ น าระดั บ โลกในการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ จึ งเน้ น พั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวให้มีความครอบคลุมหลายศาสนา ซึ่งไม่ได้ต้องการวางตลาดโดยมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่ต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการ
ท่องเที่ยวเพราะศรัทธาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่รณรงค์ด้านการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
Kate Bone (2013) ได้ศึกษาการท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว Mana
และ Aio Wira ซึ่งถูกสร้างโดยปรัชญาของชุมชน ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจิตวิญญาณไปยังจุดหมายปลายทาง Mana และ Aio Wira ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สิ่ งดึงดูดที่ ส าคัญ คือ การได้รับการยอมรับ ว่าเป็น สถานพั ก ผ่ อนที่ งดงาม ตอบสนองความ
ต้อ งการของนั ก ท่ องเที่ ย วในการแสวงหาสถานที่ ที่ รู้สึ ก ถึงความเป็ น ชุ ม ชน อี กทั้ งได้ห ลบหนี จ าก
ชีวิตประจาวัน
Kelly (2012) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ กรณีศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
เชิงจิ ตวิญ ญาณ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ แรงจูงใจและพฤติกรรมของนั กท่ องเที่ ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงินเพื่อไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มี สภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากความวุ่นวาย มีบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย รวมถึงมีกิจกรรม โปรแกรมที่สามารถพัฒ นาตนเอง ในเรื่องร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะรู้สึกกับการได้กินอาหารที่เรียบง่าย แต่มี
คุณภาพที่ดีหรือมีประโยชน์
Ravichandran and Suresh (2010) ได้ศึกษาเรื่องการวางตาแหน่งการบริการสุขภาวะ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอการสร้างและประชาสัมพันธ์แบรนด์อินเดียในฐานะผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาวะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าแคมเปญ Incredible India ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2545 ได้
ทาให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่นับว่ายังคงช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในแง่ของการมาท่องเที่ยวระหว่าง
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ประเทศ แต่อ ย่ างไรก็ต ามแบรนด์อิ นเดียนั บ ว่าเป็ น แบรนด์ที่ มี ความแตกต่างในการรับ รู้เกี่ยวกั บ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ของอินเดีย อันช่วยให้วางตาแหน่งได้ประสบความสาเร็จในฐานะผู้ให้บริการ
เนื่องจาก อินเดียมีประวัติเกี่ยวกับการนาเสนอบริการสุขภาพ ได้แก่ โยคะอายุรเวทและการทาสมาธิ
ล้ายุค ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างครอบครัวและการดูแลสุขภาพยังสามารถสร้างความต้องการบริการสุขภาพได้
Piewdang et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในชุมชน กรณีศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงจิต ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าศักยภาพที่สาคัญ
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ เช่น คุณค่า ศิลปะและวัฒ นธรรมของวัด บรรยากาศ การบารุงรักษา นอกจากนี้
การบริหารจัดการ (administration) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งความร่วมมือ
จากชุมชน หรือภาครัฐ นับว่ามีความสาคัญเช่นกัน ซึ่งควรมีผู้จัดการฝ่ายวัฒนธรรมคอยติดตามคุณค่า
ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอกลยุทธ์ด้านมูลค่าอย่ างครบถ้วนในตลาดการท่องเที่ยวและอาจมี
ร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทย เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ชื่นนภา นิลสนธิ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ: ปัจจัยแรงจูงใจ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ากรณี ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว มี แรงจูงใจในการมา
เพื่อหลบหนีจากความวุ่นวาย ต้องการปลดปล่อยความเครียดจากการเผชิญเรื่องราวต่างๆ เช่น การ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต การสูญเสียคนรัก ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเน้นการพัฒนา
ตัวตนภายใน ช่วยนักท่องเที่ยวในการรู้จักวิธีจัดการความเครียด และช่วยเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
(Jani & Minde) จิตวิญญาณ (Spirit) และร่างกาย (Body) ให้เกิดความสมดุล รู้จักคิดบวก อันทาให้มี
ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ (Heintzman & Mannell, 2003)
2.2.8.2 งานวิจัยการท่องเที่ยวโยคะ
Ambili (2016) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวโยคะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังรัฐเกรละ
ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระบุปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกรัฐเกรละใน
การเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรกที่สาคัญที่สุด คือ
รูป แบบของโยคะที่มีความเป็ น ดั้งเดิม (Traditional system of yoga ) ปั จจัยรองลงมาคือ การมี
รูป แบบการดู แลสุ ข ภาพด้ ว ยวิธีธ รรมชาติ หรือ ธรรมชาติบ าบั ด (Naturopathy) และ อายุรเวท
(Ayurveda) คือการรักษาสุขภาพด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตามด้วยปั จจัยทางด้าน ความสวยงามของ
ธรรมชาติ (Natural beauty) และสุดท้ายคือรัฐเกรละนับว่ามีสถานท่องเที่ยวที่หลากหลาย (Tourism
attractions) 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติโยคะ อย่างไรก็ตาม จาก 13
ปัจจัยสาคัญ พบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ โยคะช่วยทาให้ไม่รู้สึกโกรธและช่วยทาให้รู้สึกไม่วิตกกังวล
ใจ รองลงมาคือ ช่วยทาให้เรียนรู้ในการมองชีวิตที่แตกต่าง ตามด้วย นักท่องเที่ยวที่มาต้องการทา
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ความเข้าใจการปฏิบัติโยคะ ส่วนปัจจัยสาคัญอันดับสี่ ได้แก่ โยคะช่วยประสานความสมดุลระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ 3) เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโยคะ
และประเภทของการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต้องการจะรวมกับ แพ็กเกจการท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นั กท่องเที่ ยวได้รับ ข้อมูล จากญาติและเพื่อนมากที่ สุ ด ร้อยละ59.3 รองลงมาคือ
ตัวแทนการท่องเที่ยว (travel agents) ร้อยละ 39 และตามด้วย เว็ปไซด์ทางการของรัฐบาลรัฐเกรละ
ร้อยละ 28 ส่วนประเภทของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการจะรวมกับแพ็ กเกจการท่องเที่ยว
โยคะ อั น ดับ แรก ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางการแพทย์ รองลงมาคื อ การท่ องเที่ ย วชายหาด การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางมรดก ตามลาดับ สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้มีการศึกษาโดย
ใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจั ย เชิ งปริมาณ ในการเก็บ แบบสอบถามนั กท่อ งเที่ ยวโยคะทั้ งในและต่ างประเทศ
จานวน 300 คน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิและมีการใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิในการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ
P. Kumar (2015) ได้ศึกษาเรื่องเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวโยคะ ในประเทศอินเดีย
โดยมีวัตถุป ระสงค์ 1. เพื่ อศึกษาสถานการณ์ ท่องเที่ยวโยคะในปัจจุบันของประเทศอินเดีย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวโยคะของประเทศอินเดียมีหลากหลายระดับ โดยแพ็ กเกจระดับหรู มี
จุดหมายปลายทางคือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว แพ็ กเกจระดับทั่วไป จะรวมการฝึก
โยคะ ทานอาหารออร์แกนิกและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งจะมีการฝึ กโยคะอยู่ในอาศรม อย่างไรก็
ตามประเทศอินเดียนับเป็นจุดหมายปลายทางแรกที่นักท่องเที่ยวโยคะเลือก อันมาจากชื่อเสียงทาง
ระบบการแพทย์ ฉะนั้น สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในอินเดีย จึงกลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกโยคะ
สาหรับนักเดินทางต่างชาติ เช่นเมืองธรรมศาลา (Dharmsala) เมืองดารัมซาลา (Mcleodganj) เมือง
ฤษีเกศ (Rishikesh) 2. เพื่อศึกษาโอกาสของการท่องเที่ยวโยคะในประเทศอินเดีย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ประเทศอินเดียมีศักยภาพ 5 ด้าน ที่เป็นโอกาส ด้านแรกคือ เรื่องราคา นับว่าความคุ้มค่าใน
การจ่ายเงิน อันทาให้เป็นข้อได้เปรียบที่สาคัญเมื่ อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้านที่สองคือ การ
บริการ ซึ่งประเทศอินเดียนับว่า มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีแพคเกจโยคะที่ครอบคลุม อีกทั้งมีศูนย์ฝึกโยคะระดับโลกใน
ประเทศอินเดีย ด้านที่สาม คือ คุณภาพ ซึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวโยคะหลายแห่งในประเทศอินเดีย นับว่า
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี สะอาด รวมถึงการออกแบบกิจกรรมโยคะที่มีประสิทธิภาพ ด้าน
ที่สี่ ความพร้อม (Availability) ประเทศอินเดียนับว่ามีความได้เปรียบเนื่องจาก นักท่องเที่ยวโยคะทั่ว
โลกให้ ความสนใจ ในการเป็ น จุ ด หมายปลายที่ มี ก าลั งคนที่ มี ทั ก ษะ ด้านที่ ห้ า ความหลากหลาย
(Diversity) เนื่องจากประเทศอินเดียมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนรรมที่
น่ าสนใจ จี งเป็ น จุ ด หมายปลายทางส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคของการ
ท่องเที่ยวโยคะในประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่า การรณรงค์ของรัฐบาลประเทศอินเดียในการมุ่งสู่จุดหมาย
การท่องเที่ยวทางการแพทย์เป็นหลัก อาจทาให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจโยคะหันเหไปสนใจจุดหมาย
ปลายทางประเทศอื่น ๆแทน นอกจากนี้ โยคะ อาศรมในประเทศอิน เดีย กาลั งเผชิญ กับ ความไม่
ไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากขาดการรับรองคุณภาพ รวมถึงนโยบายการกาหนด
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ราคาที่แตกต่างกันและไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน การขาดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPPPs) ในการบริหารจัดการ นับเป็นปัญหาประการหนึ่ง
Lehto et al. (2006) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวโยคะ รูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งของ
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วโยคะ ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง คื อ
ปริ ญ ญาเอกและโท มากกว่ า ร้ อ ยละ 21.5 รวมถึ ง มี ร ายได้ ตั้ ง แต่ 100,000 เหรี ย ญ ($) ขึ้ น ไป
นอกจากนี้ลักษณะการเดินทาง ส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งจะเดินทางไปกับเพื่อนร้อยละ 47.9 และร้อย
ละ 27.5 จะเดินทางไปเพียงลาพัง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การเดินทางไปกับคนในครอบครัวหรือคู่สมรส
นับว่าไม่เป็นที่นิยม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ฝึกโยคะเป็นประจาทุกวัน 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจที่สาคัญ 4 แรงจูงใจ ได้แก่ การแสวงหาจิต
วิญญาณ การแสวงหาการเสริมสร้างจิตสานึกด้านจิตใจ การแสวงหาการเสริมสร้างสภาพร่างกาย และ
การแสวงหากิจ กรรมที่ ช่วยควบคุมอารมณ์ เชิงลบ 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่ องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวโยคะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้เชิ งบวกต่อโยคะในการเป็นกิจกรรมที่ดี
ต่อ กายภาพ สุขภาพ และจิตใจ สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้มีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ในการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวโยคะบริเวณ รีสอร์ท มิตเวสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 80
คน แต่ทั้งนี้ได้ตอบกลับ 70 คน
Ponder and Holladay (2013) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งศั ก ยภาพการเปลี่ ย นแปลงของการ
ท่องเที่ยวโยคะ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโยคะต่อ
บุคคลและชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของชีวิตผ่านการท่องเที่ยวโยคะจะ
กระตุ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยา อารมณ์และจิตวิญญาณของแต่ล ะ
บุคคลและชุมชนให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อกันและกัน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวและชุมชนจะสามารถ
เอาชนะใจตนเอง อั น ส่ งผลให้ ชุ ม ชนบริเวณดั งกล่ าวกลายเป็ น ชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากการ
ท่องเที่ยวเชิงโยคะได้ปลูกฝังด้านจิตสานึกเข้าไปด้วย อีกทั้งการท่องเที่ยวโยคะยังเป็น จุดเริ่มต้นในการ
รับรู้ถึงผู้อื่นสร้างความเคารพต่อวัฒนธรรมและการทาลายพรมแดน
2.2.8.3 งานวิจัยการท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ
Norman and Pokorny (2017) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดี กรณีศึกษา กิจกรรมการนั่งสมาธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การทาสมาธิทาให้ นักท่องเที่ยวได้รู้จักครุ่นคิดในการใช้ชีวิตของตนเอง ได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันของตน สามารถแก้ไขปัญหาในการชีวิตประจาวัน เกิดความ
สมดุลทางอารมณ์และสร้างความรู้สึก ที่ดีในการดาเนินชีวิต อย่างไรก็ตามสาหรับงานวิจัยชิ้ นนี้ได้มี
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ในการรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ตารา
Tseng and Shen (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ ประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการนั่งสมาธิและ
ความเป็ น อยู่ที่ดีขึ้น ของนั กท่องเที่ยว และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในการเก็บแบบสอบถาม
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นักท่องเที่ยวที่ได้นั่งสมาธิยังสถานพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน (Fo Guang Shan) เมืองเกาสง ไต้หวัน
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวในการนั่งสมาธิ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งทางด้าน
จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งเข้าร่วมการนั่งสมาธิเป็นระยะเวลา 2-3 วัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ช่วยให้
นักท่องเที่ยวมีมุมมองที่บวกมากขึ้นในการใช้ชีวิ ต สามารถลดความกดดันในการใช้ชีวิตประจาวัน ทา
ให้สุขภาพดีขึ้น สามารถควบคุมภายในจิตใจของตนเอง

2.3 ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
การพิจ ารณาศักยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ ผู้ วิจัยได้ศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้ อง โดยได้ รวบรวมประเด็น ที่ ควรให้ ความส าคั ญ ในการ
พิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นา การปรับปรุง
หรือทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะต่างๆ เช่น
ทรัพยากร การให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือกลับมาอีกครั้ง (ใบเฟิร์น
วงษ์บัวงามและคณะ, 2556; ศิริจรรยา ประพฤติกิจ, 2553)
ทั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ควรให้
ความสาคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวนทั้งสิ้น 26
การศึกษาดังตารางที่ 2.5
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เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว

สิ่งอานวยความ
สะดวก

การส่งเสริมการ
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การนาเสนอการ
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√

√
√

5

15

√
√

√

9

13

13

6

11

การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณา โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นของศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 8
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สภาพแวดล้อม มีความถี่ 15 ประเด็นที่สอง ความมีชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ มีความถี่ 5 ประเด็นที่สาม การนาเสนอการให้บริการ มีความถี่ 15 ประเด็นที่สี่ การส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีความถี่ 9 ประเด็นที่ห้า สิ่งอานวยความสะดวก มีความถี่ 13 ประเด็นที่หก เส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความถี่ 13 ประเด็นที่เจ็ด โครงสร้างบุคลากร มีความถี่ 6 และประเด็นที่
แปด ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความถี่ 11
โดยทั้งนี้ สามารถพิจ ารณาได้ว่า 8 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ยกเว้น ในเรื่องของโครงสร้าง
บุคลากรสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเมื่อนามาพิจารณา ได้แก่ ในเรื่องของ 1) สิ่ง
ดึ งดู ด ใจในการท่ อ งเที่ ย ว (Attraction) 2) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว (Amenities)
3) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)
อย่างไรก็ตามในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มในการพิจารณา ได้แก่
1) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ การนาเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว (Amenities) โดยทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาหัวข้อเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
มารวมเข้ากับสิ่งอานวยความสะดวก เนื่องจากผลการวิจัยบทที่ 4 ในหัวข้อเส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ไม่ ม ากนั ก 3) การบริ ห ารจั ด การโดยอาศั ย ความร่ว มมื อ ระหว่ างผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Ancilary) 4) โครงสร้างบุคลากร โดยทั้งนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่งภายในแหล่งท่องเที่ยวนับว่ายังไม่มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน เหมือนแหล่งท่องเที่ยว
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บางประเภท เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะทางาน
ในลักษณะรับจ้างอิสระ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาประเด็นผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแทน สาหรับ
ประเด็นศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
สิ่ งดึ งดู ด ใจ หมายถึ งความน่ าดึ งดู ด ใจของสถานที่ แ ต่ ล ะแห่ ง (Ibragimov & Xurramov,
2015) โดยทั้งนี้สถานที่แต่ละแห่งย่อมมีสิ่งดึงดูดใจที่แตกต่างกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ง
ดึ งดู ด ใจที่ เกิ ด จากสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เช่ น กิ จ กรรม การวางแผนทางการตลาด การน าเสนอ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงภาพลักษณ์และราคาเข้าชม (Buhalis, 2000; Fyall & Wanhill,
2005; Judisseno, 2015; Sharpley, 2007)
อย่ างไรก็ตาม จากการศึ กษางานวิช าการการท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ พบว่าประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งดึงดูดใจที่ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือ การนาเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเชิงสุขภาวะ ซึ่งรวมถึง นักท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ มีความประสงค์ในการเลือกสถานที่ที่ปราศจากความวุ่นวายจากสังคมในเมือง ปลดปล่อย
ความเครี ย ด (Stress release) ฉะนั้ น การมี ท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ในสภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามเงี ย บสงบ
(Peaceful environment) จึ งนั บ เป็นสิ่ งส าคัญ (Jesurajan & Prabhu, 2012; Kelly, 2010; Lim
et al., 2016) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ในเรื่องความเงียบสงบในสถานที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัติธรรม การมีกฎระเบียบในการรักษาความเงียบนับเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งทางสถานที่จะต้อง
มีการปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวที่ได้มาเข้าร่วมกิจ กรรมให้เข้าใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนอาจไม่
เข้าใจในความสาคัญดังกล่าวเช่น จากงานวิจัยของ Schedneck, (2013) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว ท่าน
หนึ่งชื่อว่า เดนนี่ (Danny) ชาวไอร์แลนด์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าความเงียบจะช่วย
ฝึ กสมาธิของคนเรา แต่ก็ ยั งรู้ สึ กคับ ข้อ งใจที่ ไม่ได้พู ดคุ ยกับ ผู้ อื่น ระหว่างการเข้าร่ว มกิ จกรรมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ในการทากิจกรรมทุกคนต้องเงียบ ห้ามคุยกัน เพราะ
ต้องการให้นักท่องเที่ยวอยู่กับตนเองมากที่สุด ไม่ต้องการให้ถูกครอบงาความคิดของกันและกัน ฉะนั้น
ทางสถานที่จึงต้องมีการอธิบายในความสาคัญของการต้องรักษาความเงียบให้ชัดเจน นอกจากนี้ใน
เรื่องสภาพแวดล้อมการมีทาเลใกล้ชิดกับแหล่งน้า (Proximity to water) หรือชายฝั่งทะเล (coastal
location) (Wray et al., 2010) การมี ท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ใ น สภ าพ แวดล้ อ มใน ท้ องถิ่ น (Local
Environment) นับเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะปรารถนาในการเลือกเพื่อพักผ่อนเช่นกัน
(Kelly, 2010) รวมถึงในเรื่องสภาพแวดล้อมยังเกี่ยวข้องกับ การมีทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural
wellness resources) อันสวยงาม (Beautiful landscape) หรือทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ที่ทาให้เกิด
ความร่มรื่น ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ เหมาะแก่การทากิจกรรม เช่น การเดินป่า ซึ่งนับเป็นกิจกรรม
หนึ่ งของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ (Bennett et al., 2004) รวมถึ งการมี ส ภาพแวดล้ อ มที่
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สามารถให้ ความรู้สึกของการสามารถปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล(Kelly, 2012) การมีสภาพแวดล้อมที่
ผ่ อนคลาย (Relaxing environment) สภาพอากาศที่ บริสุ ท ธิ์ (Fresh air) อุณ หภู มิที่ เหมาะสม มี
ศิลปะท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safe environment)
การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด การมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขอทานหรือคนจรจัด ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนใจหรื อร าคาญแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ล้ ว นเป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ ไม่ อาจมองข้ามได้ในการพั ฒ นา
(Didascalou et al., 2009; Heung & Kucukusta, 2013; Jesurajan & Prabhu, 2012; Lehto et
al., 2006; Lim et al., 2016; Medina‐Muñoz & Medina‐Muñoz, 2014) เพราะเป็นคุณสมบัติ
ของสิ่งดึงดูดใจที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Wray et al., 2010) ซึ่งอย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมดังที่กล่ าวข้างต้นนับเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญ ฉะนั้นการรักษาสิ่ งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความยั่ งยื น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วยั งคงได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ หรือ อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักในการพัฒนา (Hjalager &
Flagestad, 2012)
2) ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ กล่าวได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความมีชื่อเสียง
จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ เช่น ไบรอนเบย์ นับว่ามีชื่อเสียง
ในการให้บริการเชิงจิตวิญญาณและการบาบัดด้วยยุคใหม่ ในเรื่องของการทาสมาธิ การอ่านไพ่ทาโร่
(tarot card reading) การบ าบั ด ด้ ว ยพลั ง งาน (energy therapies) (Wray et al., 2010) ส่ ว น
ประเทศจีน นั บว่ามีชื่อเสียงทางการแพทย์ ประเทศอินเดียนับว่ามีชื่อเสี ยงทางการแพทย์และต้น
ก าเนิ ด ของโยคะ ขณะที่ ป ระเทศไทย (E. C. E. Cohen, 2008; Connell, 2006; Lehto et al.,
2006; Lim et al., 2016; P. K. Singh, 2008) นับว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลสุขภาพเช่นกัน รวมถึง
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย ศิลปะการร่ายราแบบล้านนา
ฉะนั้น ประเทศเหล่านี้จึงนับว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง
นอกจากนี้ในเรื่องความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือยังเกี่ยวข้องกับ เรื่องคุณภาพของสินค้าและการ
บริการ การมีใบรับรองของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการ การมีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ
และมั่นใจจากนักท่องเที่ยว (Heung & Kucukusta, 2013) เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
เป็ น เรื่องของร่างกายและจิต ใจ ในการที่นั กท่องเที่ ยวตัดสิ น ใจเลื อกไปยังแหล่ งท่องเที่ ยว จึงต้อ ง
พิจารณาเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ส่งผลเสียใดๆต่อร่างกาย (Kelly, 2010)
3) การนาเสนอการให้บริการ
การนาเสนอการให้บริการ กล่าวถึง ความหลากหลายของกิจกรรม การนาเสนอแพ็ กเกจ
โปรแกรม ราคา และการออกแบบกิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ตอบสนอง
ความคาดหวังที่แท้จริง (Lim et al., 2016) สาหรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จะแสวงหากิจกรรม
ที่ลดความเครียด สามารถค้นหาตนเอง ดีต่อร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมนั่งสมาธิ โยคะ กิจกรรม
โภชนาการบ าบั ด (Nutritional Therapy) กิ จ กรรมที่ รั บ ปรึ ก ษาปั ญ หาที่ ท าให้ เกิ ด ความเครี ย ด
(Counselling) กิจกรรมริเก (Reiki) กิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้งหรือในร่ม กิจกรรมผ่อนคลาย
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(Leisure Activities) เช่น เต้น วาดภาพ (Kelly, 2010) ฉะนั้น หากแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒ นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้มีกิจกรรมที่หลากหลายหรือออกแบบโปรแกรมที่สามารถทาให้เกิดคุณค่า
(Value) หรื อ ออกแบบโปรแกรมให้ เหมาะสมกั บ จ านวนวั น ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ย่ อ มท าให้
นักท่องเที่ยวประสงค์ในการเลือกไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Medhekar & Haq, 2012) ซึ่งเมืองไบ
รอนเบย์ ประเทศออสเตรเลีย นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเสนอแพ็คเกจอันประกอบด้วยกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณที่หลากหลาย เช่น นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพ็คเกจ พักผ่อน 5 วัน ที่ Tallow Beach
Resort ด้วยค่าใช้จ่าย $2,045 พร้อมกับการทากิจกรรม โยคะ, พิลาเทส, การทาสมาธิ, พิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์, การเดินชมธรรมชาติ , ว่ายน้า, การบาบัดแบบธรรมชาติ , การบาบัดแบบเรกิและอาหาร
มังสวิรัติอินทรีย์ (Wray et al., 2010)
ส่วนในเรื่องราคาที่เหมาะสมก็นับเป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่ของรีสอร์ทหรืออาศรม ซึ่งการท่องเที่ยวโยคะประเทศอินเดียนับว่ามีจุดขายสาคัญ
ในการมีราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (P. Kumar, 2015) แต่ทั้งนี้หากเป็นในเชิง
ของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา ศูนย์วิปัสสนาทั่ว
โลกจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนา (Marlatt et al., 2004) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย โดยมากนักท่องเที่ยวที่มาพักและเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่สามารถบริจาคได้ตามกาลังศรัทธาของแต่ละบุคคล (สุวรรณา กิจก้องชัย , 2552) นอกจากนี้
สาหรับประเด็นสุดท้ายที่ควรคานึงถึงในการพัฒนาการออกแบบกิจกรรม คือ การออกแบบกิจกรรมที่
ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ตอบสนองความคาดหวังที่แท้จริง เช่น การคาดหวังที่
จะมีสุขภาพที่ดี รู้สึกมีความสุขต่อการสามารถควบคุมน้าหนักได้ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์
สามารถลดความเครี ย ด (Aggarwal et al., 2008; Lim et al., 2016) และที่ ส าคัญ ต้ องพยายาม
พัฒนากิจกรรมอยู่เสมอเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อันทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจโดยสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะละเลยการให้ความสาคัญไปได้ (Lim et al., 2016)
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในการพัฒ นาการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรับรู้ถึงข้อมูลหรือเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย นับเป็นสิ่งสาคัญ
(สุวรรณา กิจก้องชัย, 2552) เพราะในบางครั้งหากไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวรับทราบ นักท่องเที่ยวที่กาลังมองหาการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวอาจไม่รับรู้หรือรู้จัก
แหล่ งท่องเที่ยวนั้ นๆ ดังเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เมืองทุติโคริน ในประเทศอินเดีย ซึ่ง
Jesurajan and Prabhu (2012) ได้ ก ล่ า วว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง คงมาน้ อ ย เนื่ อ งจาก ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถทา
ได้หลายวิธีเช่น การโฆษณาผ่านสื่อ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รายการทีวี รวมถึ งการ
จั ด กิ จ กรรมระดั บ ภู มิ ภ าค การจั ด แคมเปญระดั บ ประเทศ (Heung & Kucukusta, 2013) การ
ประชาสัมพันธ์ ในงานต่างๆ ซึ่งกรณีของวัด เช่น งานบุญที่จัดขึ้นภายในวัด (สุวรรณา กิจก้องชัย ,
2552) ทั้งนี้ในการโฆษณาผ่านสื่อ กล่าวได้ว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

46
การพัฒนาสุขภาพ ดังนั้นจึงอาจมีการโฆษณาผ่านสื่อที่เน้นเรื่องสุขภาพ เช่น นิตยสารเพื่อสุขภาพและ
สุขภาวะ หรือมีการจัดโบว์ชัวร์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wray et al., 2010) นอกจากนี้
Kelly (2012)ยั งได้ มี ก ารกล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า ในการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว พลั งของปากต่ อ ปาก ณ
ปัจจุบันถือเป็นสิ่งสาคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยที่องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริม
แต่นักท่องเที่ยวที่รู้สึกประทับใจในการใช้บริการยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีการส่งเสริมให้
ผ่านการพูดปากต่อปาก ซึ่งอิทธิพลระหว่างบุคคลและคาพูดจากปาก (word-of-mouth) นับ เป็น
แหล่งข้อมูลที่สาคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่ องเที่ยวซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินก่อนการบริโภค (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008)
2. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities)
ในเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวก นับเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและ
ความประทับใจ ทาให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการพานักในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น (บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒ นา, 2548, น. 29) ทั้งนี้ สิ่ งอานวยความสะดวก เช่น การให้ บริการที่ พัก อาหารและเครื่องดื่ ม
ร้ านอาหาร ศู น ย์ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ไกด์ ศู น ย์ ก ารค้ า ร้านค้ าปลี ก การสื่ อ สาร (Ibragimov &
Xurramov, 2015; Kapiki, Fu, & Mu, 2014; Tomy Andrianto & Par, 2016)
อย่ างไรก็ตาม จากการศึ กษางานวิช าการการท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ พบว่าประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวก ที่ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องที่พัก อาหาร
เพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม ห้องน้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ
ในเรื่องที่พัก กล่าวได้ว่า สิ่งที่ควรให้ความสาคัญในการพัฒ นา ได้แก่ ความเพียงพอในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ความสะอาด (Aggarwal et al., 2008; Maneenetr et al., 2014) นอกจากนี้
ในกรณีนั กท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มาปฏิบัติธรรมและต้องอาศัยการพักแรมในสถานที่คือวัด สิ่ง
สาคัญที่ควรพิจารณาคือ การจัดให้ผู้สูงอายุได้พักในกุฎิที่อยู่ใกล้กับสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สุด
เช่น ศาลาปฏิบั ติธรรม โรงอาหาร (สุวรรณา กิจก้องชัย , 2552) ส่วนสิ่งอานวยความสะดวกที่ไม่
จาเป็นต้องมีในห้องพัก เช่น โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต้องการปราศจากการรับรู้ความวุ่นวายจากโลกภายนอก และแสวงหาความสงบใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ (Ala’Aldin Al-Hussaini, Dorvlo, Dhananjay Chavan, Vimal
Purecha, & Samir, 2001)
ในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่
เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมจะมีการจัดเตรียมอาหาร 2 มื้อ ในรูปแบบอาหารมังสวิรัติและ
อาหารว่างจะเตรียมผลไม้ (Marlatt et al., 2004) เนื่องจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุข
ภาวะซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
จึงพยายามเลือกสรรอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นอาหารเชิงอินทรีย์ (Organic) อาหาร
มังสวิรัติ หรื ออาจเป็ น อาหารที่ เรี ยบง่าย แต่มี คุณ ภาพที่ ดี (Heung & Kucukusta, 2013; Kelly,
2010, 2012) ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่อาจมองข้ามเรื่องดังกล่าวไปได้ในการพัฒนา นอกจากนี้ ใน
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ส่วนของเครื่องดื่ม เช่น น้าแร่ นักวิชาการ Aggarwal et al. (2008) และ Jesurajan and Prabhu
(2012) ซึ่งได้มีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และเมืองทุติ
โคริน ประเทศอินเดียตามลาดับ ได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่า ในเรื่องของน้าดื่มนับเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
มองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเนื่องจาก นักท่องเที่ยว ได้มองว่า “น้า” ถือ
เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ ทุ ก คน ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วท่ อ งเที่ ย วควรมี ก ารจั ด เตรี ย มไว้ ในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว ซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมานักท่อ งเที่ยวเมืองฤษีเกศจะต้องเตรียมซื้อน้าแร่เป็นขวดเอง ขณะที่
นักท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน ได้รับน้าดื่มที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
ความไม่ประทับของนักท่องเที่ยวในการมา
ส่ ว นสิ่ งอ านวยความสะดวกอื่ น ๆที่ ค วรให้ ความส าคั ญ ในการพั ฒ นา เช่น ในเรื่อ งห้ องน้ า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งกล่าวได้ว่า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในบางครั้งอาจเกิดอุปสรรค
ทางภาษาในการรั บ รู้ การท าความเข้าใจข้ อมู ล ในเรื่อ งต่ างๆ จึ งต้ อ งมี ก ารพึ่ งพาศู น ย์บ ริก าร ที่ มี
บุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ รวมถึงเพื่อให้นัก ท่องเที่ยวสามารถติดต่อ สอบถามได้
เมื่อมีปัญหา หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการ
เดิน ทาง (Aggarwal et al., 2008; Maneenetr et al., 2014) ซึ่งอย่างไรก็ ตาม ยกตั วอย่างเช่ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ความไม่พร้อมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
นับว่า ทาให้เกิดปัญหาแก่นักท่องเที่ยว (Aggarwal et al., 2008) อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังควรมีการ
แปะป้ ายในการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถทาความเข้าใจได้ด้วยตนเองหรือ
สามารถช่วยเหลื อตนเองได้ในอีกทางหนึ่ง (Eugene, 2013) รวมถึงในเรื่องที่จอดรถก็ไม่ส ามารถ
มองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ ซึ่งในเรื่องที่จอดรถเกี่ยวข้องกับการมีที่จอดรถที่
เพีย งพอต่อการรองรับ นั กท่องเที่ย ว และการมีอัตราค่าจอดรถในราคาที่เ หมาะสม (Jesurajan &
Prabhu, 2012)
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า นับเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว อันทา
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒ นา, 2548, น. 29) รวมถึงมีก ารเข้าถึงแหล่ งท่ องเที่ ยวได้ ง่าย มีส ภาพของถนนที่ ดีแ ละมี สิ่ ง
อานวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง (Çakici & Harman, 2007; Custodes, 2013) ซึ่งอย่างไรก็
ตาม เส้ น ทางการคมนาคมในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 3 ทาง (Buhalis &
Amaranggana, 2013) ได้แก่ 1) ทางบก มีการตัดและสร้างถนน การขยายเส้นทางเข้าไปสู่ แหล่ ง
ท่องเที่ยว การจัดบริการสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น รถนาเที่ยว รถเช่า 2) ทางเรือ การสร้างท่าเรือและ
สิ่งอานวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ การสร้างแพทุกประเภท การจัดบริการขนส่งทางเรือ 3) ทาง
อากาศ การปรั บ ปรุ งเครื่องบิ น ให้ มี ประสิ ท ธิภ าพในการขนส่ งสู ง ประหยัดและปลอดภั ย การจั ด
เที่ยวบินและที่นั่งสาหรับนักท่องเที่ยวและการจัดเที่ยวบินให้เพียงพอ การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้
น่าสนใจ (นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560, น. 98-99)
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง
ประเด็นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวดังนี้
การเข้ า ถึ งยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วได้ ง่ าย การมี ระบบขนส่ งทางสาธารณะในการเข้ าสู่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง การปราศจากขโมยหรือโจร นับเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ที่ ไม่ อ าจมองข้ า มได้ ในการพั ฒ นา เนื่ อ งจากสะท้ อ นถึ ง ความพร้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Aggarwal et al., 2008; Maneenetr et al., 2014) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการมาของ
นักท่องเที่ยวในการมายังแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนั้นๆ (Lim et al., 2016) อย่างไรก็
ตาม Bhrigu Kumar Nath (2017) ได้ ศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ในเมื อ งกู ว าฮาติ
(Guwahati) พบว่า ปั ญ หาที่สาคัญของเมืองดังกล่าว พบว่า ยังมีสภาพถนนที่ไม่เอื้ออานวยต่อการ
เดิน ทาง รวมถึงยั งพบว่าไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่ ทาให้ เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาของ
นักท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)
การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary) กล่าวได้ว่า
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของคณะกรรมการการท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว ชุมชนการท่องเที่ยว
(Tomy Andrianto & Par, 2016) ส่ ว น Chrysanthou, Cain, Silberman, and Niccolucci
(2004) ได้กล่าวว่าสามารถแบ่ งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ และภาคเอกชน และทางด้าน
Yudita (2017) ได้ ก ล่ า วว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม คนที่ มี ส่ ว นช่ ว ยบริห ารจั ด การหรื อ ส่ ง ผลให้ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวนั้นน่าเยี่ยมชมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง
ประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ มีลักษณะ
เหมือนดังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่ ว นเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นา สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เป็ น ที่ รั บ รู้ สู่ ส ายตานั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ทั่ ว โลก
(Aggarwal et al., 2008)หรือ ช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องการช่วยลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มีศักยภาพ (Bhrigu Kumar Nath, 2017;
Heung & Kucukusta, 2013; Ringer, 2007) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน การท่ องเที่ยวเชิง จิต
วิญญาณในประเทศไทย นับว่าความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการช่วยกันพัฒนายังน้อยอยู่
เมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านสปา ส่วนประเทศอินเดีย ความท้าทายที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคือ ภาครัฐขาดวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโยคะและขาด
การรณรงค์อัน ทาให้ นั กท่องเที่ย วที่ส นใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโยคะอาจหันเหไปประเทศอื่น (P.
Kumar, 2015) นอกจากนี้สาหรับอีกหนึ่งตัวอย่าง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ แต่ละจุดหมายปลายทางมีการจัดการด้วยตนเอง ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
หรือหน่วยงานภาครัฐ ทาให้มีข้อจากัดในการที่นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะหรือหา
ข้อมูลเกี่ยวกับในพื้นที่ดังกล่าวได้น้อย (Maneenetr, Naipinit, & Tran, 2015) ดังนั้นการได้รับการ
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ส่งเสริมจากภาครัฐ นับว่าสาคัญ ซึ่งหากภาครัฐช่วยสนับสนุนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะช่วยให้การ
ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบนั้ น ๆเติ บ โตมากขึ้ น (Heung & Kucukusta, 2013) และทั้ งนี้ ห ากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีการร่วมมือมุ่งมั่นในการพัฒนาหรือผลักดันรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นๆจะช่วยดึงดูดให้เป็น
ที่น่าสนใจจากทั่วโลก (Aggarwal et al., 2008)
สาหรับ การท่องเที่ย วเชิง จิตวิญ ญาณ นับเป็ นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ ฉะนั้ น
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเป็นภาคส่วนของเอกชน จะเกี่ยวข้องกับ 1) ความร่วมมือ
ในส่วนของตัวแทนการท่องเที่ยวทางสุ ขภาพ (health travel agents) หรือบริษัททัวร์ที่มีการขาย
แพ็กเกจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะ
หรือแหล่งท่องเที่ย วที่มุ่งเน้ น เชิงจิตวิญ ญาณ นอกจากนี้ในภาคส่ วนอื่นๆ เช่น ภาครัฐ ภาคชุมชน
สื่อมวลชน (Heung & Kucukusta, 2013) ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ และหน่วยงานทางการศึกษา ในส่วนของนักวิชาการที่ได้มีการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ อันทาให้คนภายนอกได้รับรู้รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว
ทั้งนี้ในการพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่ดีได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จะต้องเห็นถึงความสาคัญ
หรือประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไปในทิศทางเดียวกัน และต้องได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่าย (Pyke et al., 2016) เพราะ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ การยอมรับ เช่น ชุมชน อาจแสดง
อาการที่ไม่มิตรต่อนักท่องเที่ยว อันทาให้นักท่องเที่ยวไม่ปรารถนาในการมาเยือนยังแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ (Jesurajan & Prabhu, 2012) เช่นเดียวกับการที่ชุมชนได้มีการขายของให้แก่นักท่องเที่ยว คน
ในชุมชนควรได้รับการดูแลในการฝึกอบรมในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น (Eugene, 2013) นอกจากนี้Jesurajan and Prabhu (2012) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญ ญาณนั บ ว่ามีส่วนช่วยในการพัฒ นาผู้คนในชุมชนหรือท้องถิ่น จึงควรให้ ความส าคัญ กับ
คุณ ค่าที่เป็ นมิตรต่อการท่องเที่ยว รวมถึงภาครัฐควรมีการตรวจสอบกรณี ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิด
5. โครงสร้างบุคลากร
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิชาการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พบว่ามีการกล่าวถึง
ประเด็นโครงสร้างบุคลากรดังนี้
ในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างบุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวนับเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจาก ลักษณะการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว เกี่ยวข้องกับร่างกายและ
จิตใจของนักท่องเที่ยว จึงต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะความรู้ในการบาบัด ความรู้ในการฝึก
สมาธิ โยคะ ทักษะในการกาจัดความเครียด เพื่อที่จะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตประจาวันของนักท่องเที่ยวไปในทางที่ดีขึ้นและทาให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจในการสอน (Kelly, 2012) ส่วนทักษะทางด้านภาษา นับว่ามีส่วนสาคัญ อันจะไม่ทาให้
เกิดข้อจากัดหรือเกิดปัญหาในการให้บริการนักท่องเที่ยว(Maneenetr et al., 2015) อีกทั้งเป็นการ
รองรับโอกาสจากการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการ รวมถึงการรักษาคุณภาพของการบริการ
การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร จะต้องมีการประเมินผลว่า
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นักท่องเที่ยวที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต หลังจากได้รับคาแนะนาในเรื่ องหลักการรับประทานอาหาร
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลบุคลากร นอกจากนี้ในเรื่องกฎระเบียบในการ
ดูแลแหล่งท่องเที่ยวก็สาคัญเช่นกัน (Goodarzi et al., 2016; Hjalager & Flagestad, 2012; Kelly,
2010; P. Kumar, 2015; Maneenetr et al., 2014; Voigt et al., 2010)

2.4 แนวคิดผู้ประกอบการ
การศึกษาเรื่องการเป็ น ผู้ประกอบการนั้น เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18
ในช่ ว งการพั ฒ นาอุต สาหกรรมในประเทศอังกฤษ การเปลี่ ยนแปลงของการปฏิ วัติ อุต สาหกรรม
ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเสมือนกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมนุษย์ชาติ
โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพลั งการผลิต แต่ยังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แตกต่างออกไป เกิดระบบหัตถรรมเป็นระบบที่แพร่หลายในอังกฤษ และเมื่อ
เข้าสู่การพัฒ นาการทางอุตสาหกรรม ทาให้ มีความจาเป็นต้องลงทุนและค้นหาตลาดที่ไม่รู้จักดีใน
ต่างประเทศ ทั้งยั งจาเป็ น ต้องระดมทรัพ ยากรมาใช้ในระบบการผลิ ตขนาดใหญ่ ที่มีประสิ ทธิภ าพ
ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเป็ น ผู้ ป ระกอบการขึ้ น ท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ไว จามรมานและคณะ, 2544)
สาหรับทฤษฎีผู้ประกอบการ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ความหมาย
ของผู้ประกอบการ 2) ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.1 ความหมาย
ผู้ป ระกอบการนับ เป็น หนึ่งในกระบวนการจัดตั้งที่เก่าแก่ที่สุ ดของสังคมมนุษย์ และเป็นผู้
ขับ เคลื่อนโลกตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการพัฒ นาแรงงาน (Carland Jr & Carland, 1997) ทั้งนี้ Chavez
(2016) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีอยู่ทั่วทุกแห่ง สามารถพบได้ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆในประเทศโลกที่
สามและสามารถพบได้ในองค์กรระดับโลกทุกแห่งทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ มาจากคาภาษาฝรั่งเศส "entreprendre" ซึ่งใช้ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 12 หมายความว่า “Do Something without Any Economic Connotation” และในประเทศ
อังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 14 คาว่า “ผู้ ประกอบการ” ใช้คาว่า “Adventurer and Undertaker”
และต่อมาใช้คาว่า Projector และ Contractor ซึ่งคาดังกล่าวหมายถึง คนที่มีหน้าที่และคุณลักษณะ
ที่มีประสบการณ์ที่ท้าท้าย เสี่ยงในการทางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ไว จามรมานและคณะ, 2544, น.
5) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ (Kaur & Bains, 2013) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้ ป ระกอบการ มาจากค าภาษาฝรั่ ง เศส
"entreprendre" หมายถึงการทาอะไรบางอย่าง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง Richard Cantillonwas ซึ่ง
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่ใช้คาว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นคนแรก ในบทความ
เรื่อง "The Nature of Commerce" ในปี ค.ศ. 1755 โดยตีความว่า ผู้ประกอบการหมายถึง ผู้ที่เต็ม
ใจในการรั บ ความเสี่ ย ง รวมถึ ง เป็ น บุ ค คลที่ เปลี่ ย นวั ต ถุ ดิ บ ให้ ก ลายเป็ น สิ น ค้ า และใช้ ค วามรู้
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ความสามารถในการทาธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ธนวุฒิ พิมพ์กิ (2556) นับว่าให้ความหมายที่
ใกล้ เคี ย งกั บ นั กวิช าการข้างต้น โดยให้ ค วามหมายว่า ผู้ ป ระกอบการ หมายถึง บุ คคลผู้ ท าหน้าที่
รับผิดชอบโดยการนาทรัพยากรต่างๆมาดาเนินงานจัดระเบียบและบริหารองค์การธุรกิจโดยยอมรับ
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2553) ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับ Richard Cantillonwas ซึ่ง
กล่าวว่า ผู้ประกอบการหมายถึง บุคคลผู้ซึ่งริเริ่มก่อตั้งกิจการ เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนและดาเนิน
กิจ การโดยยอมรับ ความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่ อหวังผลกาไร มีความมุ่งมั่น ต่อ
ความสาเร็จกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถก่อตั้งองค์การเพื่อ
ดาเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยง เพื่อแสวงหาผลกาไร ค้นหาโอกาสและสร้างคุณค่าทางธุรกิจโดย
ใช้นวัตกรรม ทั้งในด้านการทางานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความโดดเด่น
จากธุรกิจที่มีอยู่เดิม
Kierulff (1975) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง ผู้ ที่ พ ยายามพั ฒ นาธุ ร กิ จ จาก
แนวความคิดของตนเองและมีคุณลักษณะบางอย่างที่สาคัญประกอบด้วย ความคิดริเริ่ ม การใช้ดุลย
พินิจที่ถูกต้องและสามารถที่จะสร้างมโนภาพที่ใกล้เคียงกับความจริง
บุณฑวรรณ วิงวอน (2556) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึงบุคคลที่มีแรงบัลดาลใจใน
การเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่างในการดาเนินงาน
ธุรกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทาการก่อตั้งธุรกิจและความสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
และมีการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นมา อีกทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Ganeshan (2001) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง ผู้ มี ขี ด ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีความสามารถในการแนะนาเทคนิคใหม่ๆในการดาเนินธุรกิจ ส่วน Rusu,
Isac, Cureteanu, and Csorba (2012) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ทางานทางเศรษฐกิจ
Longenecker, Moore, Petty, and Palich (2005) ได้กล่ าวว่า ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง
บุคคลที่เสาะหาความต้องการทางการตลาดจนเจอ จึงเริ่มดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการใน
เรื่องต่างๆ เช่น รายได้ ความท้าทาย ความมั่นคง และการได้รับการยอมรับในหมู่สังคม
Deakins and Freel (2009) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง เป็นบุคคลที่มีความตื่นตัว
กับโอกาสทางการค้า รวมถึง สามารถระบุซัพพลายเออร์และลูกค้า รวมถึงมีผลกาไรจากการทาหน้าที่
เป็นตัวกลาง
Ahmad (2010) ได้ ก ล่ าวว่า ผู้ ป ระกอบการ หมายถึ ง ผู้ ที่ เปลี่ ย นเส้ น ทางของตลาดและ
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ Westhead, Wright, and Mcelwee (2011) ซึ่ ง ให้
ความหมายว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ
Fried and Tauer (2009) ซึ่งให้ความหมายว่าผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีความสาคัญต่อตลาดใน
การทาให้ตลาดสามารถขับเคลื่อนไปได้
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ดังนั้ น จากการให้ ค านิ ย ามของนั ก วิช าการหลายท่ าน สามารถสรุป ได้ ว่า ผู้ ป ระกอบการ
หมายถึง บุคคลที่รู้จักแสวงหาความรู้ ความต้องการทางตลาด จนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้มีการ
น าทรั พยากรพั ฒ นาให้ กลายเป็ น สิ นค้าและบริการ เพื่อตอบสนองผู้ บริโภค และตอบสนองความ
ต้องการของตนที่ตั้งไว้ เช่น รายได้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะต้องเต็มใจที่จะแบกรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
2.4.2 ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
ลักษณะของผู้ ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) มีความกล้าเสี่ยงในระดับปาน
กลาง (Risk-Taking) 2) มีความมุ่งมั่นในความสาเร็จ (Need for Achievement) 3) มีความผูกพันต่อ
เป้ าหมายที่ตั้งเอาไว้ 4) มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ อื่น 5) มีความมานะและทางานหนัก 6) มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น และไม่ ห ยุ ด นิ่ ง 7) มี ค วามสามารถการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ 8) มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ 9) มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง 10) มี ค วามสนใจการแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม 11) มี
ความสามารถในการบริหาร 12) มีความคิดสร้างสรรค์ 13) มีความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม
14) มีความกล้าตัดสินใจ 15) มีความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์ 16) มีความสามารถในการ
สร้างพันธมิตร 17) มีความซื่อสัตย์ 18) มีความประหยัดเพื่ออนาคต 19) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(อาทิตย์ วุฒิคะโร, 2543)
ส่ว น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2554) ได้กล่ าวว่า ลักษณะของผู้ ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ ประกอบด้วย 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความต้องการในความสาเร็จ จัดได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ในการประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่ต้องการในข้อนี้จะไม่เกิดแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการกระหายใน
ความสาเร็จ ต่อสู้ ดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) ชอบเสี่ยง กล่าวคือ ในการตัดสินใจควร
อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยต้องมีการตัดสินใจให้รอบคอบและไม่ประมาท 3) มีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล มองให้รอบด้าน สามารถมอง
จากจุดเล็กๆและสานฝัน ให้สามารถขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นได้ 4) มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ กล่าวคือ
บุคคลที่ไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆควรมองว่าความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนบันได
ที่นาไปสู่จุดที่สูงกว่า 5) มีความเชื่อมั่น กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะ
ลองในสิ่งใหม่ๆ 6) มีความสามารถในการตัดสินใจ กล่าวคือ การตัดสินใจนับว่าเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นจะสาเร็จหรือล้มเหลว แต่หากได้ลองทบทวนเหตุผลให้
ดี แ ล้ ว ควรที่ จ ะเอาชนะในการตั ด สิ น ใจนั้ น 7) มองการเปลี่ ย นแปลงคื อ โอกาส กล่ า วคื อ การ
เปลี่ยนแปลงนับเป็นโอกาสสาคัญอย่างหนึ่งทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ หากรู้จักนา
การเปลี่ยนแปลงต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งทางธุรกิจ 8) มีความ
อดทนต่อความไม่แน่นอน กล่าวคือ ควรเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลาทั้งทางด้านดีห รือด้านที่เกิดปัญ หา รวมถึงปัจจัยที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ เช่น
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ ซึ่งควรอดทนรอคอยสิ่งดีๆที่จะมาถึงในอนาคต 9) รู้จักเริ่มต้น
และต้องการความสาเร็จที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุก
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อย่างในธุรกิจของตน ไม่ควรมุ่งพัฒนาเพียงด้านเดียว แต่ควรมองไปรอบๆหาจุดบกพร่องและแก้ไขให้
ดีขึ้น 10) ตระหนักในคุณค่าของเวลา กล่าวคือ เวลานับเป็นสิ่งมีค่าสาหรับทุกอาชีพ การตรงต่อเวลา
และใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการชีวิตและกาไรของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถ
ประเมินค่าได้
ทางด้าน Robinson and Sexton (1994) กล่ าวว่า ลักษณะของผู้ ประกอบการที่ ประสบ
ความสาเร็จ ประกอบด้วย 1) มีความมุ่งมั่นและพยายาม 2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) มีความคิด
สร้างสรรค์ 4) มีความกล้าเสี่ยง 5) มีความเป็นมืออาชีพ สาหรับ M. Kumar (2007) ได้กล่าวว่าควร
ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 1) มีความเต็มใจในการริเริ่ม 2) มีการแสวงหาโอกาส 3) รู้จักพัฒนา
ตนเองเพื่อช่วงชิงโอกาสนั้นๆ
สาหรับ บุ ณฑวรรณ วิงวอน (2556อ้างใน Bygrave and Zacharakis, 2008) ได้กล่ าวถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ 10 ประการดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 แสดงคุณลักษณะ 10 ประการของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
คุณลักษณะ 10 ประการของ
รายละเอียดของคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
1. ความฝัน (Dream)
ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลประกอบไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะนาพาไปสู่การพัฒนาในธุรกิจต่อไป
2. การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ผู้ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ รวมถึงการมีวิจารณญาณ
(Decisiveness)
ที่แน่วแน่
3. นักปฏิบัติ (Doers)
มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจอย่ า งเฉี ย บขาด แม่ น ย าและมี
ความสามารถในการสั่งการและนาแผนงานไปปฏิบัติได้อย่างฉับไว
4.ความมุ่งมั่น
มีความมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่
(Determination)
เกิดขึ้นในการดาเนินงาน
5.การแบ่งปัน (Dedication)
สามารถแบ่งปันเวลาให้ กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มที่ บ่อยครั้ง
ผู้ประกอบการจะต้องเสียสละ ความสุข ความสบายส่วนตัว เพื่อ
มาแบ่ งเป็ นเวลาและความพยายามให้ กับ การพั ฒ นาธุรกิจของ
ตนเอง
6. การทุ่มเทกายและใจ
ผู้ประกอบการต้องมีความรักชอบธุรกิจของตนเป็นการเฉพาะตัว
(Devotion)
ในอันที่ จะฟูมฟั กและเสี ยสละ ทุ่มเทกายและใจลงไปเพื่อสร้าง
ผลงานของตนให้ประสบความสาเร็จตามที่มุ่งหวังและฝันไว้ อีก
ทั้งมีการล่าฝันให้กลายเป็นความจริงตามที่ได้กาหนดไว้
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คุณลักษณะ 10 ประการของ
รายละเอียดของคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ
7. รายละเอียด (Details)
ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจใหม่
8. โชคชะตา (Destiny)
ผู้ ป ระกอบการเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ย่ อ ท้ อ หรื อ ยอมแพ้ ต่ อ โชคชะตา มี
ความคิดว่าตนเองเป็นผู้กุมชะตาชีวิตและธุรกิจของตนไว้ในมือ
9. เงิน (Dollars)

10. กระจายความรับผิดชอบ
(Distribute)

ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัว
เงินว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้นจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจ
ของตน
ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบ และสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและ
ความสาคัญกับธุรกิจของตน

ที่มา: บุณฑวรรณ วิงวอน (2556อ้างใน Bygrave and Zacharakis, 2008)
ดังนั้นจากการให้คานิยามของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ สามารถแบ่งลักษณะได้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความสามารถ ในเรื่อง
ต่างๆเช่น การคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบริห ารด้านการเงิน การ
กระจายงาน รวมถึงมีความสามารถในเรื่องของคน เช่น ความสามารถในการโน้ ม น้าวจิตใจผู้ อื่ น
รวมถึ ง รู้ จั ก สร้ า งพั น ธมิ ต ร มี ค วามสามารถในการมองการเปลี่ ย นแปลงให้ เป็ น โอกาส อี ก ทั้ ง มี
ความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ กล้าตัดสินใจและการเสี่ยง 2) เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง
และมีจรรยาบรรณพื้นฐาน เช่น มีความมุ่งมั่นอยู่เสมอ รู้จักเรียนรู้พัฒนา มีความซื่อสัตย์ ตระหนักถึง
คุณค่าเวลา รู้จักแบ่งปันและเสียสละ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,
2554; บุณฑวรรณ วิงวอน, 2556; อาทิตย์ วุฒิคะโร, 2543)

2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัยสาหรับการศึกษา
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญ ญาณ
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรอบวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ควรให้ความสาคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญ ญาณ จ านวนทั้งสิ้น 24 การศึกษา โดยทั้งนี้ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้จานวน 8 ประเด็น ได้แก่
1) สภาพแวดล้ อ ม 2) ความมี ชื่อ เสี ย งและความน่าเชื่ อถือ 3) การน าเสนอการให้ บ ริก าร 4) การ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) สิ่งอานวยความสะดวก 6) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 7) โครงสร้างบุคลากร
และ8) ความร่ ว มมื อ ระหว่ างผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Bhrigu Kumar Nath, 2017; Goodarzi et al.,
2016; P. Kumar, 2015; Lim et al., 2016; Pyke et al., 2016)
อย่ างไรก็ต ามสามารถพิ จ ารณาได้ว่า 8 ประเด็น ดังกล่ าวข้างต้น ยกเว้น ในเรื่อ งของการ
โครงสร้างบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเมื่อนามาพิจารณา ได้แก่ ในเรื่อง
ของ 1) สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจในการท่ อ งเที่ ย ว (Attraction) 2) สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว
(Amenities) 3) การเข้าถึงแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว (Accessibility) 4) การบริห ารจัด การโดยอาศัย ความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ancilary)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มในการพิจารณา ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ การ
น าเสนอการให้ บ ริการและการส่ งเสริมการท่ องเที่ ยว 2) สิ่ งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ย ว
(Amenities) ซึ่งประเด็น เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ผู้วิจัยจะนามาจัดไว้ใน
หมวดหมู่เดียวกับสิ่งอานวยความสะดวก 3) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย (Ancilary) 4) โครงสร้ า งบุ ค ลากร โดยทั้ ง นี้ ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งภายในแหล่งท่องเที่ยวนับว่ายังไม่มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน เหมือน
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เพราะส่วนใหญ่ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนใหญ่จะทางานในลักษณะรั บจ้างอิสระ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาประเด็นผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญ ญาณแทน และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง จึ งน ามาสู่ ก รอบแนวคิ ด วิจั ย ส าหรั บ
การศึกษา ดังภาพที่ 2.3
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กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มี
ส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
2. สิ่งดึงดูดใจ
- สภาพแวดล้อม
- ความมีชื่อเสียง
- การนาเสนอการให้บริการ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. สิ่งอานวยความสะดวก
4. การบริหารจัดการ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ศักยภาพของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่
1. การบริหารจัดการ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัยสาหรับการศึกษา

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัด
เชียงใหม่
1. สิ่งดึงดูดใจ
- สภาพแวดล้อม
- ความมีชื่อเสียง
- การนาเสนอการ
ให้บริการ
- การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2. สิ่งอานวยความ
สะดวก
3. การบริหารจัดการ
โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
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2.6 บทสรุป
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ได้มีการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ผู้ วิจัย ต้องการศึกษาในครั้งนี้ คือ ศักยภาพของการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ ซึ่งยก
ตัวอย่างเช่น การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ทาให้ทราบถึง 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
ท่องเที่ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณ จึงพบว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณมุ่งเน้นให้ นักท่องเที่ยวได้พัฒ นา
ตนเอง ในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหลัก ในการช่วยยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จะไม่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง แต่มุ่งเน้นในการสักระ
บู ช า เคารพต่อพระเจ้ า ส่ ว นกิจ กรรมของการท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ กล่ าวได้ว่า สามารถแบ่ ง
หมวดหมู่ของกิจกรรมได้ 5 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 1) การบาบัดด้วยการมุ่งเน้นการเคลื่อนไหว 2) การ
บาบัดด้วยพลังงาน 3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาสมาธิ 4) การศึกษาด้านโภชนาการ และ5) การให้
คาปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบาบัด (Cornelia et al., 2011; Frost, 2004; Wray et al., 2010)
โดยทั้งนี้ แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงจิ ตวิญ ญาณ อาจอยู่ในสถานที่ แบบรีส อร์ท โรงแรม หรือสถานที่ ทาง
ศาสนา เช่น วัด
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาประเด็นที่สาคัญในการพิจารณาศักยภาพของการพัฒ นาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งพบว่าประเด็นดังกล่าว อยู่ในแนวคิดองค์ประกอบการท่ องเที่ยวเป็นหลัก
มีเพียงประเด็นการศึกษาผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ ไม่ได้อยู่ในแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ซึ่งอย่ างไรก็ ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จึงน ามาสู่ แนวคิด งานวิจัยส าหรับ การศึกษา
สาหรับบทต่อไปจะกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 บทนา…
การศึกษาเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ย่อย 4
ข้อ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต วิญญาณ
3) เพื่ อสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ย วกับ สิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ
4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบวิ ธีวิจัยในการศึกษา
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3.1 บทน า 3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 วิธี การเก็ บ ข้ อมู ล 3.5 ขั้น ตอนของการสั ม ภาษณ์ 3.6 ค าถามส าหรับ การสั ม ภาษณ์ 3.7 การ
ทดสอบแบบสัมภาษณ์ 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย 3.10 งบประมาณที่ใช้ใน
การวิจัย 3.11 ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย และ 3.12 บทสรุป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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องค์ประกอบบทที่ 3
3.1 บทนา
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล
3.4.1 ประชากร (Population)
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
3.4.3 การเลือกพื้นที่ใน
การศึกษา
3.5 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์

3.6 คาถามสาหรับการสัมภาษณ์

3.7 การทดสอบแบบสัมภาษณ์
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างบทที่สาม
ทีม่ า: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้

3.10 งบประมาณที่ใช้ในงานวิจัย

3.11 ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย

สรุปบทที่ 3
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3.2 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
ในส่วนของการออกแบบระเบียบวิธี วิจัย ผู้วิจัยจะกล่าวถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data
Sources) และการเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเป็นรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552, น. 193) จากการลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญญาณรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ใช้การสังเกตจากการเห็นปรากฏการณ์จริงจากการลงพื้นที่ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษาและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และบรรยายเชิงเนื้อหา
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) การค้นหาและการให้ความหมาย (Meaning)
ของผู้ที่เคยมีหรือผ่านประสบการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นความจริง (Social reality) ของบุคคลนั้นๆ รวมถึง
เป็นเรื่องของ “กระบวนการ” (Process) ตลอดจนถึงการสร้างทฤษฎี (Theory building) จากบริบท
ของผู้ ที่เกี่ย วข้องในสภาวะทางสั งคมนั้นๆ เพื่อแสดงว่า “โลกทางสั งคม”ที่เป็นอยู่ของเขานั้นเป็ น
อย่ างไร เป็ น ไปและส าคัญ อย่างไร (นิ ศา ชูโต, 2548, น. 25) นอกจากนี้ Huberman and Miles
(1994) ยั งได้กล่าวว่า วิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ เป็นแหล่งที่มาของคาอธิบายของกระบวนการที่มีความ
ละเอียด
โดยจากความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพข้างต้น นับว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้วิจัย
ในการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้วิจัยจึงต้องการทาความเข้า ใจสภาพบริบทหรือความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและ
กลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวที่ เดิน ทางมาท่องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณในแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงปั ญ หา อุ ป สรรค ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิต วิญ ญาณ จึงต้ องเลื อกใช้ การวิจัย เชิงคุณ ภาพ
เนื่องจากสามารถทาความเข้าใจปรากฏการณ์ได้อย่างละเอียด

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย กล่าวได้ว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะเป็นกระบวนการ
เพราะวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การทาความเข้าใจความหมาย ทาให้ผู้วิจัยต้องออกไปสัมผัสข้อมูลด้วย
ตนเอง วิธีการต่างๆที่จะก่อให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกนามาใช้ ได้แก่ การสังเกต (Observation) การ
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สัมภาษณ์ แบบเข้มข้น (Intense Interview) หรือแบบลึ ก (in-depth interview) (ฉัตรสุ มน พฤฒิ
ภิญโญ, 2553, น. 165)
การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ หมายถึงการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์
และผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้มีการวางแผนและการเตรียมการให้พร้อมรวมทั้งดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นความจริง
อย่ างไรก็ต ามผู้ วิจั ย ได้ พิ จ ารณาจากข้ อ ดี และข้อ จ ากัด โดยการเลื อกแบบสั ม ภาษณ์ เป็ น
เครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจากัดตามที่ กรแก้ว จันทภาษา (2550); (สุมาลี
ไชยศุภรากุล, 2558) กล่าวไว้ดังตารางที3่ .1
ตารางที่ 3.1 การพิจารณาข้อดีและข้อจากัดของการเลือกแบบสัมภาษณ์
ข้อดี
ข้อจากัด
1. ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ตรง
1. ข้อมูลที่ได้จากคาพูดของผู้ตอบ ต้องยึดถือ
ประเด็น เพราะการควบคุมคาถาม คาตอบทา ตามนั้น โดยไม่รู้ว่าผู้ตอบ ทาตามที่พูดจริงหรือไม่
ได้ดีกว่าวิธีอื่น
2. แน่ใจว่าข้อมูลตรงความเป็นจริง เพราะ
2. ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน เพราะผู้สัมภาษณ์มี
ผู้ตอบเข้าใจคาถามดี
ทักษะไม่เท่ากันและอารมณ์ไม่คงที่
3. การสังเกตท่าทางประกอบทาให้เชื่อได้ว่า 3. คุณภาพของพนักงานสัมภาษณ์ การใช้
ผู้ตอบคิดอย่างนั้นจริงๆหรือไม่
พนักงานสัมภาษณ์หลายคน ทาให้ข้อมูลมีความ
ผันแปรมาก เพราะพนักงานมีทักษะและความ
ชานาญไม่เท่ากัน บางคนได้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้ง
บางคนไม่ได้รายละเอียด
4. การพูดคุยมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวิธีอื่นๆ
4. ควบคุมการสัมภาษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สามารถดัดแปลงและแก้ไขคาถามจนกว่า
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งการสัมภาษณ์
ผู้ตอบจะเข้าใจคาถาม
ในช่วงแรกๆ อาจได้ข้อมูลไม่เท่ากับช่วงต่อๆมา
5. เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง สามารถทา 5. การบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและการอัด
ให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ถ้ามี เทปมีผลต่อคุณภาพของข้อมูล การบันทึก
ความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทันที
บางครั้งจาไม่ได้ เพราะต้องจามาจดทีหลัง แต่การ
อัดเทป ทาให้ผู้ตอบอึดอัดไม่เป็นธรรมชาติ
ที่มา: กรแก้ว จันทภาษา (2550); สุมาลี ไชยศุภรากุล (2558)
ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) ซึ่ งนั บ เป็ น เทคนิ ค การ
สัมภาษณ์ที่นิยมในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการถามโดยผู้สัมภาษณ์ตั้งคาถาม เพื่อทาความเข้าใจ
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ภูมิห ลัง ทัศนคติและพฤติกรรมในทัศนะของผู้ถูกสัมภาษณ์ (สุมาลี ไชยศุภ รากุล , 2558, น. 222)
รวมถึงเป็นการถามเจาะลึกล้วงคาตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน (กรแก้ว จันทภาษา 2550)
อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดทาแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)โดย
กาหนดประเด็นคาถามหรือหัวข้อในการสัมภาษณ์อย่างหลวมๆไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง แต่อาจมี
การปรับแก้ไข เช่น ถ้อยคาในภายหลังเพื่อให้เหมาะแก่การสัมภาษณ์มากที่สุด ซึ่งเหตุที่ผู้วิจัยเลือกการ
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการถาม สามารถหยั่งรู้ข้อมูลรวมถึง
เป็ น ประโยชน์ ในการส ารวจมุ ม มอง ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ สั มภาษณ์ ที่ มี ต่ อสิ่ งต่างๆ (Van Teijlingen,
2014)
สาหรับการเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
หรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจาก
ประการแรก การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ช่ ว ยให้ ผู้ วิจั ย ได้ รับ ข้ อ มู ล ในเรื่อ งที่ ต้ องการศึ ก ษาอย่ างชัด เจน
ประการที่สอง ช่วยให้ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมข้อมูลจากผู้ที่เคยศึกษาประเด็นการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ด้วยวิธีอื่นๆ ประการที่สาม ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม
มาและดูร่องรอยอื่นๆที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วย “คาพูด” (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , 2559, น. 27) ประการที่สี่ การสัมภาษณ์เชิงลึกนับว่าเหมาะกับ
การศึกษาหรือค้น หาประเด็น ใหม่ๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การศึกษาประเด็นการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นประเด็นใหม่ในเมืองไทยเช่นกัน เนื่องจากยังมีผู้ศึกษาที่ไม่มากนัก
(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553, น. 79) ประการที่ห้า การสัมภาษณ์เชิงลึกนับเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถทาความเข้าใจความหมายหรือกระบวนการของปรากฏการณ์รวมถึงประการที่หก ยังช่วยให้
ผู้วิจัยตรวจสอบหรือหาคาอธิบายสาหรับข้อค้นพบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ(ชาย โพธิ สิ ต า, 2550) และประการสุ ด ท้ าย เหตุ ผ ลที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
เนื่องจากวิธีดังกล่าว เหมาะสาหรับการต้องการข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในลักษณะข้อมูลที่เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม พร้อมทั้งสาเหตุหรือปัจจัยที่
มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกเช่นนั้น (พิสณุ ฟองศรี, 2552, น. 266)
การสังเกต
การสังเกต หมายถึง วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสังเกต
ผู้เข้าร่วม รวมถึงการสังเกตการณ์บางครั้ง นับเป็นวิธีเสริมเพื่อยืนยันผลการวิจัย (Jamshed, 2014)
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจากัด ซึ่งอย่างไรก็ตามการเลือกสังเกตเป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อจากัดตามที่ ประวิต เอราวรรณ์ (ม.ป.ป.) กล่าว
ไว้ดังตารางที3่ .2
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ตารางที่ 3.2 การพิจารณาข้อดีและข้อจากัดของการเลือกแบบสังเกต
ข้อดี
ข้อจากัด
1. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมมากกว่า 1. ผู้ที่สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้
ข้อมูลที่เป็นความรู้สึกหรือการรับรู้
ถูกสังเกตได้
2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้อื่นที่ 2. ผู้สังเกตต้องใช้เวลารอคอยนาน
ไม่ใช่ผู้ถูกสังเกตได้
3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์
3. หากมีผู้สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
4. สามารถเลือกสังเกตได้อย่างเฉพาะเจาะจง 4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่ง สังเกต
ไปเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
ที่มา: ประวิต เอราวรรณ์ (ม.ป.ป.)
ทั้งนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยยังได้มีการเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตด้วย
ดังเหตุผลต่อไปนี้
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant)
ด้วย เนื่องจาก ผู้วิจัย ต้องการเข้าใจสภาพบริบทที่ได้ศึกษาให้ มากยิ่งขึ้นผ่านการได้เข้าร่วมการทา
กิ จ กรรมในพื้ น ที่ จ ริ ง ในการศึ ก ษาเพื่ อ น าไปประกอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ จ ากฝั่ ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการ
ตรวจสอบความเป็ นจริงในการให้สั มภาษณ์ ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นับเป็นรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลที่มีข้อดีในการใช้ร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวิธีอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่าง
ละเอียดและช่วยให้สามารถทาความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล รวมถึงมีโอกาสในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพในการเก็บรวบรวมและตีความข้อมูล
อีกทั้งช่วยในการพัฒนาคาถามหรือสมมติฐานใหม่ๆในการวิจัย (Kawulich, 2005)
ทางด้านการสังเกตโดยตรง (Participant Observation) เหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ด้วย เนื่องจาก
บางประเด็นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
นั้นๆ ไม่สามารถอธิบายหรือให้คาตอบได้ ผู้วิจัยจึงต้องทาการสังเกตเองจากการได้อยู่ในสถานการณ์
จริงและรวบรวมข้อมูล จากประสาทสั มผัส ซึ่งอย่างไรก็ตามการสั งเกตการด้วยวิธีนี้ แม้จะไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลที่อยู่ภายใต้การศึกษา แต่การสังเกตโดยตรงนับมีส่วนสาคัญในการเรียนรู้ ใน
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเช่นกันในการนามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
อื่นๆ (Kawulich, 2012) ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกการสังเกตโดยตรงในประเภทของการ
เข้าไปร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) เนื่องจากในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้วิจัย
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในกรณีที่จะขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังเกตการณ์ใน
ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยตั้งไว้จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการรวมถึงนักท่องเที่ยว ฉะนั้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ ถูกสั งเกตจะรู้ตัวว่ากาลังถูกสั งเกตอยู่ (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2552) ซึ่งทั้งนี้ผู้ วิจัยไม่
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สามารถเลือกใช้การสังเกตการณ์ แบบสมบูรณ์ได้ (complete Participant) เพราะกลุ่มผู้ถูกสังเกต
บางส่วนนับว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการสัมภาษณ์งานวิจัยในครั้งนี้
นอกจากนี้ การสังเกตโดยอ้อม (Non-Participant Observation) เหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ด้ว ย
เนื่องจาก ด้วยระยะเวลาการสัมภาษณ์ที่มี จากัดบางประเด็น รวมถึงบางแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม จึงได้มีการศึกษาจากแผ่นพับที่มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณนั้นๆได้แจกให้หรือข้อมูลต่างๆที่ได้ติดไว้ภายในบอร์ดของแหล่งท่องเที่ยว แล้วนามา
วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามการสังเกตโดยอ้อมนับว่ามีข้อดีคือสามารถสังเกตได้ซ้าๆ
หลายครั้ง ขจัดความลาเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่
หากสังเกตโดยตรงอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ (ประวัต เอราวรรณ์, ม.ป.ป.)
หลักการสังเกต
หลักการสังเกต การสังเกตที่ดีจะต้องมีหลักการที่สาคัญ ดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552)
ประการแรก กาหนดสิ่งที่จะดูด้วยการมีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง จากัดการสังเกตเฉพาะ
เป็นเรื่องๆ
ประการที่สอง วิธีการสังเกตต้องเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีการวางแผนการสังเกตไว้
อย่างเป็นระบบ
ประการที่สาม ต้องจดบันทึกผลการสังเกตทันที หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความคิดเห็น
และความเชื่อของผู้สังเกตที่จะมีอิทธิพล ทาให้ข้อมูลบิดเบือนจากความจริงไปได้
ประการที่สี่ ผู้สังเกตต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่สังเกต จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
ประการที่ห้า ต้องสังเกตด้วยความพินิจพิเคราะห์ สามารถมองเห็นรายละเอียดของเรื่องที่
สังเกตได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงผิวเผินหรือลักษณะภายนอกเท่านั้น

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล
ในส่ ว นของวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย จะมี ก ารกล่ า วถึ ง 1) ประชากร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ความหมายของประชากร หลักการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์และกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา
2) กลุ่ มตัวอย่ าง ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของกลุ่ มตัว อย่าง หลั กการเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา อีกทั้งหลักการในการกาหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการวิจัย 3) การ
เลือกพื้นที่ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ในการศึกษาและเหตุผลที่ผู้วิจัย
เลือกพื้นที่คือ จังหวัดเชียงใหม่มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.4.1 ประชากร (Population)
ประชากร (Population) หมายถึง หน่ ว ยทั้ งหมดของสิ่ งที่ เราต้อ งการศึ ก ษา ซึ่ งอาจเป็ น
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
ดังนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหรือ ผู้ มี ส่ ว นให้ บ ริก ารในแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงจิ ต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจาก ผู้วิจัยต้องการทราบความ
คิดเห็ น ของกลุ่ ม คนที่ มีป ระสบการณ์ ห รือ เกี่ย วข้องกับ การพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ย วเชิงจิตวิญ ญาณ
โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งหรือหน่วยย่อยของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมา
ศึกษาแทนที่จะศึกษาจากประชากรทั้งหมด (สุมาลี ไชยศุภรากุล , 2558, น. 131) นอกจากนี้ผลวิจัย
การอ้างอิงประชากรทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีเพียงใดขึ้นอยู่กั บการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องเป็นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552, น. 120)
อย่ างไรก็ตาม สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์รัฐ สิ น ธุ์ (2554) ได้ กล่ าวว่าการเลื อกตัว อย่ างจะต้ อ งมี การ
ตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทาการคัดเลือกตัวบุคคล เพราะ
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ร่วมวิจัย ฉะนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2 แบบ
แบบแรก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวัดและรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่
น่าสนใจในจังหวัดเชีย งใหม่ โดยในส่วนของการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบวัด ผู้วิจัยได้มีการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดี คือ วัดนั้นๆต้องมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยผู้วิจัยจะมีการรีวิว ชื่อเสียงและ
ความนิยมจากการทบทวนงานวิจัยและการศึกษาตามเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็ปไซด์ tripadvisor,
ข้อมู ล การรี วิว ต่างๆจาก Pantip รวมถึงเว็ป ไซด์ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ยวนั้ น ๆ ขณะที่ ก ารเลื อ กแหล่ ง
ท่องเที่ยวในรูป แบบรีสอร์ท ผู้วิจัยได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เลือกคือ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ต้องมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลายและพอมีชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านการศึกษา
ตามเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็ปไซด์ tripadvisor, ข้อมูลการรีวิวต่างๆจาก Pantip รวมถึงเว็ปไซด์
ของแหล่ งท่องเที่ยวนั้ น ๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหรือผู้ให้ บริการกิจกรรมเชิงจิต
วิญ ญาณในประเทศไทย นั บ ว่า ยังไม่ทราบดีว่า กิจกรรมไหนที่ตนมีอยู่ สามารถตีความได้ว่า คื อ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้นาความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ที่มีการระบุ
หรื อตีความถึงว่า กิจ กรรมอัน ไหนเข้าข่ายของการเป็ นกิจกรรมเชิงจิต วิญ ญาณมาพิ จารณา และ
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะมีการโทรไปสอบถามแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทนั้นๆอีกครั้ง เพื่อสอบถาม
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ว่า ณ ปัจจุบันยังมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนั้นๆอยู่หรือไม่ เพราะหากยังมีอยู่ ผู้วิจัยจะเลือกพื้นที่นั้นๆ
ในการศึกษา เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้
หลังจากที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่การศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของการศึกษาได้ โดย
พิ จ ารณาจากกิจ กรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณที่ มี ความน่ าสนใจเป็ น หลั ก หลั งจากนั้ นการเลื อ กบุ ค คลใน
การศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย จะมีการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม คือ 1) ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่มีประสบการณ์ในการ
ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยตรง หรือพอที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ ผ่านการ
โทรไปสอบถามยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้ทราบถึง ชื่อของบุคคลที่จะสามารถให้ความรู้ได้ เพื่อ
ผู้วิจัยจะได้ทาหนังสือขออนุเคราะห์ในการขอเข้าสัมภาษณ์ 2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งผู้ วิ จั ย จะมี ก ารโทรไปสอบถามยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามถึงชื่อของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ เพื่อจะได้สัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้โดยตรง
แบบที่ส อง ผู้วิจั ยได้ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโดยบังเอิญ (accidental sampling)
หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling)
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ างแบบโดยบั ง เอิ ญ (accidental
sampling) หรือการเลือกหน่วยตั วอย่างตามสะดวก (convenience sampling) กับกลุ่มตัวอย่างใน
ส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในส่วน
ของวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ในการลงภาคสนามในครั้งนี้ ทางแหล่งท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถจัดเตรี ย มนั กท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายไว้ให้ ได้ เมื่อลงภาคสนาม หากผู้ วิจัยพบเจอ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการแนะนาตัวเองและขอเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ กล่าวได้ว่า ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3
กลุ่มในการศึกษา ได้แก่
กลุ่มที่1 กลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของวัดและรีสอร์ท โดยในส่วนของวัด ผู้วิจัยได้ศึกษาจานวน 5 คน โดยใช้
รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ PR ขณะที่ในส่วนของรีสอร์ท ผู้วิจัยได้ศึกษาจานวน 10 คน โดยใช้รหัสแทน
กลุ่มตัวอย่างคือ NP
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ สานักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน โดยใช้รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ ST
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในส่วนของวัดและรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของวัด ผู้วิจัยได้ศึกษาจานวน 23 คน
โดยใช้รหัสแทนกลุ่มตัวอย่างคือ TR ขณะที่ในส่วนของรีสอร์ท ผู้วิจัยได้ศึกษาจานวน 6 คน โดยใช้รหัส
แทนกลุ่มตัวอย่างคือ RS
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โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการแบ่งตัวเลขของการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณาในเรื่องความ
อิ่มตัวของข้อมูล ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างไปเรื่อยๆจนข้อมูลเริ่มเกิดการ
ซ้าหรืออิ่มตัว ผู้วิจัยจึงมีการหยุดจานวนกลุ่มตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งหลักการของการอิ่มตัวผู้วิจัยจะ
มีการกล่าวถึงในย่อหน้าถัดไป
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิคการผสมผสานแบบสามเส้า เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล อีกทั้งได้มีการ
พิจารณาหลักการในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และ
คณะ (2559) กล่าวว่า สามารถพิจารณาจากแนวทางของระเบียบวิธีการวิจัยหรือแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีห ลั กการ (Rules of Thumb) ตามแนวทางของ Nastasi and Schensul ดัง
ตารางที3่ .4 และ3.5 ต่อไปนี้ (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ, 2559, น. 41-42)
ตารางที่ 3.3 แสดงถึงหลักการในการกาหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
หลักการ
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)
ประมาณ 20 – 30 บุคคล โดยจะพิจารณาถึงความ
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
อิ่มตัวของข้อมูล โดยสามารถใช้ขนาดที่น้อยกว่าหลัก
ชาติพรรณวรรณนา (Ethnography) หรือ การได้ หากข้อมูลถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
ที่มา: ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ (2559อ้างในถึง Nastasi and Schensul)
ตารางที่ 3.4 หลักการในการกาหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักการ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สัมภาษณ์ประมาณ 5 - 30 บุคคล
(Interviewing key informants) และ/
หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interviews)
ที่มา: ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ (2559อ้างในถึง Nastasi and Schensul)
จากงานวิจั ย ข้างต้น จึ งกล่ าวได้ ว่า การก าหนดกลุ่ มตั วอย่างเพื่อ งานวิจัยเชิงคุ ณ ภาพควร
กาหนดประมาณ 20-30 ตัวอย่ างจึงเพียงพอต่อการศึกษาและที่สาคัญต้องคานึงถึงการอิ่มตัวของ
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
การพิจ ารณาขนาดตัว อย่ างในการวิจัยเชิงคุณ ภาพนั้น กล่าวได้ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ ที่ต ายตัว
กล่าวคือ ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณ ภาพมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการและระหว่างขั้นตอนการดาเนินงาน
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วิจัย จึงมีข้อควรพิจารณาในการกาหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย 2 ประการ (ประไพพิมพ์ สุธีวสิ น
นนท์และคณะ, 2559, น. 42)
ประการแรก ความอิ่ ม ตั ว ของข้ อ มู ล (Data Saturation) มี ข้ อ ควรพิ จ ารณาว่ า “ขนาด
ตัวอย่างในการวิจัยถึงจุดอิ่มตัวของข้อมูลหรือยัง หมายถึง การหาข้อสรุปการวิจัยโดยขนาดตัวอย่าง
ดังกล่าวไม่มีอะไรเหลือให้เรียนรู้ได้อีกต่อไป (Nothing left to learn) ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลแล้ว
พบความซ้าซ้อน (Redundancy)ของข้อมูล
ประการที่สอง ความพอเพียงของข้อมูล (Data Sufficiency) มีข้อควรพิจารณาว่า “ขนาด
ตัวอย่างมีขนาดมากพอในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงภายในประชากร เป้าหมายการวิจัย
หรือไม่ กล่าวคือ ขนาดตัวอย่ างในการวิจัยเชิงคุณ ภาพนั้น มีขนาดใหญ่มากพอในการประเมินหา
รูปแบบหรือข้อสรุปที่น่าสนใจ ในการวิจัยจากประชากรเป้าหมายที่มีความหลากหลายหรือมีความ
แปรผัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ขนาดตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งจะทา
ให้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และในขณะเดียวกันไม่ควรมีขนาดเล็กจนไม่สามารถไปถึงจุดที่ข้อมูล
อิ่มตัว (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ, 2559, น. 42)
3.4.3 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา
การเลือกพื้น ที่ในการศึกษา กล่ าวได้ว่า ในการคัดเลื อกพื้นที่อย่างมีจุดมุ่งหมายควรเลือก
กรณีศึกษาดีที่สุด (The Best) ของปรากฏการณ์และพื้นที่ที่ผู้วิจัยมองเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งอาจ
เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่องหรือในประสบการณ์นั้นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ศึ กษา
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) ส่วนสุพรรณี ไชยอาพร (2552) ได้กล่าวว่า ในการเลือกพื้นที่อาศัย
หลักเกณฑ์ในการเลือก 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์แรก การปรากฏตัวของปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
ศึกษาอยู่ในพื้นที่นั้น หลักเกณฑ์ที่สองคือ ความเป็นไปได้ของการศึกษา โดยเฉพาะภาคสนาม ซึ่งจะ
เกี่ยวพันกับ ขนาดพื้นที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยไม่ควรเลือกพื้นที่ศึกษาที่มีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากผู้วิจัย
จะต้องศึกษาบริบ ทต่างๆโดยสั มภาษณ์ เจาะลึก จึงควรตรวจทานข้อมูล จากหลายแหล่ ง หลายวิธี
หลายเวลา หลายสถานที่และหลากหลายมุมมอง ซึ่งต้องสามารถเข้าถึงความหมายและทัศนะคนใน
ซึ่งทั้งหมดต้องเกิดในสภาพธรรมชาติที่มีบรรยากาศความคุ้นเคยผูกพัน หรือการสร้างความสัมพันธ์
(Rapport) สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลา ดังนั้นการเลือกพื้นที่ใหญ่มากย่อมจะเก็บข้อมูลและทา
ความคุน้ เคย ทาความเข้าใจได้ (สุพรรณี ไชยอาพร, 2552, น. 283)
สาหรับ สาเหตุที่ ผู้ วิจั ย ได้เลื อกจังหวัดเชียงใหม่มาใช้เป็ นกลุ่มตัว อย่างในการศึกษาครั้งนี้
เนื่องจาก ประการแรก ในประเทศไทย หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท ยัง
ไม่ได้มีการจัดทาอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนมากสถานที่ทางวัดจะมีความพร้อมมากกว่ารีสอร์ท
เช่น ในเรื่องบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว ฉะนั้นหากจะทาความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ จึงจาเป็นต้องศึกษาในส่วนของสถานที่วัดด้วยเช่นกัน ซึ่งเหตุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาวัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนิยมเดินทางมา
ติ ด 1 ใน 3 ล าดั บ แรกในประเทศไทย รวมถึ งมี จ านวนวั ด ที่ มี ก ารเปิ ด เป็ น ศู น ย์ ส มาธิ น านาชาติ
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(International Meditation) มากที่สุดในประเทศไทย (ชื่นนภา นิลสนธิ , 2559) และสถานที่วัดใน
จังหวัดเชียงใหม่นับ เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประเทศไทยในการเปิดสอนคอร์สการทาสมาธิ
วิปั ส สนาที่ให้ การสอนในภาษาอังกฤษ (Maćkowiak, 2018) ประการที่ส อง ศูนย์ ส มาธิน านาชาติ
(International Meditation) ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ มีห ลายแห่งที่มีชื่อเสียง พระอาจารย์ได้มี
การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์สมาธิไว้ที่ต่างประเทศ รวมถึงมีการเดินทางไปสอนนักท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ
เช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง เจ้าอาวาสหลวงปู่ท่อง ได้มีการสร้างศูนย์เครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศอิสราเอล เม็กซิโก แคนาดา เยอรมนี ส่วนวัดถ้าดอยโตน พระอาจารย์นาวี เจ้าอาวาสวัดถ้า
ดอยโตน ได้มี การเดิน ทางไปสอนนั ก ท่ องเที่ย วในประเทศยุโรปและสหรัฐ อเมริกา (Schedneck,
2016) ประการที่สามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น การปฏิบัติธรรม เนสัชชิกที่ทางรีสอร์ทได้มีการจัด
ให้นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้มาเข้าร่วม รวมถึงการล้างพิษทางอารมณ์ในประเทศไทยแทบจะยัง
ไม่ค่อยพบเห็น แต่ทั้งนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีรีสอร์ทที่ให้บริการในการกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทาให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาครั้งนี้ ประการที่สี่ กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณนับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทาให้จิตใจให้สงบ นิ่ง มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น หลังจากได้ทา
กิจกรรม ซึ่งในเรื่องของสถานที่ในการทากิจกรรมนับว่ามีความสาคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การทากิจกรรม ที่จาเป็นต้องมีความเงียบ มีต้นไม้ที่ร่มรื่น อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งอย่างไร
ก็ตามจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชื่นชอบ เนื่องจากมีพื้นที่ชนบท
ที่สวยงาม (Clonch, 2007) มีเทือกเขาที่งดงามรวมถึงสถานที่หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัด
พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทาสมาธิต่าง
ชื่นชอบและมองว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทากิจกรรม (Schedneck, 2013)
ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าว จึงนับว่าจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาในเชิง
ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและมีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถเก็บข้อมูล
ได้ง่าย สาหรับการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้
สาหรับ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจั ยได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 12 แห่ ง
โดยแบ่งออกเป็นในส่วนของวัด 5 แห่ง และรีสอร์ทจานวน 7 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนของวัด 5 แห่ง ที่ผู้วิจัย
เลือกศึกษา ได้แก่ 1) วัดร่าเปิง (ตโปทารา) 2) วัดพระธาตุศรีจอมทอง 3) วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร 4) วัดถ้าดอยโตน 5) วัดอุโมงค์ ซึ่งวัดทั้ง 5 นับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาที่สาคัญของ
ประเทศไทย และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการรวบรวมไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่
สาคัญ (ชื่นนภา นิลสนธิ, 2559) ขณะที่รีสอร์ทจานวน 7 แห่งที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ 1) จีรัง เฮลธ์
วิลเลจ รีส อร์ท 2) เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท 3) อนันตรา เชียงใหม่ รีส อร์ท 4) เต๋า การ์เด้น
รีสอร์ท สุ ขภาพ 5) นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา 6) โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ 7) มาลา ธารา อีโค
รีสอร์ท
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3.5 ขั้นตอนของการสัมภาษณ์
ขั้น ตอนของการสั มภาษณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้มี การเลื อกกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ จานวน 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
การเตรียมการสัมภาษณ์ ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ ขั้นสั มภาษณ์ ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 82-84)
ขั้นตอนแรก ขั้นการเตรียมการสัมภาษณ์
กลุ่มแรก ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับผู้ ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้ บริการในแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ หลังจากที่
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจานวน 12 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย วัดจานวน 5 แห่ง และรีสอร์ทจานวน 7 แห่ง
ผู้วิจัยจะมีการโทรติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กาหนดไว้ เพื่อทาการขออนุญาตในการสัมภาษณ์และ
ขอชื่อผู้ ให้ สั มภาษณ์ รวมถึงวัน และเวลาที่ ผู้ให้ สั มภาษณ์ ส ะดวกในการนัดหมาย อีกทั้งเบอร์โทรที่
สะดวกในการที่ผู้วิจัยสามารถติดต่อกลับได้
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะมีการทาเรื่องขอหนังสือจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒน
บริ ห ารศาสตร์ ไปถึ ง หรื อ ผู้ มี ส่ ว นให้ บ ริก ารในแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ งจิ ต วิญ ญาณ ผ่ านช่อ งทางที่ ผู้ ให้
สัมภาษณ์สะดวก เช่น ทางE-mail Address หรือทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแนบเอกสารคาชี้แจงและ
แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในงานวิจัย และคอยโทรสอบถามผู้ให้ สัมภาษณ์ ถึงหนังสือและแบบสัมภาษณ์ ที่
ผู้วิจัยได้ส่งไป ก่อนทาการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
นอกจากนี้ ในขั้นการเตรียมการสั มภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการเตรียมคาถามไว้ล่วงหน้า รวมถึง
เตรียมอุปกรณ์จดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาหนดเวลาในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม
โดยส าหรับ ระยะเวลาในการสั มภาษณ์ แต่ละสถานที่ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยได้มีศึกษา
หลักการจาก Nastasi and Schensul (2005) ซึ่งได้มีการแบ่งจานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ตามระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ ดังตารางที3่ .5
ตารางที่ 3.5 แสดงจานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ตามระยะเวลาในการสัมภาษณ์
จานวนผู้ถูกสัมภาษณ์
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 1 ท่าน
10
1 – 2 ชั่วโมง
20
30 นาที – 1 ชั่วโมง
30
20 – 40 นาที
ที่มา: Nastasi & Schensul(2005)
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กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่
เนื่ องจากกลุ่ มนี้ ผู้ วิจั ย ได้มี การโทรไปแนะนาตัว เบื้องต้นและทาการขออนุญ าตในการเข้า
สัมภาษณ์โดยมีการนัดหมายวันและเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก
กลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่
ในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในส่วนของวัด
ผู้วิจัยจะมีการอีเมลไปหาทางวัดเพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ ง บางวั ด จะมี ก ารจั ด เตรี ย มนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ แต่ ห ากวั ด ใดไม่ มี ก ารจั ด เตรี ย ม
นักท่องเที่ยวให้ ในวันนัดสัมภาษณ์กับผู้ มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมี
การใช้วิธีในการหากเจอนั ก ท่ อ งเที่ ยวท่ านใด จะมี การแนะน าตั ว เบื้ องต้น และท าการขออนุ ญ าต
สัมภาษณ์ ในขณะที่ฝั่งของทางรีสอร์ท ทางผู้วิจัยเน้นเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทากิจกรรม
ปฏิ บั ติธ รรมในรี ส อร์ ท ซึ่งรีส อร์ท จังหวัด เชียงใหม่มี แห่ งเดียวที่ ให้ บ ริก ารเรื่องการปฏิ บัติ ธรรมใน
ลักษณะคล้ายกับวัด คือ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งผู้วิจัยจะมีการดู ตารางวันที่มีการปฏิบัติธรรม
จากเว็ปไซด์ของรีสอร์ท เพื่อทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการขออนุญาตสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตามในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้วิจัยจะมีการการเตรียมคาถามไว้ล่วงหน้า รวมถึงเตรียมอุปกรณ์
จดบั น ทึกให้ เหมาะสมเช่น เดีย วกับการสั มภาษณ์ ฝั่ ง ผู้ ประกอบการหรือผู้มีส่ วนให้ บริการในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ขั้นตอนที่สอง ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์
ในการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณและนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพบเจอกับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะพยายามสร้าง
บรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเองด้วยการสนทนาทักทายด้วยอัธยาศัยอันดี และก่อนทาการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะมีการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกข้อมูลและการใช้เครื่องบันทึกเสียง (สุภางค์
จันทวานิช, 2556)
ขั้นตอนที่สาม ขั้นสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับศักยภาพของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่ วงขั้นสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการคานึงถึง
ในเรื่องของ 1) การใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจง่าย 2) การเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจฟังและพยายามป้อนคาถามให้
เหมาะสมกับจังหวะของผู้ให้สัมภาษณ์ 3) การทาให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าเรื่องที่จะเปิดเผยระหว่างการ
สัมภาษณ์เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัว เพื่อที่ทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆ
(สุภางค์ จันทวานิช, 2556)
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ขั้นตอนที่สี่ ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์
ภาคหลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะมีการนาผลสัมภาษณ์มาถอดเทปเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
การตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อในงานวิจัย และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่ผลการศึกษา การ
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556)

3.6 คาถามสาหรับการสัมภาษณ์
การพิจารณาคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น.
94-95)
ประการแรก ระบุ คาถามให้ ชัดเจน เพราะจุดมุ่งหมายของการใช้แบบสั มภาษณ์ นี้เพื่อให้
เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ไม่ว่าใครเป็นผู้ให้สมภาษณ์และใครเป็นผู้ให้ข้อมูล
ประการที่สอง ถามตามลาดับคาถามที่ระบุไว้ในแบบสัมภาษณ์และถามทุกคาถาม ซึ่งอย่างไร
ก็ต ามบางครั้ งผู้ สั มภาษณ์ ต้ องถามค าถามหลายข้อเพื่ อให้ ได้ คาตอบเดี ยว เพราะคาถามแรกๆไม่
สามารถทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้สัมภาษณ์ไม่จาเป็นต้องถามเรียงลาดับคาถาม
อาจสนทนาทั่วไปเพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการข้อมูลอะไร
ประการที่สาม คาถามควรเป็นข้อความง่ายๆ ไม่มีคาปฏิเสธซ้าในข้อเดียวกัน ซึ่งจะทาให้
ผู้ตอบงง
ประการที่สี่ อย่าใช้คาถามนา ผู้สัมภาษณ์ที่ยังไม่ชานาญและไม่อดทนในการสัมภาษณ์มักใช้
คาถามนาหรือแนะนาคาตอบตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการวิจัย การตั้งคาถามจึงควรตั้งกลางๆ
ประการที่ห้า ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคาถามผิด ผู้สัมภาษณ์ควรถามซ้าอีกครั้ง
ตามที่ เขียนไว้ในแบบสัมภาษณ์ แล้วให้ โอกาสผู้ให้สัมภาษณ์ตอบอีกครั้ง โดยทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ให้
สัมภาษณ์ต้องใช้เวลาคิด อย่าเร่งคาตอบ ถ้ายังไม่ได้คาตอบควรเปลี่ยนแปลงถ้อยคาในคาถามเพียง
เล็กน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงถ้อยคานี้ควรทาเมื่อไม่มีหนทางที่ดีกว่าแล้ว ถ้อยคาที่เปลี่ยนควรเขียนไว้
ในแบบสัมภาษณ์ด้วย เพื่อต้องการทราบว่ามีใครบ้างที่ตอบคาถามที่แก้ไขถ้อยคาใหม่และถ้อยคาที่
แก้ไขนั้นคืออะไร
ประการที่หก ควรเรียงคาถามให้มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่ เพื่อให้แนวความคิดของผู้ตอบ
ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน
ประการที่เจ็ด อย่าใส่คาตอบลงไปเอง (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 94)
ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาข้ อ ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Question) โดยพัฒนาข้อคาถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คาตอบตามวัต ถุ ป ระสงค์ การวิจั ย โดยแบบสั ม ภาษณ์ แ บ่ งออกเป็ น 3 ชุ ด โดยชุ ด แรกเป็ น แบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ชุดที่สองเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่
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เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและชุดที่สามเป็นแบบสัมภาษณ์
ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่ม ผู้ประกอบการหรือหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
ส่วนที่ 5 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2) แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้สัมภาษณ์ ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 4
ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ประกอบด้ ว ย ชื่ อ -นามสกุ ล เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ถิ่นฐานที่อาศัย ณ ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
3) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบบสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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3.7 การทดสอบแบบสัมภาษณ์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้สาหรับงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ตารา บทความ วิทยานิพนธ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบข้อคาถามศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบและสร้างแบบสัมภาษณ์โดยนาผลของขั้นตอนที่ 1
มาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ก าหนดเนื้ อ หาขอบเขตสาระเพื่ อ สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัตถุประสงค์และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยนาแบบร่างสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและข้อบกพร่อง จากนั้นทาการปรับปรุง แก้ไข แบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่สาม ผู้วิจัยได้นา เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
คุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง ประมาณ 3-5 คน ก่อนลงภาคสนามจริง ซึ่งการทดสอบ
หมายถึง การพิจารณาว่าขั้นการวางแผนเป็นไปตามที่นักวิจัยคาดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการทดสอบ
นับว่าช่วยให้ผู้วิจัยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์และปัญหาเรื่องการอคติ เพราะ 1) สามารถช่วยให้
ผู้วิจัย ทราบว่า คาถามเกิดความงงงวยหรือยากเกินไปหรือไม่ 2) ผู้ วิจัยสามารถจับเวลาในการให้
สัมภาษณ์และนามาพิจารณาได้ว่า ข้อคาถามสัมภาษณ์ทั้งหมด สมเหตุสมผลกับเวลาหรือไม่ 3) ผู้วิจัย
สามารถปรั บ แก้ ห รื อ ยกเลิ ก ค าถามที่ มี ค วามคลุ ม เครื อ รวมถึ ง ตั ด ค าถามที่ ไ ม่ จ าเป็ น ทิ้ ง
4) ผู้วิจัยสามารถประเมินได้ว่าคาถามสัมภาษณ์ตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ 5) ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบ
คาถามสัมภาษณ์ทุกข้อ 6) ผู้วิจัยสามารถเปลี่ยนคา หรือปรับคาให้สั้นลง สาหรับคาถามที่ไม่ได้รับ
คาตอบตามที่ผู้วิจัยได้คาดหวังไว้ (Chenail, 2011, p. 257)
ขั้นตอนที่สี่ หากการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ได้ ผู้วิจัยจึงนาเก็บกับ
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จริง

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) นั บ เป็น ขั้นตอนที่ ส าคั ญ ในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ซึ่ ง
วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจานวนหนึ่ง
มักไม่ใช่สถิติช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีกว้างขว้าง
สามารถสร้ างข้ อ สรุ ป เป็ น กรอบแนวคิ ด ได้ (สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช , 2556, น. 130-131) นอกจากนี้
สุพรรณี ไชยอาพร (2552) ได้ให้ความหมายการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพว่า เป็นกิจกรรม
ในการเลือกแนวคิดทฤษฎีมาสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ ทาการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูล หา
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ความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ เชื่อมโยงความเกี่ยวกันหรือความสัมพันธ์ ตีความและการสร้าง
ข้อสรุป
อย่างไรก็ตามในการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) เนื่องจากเป็น วิธีการใช้วิเคราะห์ ข้อมูล ตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณ ภาพ อีกทั้งเป็น
วิธีการที่มีระบบและใช้อธิบายปรากฏการณ์ (Schreier, 2012) รวมถึงในการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่ ง การวิ เคราะห์ เชิ ง เนื้ อ หาจะช่ ว ยให้ ส ามารถลดขนาดของข้ อ มู ล ลงในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ได้ (Elo et al., 2014) รวมถึงช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นเทคนิคที่ส ามารถดึง
เนื้อหาที่เป็นแก่นสารในการตอบวัตถุประสงค์
สาหรับแนวขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ (สุมาลี ไชยศุภรา
กุล, 2558)
ขั้นตอนแรก การเก็บข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทาไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูลใน
แต่ละวัน หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นักวิจัยจะกลับมาเขียนบันทึกอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่
และวิเคราะห์ไปด้วย ในขณะเดียวกัน จะมีการวางแผนการเก็บข้อมูลสาหรับวันรุ่งขึ้น ดังนั้น ลักษณะ
และชนิดของข้อมูลอาจปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความรับรู้ที่สะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
ขั้นตอนที่สอง การลงรหัสข้อมูล เป็นการจัดหมวดหมู่ แยกประเภทข้อมูล โดยการจาแนก
ข้อมูลตามประเภทของปรากฏการณ์ แล้วโยงเข้ากับปรากฏการณ์อื่นและพฤติกรรม
ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบข้อมูล หลังจากการลงรหัสแยกประเภทแล้ว ให้เปรียบเทียบ
เหตุการณ์ก่อนๆที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มอื่นที่ใช้ระบบจาแนกประเภทเดียวกัน เพื่อค้นหา
ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่สี่ สร้างข้อสรุป จากการวิเคราะห์ด้วยการลงรหัสและเปรียบเทียบ นักวิจัยจะต้อง
สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น โดยโยงเข้ากับกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้อธิบายหรือทฤษฎีที่
นักวิจัยต้องการจะสร้างขึ้น

3.9 จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณในการวิ จั ย จั ด เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เนื่ อ งจากใน
กระบวนการ ค้นคว้า วิจัยนั้นนักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือสิ่งไม่มีชีวิต ดังนั้นหากผู้วิจัยขาดความรอบคอบและระมัดระวัง อาจทาให้การวิจั ยส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ นอกจากนี้การวิจัยยังมีบทบาทสาคัญต่อการวางแผนและกาหนดนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่ง
การที่ผ ลงานวิจั ยจะมีคุณ ภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยและคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการทางานวิจัยเป็นสาคัญ ดังนั้นถ้ามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพออกไป อาจ
ส่งผลเสียต่อวงการวิชาการและประเทศชาติได้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541)
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ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 8 เมษายน 2541 สภาวิจัยแห่งชาติ จึงได้กาหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย ”
ขึ้นเพื่อให้นักวิจัยยึดถือปฏิบัติ และเพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของนักวิจัย โดยได้กาหนด จรรยาบรรณของนักวิจัยไว้ 9 ประการดังต่อไปนี้
ประการแรก นั กวิจัย ต้องซื่อสั ตย์และมีคุณ ธรรมในทางวิช าการและการจัดการ กล่ าวคือ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
ประการที่สอง นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด กล่าวคือ นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
และข้อตกลงการวิจั ยที่ ผู้เกี่ยวข้องกับทุ กฝ่ ายยอมรับกัน อุทิศเวลาทางานวิจัยให้ ได้ผลดีที่สุดและ
เป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน ระหว่างดาเนินการ
ประการที่สาม นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิช าการที่ทาวิจัย กล่าวคือ นักวิจัยต้องมี
พื้ น ฐานความรู้ ในสาขาวิ ช าการที่ ท าวิ จั ย อย่ างเพี ย งพอ และมี ค วามช านาญหรื อ มี ป ระสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหา การวิเคราะห์การ
ตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
ประการที่ สี่ นั ก วิจั ย ต้ อ งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสิ่ งที่ ศึ ก ษาวิจั ย ไม่ ว่าจะเป็ น สิ่ งมี ชี วิต หรื อ
สิ่งไม่มีชีวิต กล่าวคือ นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการ
ทางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวั ฒ นธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม นักวิจัยต้องมี
จิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ประการที่ห้า นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างวิจัย กล่าวคือ
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือ ขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของเพื่อน
มนุษย์ โดยต้องถือเป็นภาระหน้าที่ในการอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
และต้องไม่หลอกลวง บีบบังคับ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ประการที่หก นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทา
วิจัย กล่าวคือ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียงในทาง
วิชาการอาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย ต่อ
งานวิจัย
ประการที่เจ็ด นักวิจัย พึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ กล่าวคื อ นักวิจัยพึง
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง
และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
ประการที่แปด นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นในทางวิชาการของผู้อื่น กล่าวคือ นักวิจัยพึงมี
ใจกว้างพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการ
ของผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง

77
ประการที่เก้า นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ กล่าวคือ นักวิจัยพึงมีจิตสานึก
ที่ จ ะอุ ทิ ศ ก าลั งสติ ปั ญ ญาในการท างานวิจั ย เพื่ อ ความก้าวหน้ าทางวิช าการ เพื่ อความเจริญ และ
ประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

3.10 งบประมาณที่ใช้ในงานวิจัย
ตารางที่ 3.5 ตารางสรุปงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย
• ค่ารถในการเดินทางไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล
• ค่าอาหารในช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ค่าวัสดุ
• ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
• ค่ากระดาษ A4 สาหรับ Print งาน
• ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
• ค่าเข้าเล่ม/ทาปก
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม

จานวนเงิน (บาท)
10,000
2,000
1,000
2,000
200
4,000
1,000
20,200

10. สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
11. ดาเนินการให้ผล
งานวิจัยได้ตอบรับ
ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ที่ได้
มาตรฐานที่สกอ.
กาหนด
12. ส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ให้คณะ

9. เขียนรายงาน

1. ศึกษาปัญหาและ
กาหนดวัตถุประสงค์
งานวิจัย
2. ทบทวน
วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. สอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
4. สร้างเครื่องมือใน
การวิจัย
5. ทดสอบและแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย
6. ติดต่อสถานที่การ
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็น
7. สัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่าง
8. วิเคราะห์ผลข้อมูล

กิจกรรม

√

ม.ค.

√

ก.พ.

√

√

มี.ค.

√

เม.ย.

ตารางที่ 3.6 ตารางสรุประยะเวลาดาเนินงานวิจัย

√

พ.ค.

√

มิ.ย.

√

√

√

√

ก.ค.

ปีการศึกษา 2560

√

√

ส.ค.

√

ก.ย.

√

√

ต.ค.

√

√

พ.ย.

√

√

ธ.ค.

√

√

ม.ค.

√

√

ก.พ.

√

มี.ค.

√

เม.ย.

√

พ.ค.

ปีการศึกษา 2561

√

มิ.ย.

√

ก.ค.
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3.12 บทสรุป
จากงานเรื่องศั กยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ กรณี ศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีป ระชากรและกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่ ม
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นใน
ส่วนของวัด จานวน 5 คนและในส่วนของรีสอร์ท จานวน 10 คน กลุ่มที่สองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ในส่ ว นของวั ด จ านวน 23 คนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วในส่ ว นของรี ส อร์ ท จ านวน 6 คน กลุ่ ม ที่ ส าม
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิ ญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 คน ส าหรับ พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสถานที่ในส่วนของวัด จานวน 5 สถานที่และในส่วนของรีสอร์ท จานวน 7
สถานที่ อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจั ยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก โดยมีการ
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) รวมถึงได้มีการใช้วิธีการสังเกต
ร่วมด้วย
ส าหรับ การทดสอบแบบสั มภาษณ์ ผู้ วิจัยได้น าแบบร่างสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้างขึ้นกั บอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อ งและข้อบกพร่อง จากนั้นทาการปรับปรุง แก้ไข แบบ
สัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์ และมีการนาไป try out ก่อน 3-5 คน ก่อนลงพื้นที่เก็บจริง อย่างไรก็
ตามในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้วิจั ยเริ่มทาเรื่องของหนังสือจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาต
และความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บ ข้ อ มูล เมื่ อ ได้ รับ การอนุ ญ าต จึ งดาเนิ น การติ ดต่ อ นั ด หมายผู้ ให้
สัมภาษณ์ ส่วนขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ รวมถึงขณะที่สัมภาษณ์มี
การใช้ เครื่ อ งอั ด เสี ย งและการจดบั น ทึ ก เพื่ อ บั น ทึ ก การสนทนาระหว่ างผู้ วิจั ย และผู้ ให้ สั ม ภาษณ์
ภายหลั งจากการสั ม ภาษณ์ จึ งน าผลสั ม ภาษณ์ ที่ ได้ ม าท าการถอดเทปรวบรวมข้ อ มู ล ในการตอบ
วัตถุป ระสงค์แต่ล ะข้อของงานวิจั ยและทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Data
Analysis) เพื่อนาไปสู่ผลการศึกษา พร้อมทัง้ สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 บทนา....
งานวิจั ย เรื่ อง ศั กยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งจิต วิญ ญาณ กรณี ศึก ษาจังหวัด
เชียงใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) และแบบสั งเกต ในการศึก ษาฝั่ งอุ ป ทาน คือ ผู้ ป ระกอบการหรื อผู้ มีส่ ว น
ให้ บ ริ ก ารในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นอกจากนี้ ยั งได้ ใช้ วิ ธี
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการศึกษาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ รวมถึ ง ฝั่ ง อุ ป สงค์ คื อ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่
และมาจากการสั งเกตการณ์ ของผู้ วิจัย ซึ่ง ใช้ การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญ ญาณในจังหวัดเชีย งใหม่ และกลุ่ มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิ ญ ญาณในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
อย่างไรก็ตาม ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งสามารถจาแนกผล
การศึกษาได้ 5 ข้อ คือ 1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2
เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) ผลการศึกษา
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 เพื่ อสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ เรื่อ งสิ่ งอ านวยความสะดวกของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
สาหรับผลการศึกษาผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5
ส่วน ภายหลังจากบทนาในหัวข้อที่4.1 โดยเริ่มจากหัวข้อที่4.2 กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
3 กลุ่ม โดย 4.2.1 จะกล่าวถึงประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มี
ส่วนให้ บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทประกอบไปด้วย
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รายชื่อของแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณ เพศ อายุ ตาแหน่ ง 4.2.2 จะกล่ าวถึงประวัติของผู้ ให้
สัมภาษณ์กลุ่มที่สอง หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย รายชื่อของหน่วยงานภาครัฐ เพศ อายุ ตาแหน่ง
และ4.2.3 จะกล่าวถึงประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นฐานที่อาศัย ณ ปัจจุบัน หัวข้อที่4.3 กล่าวถึงผลการศึกษาในฝั่งอุปทาน
แบ่งออกเป็น 4.3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสี่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เชิ งจิ ต วิญ ญาณ 4.3.3 ผลการศึ ก ษาความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ เรื่องสิ่ งอ านวยความสะดวกของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หลังจากนั้นเข้าสู่หัวข้อที่
4.4 กล่าวถึงผลการศึกษาในฝั่งอุปสงค์ แบ่งออกเป็น 4.4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่องสิ่งอานวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ถัด
มาเข้าสู่หั วข้อที่ 4.5 กล่ าวถึงผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์ ของผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 4.5.1 ผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4.5.2 ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวและสุดท้ายหัวข้อที่ 4.6 บทสรุป
ผลงานวิจัย จะกล่าวถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ในภาพรวม
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องค์ประกอบบทที่ 4

4.1 บทนา

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 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
4.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ
4.3.3 สิ่งอานวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
4.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ภาพที่ 4.1 โครงสร้างบทที่สี่
ที่มา: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในฝั่ง
อุปสงค์
4.4.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
4.4.2 สิ่งอานวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
4.4.3 การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

4.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล จากการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัย
4.5.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
4.5.2 สิ่งอานวยความสะดวก
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

สรุปบทที่ 4
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากการเก็บ ข้อมูลโดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ ประกอบการหรือผู้มีส่ วนให้ บริการในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จานวน 8 คนและเพศหญิงจานวน 7 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 จานวน 6 คน รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 31-40 จานวน 4 คน ตามด้วย อายุระหว่าง 21-30 จานวน 2 คน เช่นเดียวกับอายุ
ระหว่าง 51-60 ซึ่งมีจานวน 2 คนเช่นกัน และท้ายสุด อายุระหว่าง 71-80 มีจานวน 1 คน สาหรับ
ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรีสอร์ท
จ านวน 3 คน รองลงมาคื อ เจ้ าอาวาส จ านวน 2 รู ป พระอาจารย์ ดู แ ลวิปั ส สนา จ านวน 2 รู ป
ตาแหน่ง Operation จานวน 2 คน และตามด้วย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 1 รูป รองผู้บริหาร จานวน 1 คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย จานวน 1 คน ผู้ช่วยอานวยการฝ่ายห้องพักและผู้จัดการเรสซิเดนซ์ จานวน 1 คน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จานวน 1 คน ตาแหน่งสารองห้องพัก จานวน 1 คน ดังตารางที่ 4.1
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ID ผู้ให้ รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สัมภาษณ์
พระที่ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (PR)
1
วัดร่าเปิง (ตโปทาราม)
2
วัดถ้าดอยโตน
3
วัดอุโมงค์
4
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
5
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
บุคคลทั่วไปที่ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ(NP)
6
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท
7
เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท
8
อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
9
เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ

เพศ

อายุ

ตาแหน่ง

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

57
50
71
30
31

เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
พระอาจารย์ดูแลวิปัสสนา
พระอาจารย์ดูแลวิปัสสนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

45
25
35
38

ผู้จัดการฝ่ายขาย
สารองห้องพัก (Reservation)
อาจารย์ฝึกสอน Fitness
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
(Sales&Marketing Manager)
operation
ผู้ช่วยอานวยการฝ่ายห้องพัก,
ผู้จัดการเรสซิเดนซ์
operation
รองผู้บริหาร

10
11

นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา
โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่

ชาย
ชาย

40
45

12
13

มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท

หญิง
หญิง

44
50
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ID ผู้ให้
สัมภาษณ์
14
15

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เพศ

อายุ

ตาแหน่ง

เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท

45
59

อาจารย์สอนนั่งสมาธิและโยคะ
อาจารย์สอนปฏิบัติธรรม

หญิง
หญิง

4.2.2 ข้อ มูลทั่ วไปของผู้ ให้ สัมภาษณ์ ในส่วนของหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
หญิ งจ านวน 1 คน โดยมีอ ายุ ระหว่าง 31-40 ส าหรับ ตาแหน่งของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ณ ปั จจุบัน คื อ
นักวิชาการศาสนาชานาญการ ดังตารางที่ 4.2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่
ID ผู้ให้
หน่วยงานภาครัฐ
สัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐ (ST)
1
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

เพศ

อายุ

หญิง

40

ตาแหน่ง

นักวิชาการศาสนาชานาญการ

4.2.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 29 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ น เพศหญิ งจ านวน 25 คน และเพศชายจานวน 4 คน โดยส่ ว นใหญ่ มีอ ายุระหว่าง 41-50
จานวน 10 คน รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51-60 จานวน 8 คน ถัดมาคือ อายุระหว่าง 31-40 จานวน
5 คน ตามด้วย อายุระหว่าง 21-30 จานวน 4 คน และท้ายสุด อายุระหว่าง 61-70 จานวน 1 คน
เช่นเดียวกับอายุระหว่าง 71-80 ซึ่งมีจานวน 1 คน สาหรับอาชีพ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน
จานวน 10 คน รองลงมาคือ อาชีพทาธุรกิจส่วนตัว (เป็นเจ้าของกิจการ) จานวน 5 คน ถัดมาคือ
อาชีพค้าขาย จานวน 4 คนเช่นเดียวกับอาชีพพนักงานในบริษัทเอกชน ซึ่งมีจานวน 4 คน ตามด้วย
อาชี พ อาจารย์ ในมหาวิท ยาลั ย จ านวน 3 คน และท้ ายสุ ด คือ อาชี พ รับ จ้ างอิ ส ระ จานวน 1 คน
เช่นเดียวกับอาชีพพนักงานหน่วยงานราชการ ซึ่งมีจานวน 1 คน และอาชีพพยาบาล ซึ่งมีจานวน 1
คน ส่วนถิ่นฐานที่อาศัยณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 16 คน รองลงมาคือ
จั งหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ถัดมาคื อ จังหวัด ล าปาง จานวน 2 คน ตามด้ว ยจังหวัด
ขอนแก่นจานวน 1 คนและ ณ ปัจจุบัน อาศัยอยู่ฮ่องกงจานวน 1 คน ดังตารางที่ 4.3 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่
ID ผู้ให้ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สัมภาษณ์
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณภายในวัด (TR)
1
หญิง 49
ปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
2
หญิง 52
ปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
3
หญิง 41
ปริญญาตรี
ทางานในตาแหน่งบริหาร
การเงิน บริษัทเอกชน
4
หญิง 41
ปริญญาตรี
ทางานในตาแหน่งบัญชี
บริษัทเอกชน
5
หญิง 36
ปริญญาโท
พนักงานมหาวิทยาลัย
6
หญิง 41
ปริญญาตรี
ทางานในตาแหน่งบัญชี
บริษัทเอกชน
7
หญิง 54
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
8
ชาย 35
ปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
9
ชาย 44
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
10
ชาย 58
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
11
หญิง 66
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
12
หญิง 53
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
13
หญิง 23
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
14
หญิง 53
ปริญญาตรี
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
15
หญิง 73
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน
16
หญิง 35
ปริญญาตรี
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
17
หญิง 30
ปริญญาตรี
พยาบาล
18
หญิง 40
ปริญญาตรี
ค้าขาย
19
ชาย 50
ปริญญาตรี
ค้าขาย
20
หญิง 55
ปริญญาตรี
ค้าขายเสื้อผ้า
21
หญิง 25
กาลังศึกษาอยู่ปีสี่
ไม่ได้ทางาน
22
หญิง 23
กาลังศึกษาปวส
ไม่ได้ทางาน
23
หญิง 38
จบปวส
ธุรกิจส่วนตัว
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ท (RS)
24
หญิง 50
ปริญญาตรี
พนักงานบริษัทเอกชน
ตาแหน่ง บัญชี
25
หญิง 51
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ค้าขายข้าวราดแกง
26
หญิง 50
ปริญญาตรี
รับจ้างอิสระ
27
หญิง 48
ปริญญาเอก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
28
หญิง 45
ปริญญาโท
ธุรกิจส่วนตัว (ให้คนเช่าบ้าน)
29
หญิง 56
ปริญญาตรี
ไม่ได้ทางาน

ถิ่นฐานที่อาศัย ณ
ปัจจุบนั
เชียงใหม่
กรุงเทพ
ฮ่องกง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพ
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ขอนแก่น
เชียงใหม่
ลาปาง
เชียงใหม่
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลาปาง
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
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4.3 ผลการศึกษาในฝั่งอุปทาน
4.3.1 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับประเด็นผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 1) ลั ก ษณะผู้ น ากิจ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณภายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว 2) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว 3) สัญชาติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณประเด็นผู้นากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ลักษณะผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว
1. มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
ลักษณะทางานประจาภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือไม่

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

มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจา
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5,
NP6,NP9,NP11,NP12) = 9 คน
ไม่มผี ู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจา
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (NP7, NP8, NP10) = 3 คน

12 คน

2. ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทีส่ อน 18 คน (PR5) = 1 คน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีกี่คน
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
3. มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจาก มี (NP6, NP7, NP8, NP10,NP11,NP12) = 6 คน
ภายนอกมาสอนภายในแหล่ง
ไม่มี (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP4) = 6 คน
ท่องเที่ยวหรือไม่
4. ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจาก 4 คน (NP6) = 1 คน
ภายนอกที่มาสอนภายในแหล่ง
2 คน (NP8, NP11) = 2 คน
ท่องเที่ยวมีกี่คน
1 คน (NP7,NP10) = 2 คน
ไม่สามารถระบุได้ (NP12) = 1 คน
ไม่มี (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP4) = 6 คน
5. ลักษณะของการที่รีสอร์ทส่วนใหญ่ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีสอนที่อื่นนอกจากรีสอร์ท
ไม่มี ผู้น ากิ จกรรมเชิ งจิต วิญ ญาณใน นั้นๆ (NP6, NP9, NP10,NP11,NP14) = 5 คน

12 คน

12 คน
12 คน

6 คน
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ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ลั ก ษณะท างานประจ าในการสอน
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว จานวนผู้ให้
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
การตอบ
ผู้ น ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณมี โรงเรี ย นสอนเป็ น ของ
ตนเอง (NP6) = 1 คน
รี ส อร์ ท ให้ ยื ม ใช้ เป็ น สถานที่ ในการท ากิ จ กรรม (NP6,
NP10,NP12) = 3 คน
นักท่องเที่ยวจะหาผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาเองมา
จากภายนอกรีสอร์ท (NP12) = 1 คน
ผู้น ากิจ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณท างานในลั ก ษณะรับ จ้า ง
อิสระ (Freelancer) (NP14) = 1 คน

คุณสมบั ติของผู้น ากิจกรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว
6. คุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิต มีความรูส้ ายปฏิบัติธรรมสงฆ์ (PR1) = 1 คน
วิญญาณ
จบนักธรรมชั้นเอก (PR3, PR5) = 2 คน
ผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ (PR4, PR5,
NP10) = 3 คน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ (PR4) = 1 คน
จบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาที่จุฬา (NP15) = 1
คน
มีประสบการณ์สอนเชิงปฏิบัติธรรม (NP15) = 1 คน
มีประสบการณ์สอนสมาธิขั้นพื้นฐานและโยคะหลายปี
(NP14) = 1 คน
ผ่านการเรียนคอร์สในเรื่องสมาธิและโยคะที่อินเดีย
(NP14) = 1 คน
สัญชาติของผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
7. สัญชาติของผู้นากิจกรรมเชิงจิต
เฉพาะชาวไทย (PR1, PR2, PR3, PR4, NP6, NP7,
วิญญาณ
NP8, NP10, NP12) = 9 คน
เฉพาะชาวต่างประเทศ (NP11) = 1 คน
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (PR5, NP9) = 2 คน

6 คน

12 คน

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.4) ดังนี้
1. ลักษณะของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า สาหรับลักษณะของผู้นากิจกรรม
เชิงจิตวิญ ญาณที่ทางานในลักษณะประจาภายในแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 12 สถานที่ พบว่า ยังมี ผู้นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะประจาที่น้อย ทั้งในส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท
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อย่างไรก็ตามหากเป็ นสถานที่แบบวัด ซึ่งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจาเป็นต้องมี ผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ หรือศัพท์ที่ทางวัดใช้คือ “พระวิปัสสนาจารย์” ที่มาก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาทากิจกรรม
เชิงจิ ตวิ ญ ญาณที่ มากกว่าในสถานที่ แบบรีส อร์ท ในแต่ล ะวัน พบว่ามีเพี ยงแค่ 2 สถานที่ ที่ มีผู้ น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจานวนที่มากในการฝึกสอน ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีP่ R5 ให้ความคิดเห็นว่า
“พระวิปัสสนาจารย์ที่ให้การสอนแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรม มีประมาณ 12 รูปและจะ
มีแม่ชีที่ทาหน้ารับผิดชอบฝึกสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมในทางด้านการ
เข้ากรรมฐาน ซึ่งจะมีการสาธิตวิธีการนั่ง เดิน กราบในการปฏิบัติธรรม ประมาณ 6
คน”
ทางด้านวัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะมีพระวิปัสสนาจารย์
ประมาณ 4 รูปที่ฝึกสอนโยคีที่มาปฏิบัติธรรมรวมถึงมีภิกษุณี 1 รูปและแม่ชี 2 คน และพระที่ให้การ
ฝึกสอนสมาธิเบื้ องต้น ประมาณ 10 รูป ” ส่ วนวัดอื่นๆที่ ให้ บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณนับว่ามี
อาจารย์ที่น้อยมาก ได้แก่ วัดอุโมงค์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ให้ความคิดเห็ นว่า “พระวิปัสสนา
จารย์ที่สามารถฝึกสอนแก่โยคีที่มาปฏิบัติธรรมมี 3 รูป โดยสอนชาวไทย 1 รูป สอนชาวต่างชาติ 2
รูป” วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “พระวิปัสสนา
จารย์ ที่ให้ การฝึกสอนมีทั้งหมด 3 รูป ” และวัดถ้าดอยโตน ซึ่งผู้ ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ PR2 ให้ ความ
คิดเห็นว่า “ทางวัดจะมีพระวิปัสสนาจารย์ที่ฝึกสอนหลัก 1 รูป คือพระอาจารย์นาวี ซึ่งจะคอยสอนทั้ง
ในส่วนของการปฏิบัติธรรมทั้งการนั่งสมาธิ เดินจงกลมและการทดสอบอารมณ์”
ในขณะที่การให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบรีสอร์ท พบว่า มีเพียงเต๋า การ์
เด้น รีสอร์ท สุขภาพซึ่งมีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว ในจานวนพอสมควร โดย
มากกว่ารีสอร์ทอื่น ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า
“กิ จ กรรมโยคะเต้ าหยิ น และซี่ ก ง มี ผู้ ส อนประจ า 4-5 ท่ าน ซึ่ งเป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ข อง
เจ้าของ ส่วนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะของคอร์สทางจิตวิญญาณ winter
Retreat และSummer Retreat จะไม่ได้มีอยู่ตลอด ปีหนึ่งจะมีอย่างละครั้ง แล้ว
เจ้าของจะเดิน ทางกลับ มาสอน เจ้าของจะไม่ได้อยู่ประจารีส อร์ทตลอด เพราะมี
เดินทางไปสอนทั่วโลก”
ส่วนรีสอร์ทอื่นๆ พบว่า มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจาภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณน้อยมาก เนื่องจาก ประการแรก ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ที่ให้การฝึกสอนมีสอนที่อื่นนอกจากรีสอร์ทนั้นๆ ประการที่สอง ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การ
ฝึกสอนมีโรงเรียนสอนของตนเอง ประการที่สาม รีสอร์ทให้ยืมใช้เป็นสถานที่ในการทากิจกรรมเชิงจิต
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วิญญาณ ประการที่สี่ นักท่องเที่ยวจะหาผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมาเองจากภายนอกรีสอร์ทและ
ประการสุดท้าย ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทางานในลักษณะ
รับจ้างอิสระ (Freelancer) ซึ่งอย่างไรก็ตาม ดังการให้ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
สาหรับ จี รัง เฮลธ์ วิลเลจ รีส อร์ท ซึ่งมีจานวนผู้ นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว ประมาณ 2 คน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ให้ความคิดเห็นว่า
“การล้างพิษทางอารมณ์ ที่นี่ มีผู้สอนประจา 2 คน ซึ่งปกติเจ้าของ คุณแป๋ม ก็สอน
ส่วนการปฏิบัติธรรม ทุกปีเราจะมีการติดต่อกับ ผู้สอนที่เคยใช้ประจาอยู่แล้วให้มา
สอน เช่น ในปีหนึ่ง 5 ครั้ง ทีมงานผู้สอนในการปฏิบัติธรรมที่เราติดต่อจะมีประมาณ
4 คนแต่ถ้าเป็นสมาธิเบื้องต้ น โยคะ หากลูกค้าสนใจ สามารถบอกรายละเอียดได้
แล้วจะคุยกับผู้สอนให้ ผู้สอนไม่ได้ประจาอยู่ที่นี่ เนื่องจากมีโรงเรียนของเค้าด้วย แต่
เราติดต่อให้ได้ แล้วเวลาทากิจกรรมลูกค้าก็ใช้สถานที่รีสอร์ททากิจกรรมได้”
ส่วนโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่และมาลา ธารา อีโค รีสอร์ ทรวมถึงเดอะภาวนา เชียงใหม่
รีสอร์ท มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวที่สอนกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ 1 คน เริ่มจากโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11 ให้ความคิดเห็น
ว่า
“กิจกรรมโยคะจะมีโยคีประจา 1 ท่าน คือ มร.ดีห์ราช แพทวาล ชาวอินเดีย ส่วน
กิจกรรมเรกิ จะมีเครือข่ายกับ ผู้สอนชาวต่างชาติ 2 ท่าน ซึ่งพักอยู่เชียงใหม่ โดย
หากลูกค้าสนใจต้องเช็คว่า ผู้สอนสะดวกหรือไม่หรือติดลูกค้าอื่นอยู่ เพราะผู้สอนมี
สอนหลายที่”
ทางด้าน มาลา ธารา อีโค รีส อร์ท ผู้ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ NP12 ให้ ความคิดเห็ นว่า “มาลา
ธารา อีโค รีสอร์ท มีผู้ที่สอนโยคะเพียงคนเดียว คือ เจ้าของ แต่โดยปกตินักท่องเที่ยวจะหาผู้สอนมา
เอง แต่มาใช้สถานที่ทากิจกรรมของรีสอร์ท ” สาหรับ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่ มีผู้สอนที่เคยติดต่อใช้ประจาในการสอนโยคะ นั่งสมาธิ 1 คน แต่
ไม่ได้อยู่ประจาภายในรีสอร์ท ” ซึ่งทั้งนี้ผู้สอนดังกล่าว ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP14 ให้ความคิดเห็นว่า
“จะมาสอนในลั กษณะรับ จ้างอิส ระ (Freelancer) ไม่ได้ส อนประจา โดยนอกจากผู้ สอนจะสอนที่
รีสอร์ทแห่งนี้ ยังสอนตามรีสอร์ทอื่นๆด้วย รวมถึงโรงเรียนสอนโยคะเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่เชียงใหม่”
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรีสอร์ทที่ไม่มี ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจา
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทและนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เริ่มจา
กอนันตรา เชียงใหม่ รีส อร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “ผู้สอนที่นี่จะไม่ได้ สแตน
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บายประจาอยู่ตลอดเวลา จะเข้ามาเฉพาะช่วงที่มีสอน และอย่างค่าเทรนจะได้ต่อเมื่อขายคลาสเรียน
ได้” ส่วนนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP10 ให้ความคิดเห็นว่า
“โยคะจะเน้ น ให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (private) หากนั ก ท่ อ งเที่ ย วสนใจ ต้ อ งจอง
ล่วงหน้า 3 วัน จะมีการติดต่อผู้สอนให้ ผู้สอนไม่ใช่ประจาที่นี่ แต่เราจะติดต่อผู้สอน
ที่ เ คยใช้ ป ระจ ามาสอนให้ รู้ สึ ก ว่ า ผู้ ส อนก็ มี โ รงเรี ย นของเค้ า ด้ ว ยนะ คื อ ที่
รีสอร์ทเหมือนเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวใช้ทากิจกรรม”
2. คุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า คุณสมบัติของผู้นากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ อย่างเช่น
1) ในเชิงการปฏิบัติธรรม ทั้งในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท โดยส่วนมากผู้นากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ จะต้องผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งทั้งนี้ในภาคเหนือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เป็นเพียงวัดเดียวที่เปิดเป็นศูนย์อบรม ฉะนั้น พระในภาคเหนือ หากประสงค์จะเป็นพระวิปัสสนา
จารย์ ในการเป็นผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรม จะต้องผ่านการเข้าฝึกอบรมที่วัด
พระธาตุศรีจอมทองดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “พระอาจารย์ที่สามารถสอนโยคี
ได้ จะต้องผ่ านหลั กสู ตรพระวิปั ส สนาจารย์เพื่อรู้ซึ้งถึงสภาวะอารมณ์ ของผู้ ปฏิ บัติธ รรม โดยทั้งนี้
หลักสูตรดังกล่าว ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทาการเปิดสอนเพียงที่เดียว คือ วัดพระธาตุ ศรีจอมทอง” ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผู้ให้ สั มภาษณ์ รหั สที่ PR3 ให้ ความคิดเห็ นว่า “พระอาจารย์ที่จะสามารถสอนโยคีได้
จะต้องเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษานักธรรมชั้นเอกและผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์ ที่วัดพระธาตุศรี
จอมทอง” อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่ได้มาสอนในเชิงปฏิบัติธรรมยังสถานที่
แบบรีสอร์ท อย่าง จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท บางท่านเคยผ่านการอบรมวิปัสสนาจารย์มาก่อนแล้ว
เช่นกันดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP10 ให้ความคิดเห็นว่า
“ผู้ที่มาสอนในครั้งนี้ คือ อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ อดีตเคยบวชเป็นพระมา
ก่อน เคยเป็นผู้อานวยการของศูนย์วิปัสสนาวัดสวนสุวรรณประสิทธิ์ แต่หลังจาก
ออกสึก ท่านก็ได้เผยแพร่วิปัสสนาทั่วประเทศไทย และยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่
อบรม โดยใช้ชื่อคอร์ส ว่าวิปัส สนาปรมะหรือหลั กวิปัส สนาสติปัฏ ฐานสี่ ให้ แก่คน
ทั่วไป”
ทั้งนี้ จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นในการที่ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะฝึกสอนกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมได้ จะต้องผ่านการอบรมวิปัสสนาจารย์ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สาคัญ
อย่ างไรก็ตาม ก่อนการจะเข้ารับ ฝึ กอบรมวิปั สสนาจารย์ได้ ยังต้องมีคุณ สมบัติ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก มีพรรษามากกว่า 5 ขึ้นไป ประการที่สอง ต้องจบพระธรรมชั้นเอกและประการที่สาม
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ต้องได้รั บ การรับ รองจากเจ้ าอาวาสหรือคณะผู้ ปกครอง ว่าประสงค์ในการฝึ กอบรมเพื่ อเป็ นพระ
วิปัสสนาจารย์อย่างจริงจัง ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
“พระที่จะสามารถสอนโยคีในการปฏิบัติธรรมได้ จะต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่ง
พระที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้จะต้องเข้าฝึกอบรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง โดย
วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นศูนย์อบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจาภาคเหนือ ซึ่งทั่ว
ภาคเหนือจะต้องส่งมาอบรมที่นี่ โดยปีๆหนึ่งมีประมาณร้อยกว่ารูปที่ผ่าน ทั้งนี้พระ
ทีจ่ ะเข้าฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติสามข้อ คือ ประการแรก มี
พรรษามากกว่า 5 ขึ้นไป ประการสอง ต้องจบพระธรรมชั้นเอกและประการสาม
ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรือคณะผู้ปกครองของท่าน ว่าท่านต้องการ
ฝึกอบรมเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์จริงๆ”
นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สาคัญอีกประการ คือ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ เนื่องจากกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในเชิง การปฏิบัติธรรมในสถานที่แบบวัด ณ ปัจจุบัน ได้มีชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้า
ร่ว มทากิจ กรรมเช่ น กั น ดังที่ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ PR4 ให้ ความคิ ดเห็ น ว่า “ส่ ว นใหญ่ ที่ นี่ เป็ นโยคี
ต่างชาติ ดังนั้น จึงต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นผู้ฝึกสอนจึงต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี”
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรีสอร์ท กล่าวได้ว่า แม้ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ บางท่านจะไม่ได้
ผ่านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ แต่สามารถฝึกสอนได้เช่นกัน หากจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เชิงพระพุทธศาสนาหรือมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP15 ให้ความ
คิดเห็นว่า “อาจารย์เอง ชื่อภัทรนิธิ์ จบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาที่จุฬา ส่วนอาจารย์ท่านอื่น
เช่น อาจารย์ธรณี ก็เป็นวิทยากรสอนที่วัดเขาพุทธโคดมเป็นส่วนใหญ่และก็ศึกษาพระอภิธรรมที่วัด
เขารวมถึงอาจารย์ยังสอนตามที่ต่างๆ”
2) ในเชิงสมาธิขั้นพื้นฐานและโยคะ กล่าวได้ว่า ในเชิงสมาธิขั้นพื้นฐาน หมายถึง การนั่งสมาธิ
ภายในสถานที่แบบรี สอร์ทส่ วนใหญ่ จะไม่ได้มีการเคร่งครัดหรือฝึ กจริงจังเท่ากับสถานที่แบบวัด
เนื่องจาก หากปฏิบัติภายในวัด ต้องมีการนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวัน ขณะที่รีสอร์ท จะมีการปฏิบัติ
เพียง 1 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น แต่ไม่ได้มีการนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวัน ยกเว้นในรีสอร์ทที่มีการ
ให้บริการเชิงปฏิบัติธรรม ส่วนกิจกรรมโยคะ โดยมากจะมีการทาในสถานที่แบบรีสอร์ท เนื่องจาก
หากทาในสถานที่แบบวัด อาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งนี้คุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่
ฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงโยคะและสมาธิขั้นพื้นฐาน ที่ให้การสอนแก่นักท่องเที่ยวภายใน
รีสอร์ทได้ จะต้องผ่านการเล่าเรียนและมีประสบการณ์ในการทางานในเรื่องของโยคะและสมาธิขั้น
พื้นฐานมาก่อน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP14 ให้ความคิดเห็นว่า
“อาจารย์ได้ไปเรียนนั่งสมาธิ กับฤษีที่ประเทศอินเดียมา ส่วนโยคะอาจารย์ก็ไปเรียน
ที่อินเดียมา ลักษณะการเรียนคือเรียนแบบเป็นคอร์ส หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มา
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สอน โดยสอนเริ่มแรกที่กรุงเทพ ที่โรงเรียนแอปโซรูท พอหมดสัญญาก็มาสอนที่
เชีย งใหม่ ตอนนี้ ส อนมาเกื อบสิ บ ปี แ ล้ ว คือ การสอนสิ่ งเหล่ านี้ จ าเป็ น ต้อ งอาศั ย
ประสบการณ์สอน ถ้าประสบการณ์เยอะ ท่าโยคะซึ่งมีหลายท่า เราก็จะสามารถ
ปรับท่าให้เข้ากับผู้สอนได้ง่าย”
3. สัญชาติของผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ กล่าวได้ว่า สาหรับ ในภาพรวมของจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ท จากการสัมภาษณ์ 12 สถานที่
พบว่า 8 สถานที่ล้วนเป็นชาวไทยทั้งหมด ยกเว้น วัดพระธาตุศรีจอมทองและเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท
สุ ข ภาพ ซึ่ งมี ผู้ น ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ ทั้ งชาวไทยและชาวต่ างชาติ อี ก ทั้ ง โฟร์ซี ซั่น รีส อร์ท
เชียงใหม่ ซึ่งผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้
ความคิดเห็นว่า “ที่วัด มีพระชาวไทย 11 รูป และพระชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกครึ่งเยอรมัน 1 รูป ที่ให้
การฝึกสอน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า
“โดยปกติเจ้าของจะให้ลูกศิษย์ ที่เป็นชาวต่างชาติสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป
รั ส เซี ย สหรั ฐ อเมริ ก า แต่ เจ้ า ของซึ่ ง เป็ น คนไทย จะบิ นสอนอยู่ สี่ ท วี ป ได้ แ ก่
ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา เอเชีย และจะมีการบินมาสอนที่เมืองไทยตามคอร์สที่ได้
กาหนดไว้”
ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมโยคะอาจารย์สอนเป็นชาว
อินเดีย ส่วนกิจกรรมเรกิ เป็นชาวต่างชาติ”
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณทั้งในส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปได้ว่า ณ ปัจจุบัน
ผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณที่ท างานในลั กษณะประจา ในแต่ล ะสถานที่ ยังมีค่อนข้างน้อย และ
โดยเฉพาะรีสอร์ท แทบจะไม่มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะประจาภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากส่วนใหญ่ทางานในลักษณะรับจ้างอิสระ (Freelancer) กล่าวคือ ไม่ได้สอนเฉพาะ
รีสอร์ทนั้นๆเพียงแห่งเดียว ฉะนั้น ณ ปัจจุบัน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเรื่องของ
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจึงนับว่ายังไม่ค่อยพร้อม
4.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ส าหรั บ ประเด็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
1) สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย 2) ความ
เป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 3) การนาเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลจาก
การสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณประเด็นสิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
1. บรรยากาศที่เหมาะแก่การทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
2. การรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดี
เหมาะแก่การทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
3. มาตรการรักษาความสงบเพื่อให้
เอื้อแก่การทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย
4. ความปลอดภัยของสถานที่
5. มาตรการรักษาความปลอดภัย

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

-

0 คน

- มี บุ ค ลากรภายในสถานที่ ช่ ว ยกั น ดู แ ลต้ น ไม้ ทุ ก ช่ ว ง
(PR5) = 1 คน
- ปลูกฝังให้ทุกคนดูแลต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่ น และ
ปลูกต้นไม้ ดูแลให้เป็นระเบียบ สวยงาม (PR1) = 1 คน
- ในแต่ ล ะปี จ ะมี ช่ว งฟื้ น ฟู ธ รรมชาติ เช่ น ในช่ ว ง low
Season (NP6, NP7, NP8, NP9, NP10) = 5 คน
- มี ม าตรการในการห้ า มส่ ง เสี ย งดั ง (PR1, PR2, PR3,
PR4, PR5) = 5 คน

7 คน

- ไม่ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ในช่ ว งการท ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณภายในวัดออกไปข้างนอกวัด (PR1, PR2, PR3)
= 3 คน
- ช่วงค่าจะมีการปิดประตูวัด 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

0 คน
9 คน

ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง
6. ชื่อเสียงหรือการได้รับรางวัล
- เป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกวิปัสสนาจารย์ประจาภาคเหนือและได้รับ
สถานที่
รางวัลในการเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดดีเด่น
ในปี พ.ศ. 2552 (PR1) = 1 คน
- เป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2
และได้ รั บ รางวั ล ในการเป็ น ส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ า
จั งหวั ด ดี เด่ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 83 พรรษา ในปี พ.ศ.
2553 (PR2) = 1 คน

5 คน

3 คน
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว จานวนผู้ให้
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
การตอบ
- เจ้ าของรีสอร์ท นั บ ว่ามี ชื่อ เสี ยงในอเมริก าและได้รั บ
รางวัลซี่กงประจาปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่า
เป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย (NP9) = 1 คน
7. จานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
11,706 คน (PR1) = 1 คน
5 คน
2560 ที่เดินทางมาทากิจกรรมเชิงจิต 4,000 คน (PR5) = 1 คน
วิญญาณ
3,000 คน (PR3) = 1 คน
724 คน (PR4) = 1 คน
396 คน (PR2) = 1 คน
การนาเสนอการให้บริการ
ความหลากหลายของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ
8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงจิต
การปฏิ บั ติธ รรม (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP6) = 11 คน
วิญญาณ
6 คน
การนั่งสมาธิเบื้องต้น (NP7) = 1 คน
การทาเนสัชชิก (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
กิ จ กรรมการสร้ า งความสมดุ ล ให้ แ ก่ จั ก รา (Chakra
Balancing) (NP11) = 1 คน
กิจกรรมการบาบัดด้วยสีและแสง (Color and Light
Therapy) (NP11) = 1 คน
ให้การปรึกษาทางการแพทย์ (NP11) = 1 คน
การบาบัดในห้องมืด (dark room therapy) (NP9) =
1 คน
การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ
9. ลักษณะการนาเสนอคอร์สในส่วน สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากทางวัดเปิ ดให้ บริการ
5 คน
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบ กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณอยู่ ต ลอด หากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
วัด)
สะดวกวันไหน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ (PR1, PR3,
PR4, PR5) = 4 คน
ไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากต้องมาตามวันที่ทาง
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว จานวนผู้ให้
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
การตอบ
วั ด ก าหนดเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากวั ด ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอยู่ตลอด(PR2) = 1 คน
10. ขั้นต่าของการทากิจกรรมเชิงจิต 10 วัน = 1 คน
4 คน
วิญญาณในสถานที่แบบวัด สาหรับ 7 วัน = 1 คน
นักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเป็นครั้ง 4 วัน = 1 คน
แรก
3 วัน = 1 คน
11. ลักษณะการนาเสนอคอร์สใน
มีการนาเสนอทั้งในลักษณะแบบคอร์สและไม่เป็นคอร์ส
7 คน
ส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
(NP6, NP7, NP8, NP9) = 4 คน
(รูปแบบรีสอร์ท)
มีการนาเสนอเฉพาะแบบทีไ่ ม่เป็นคอร์สเท่านั้น
(NP10,NP11, NP12) = 3คน
ราคา
12. ราคาของกิจกรรมเชิงจิต
ไม่ เสีย ค่าใช้จ่ ายใดๆในการท ากิจ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ
12 คน
วิญญาณ
(PR1, PR2, PR4, PR5) = 4 คน
มีทั้งในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (NP6) = 1 คน
เสีย ค่ าใช้ จ่ายในการท ากิจ กรรมเชิงจิ ต วิญ ญาณ (PR3,
NP7, NP8, NP9, NP10, NP11, NP12) = 7 คน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
13. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิง ทางเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR5, 11 คน
จิตวิญญาณผ่านทางช่องทางต่างๆ
NP6, NP7, NP8, NP9, NP10, NP11, NP12) = 11 คน
เฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยว (PR1, PR2, PR3, PR5) = 4
คน

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านของสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.5) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความ
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ในเรื่องของบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยวแบบวัด ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง
และวัดร่าเปิงได้มีการเน้นส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่นและมีการดูแลต้นไม้ให้มีการจัดเรียงให้เป็น ระเบียบเพื่อให้เกิดความสวยงาม และเอื้อต่อการทา
กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ดั งที่ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร หั ส ที่ PR1 ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “ในเรื่ อ งการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกต้นไม้จานวนมากและการจัดวางต้นไม้ให้เป็นระเบียบนับเป็นสิ่งสาคัญ ที่
จะช่วยให้สถานที่เกิดความร่มรื่น สวยงาม” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
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“โดยปกติอาจารย์เจ้าคุณศรีจะเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ อย่างต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่จะมี
คนงานผู้ชายที่ดูแลต้นไม้อยู่แล้ว ก็จะให้ดูแลต้นไม้ทุกช่วง ก็จะแบ่งโซนดูแลต้นไม้ใน
แต่ละคน แต่ว่าเฉพาะต้นไม้ เตี้ยๆที่อยู่รอบอาคารจะมีแม่ชีดูแลอยู่ ต้นไม้นับเป็นสิ่ง
สาคัญที่ช่วยให้สถานที่เกิดความร่มรื่น สถานที่ร่มรื่น ผู้คนก็อยากมาปฏิบัติธรรม”
ส่วนสถานที่แบบรีสอร์ท ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดี
และเหมาะสมแก่การท ากิจ กรรมเชิงจิตวิญ ญาณ กล่ าวได้ว่า โดยปกติรีส อร์ทส่ วนใหญ่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ในแต่ละปีจะมีช่วงฟื้นฟูธรรมชาติในช่วง low season
นอกจากนี้ เนื่องจากการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเรื่องของบรรยากาศที่เงียบสงบนับว่า
เป็นสิ่งที่สาคัญมาก ฉะนั้นภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด ส่วนใหญ่
จึงต้องมีมาตรการรักษาความสงบและห้ามนักท่องเที่ยวที่มาส่งเสียงดัง หรือคุยกันในช่วงของการทา
กิจกรรม ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีการส่งเสียงดังจะมีการตักเตือนและหากยังมีการฝ่าฝืนจะมีการเชิญให้
ออกจากการทากิจกรรมทันที เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นที่กาลังอยู่ในช่วงการทากิจกรรม
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “จะมีการห้ามพูดคุยกัน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ที่PR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทางวัดจะมีการตักเตือนเพียง 2 ครั้ง หากผู้ปฏิบัติธรรมมีการพูดคุยกัน
ในครั้งที่ 3 จะมีการเชิญให้ออกจากการปฏิบัติธรรม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า
“ถ้าผู้ ป ฏิ บั ติ ธรรมมีก ารพู ดคุยกัน รบกวนผู้ อื่น ทางส านั กงานวิปั ส สนาจะส่ งเป็ น
หนังสือแจ้งหน้าห้องของแต่ละท่าน ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ขอความอนุเคราะห์ให้งด
ใช้เสียง ซึ่งถ้ากรณีเกินสองครั้ง ก็จะขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นออกจากการปฏิบัติ
ธรรมไปก่อน”
ในขณะที่ทางผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ PR3 ได้ให้ ความคิดเห็ นว่า “เวลามาปฏิบัติ ธรรม ต้อง
รักษาความสงบ มาร้องราฟังเพลง ก็ไม่ได้ ไม่ได้มีการปิดวาจา แต่ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หากมีส่ง
เสียงดังก็จะเข้าไปเตือน หรือบางทีผู้ปฏิ บัติก็มาบอกเราบ้าง ว่าห้องนั้นส่งเสียงดัง เราไปบอกเค้าก็
หยุด”
2) สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า โดยส่วนใหญ่ หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ลักษณะสถานที่แบบรีสอร์ท จะมียามรักษาความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีN่ P7 ให้ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วง เพราะทางเรามีการรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง” ส่วนผู้ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะมีการรักษาความ
ปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้ าที่รปภ. เฉพาะตึกนี้ก็มีกล้ องวงจรปิดอยู่ 14 ตัว” ในขณะที่ห ากเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวในลักษณะสถานที่แบบวัด ส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการห้ามนักท่องเที่ยว
ที่อยู่ในช่วงการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณออกไปข้างนอกและมีการปิดประตูวัดในช่วงตอนกลางคืน
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เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “ในช่วงของ
การปฏิบั ติธรรม จะห้ามผู้ป ฏิบัติธรรมออกไปข้างนอก ส่วนช่วงค่าจะมีการปิดประตูวัด เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้ามา” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “ตั้งแต่ช่วง 2 ทุ่มทางวัดจะมี
การปิดประตู ฉะนั้น บุคคลภายนอกจึงไม่สามารถเข้ามาได้ ” นอกจากนี้ บางวัดจะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัย นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น คือ การมีกล้องวงจรปิดภายในวัด ดังที่ผู้ให้ สัมภาษณ์
รหัสทีP่ R1 ให้ความคิดเห็นว่า
“มาตรการป้องกันที่ทาได้คือ การไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมออกไปข้างนอก เพราะหาก
ออกไปข้ างนอกทางวั ด จะไม่ ส ามารถดู แ ลได้ แต่ ห ากผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอยู่ ในวั ด ยั ง
สามารถดูแลได้ เนื่องจาก ทางวัดมีระบบวงจรปิด แต่ทั้งนี้ไม่ว่าที่ไหน ก็ถือได้ว่ า ไม่
มีความปลอดภั ย 100 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่งทั้ งนี้ที่ ผ่ านมาทางวัด ก็เคยเกิ ดเหตุ การณ์ ตู้
บริจาคหาย เนื่องจากคนภายนอกขโมยไป แต่ทั้งนี้เมื่อมีกล้องวงจรปิด ก็สามารถ
แยกแยะได้บ้างว่าเป็นคนภายในหรือภายนอกทา”
2. ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย เรื่องรางวัลและชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแต่ละปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เรื่องรางวัลและชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 สถานที่ได้รับ
รางวัลและนับว่ามีชื่อเสียงคือวัดพระธาตุศรีจอมทองและวัดร่าเปิง ซึ่งทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทอง
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“ทางวัดนับเป็นสานักปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งของเชียงใหม่แล้วเป็นศูนย์อบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ประจาภาคเหนือ ซึ่งโดยปกติพระที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ คือพระ
ที่สอนพระวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องเข้ามาอบรมที่นี่ คือทั่วภาคเหนือจะต้องส่งมา
อบรมที่นี่ ซึ่งปีๆหนึ่งมีประมาณร้อยกว่ารูปที่ผ่าน ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่ง
ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นับว่ามีชื่อเสียง นอกจากนี้ทางวัดได้รับรางวัลในการเป็นสานัก
ปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดดีเด่นในปี พ.ศ. 2552”
ทั้งนี้ สาหรับวัดพระธาตุศรีจอมทอง เนื่องจากพระวิปัสสนาจารย์ทุกวัดในภาคเหนือ เช่น วัด
ร่าเปิง วัดถ้าดอยโตน วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ล้วนต้องผ่านการฝึกอบรมจากวัด
พระธาตุศรีจอมทอง วัดแห่งนี้จึงนับว่าได้รับความเชื่อถือและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ส่วนทางด้านวัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “ทาง
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เราถือเป็นสานักปฏิบัติธรรมที่ให้การเปิดเป็นแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีพ .ศ. 2553 ทาง
วัดได้รับรางวัลของการเป็นสานักธรรมประจาจังหวัดดีเด่น 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
เป็น ชื่อที่คนสหรัฐอเมริการู้จัก แกนับว่ามีชื่อเสียงในอเมริกามาก เพราะแกเขียน
หนังสือเยอะ ห้าสิบเรื่อง แปลสามสิบภาษาขายทั่วโลก ในปี 2555 หนังสือของแก
ติดหนึ่ งในห้าของหนั งสือที่ขายดีที่สุ ดในอะเมซอน แล้วได้รับรางวัลซี่กงประจาปี
ประมาณ 2559 ที่เมืองโตรอนโต ในอเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน ทางเรา
นับว่าเป็นดั้งเดิม (original) ในเมืองไทย”
2) จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแต่ละปี กล่าวได้ว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์จานวนนักท่องเที่ยว
ในปีพ.ศ. 2560 ของ 5 สถานที่พบว่า วัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแต่ละ
ปีมากที่สุด ได้แก่ วัดร่าเปิง โดยมีจานวนทั้ง หมด 11,706 คน รองลงมาได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
จานวนทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ตามด้วยวัดอุโมงค์ จานวนทั้งหมดประมาณ 3,000 คน วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประมาณ 724 คน และวัดถ้าดอยโตน ประมาณ 396 คน
3. การนาเสนอการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง 1) ความหลากหลายของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ 2) การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 3) ราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความหลากหลายของกิ จกรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ กล่ าวได้ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ย วในสถานที่แบบวัดและรีส อร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในส่ ว นของ
สถานที่แบบวัด ทั้ง 5 วัด กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดขึ้นจะเป็นเชิงการปฏิบัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติ
ธรรม โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้ 1) การไหว้พระและสวดมนต์ 2) การฟังธรรม ซึ่ง
จะมี ผู้ น ากิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณหรื อ พระอาจารย์ เป็ น ผู้ บ รรยายธรรมมะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR4 ให้ความ
คิดเห็นว่า“การฟังธรรมเรื่องส่วนใหญ่ที่บรรยายจะเป็นเรื่องทั้งพระพุทธศาสนา วิถีชีวิต ” ส่วนผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “การฟังธรรมของทางวัดจะเกี่ยวกับการดารงชีวิตประจาวัน
ธรรมะเกี่ยวกับการครองเรือน ในเรื่องของหลักธรรมต่างๆเช่น นิวรณ์ 5, พรหมวิหาร4, อิทธิบาท4,
สัปปุริสธรรม7” 3) การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งนับเป็นประเภท
หนึ่งของการทาสมาธิ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่จะทาสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งนับเป็นการทาสมาธิประเภทหนึ่ง โดยเอาตัวเอง กาหนดลม
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หายใจเข้าและออก รับรู้ในอิริยาบถต่างๆของร่างกายที่เราทาทุกๆขณะ” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมนั่งสมาธิเน้นแบบสติปัฏฐาน 4” 4) การเดินจงกลม ซึ่งเป็น
การกาหนดอิริยาบถในการเดิน 5) การร่วมกันทาความสะอาดภายในวัดและ 6) การสอบถามอารมณ์
ซึ่งอย่างไรก็ตามการสอบถามอารมณ์นับเป็นการรายงานผลจากการที่นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติธรรมแก่
พระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเกิดปัญหาหรือพบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมใดๆ สามารถ
ปรึกษาแก่พระวิปัสสนาจารย์ได้ เพื่อที่พระวิปัสสนาจารย์จะได้ช่วยอธิบายและหาทางออกให้ ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ในคาบสอบถามอารมณ์ คือการรายงานผลของผู้ปฏิบัติธรรม
ว่าได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรม หรือเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างในการปฏิบัติธรรม
เพื่อที่พระอาจารย์จะได้แก้ไขปัญหาให้” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
“การสอบอารมณ์คือการที่ผู้มาปฏิบัติธรรม เมื่อทาไปถึงจุดๆหนึ่ง จะประสบสิ่งที่
เรียกว่า สภาวะที่เกิดจากการปฏิบั ติธรรม เช่น การเจ็บปวด หรือการเห็นนิมิต แสง
สี เสียง ได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่าง คนที่เป็นลูกศิษย์ที่ถูกมอบหมายให้สอบอารมณ์
กับอาจารย์เหล่านี้ ก็จะต้องไปรายงานสภาวะอารมณ์แต่ละวันให้ท่านทราบ เพื่อให้
ท่านช่วยปรับแก้ว่าจะต้องทาอย่างไรในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้สภาวะเหล่านั้นไม่
เกิดขึ้น”
ส่วนการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในแหล่ งท่องเที่ยวในสถานที่แบบรีสอร์ท ในส่วนของ
รีสอร์ท กล่าวได้ว่า แต่ละรีสอร์ทจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความหลากหลาย
ที่มากและน้อยแตกต่างกัน ซึ่งจะไม่เหมือนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบ
วัดที่จะมีการจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ในเรื่องของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรีสอร์ททั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่พบ
ในรีส อร์ท สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่แรก คือ หมวดหมู่โยคะ ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็นโยคะแบบจีน ได้แก่ เต้ าหยิน ซี่กง ซึ่งทางเต๋า การ์เด้น รีสอร์ ทสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ทีN่ P4 ให้ความคิดเห็นว่า
“เต้าหยินจะเน้นการออกกาลังกายคล้ายกับโยคะ แต่จะมีการเน้นในเรื่องของสมาธิ
เข้าไปด้วยรวมถึงเต้าหยินจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเป็นตัวสาคัญ ซึ่งจะช่วยผ่อน
คลายให้เลือดลมหรือในภาษาจีนเรียกว่า “ซี่” สามารถไหลเวียนในร่างกายได้ดีหรือ
คล่องขึ้น ส่วนซี่กง จะเน้นเรื่องของการกาหนดลมหายใจเช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างคือ จะ
เน้นในเรื่องของท่าทางมากกว่า กระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายทางาน”
นอกจากนี้โยคะแบบจีน ที่พบในรีสอร์ทยังมี ไทชิหรือไทเก็ก รวมถึงยังมีโยคะแบบอินเดียทั้ง
เชิงจิตใจและร่างกาย ได้แก่ โยคะซันไรซ์ (Sunrise Yoga), โยคะอาสนะ (Asana Yoga), โยคะนิทรา
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(Nidra Yoga) โยคะพรานายะมะ (Pranayama) โยคะฟลาย (Fire Yoga)”โยคะหั ต ถะ (Hatha
Yoga) โยคะบอล (Ball Yoga) ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทางโฟร์ซีซั่น
โยคะจะเป็นแนวอินเดีย มีทั้งรูปแบบที่เป็นเชิงของร่างกายและจิตใจ ก็มีซันไรซ์ โยคะ, โยคะอาสนะ,
โยคะนิ ทรา, โยคะพรานายะมะและโยคะฟลาย (Fire Yoga)” ส่วนอนันตราเชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “โยคะที่นาเสนอจะเน้นในรูปแบบเชิงร่างกายมากกว่า โดย
จะมีโยคะแบบหัตถะโยคะ โยคะฟลาย(Fire Yoga) และลูกบอลโยคะ” อีกทั้งยังมีโยคะแบบไทย ซึ่ง
ในรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ รีสอร์ทที่มีการนาเสนอโยคะในรูปแบบไทยได้แก่ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์
สปา และมาลา ธารา อีโค ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่มาลา ส่วนใหญ่โยคะ
จะเกี่ยวกับโยคะแบบไทย มีทั้งในเชิงร่างกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวเลือก”
สาหรับหมวดหมู่ที่สอง ได้แก่ การทาสมาธิ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ภายในรีสอร์ทจังหวัด
เชีย งใหม่ ในหมวดหมู่ก ารทาสมาธิ สามารถแบ่ งเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูป แบบแรก การนั่ งสมาธิ
เบื้องต้นหรือขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เหมือนการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีการปฏิบัติ
ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP14 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการทาสมาธิที่
เดอะภาวนา รีสอร์ท ให้ความคิดเห็นว่า “การทาสมาธิที่ครูส อนนี้จะเป็นแบบง่ายๆ คือสไตล์อินเดีย
เน้นกาหนดลมหายใจเข้าและออกแบบง่ายๆแต่จะไม่ลึกซึ้งเหมือนการปฏิบัติธรรมในวัด ของทางวัดจะ
เน้นการฝึกสมาธิแบบพุทธ ซึ่งจะเน้นไปถึงนิพพานด้วย” ทั้งนี้สาหรับการนั่งสมาธิ เบื้องต้นหรือขั้น
พื้นฐาน รีสอร์ทที่จะช่วยจัดหาผู้น ากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ ได้แก่ เดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ทและจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ส่วนรูปแบบที่สอง การปฏิบัติธรรม กล่าวคือ
สาหรับจีรัง 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 หากเป็นทางวัดจะให้ดื่มเฉพาะน้าปานะ ซึ่ง
ยึดตามศีล 8 ไม่ให้ รั บ ประทานอาหาร ขณะที่ ทางรีสอร์ทจะมีการอนุโลม ให้ ส ามารถรับประทาน
อาหารมื้อเย็นได้ สาหรับรูปแบบที่สาม การทาเนสัชชิก ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในหมวดหมู่ของการทา
สมาธิ ซึ่งมีการเน้นในเชิงปฏิบัติธรรมเช่นกัน แต่การทาเนสัชชิกจะมีความแตกต่างกับกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม เนื่องจาก การปฏิบัติธรรม จะไม่ได้มีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอดนอนข้ามคืน ขณะที่การ
ทาเนสัชชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติธรรมข้ามคืน โดยไม่นอน ทั้งนี้กิจกรรมเนสัชชิกกล่าวได้ว่า
จากการสารวจและสัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากิจกรรม
เนสัชชิกยังไม่มีผู้ริ่เริ่มทา แต่จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท มีการวางแพลนในปี พ.ศ. 2562 ในการริเริ่มทา
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสNP13 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในปีหน้าจะมีการทาเนสัชชิกกับผู้ที่มีความเพียร ซึ่ง
เนสัชชิก คือ การให้ทาอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง หลังไม่แตะพื้น ซึ่งเป็นการทาความเพียรโดยไม่หลับ แล้ว
วันรุ่งขึ้นค่อยออกกรรมฐานแล้วให้ทานที่วัด โดยปีหน้าน่าจะมีซักหนึ่งวันที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในวัน
พระ”
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ทางด้ า นหมวดหมู่ ที่ ส าม ได้ แ ก่ การล้ างพิ ษ ทางอารมณ์ (Emotion Detox) กล่ า วได้ ว่ า
รีสอร์ทที่มีการนาเสนอกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP6
ให้ความคิดเห็นว่า
“กิจ กรรมนี้ จ ะช่ว ยล้ างพิ ษ ทางอารมณ์ ที่ ฝั งแน่น อยู่ใต้ จิตส านึ ก เช่น ความโกรธ
เกลียด ให้คลายออกไป ซึ่งสาคัญมากเพราะการที่จะมีร่างกายที่ดีได้ สุขภาพจิตต้อง
ดีด้วย ซึ่งจะมีการล้างพิษทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อมอบความสมดุลคืนสู่ชีวิต
โดยก็จะให้ทาสมาธิ มานั่งพูดคุย ฟังเพลง ทาให้ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยตัวเอง”
สาหรับหมวดหมู่ที่ สี่ การให้คาปรึกษาด้านการแพทย์ (Medical consultation Team) ซึ่ง
รีสอร์ทที่พบกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งจะมีทีมให้คาปรึกษาทางการ
แพทย์และมีโปรแกรมสาหรับวินิจฉัยและช่วยรักษาอาการต่างๆให้แก่ผู้ที่เข้ารับการปรึกษา
หมวดหมู่ ที่ห้ าคือ หมวดหมู่การบาบัดด้ว ยพลั งงาน กล่ าวได้ว่า รีส อร์ท ที่มี การให้ บ ริการ
กิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณในหมวดหมู่ ดั งกล่ าว ได้ แ ก่ โฟร์ซี ซั่ น รีส อร์ท เชี ย งใหม่ ซึ่ ง แบ่ งเป็ น 3
กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการบาบัดด้วยสีและแสง (Color and Light Therapy) ซึ่งเป็นการใช้สี
และแสงบาบัดรักษา อันช่วยให้เกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 2) กิจกรรมการสร้าง
ความสมดุลให้แก่จักรา (Chakra Balancing) ซึ่งเป็นการขจัดสิ่งที่ปิดกั้นพลังงานออกไปจากจักรา
เพื่อให้เกิดความสมดุลและประสานกลมกลืนกันของพลังงานขึ้นมา โดยกิจกรรมนี้ เมื่อทาแล้วจะช่วย
ปลดปล่อยความเครียดจากร่างกายและจิตใจ 3) กิจกรรมเรกิ (Reiki) ซึ่งเป็นการบาบัดโดยใช้พลังงาน
บ าบั ดและท าให้ ร่ างกายทั้งหมดเข้าสู่ ความสมดุล ได้แก่ ทางกายภาพ ทางจิตใจ อารมณ์ และจิต
วิญญาณ ซึ่งเมื่อทาแล้วจะช่วยปล่อยความเครียด ลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า และหมวดหมู่
สุดท้ายคือ การบาบัดในห้องมืด (dark room therapy) กล่าวได้ว่า รีสอร์ทที่มีการให้บริการกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ดังกล่าว เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจิตสานึกของจิตใจของตนเอง ด้วยการทากิจกรรมอยู่ในห้องมืด ทั้งนี้ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่NP9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“นั กท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมการบาบัดในห้องมืด จะพักอยู่ที่ตึก dark room
โดยตึกนี้ ในช่วงของการทากิจกรรมจะกลายเป็นห้องมืด แต่ละห้องของตึกนี้ซึ่งเป็น
กระจก เราจะใช้ไม้อัดปิดแล้วใช้ผ้าปิดอีกครั้ งหนึ่ง แต่เราจะมีผ้ากั้นประตู ซึ่งมันก็
จะแหวกๆได้อยู่ประมาณหนึ่ง ทั้งนี้พื้นเราจะปูด้วยผ้า แล้วเราจะมีการเตรียมเบาะ
ให้ผู้ทากิจกรรม เวลาทากิจกรรม อาจารย์จะนั่งตรงกลาง”
อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบ
วัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังตารางที่4.6 ต่อไปนี้

102
ตารางที่ 4.6 สรุปการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทใน
จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่

หมวดหมู่

1

หมวดหมู่โยคะ

2

กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่

โยคะแบบจีน
- เต้าหยิน
- ซี่กง
- ไทเก็กหรือไทชิ
โยคะแบบอินเดีย
- โยคะซันไรซ์
- โยคะอาสนะ
- โยคะนิทรา
- โยคะพรานายะมะ
- โยคะฟลาย
- โยคะหัตถะ
- โยคะบอล
โยคะแบบไทย
หมวดหมู่การทา การนั่งสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ
การปฏิบัติธรรม
- การไหว้พระและสวดมนต์
- การฟังธรรม
- การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏ
ฐาน 4
- เดินจงกลม
- การร่วมกันทาความสะอาด
ภายในสถานที่
- การสอบถามอารมณ์
- โยคะวิถีพุทธ
เนสัชชิก

3
4

การล้างพิษทาง
อารมณ์
ให้คาปรึกษาด้าน
การแพทย์

รูปแบบของ
สถานที่ที่จัด

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์

รีสอร์ท
NP9
NP9
NP6, NP8
รีสอร์ท

รีสอร์ท
รีสอร์ท
รีสอร์ทและ
วัด
รีสอร์ทและ
วัด
รีสอร์ทและ
วัด
รีสอร์ทและ
วัด

NP11
NP7, NP11
NP11
NP7, NP11
NP8, NP11
NP7, NP8
NP8
NP10, NP12
NP7, NP14
PR1, PR2, PR3,
NP6, NP15
PR1, PR2, PR3,
NP6, NP15
PR1, PR2, PR3,
NP6, NP15
PR1, PR2, PR3,
NP6, NP15

รีสอร์ทและ
วัด
วัด

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

วัด
รีสอร์ท
รีสอร์ท
รีสอร์ท

PR1, PR2, PR3, PR4, PR5
NP6, NP15
NP13
NP6

รีสอร์ท

NP9

PR4, PR5,
PR4, PR5,
PR4, PR5,
PR4, PR5,
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ลาดับ
ที่

หมวดหมู่

กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบของ
สถานที่ที่จัด

5

หมวดหมู่การ
บาบัดด้วย
พลังงาน

กิจกรรมการบาบัดด้วยสีและ
แสง (Color and Light
Therapy)
การสร้างความสมดุลให้แก่จัก
รา (Chakra Balancing)
กิจกรรมเรกิ (Reiki)

รีสอร์ท

NP11

รีสอร์ท

NP11

รีสอร์ท

NP11

รีสอร์ท

NP9

6

การบาบัดในห้อง
มืด (dark room
therapy)

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์

ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้นว่าการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ท ในส่วนของรีสอร์ท กล่าวได้ว่า แต่ละรีสอร์ทจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณที่มีความหลากหลายที่มากและน้อยแตกต่างกัน สาหรับในภาพรวม หากพิจารณา
ความหลากหลายของกิจ กรรมเชิงจิตวิญ ญาณในแต่ล ะรีสอร์ท ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แต่ล ะ
รีสอร์ทยังมีความหลากหลายของกิจกรรมที่น้อยอยู่ โดยรีสอร์ทที่มีการนาเสนอการให้บริการเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากสุด จะมี 4 กิจกรรมให้เลือกได้แก่ 1) โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้มีการ
น าเสนอการให้ บ ริ ก ารโยคะแบบอิ น เดี ย , กิ จ กรรมการบ าบั ด ด้ ว ยสี แ ละแสง (Color and Light
Therapy), การสร้างความสมดุล ให้ แก่จักรา (Chakra Balancing)และกิจกรรมเรกิ (Reiki) 2) จีรัง
เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ได้มีการนาเสนอการให้บริการการปฏิบัติธรรม การทาเนสัชชิ ก การล้างพิษทาง
อารมณ์ ไทชิหรือไทเก็ก 3) เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ได้มีการนาเสนอการให้บริการ โยคะแบบจีน
คือ เต้ าหยิ น และซี่ก ง การบ าบั ดในห้ องมื ด (dark room therapy) รวมถึงมีก ารให้ บ ริก ารในการ
ปรึกษาด้านการแพทย์ ทั้งเกี่ยวกับทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การเกิดความเครียด ส่วนรีสอร์ท
อื่นๆ จะมีการนาเสนอการให้บริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เพียง 2 กิจกรรม ได้แก่1) อนัน
ตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้มีการนาเสนอการให้บริการโยคะแบบอินเดียและไทเก็กหรือไทชิ 2) เดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้มีการนาเสนอการให้บริการโยคะและการนั่งสมาธิเบื้องต้น และมีการ
นาเสนอการให้ บ ริการเกี่ย วกับ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพียงกิจกรรมเดียว ได้แก่ นฤตยะ รีส อร์ท
แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค ซึ่งมีเพียงโยคะแบบไทย
2) การน าเสนอคอร์ ส ของกิ จกรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ กล่ าวได้ว่า การจัดกิ จกรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ รูปแบบวัดและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ มีการนาเสนอคอร์ส
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ข้อแรก การกาหนดขั้นต่าของระยะเวลาในการเข้าร่วมคอร์สกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเป็นครั้งแรก กล่าวคือ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดอยู่ใน
สถานที่แบบวัด อย่างการปฏิบัติธรรม หากนักท่องเที่ยวที่มาลองทากิจกรรมเป็นครั้งแรกประสงค์จะ
เข้าร่วมการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะต้องทาตามข้อควรปฏิบัติที่ทางวัดได้ตั้งไว้ คือ เข้าร่วมการ
ทากิจกรรม อย่างต่า 3 วันจนถึง 10 วันขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่า วัดที่นักท่องเที่ยวเลือกทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ เช่น หากนักท่องเที่ยวเลือกทากิจกรรมที่วัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็น
ว่า “ผู้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่มา ต้องปฏิบัติธรรมให้ค รบ 10 วัน” ส่วน วัดถ้าดอยโตน ให้ความคิดเห็น
ว่า “โยคีผู้มาใหม่ จะต้องฝึกปฏิบัติธรรมให้ครบ 7 วัน” ทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ให้
ความคิดเห็นว่า “ผู้มาครั้งแรก ต้องปฏิบัติธรรม 4 วันขึ้นไป” และสาหรับวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุศรี
จอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3และPR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาครั้งแรกจะต้อง
ฝึกปฏิบัติให้ครบ 3 วัน” ในขณะที่การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบ
รีสอร์ท จะไม่ได้มีการกาหนดขั้นต่าของระยะเวลาในการเข้าร่วมคอร์สกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณสาหรับ
นักท่องเที่ยวผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก
ข้อที่สอง ลักษณะในการนาเสนอคอร์ส กล่าวคือ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม
ที่ได้จัดอยู่ในสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทจะมีการนาเสนอลักษณะเป็นคอร์สเท่านั้น เนื่องจาก กิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรมที่ได้จัดอยู่ในสถานที่แบบวัด โดยปกตินักท่องเที่ยวต้องอยู่ 3 วัน เป็น
อย่างต่า ไม่ใช่การทากิจกรรมเพียงแค่วันเดียว ฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะ
ของคอร์ส โดยทั้งนี้ส่วนมาก นักท่องเที่ยวจะสามารถสร้างคอร์สเองได้ในการกาหนดระยะเวลาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวัดส่วนใหญ่ เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง
ปฏิ บั ติ ธ รรมได้ ทุ ก วัน ยกเว้ น วั ด ถ้ าดอยโตนเท่ า นั้ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถสร้ างคอร์ส เองได้
เนื่องจาก ในแต่ละเดือนทางวัดจะมีการกาหนดช่วงของวันในการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง
ปฏิบัติธรรม โดยไม่ได้จัดทุกวัน ในขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดอยู่ในสถานที่แบบรีสอร์ท
จะมีการนาเสนอลักษณะทั้งแบบเป็นคอร์สและไม่เป็นแบบคอร์ส 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
หากประสงค์ทากิจกรรมเมื่อไหร่สามารถจองได้ทันที 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 คืนของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท
Mind Oasis Program (Deep Release) พลังจิตเปลี่ยนชีวิต
Day1
Day2
Day3
Day4
7.30-8.30 Breathing
7.30-8.30 Breathing
6.30-7.30 ตักบาตรวัดป่า
Exercise
Exercise
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- Basic Emotion 10.30- Prana Pyrimid 90 Mins
12.00
12.00
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 &
Emotion
Emotion
Check out
Presentation รับฟังการ Detoxification Juice
Detoxification Juice
อธิบายหลักการล้างพิษ Drink 14.00-15.00
Drink 14.00-15.00
ทางอารมณ์
Cosmic Pyramid
Health Product :
15.00-16.00
Herbal Compress
15.00-16.00
Foot Massage 16.00- Emotion Deep
Emotion Deep
17.00
Release 16.00-17.00 Release 16.00-17.00
Thai Massage 90 Mins Aroma Massage
17.00-18.30
17.00-18.30
Dinner 18.30-19.30
Dinner 18.30-19.30
Dinner 18.30-19.30

ตารางที่ 4.8 การนาเสนอคอร์สปฏิบัติธรรมของจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ในปีพ.ศ. 2561
คอร์สที่
คอร์สที่
1/2561

คอร์สที่
2/2561

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
โครงการ
พฤหัสบดีที่1-อาทิตย์ที่ 4
มีนาคม 2561 (4 วัน 3
คืน)

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

รายละเอียด
คอร์ส: “อริยสัจภาวนา”
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์และดร.ภัทรนิธ์
วิสุทธิศักดิ์
เหมาะสาหรับ: ผู้ที่ต้องการดับทุกข์ โดยการเจริญวิปัสสนาที่มี
อริยสัจ 4 เป็นอารมณ์
จานวน: 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม
คอร์ส: “โยคะวิถีพุทธ สาหรับผู้เริ่มต้น”
วิปัสสนาจารย์: คณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษศาสตร์โยคะ
เหมาะสาหรับ: ผู้ที่สนใจเรียนรู้การฝึกโยคะเบื้องต้น และแนวทาง
ของการปฏิบัติโยคะ รวมถึงต้องการฝึกการเจริญสติใน
ชีวิตประจาวัน ใช้การฝึกโยคะ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางของ
พุทธศาสนา เพื่อเชื่อมโยงกายและใจไว้สติ
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คอร์สที่
คอร์สที่
3/2561

วัน/เดือน/ปี ที่เข้าร่วม
โครงการ
พฤหัสบดีที่2-จันทร์ที่ 6
สิงหาคม 2561 (5 วัน 4
คืน)

คอร์สที่
4/2561

พุธที1่ 9-เสาร์ที่ 22
กันยายน 2561 (4 วัน 3
คืน)

คอร์สที่
5/2561

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

รายละเอียด
คอร์ส: “มัคคานุคา” (ผู้เดินตามมรรค)
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เหมาะสาหรับ :เหมาะสาหรับบุคคลทั่วไป การปฏิบัติและเนื้อหา
หลักธรรม เพื่อความแจ่มแจ้งในทางเดิน
คอร์ส: “อริยสัจภาวนา”
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์
และดร.ภัทรนิธ์ วิสุทธิศักดิ์
เหมาะส าหรั บ : ผู้ ที่ ต้ อ งการดั บ ทุ ก ข์ โดยการเจริญ วิ ปั ส สนาที่ มี
อริยสัจ 4 เป็นอารมณ์ผู้หญิงที่ยังต้องทางาน มีครอบครัว อาจารย์
สามารถชี้แนะหลักธรรมให้เราเกิดปัญญาในการดาเนินชีวิต
จานวน: 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม
คอร์ส: “ผัสสะบริสุทธิ์”
วิปัสสนาจารย์: อาจารย์ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน
เหมาะส าหรับ : คุ ณ ผู้ หญิ งที่ ยังต้ องท างาน มีค รอบครัว อาจารย์
สามารถชี้แนะหลักธรรมให้เราเกิดปัญญาในการดาเนินชีวิต
จานวน: 100 ท่าน
เปิดรับสมัคร: สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะเต็ม

นอกจากนี้ส่วนกิจกรรมที่ไม่เป็นแบบคอร์สของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ผู้สัมภาษณ์รหั ส
ทีN่ P1 ให้ความคิดเห็นว่า
“กิจกรรมการทาโยคะ ไทเก๊ก จะไม่ได้มีทุกสัปดาห์ แต่หากนักท่องเที่ยวสนใจทา
กิจกรรม โยคะแบบไหนหรือสนใจนั่งสมาธิวันไหน สามารถโทรหาฝ่ายขายของทาง
รีสอร์ท เพื่อที่จะช่วยนัดหมายวัน เวลา ที่สะดวกในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กับอาจารย์ข้างนอกให้”
ส่ว นอนั น ตรา เชีย งใหม่ รีส อร์ท กล่ าวได้ว่า จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในลั กษณะของ
คอร์สที่รวมกับกิจกรรมเชิงสุขภาวะอื่นๆ เช่น คอร์สฟื้นฟูตนเอง 3 วัน โดยภายใน 3 วันจะมีกิจกรรม
ที่เน้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ สปา โยคะส่วนตัว ไทชิ การออกกาลังกาย การนวด (Herbal
Steam) ดีท็อกทางด้านร่างกาย เช่น กินน้าผลไม้ และกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น โยคะ ไทเก๊ก
แบบไม่ใช่คอร์ส ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ รหัสที่NP8 ให้ความคิดเห็นว่า “จะมีการทาเป็นตารางให้เห็นว่าแต่
ละสัปดาห์หากนักท่องเที่ยวสนใจทากิจกรรม เช่น ไทชิ ทาโยคะ สามารถไปวันไหนได้บ้าง ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวไม่ได้มีทุกวัน แต่มีทุกสัปดาห์” ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ตารางการทากิจกรรมเชิงสุขภาวะซึ่งรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของอนันตรา เชียงใหม่
รีสอร์ท
Day/ Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

8.30 AM-9.00 AM
Hatha Yoga Class
THB 500
Tai-chi
THE 400
Abs&Core Training
THB 400
Hatha Yoga Class
THB 500
Tai-chi
THE 400
Hatha Yoga Class
THB 500
Yoga Fly
THB 888

12.00 PM-1.00 PM
Body Balance Class
THB 600
Abs&Core Training
THB 400
Muay Thai
THB 800
Yoga Fly
THB 888
Body Balance Class
THB 600
Body Weight Training
THB 400
Yoga Ball Class
THB 600

5.00 PM-6.00 PM
Yoga Fly
THB 888
Muay Thai
THB 800
Body Weight Training
THB 400
Abs&Core Training
THB 400
Yoga Fly
THB 888
Muay Thai
THB 800
Muay Thai
THB 800

นอกจากนี้ ทางเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุ ขภาพ จะมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลั กษณะของ
คอร์สที่เน้นในเรื่องของด้านจิตใจ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ในแต่ละปีจะมี 2
คอร์ส โดยแบ่งออกเป็น Tao Garden Winter Retreat และ Tao Garden Summer Retreat โดย
เจ้าของจะเป็นผู้สอนเอง” ส่วนลักษณะแบบไม่ใช่ คอร์สก็มีเช่นกัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ให้
ความคิดเห็นว่า “ทุกวัน ทางรีสอร์ทจะมีการทากิจกรรมซี่กงในช่วงเช้าและเต้าหยินในช่วงเย็น”
ขณะที่ทางด้านเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า
“ที่ นี่ จ ะมี แ บบรายวั น และแบบคอร์ ส คื อ มี ก ารนั่ งสมาธิ แ ละท าโยคะรายวั น แล้ ว ก็ มี แ บบที่ เป็ น
คอร์สการเปลี่ยนชีวิต”
โดยทั้งนี้ คอร์สการเปลี่ยนชีวิต (Changed My Life) 9 วัน 8 คืน” จะประกอบด้วยการนวด
abdominal released massage, กิ จ ก รรม โย ค ะ , ก ารอ บ ส มุ น ไพ ร Thai (herbal steam),
อินฟราเรด ซาวน่า (far infrared sauna), คอร์สการลดน้าหนัก (fasting program), การดื่มน้าผลไม้
เช่น แครอท มะพร้าว ซึ่งจะเป็นการรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ การทาโยคะ กับกิจกรรมเชิง
สุขภาวะอื่นๆ
นอกจากนี้ ตามเว็ ป ไซด์ ข องรี ส อร์ ท ณ ปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า มี 1) คอร์ ส โยคะ (OM Yoga
Retreat) 4 วัน 3 คืน 2) คอร์สโยคะวันหยุด (Yoga Holiday) 8 วัน 7 คืน 3) คอร์สแนะนาการนั่ง
สมาธิ (Introduction to Meditation Retreat) 5 วัน 4 คื น 4) คอร์ ส การท าสมาธิแ ละการฟื้ น ฟู
(Meditation and Relaxation Retreat) 9 วัน 8 คืน แต่ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP2 ให้ความคิดเห็ น
ว่า
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“คอร์สเหล่านี้ที่มีลักษณะแบบทาต่อเนื่องกันหลายวันเป็นสัปดาห์ (Weekly) ทาง
เราไม่สามารถขายคอร์สนี้ได้ เพราะครูที่เชี่ยวชาญที่เคยทาคอร์สดังกล่าว ไม่มีแล้ว
แต่ตอนนี้ถ้าคุณอยากให้ทางเราจัดคอร์สแบบไหน หรือต้องการทากิจกรรมโยคะ นั่ง
สมาธิ หลายวัน สามารถแจ้งกับทางเราได้ แล้วทางเราจะจัดและหาครูมาให้”
ส่วนในลักษณะแบบไม่ใช่คอร์ส ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า ทุกวันในช่วงเช้า
เวลา 7.30-8.30 จะมีการทาสมาธิ ส่วน 8.45-10.15 จะมีการทาโยคะ”
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 จึงไม่สามารถรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอื่นๆ เพื่อสร้างคอร์ส
ได้ ส่วน มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสอน
กิจกรรมโยคะได้ มีเพียงเจ้าของเท่านั้น แต่โดยปกติ รีสอร์ทดังกล่าว เป็นเสมือนการให้นักท่องเที่ยวได้
ใช้สถานที่ของรีสอร์ทในการทากิจกรรม โดยนักท่องเที่ยวจะจ้างผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายนอก
ให้เข้ามาสอนกิจกรรมโยคะยังรีสอร์ทดังกล่าวด้วยตนเอง ทางรีสอร์ทจึงไม่มีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
ลักษณะคอร์ส ขณะที่ทางด้านของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ NP11 ให้ ความ
คิดเห็นว่า “ กิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์จะมีการทาเป็นตารางให้เห็น ว่า หากสนใจสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้วันไหนบ้าง ส่วนกิจกรรม เช่น เรกิ หากสนใจ ทางเราจะมีการนัดอาจารย์ให้”
อย่างไรก็ตาม ตารางกิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์ของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ สามารถ
แสดงให้เห็นดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ตารางกิจกรรมโยคะในแต่ละสัปดาห์ของโฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่
Day
Monday

Tuesday

Event Details
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
Morning Monks Offering 06.40 at the Lobby
Sunrise Yoga * 07.00-08.00 at the Yoga Barn
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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
ท่องเที่ย วในสถานที่ รูป แบบวัด วัดส่ ว นใหญ่ หากนักท่องเที่ ยวเดิน ทางมาเข้าร่ว มกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคเงินได้ตามศรัทธา
ยกเว้นเพียงวัดอุโมงค์ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม ผู้ปูนอน เสื้อปู
นอน) 90 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ค่าอาหาร ค่าน้า ค่าไฟและอื่นๆ วันละ 170 บาท รวมถึงหาก
นักท่องเที่ยวประสงค์จะซื้อชุดขาวในการปฏิบัติธรรม สามารถซื้อได้ในราคาชุดละ 350 บาท แต่หาก
ประสงค์ จ ะเช่าชุ ด ขาว สามารถเช่ าได้ในราคาชุด ละ 200 บาท โดยจ่ายครั้งเดี ยว ในขณะที่ ห าก
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 ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP11ให้
ความคิดเห็นว่า “ปกติกิจกรรมของเรา จัดให้สาหรับแขกที่มาพั กในรีสอร์ท ซึ่งกิจกรรมบางตัวที่มีรูป
ดอกไม้จะเสียค่าใช้จ่าย ส่วนกิจกรรมที่ไม่มีรูปดอกไม้ ผู้ที่มาพักสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ” ซึ่ง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางด้านโยคะของโฟร์ซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ รูปแบบของโยคะที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้แก่ โยคะอาสนะ (Yoga Asana) และโยคะนิทรา (Yoga Nidra) กรณีที่ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่วน
รูปแบบของโยคะที่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่ โยคะซันไรซ์ (Sunrise Yoga) โดยสามารถทากิจกรรมเป็นกลุ่ม
(Group Class) ภายใน 60 นาที ในราคา 980++ ต่อ คน ส่ ว นโยคะฟลาย(Fire Yoga) สามารถท า
กิจกรรมเป็นกลุ่ม(Group Class) ภายใน 60 นาทีในราคา 1,100++ ต่อคน และกิจกรรมโยคะพรา
นายะมะ (Pranayama) มี เฉพาะแบบส่ ว นตั ว (Private Class) เท่ า นั้ น ภายใน 60 นาที โดยมี
ค่ าใช้ จ่ าย 2,800++ ต่ อ คน และโยคะนิ ท รา (Yoga Nidra)กรณี ต้ อ งการท ากิ จ กรรมแบบส่ ว นตั ว
(Private Class) ภายใน 60 นาที จะมีค่าใช้จ่าย 2,800++
ขณะที่ทางด้าน เต๋าการ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“การทากิจกรรมซี่กงรวมถึงเต้ าหยิน จะมีการเสียค่าใช้จ่าย 400 บาท โดยแบ่งเป็นการทากิจกรรม
ซี่กง 1 ชั่วโมง เต้าหยิน 1 ชั่วโมง” ขณะที่หาก เป็นกิจกรรมในลักษณะคอร์สอย่างเช่น Tao Garden
Winter Retreat และ Tao Garden Summer Retreat ซึ่ งกิ จ กรรมดั งกล่ า วจะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
ยาวนานการทากิจ กรรม โดย Tao Garden Winter Retreat ใช้ระยะเวลาทากิจกรรม 4 สัป ดาห์

111
ส่ ว น Tao Garden Summer Retreat ใช้ ร ะยะเวลาท ากิ จ กรรม 7 สั ป ดาห์ จะไม่ ได้ มี ก ารเสี ย
ค่าใช้จ่ายในคอร์ส ดังกล่าว แต่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการจองห้ องพัก สาหรับเดอะภาวนา เชียงใหม่
รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP7 ให้ความคิดเห็นว่า
“ราคากิจกรรมโยคะ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 588 บาท ต่อ 90 นาที ส่วนกิจกรรมสมาธิ
มีค่าใช้จ่ายท่านละ 412 บาท ซึ่งเป็นราคาสาหรับลูกค้าที่พักและไม่ได้พักรีสอร์ท
ราคาเท่ า กั น แต่ ทั้ ง นี้ โดยปกติ จ ะรั บ 2 คน ขึ้ น ไป แต่ ส ามารถมาคนเดี ย วได้
เหมื อ นกั น แต่ ร าคาจะเป็ น คู ณ สอง คื อ หากมาคนเดี ย ว อย่ า งนั่ ง สมาธิ 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 ค่าใช้จ่ ายท่านละ 600 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง กิจกรรมไทเก็ก ค่าใช้จ่าย 400
บาท ต่อ 1 ชั่วโมง” ส่วนกรณีของการคิดราคาเป็นคอร์สในส่วนของรีสอร์ท ที่ประกอบด้วยกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณรวมกับกิจกรรมสุขภาวะอื่นๆ ราคา 3 วัน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,500 บาทขึ้นไป
ต่อท่าน ราคา 5 วัน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,500 บาทขึ้นไปต่อท่าน ราคา 7 วัน จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 17,000 บาทขึ้นไปต่อท่าน
ส่วนทางด้าน นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่
NP10 ให้ ความคิดเห็ นว่า ราคาของกิจกรรมโยคะจะต้องมีการตกลงกันอีกที ว่าจะปฏิบัติกี่ชม วัน
ไหน” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความคิดเห็นว่า “กิจกรรมโยคะ สามารถตกลงราคาได้
ผ่านฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ”
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งในสถานที่แบบวัดและ
รี ส อร์ ท ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณผ่ า น
ช่องทางเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก ยกเว้น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร แต่อย่างไรก็
ตามสถานที่ แ บบวั ด จะมี ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม จากรี ส อร์ ท กล่ า วคื อ จะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านทางเฟซบุ๊กของวัด ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความ
คิ ด เห็ น ว่ า “มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมผ่ า นเว็ ป ไซด์ แ ละเฟซบุ๊ ก ของวั ด เป็ น หลั ก ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นับว่ารู้กิจกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือจากการบอกปากต่อปาก”
4.3.3 สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับ ประเด็น สิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่ งท่องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 1) เรื่องห้ องพัก 2) เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 3) โรงอาหารหรือห้ องรับประทานอาหาร
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4) ศูนย์บริการนั กท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในประเด็นสิ่ง
อานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องพัก
1. จานวนห้องพักในการรองรับ
นักท่องเที่ยว

2. สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก

3. ความเพียงพอของห้องพักในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
4. การวางแผนในการสร้างอาคารที่
พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

อาหารและเครื่องดื่ม
5. ลักษณะอาหารที่จัดเตรียมไว้
สาหรับนักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว จานวนผู้ให้
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
การตอบ
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
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
ไม่ค่อยเพียงพอ (PR3, PR4, PR5) = 3 คน

10 คน

อยากสร้าง แต่สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง ที่จากัด (PR1) = 1
คน
ไม่ ส ามารถขยายได้ เพราะสถานที่ จ ากั ด ในการสร้ า ง
อาคาร อยู่ในเขตอนุรักษ์ต้นไม้ (PR3) = 1 คน
หากมีงบประมาณ อาจมีการขยายเพิ่ม (PR4) = 1 คน
มีแนวโน้ มจะขยาย แต่ระยะหลังเริ่มขยายยาก เพราะ
ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน มีคนจับจอง (PR5) = 1 คน

4 คน

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

8 คน

5 คน

3 คน
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สิ่งอานวยความสะดวก

6. ความเพียงพอของการบริการน้า
ดื่ม

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว จานวนผู้ให้
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
การตอบ
อาหารเจ (NP12) = 1 คน
เพียงพอ มีตู้กดน้าดื่มให้บริการฟรี (PR1, PR2, PR3,
6 คน
PR4, PR5, NP6) = 6 คน
มีน้าดื่มเป็นขวดแจก (PR2, NP6) = 1 คน

โรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหาร
7. จานวนโรงอาหารหรือห้องอาหาร
(ในส่วนของวัด)

2 โรง (PR2) = 1 คน
1 โรง (PR1, PR5,) = 2 คน
1 ห้อง (PR3, PR4) = 2 คน
8. การแบ่งแยกเพศของนักท่องเที่ยว มีการแบ่งแยกโรงอาหารระหว่างผู้ชายและผู้หญิง (PR2)
ในการรับประทานอาหาร
= 1 คน
ไม่มีการแบ่งแยก (PR1, PR3, PR4, PR5, NP1) = 5 คน
9. ความเพียงพอของจานวนหรือ
ขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารใน
การรองรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
10. การแบ่งแยกศูนย์บริการระหว่าง
เพศชายและหญิง (ในส่วนของวัด)
11. วันและเวลาที่ศูนย์บริการเปิด
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
12. ความพร้อมของศูนย์บริการ
สาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ
ที่จอดรถ
13. ความเพียงพอของที่จอดรถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว
สถานที่ใช้ทากิจกรรม
14. ความเหมาะสมของสถานที่ใน
การทากิจกรรม

5 คน
6 คน
0 คน

มีการแบ่งแยกเพศชายและหญิง (PR1, PR5) = 2 คน
ไม่มีการแบ่งแยกเพศ (PR2, PR3, PR4) = 3 คน
ทุกวัน (PR1, PR3, PR4, PR5) = 4 คน
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเฉพาะช่ ว งที่ ท างวั ด ได้ มี ก ารเปิ ด คอร์ ส
(PR2) = 1 คน
-

5 คน

-

0 คน

-

0 คน

5 คน
0 คน
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จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านของสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.11) ดังนี้
1. ห้องพัก ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) จานวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว 2) สิ่ง
อานวยความสะดวกในห้ อ งพั ก 3) ความเพี ย งพอของห้ องพั กในการรองรับ นั ก ท่ องเที่ ย ว 4) การ
วางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) จานวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดใน
สถานที่รูปแบบวัด โดยปกตินักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและมาพักยังสถานที่ จะพัก
อยู่ ภ ายในอาคารและแบ่ งกั น อยู่ เป็ น ในลั ก ษณะของห้ อ งและจะมี ก ารแบ่ งห้ อ งระหว่ างโซนของ
นักท่องเที่ยวผู้หญิงและผู้ชาย ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบรีสอร์ทโดยปกติ
นักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณและมาพักยังสถานที่ ส่วนใหญ่จะพักอยู่ในลักษณะของ
บ้านเป็นหลังๆและจะไม่ได้มีการแบ่งโซนระหว่างนักท่องเที่ยวผู้หญิงและผู้ชาย อย่างไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่แบบวัดพบว่า วัดที่มีจานวนห้องพักมากที่สุด
ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งมีจานวนห้องพักทั้งหมดประมาณ 200 ห้อง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่
PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ห้องพักที่นี่ ฝั่งผู้หญิงมีประมาณ 80-90 ห้อง ฝั่งผู้ชาย มีประมาณ 100-120
ห้อง” รองลงมาคือวัดร่าเปิ งมีป ระมาณ 189 ห้อง ซึ่งผู้ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ PR1 ให้ ความคิดเห็นว่า
“ฝ่ายหญิงจะแบ่งเป็นโซน วิปัสสนาสองประมาณ 30 ห้อง ศาลาธรรมประมาณ 83 ห้องและวิปัสสนา
หนึ่ง ประมาณ 2 ห้อง ส่วนผู้ชายแบ่งเป็นโซนเขตป่ายาง 67 ห้องและศาลาชวนก่อบุญ ซึ่งที่พักอยู่ชั้น
สอง มีประมาณ 7 ห้อง”ถัดมาคือ วัดถ้าดอยโตนมีประมาณ 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 “จานวนห้องพักแบ่งเป็นหญิงรับได้ 15 คน ชายรับได้
15 คน ซึ่งในแต่ละวันจึงรับได้ประมาณ 30 คน” ส่วนสถานที่แบบรีสอร์ท จากการสัมภาษณ์พบว่า
รีสอร์ทที่มีจานวนบ้านเป็นหลังมากที่สุดได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ มีจานวน 98 หลัง ตาม
ด้วย เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท มีจานวน 65 หลัง โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ มีจานวน 64 หลัง
ถัดมาคือ มาลา ธารา อีโค รีสอร์ท มีจานวน 10 หลัง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP12 ให้ความคิดเห็น
ว่า “มี 10 หลัง ซึ่งในหนึ่งห้องพัก พักได้สองคน”
2) สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่
รูป แบบวัด ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาพัก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกวั ดจะมีการจัดเตรียมสิ่ ง
อานวยความสะดวกขั้น พื้น ฐานให้ ได้แก่ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย ปลอกหมอน ผ้าห่ ม หมอน
รวมถึงพัดลม ส่วนสิ่งอานวยความสะดวกที่แต่ละวัดได้มีการจัดเตรียมที่แตกต่างกันไป เช่น บางวัดจะ
มีเตียงนอนให้นักท่องเที่ยว เช่น วัดถ้าดอยโตน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รวมถึงวัดร่าเปิง
และวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งจะมีเตียงจัดเตรียมไว้ให้สาหรับผู้ที่ประสงค์ต้องการจะนอนเตียงหรือ
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ผู้สูงอายุที่หัวเข่าไม่ดี ประสงค์จะนอนเตียง ส่วนบางวัดจะมีการจัดเตรียมเสื่อหรือฟูกนอน เช่น วัด
อุ โ มงค์ วั ด ร่ าเปิ ง วั ด พระธาตุ ศ รี จ อมทอง อี ก ทั้ ง ส าหรับ วั ด พระธาตุ ศ รีจ อมทอง บางห้ อ งจะมี
เครือ่ งปรับอากาศ นอกจากนี้บางวัด เช่น วัดร่าเปิงและวัดพระธาตุศรีจอมทอง จะมีการบริการห้องน้า
ส่วนตัวในห้องพัก อย่างไรก็ตามส่วนในสถานที่แบบรีสอร์ท กล่าวได้ว่า ปกติห้องพักจะมีการจัดเตรียม
สิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่พร้อมอยู่แล้ว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ มาพักจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการพัก
3) ความเพียงพอของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณจัดในสถานที่ รูปแบบวัด จะสามารถสัมภาษณ์ในประเด็นความเพียงพอของห้องพักในการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากผู้ที่มาพักในสถานที่ รูปแบบวัด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบ
รี ส อร์ ท จะไม่ ส ามารถสั ม ภาษณ์ ป ระเด็ น ความเพี ยงพอของห้ อ งพั กในการรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวได้
เนื่องจาก ผู้ที่มาพักในสถานที่รีสอร์ท นักท่องเที่ยวเชิงจิ ตวิญญาณเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มาพัก
อย่ างไรก็ ต าม จากการสั ม ภาษณ์ ในสถานที่ แ บบวั ด พบว่ า ณ ปั จ จุ บั น สถานที่ พั ก ในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ค่อยเพียงพอ ดังเช่น วัดอุโมงค์และพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3, PR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เนื่องจากห้องพักมีน้อย ซึ่งไม่
ค่อ ยเพี ย งพอ หากผู้ ใดสนใจที่ จ ะมาปฏิ บั ติธ รรมต้อ งโทรมาสอบถามก่ อ น ซึ่ งปกติ ห้ อ งพั กที่ นี่ จ ะ
ค่อนข้างเต็มอยู่ตลอด” ส่วนทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “ที่นี่ เหตุที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมได้สูงสุดประมาณสี่พัน เพราะห้องมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะห้องฝั่ง
ผู้หญิงห้องหมุนเวียนไม่ทัน”
4) การวางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่แบบวัด จะสามารถสัมภาษณ์ในประเด็นการวางแผนในการสร้าง
อาคารที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ เนื่องจากผู้ที่มาพัก
ในสถานที่แบบวัด ส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ขณะที่หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจัดในสถานที่ รูปแบบรีสอร์ทจะไม่สามารถสัมภาษณ์ประเด็นการ
วางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ได้เนื่องจาก ผู้ที่มาพักในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ที่มาพักดังที่เกริ่นไปในประเด็นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ในสถานที่รูปแบบวัดพบว่า
วัดอุโมงค์ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในการสร้างอาคาร โดยต้องอนุรักษ์ความ
เป็นป่าไม้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เงินสร้างอาคารใหญ่ๆไม่ค่อยมีและทาง
วัดไม่สามารถขยายได้ เพราะสถานที่เราจากัดในการสร้างอาคารและลักษณะของวัดเป็นวัดป่า ฉะนั้น
จึงอนุรักษ์ต้นไม้ ไม่ค่อยสร้างอาคารเยอะ รูปแบบคล้ายกับวัดสวนโมกข์ ” ส่วนวัดร่าเปิงประสงค์ใน
การขยายเพิ่มเติมแต่ติดปัญหาเรื่องข้อจากัดเรื่องพื้นที่ในการขยาย เนื่องจากทางวัดตั้งอยู่ภายในเมือง
ซึ่งบริเวณรอบวัด ต่างมีผู้คนจับจ้องพื้นที่หมดแล้ว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
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“ทางวัดก็อยากสร้ าง แต่วัดที่ อยู่ ในเมืองสถานที่มักจากัด ” ทางด้านวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
“มีแนวโน้มจะขยายห้องเพิ่ม แต่ระยะหลังเริ่มขยายยาก ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน
เพราะทางวัดก็จะถูกล้อมด้วยที่ดินที่มีคนจับจองแล้ว บางครั้งก็เป็นที่ดินของบริษัท
ที่มาซื้อ ก็ไม่สามารถขยายได้ แต่ก็พยายามจะขยายเท่าที่มีอยู่ ทุกปี”
นอกจากนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสทีP่ R4 ให้ความคิดเห็นว่า
“ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2547-2553 เราอยู่ ที่ จุ ด ชมวิ ว ที่ พั ก ก็ อ ยู่ ที่ โ รงเรี ย น ที่ เป็ น ค่ า ย
คุณ ธรรม เมื่อ ก่อนผู้ ห ญิ งมีเจ็ดห้ อ ง ผู้ ช ายมี ป ระมาณสิ บ ห้ อง คื ออยู่ ข้างบน คน
ปฏิบั ติธรรมอึดอัด เพราะมีนักท่องเที่ยวเยอะ ไม่สงบ หลวงพ่อก็เลยพิจารณามา
ขยายได้ล่างนี้ สร้างตึกนี้ กับที่พักใหม่ ก็เลยขยายตั้งแต่ปีนั้ น แต่ถ้ามีงบก็อาจจะ
ขยายที่พักเพิ่ม”
2. อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) ลักษณะอาหารที่จัดเตรียมไว้สาหรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ 2) ความเพี ย งพอของการบริ ก ารน้ าดื่ ม ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) ลักษณะอาหารที่จัดเตรียมไว้สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กล่ า วได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ประสงค์ที่จะมีจิตใจที่ดีขึ้นและมีร่างกายหรือสุขภาพ
ที่ ดี ต ามมา ฉะนั้ น การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ รู ป แบบวั ด และ
รีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ ทางสถานที่ส่วนใหญ่จะจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดังเช่นสถานที่
แบบวัด วัดทั้ง 5 แห่งจะมีการจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติ แต่อย่างไรก็ตาม บางวัดเช่น วัดร่าเปิง วัด
อุโมงค์และวัดพระธาตุศรีจอมทองจะมีการจัดเตรียมอาหารทั่วไปไว้ด้วยเช่นกัน ส่วนสถานที่ รูปแบบ
รี ส อร์ ท อย่ า งเช่ น จี รั ง เฮลธ์ วิ ล เลจ รี ส อร์ ท ซึ่ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมจิ ต วิ ญ ญาณเชิ งปฏิ บั ติ ธ รรม
เหมือนกับทางวัด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6 ให้ความคิดเห็นว่า “อาหารที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะเป็นอาหารมังสวิรัติเท่านั้น ” ทางด้านนฤตยะรีสอร์ท ผู้ให้ สัมภาษณ์รหัสที่ NP12 ให้ความ
คิดเห็นว่า “จะให้บริการอาหารเจ ไม่มีเนื้อสัตว์” ส่วนเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ที่ NP9 ให้ความคิดเห็นว่า
“อาหารของเราจะควบคุมหมด ที่นี่ห้ามทานเนื้อวัว เนื้อหมู น้าปลา น้าตาลทราย
ผงปรุงรสทุกชนิดห้ามหมดเลย ที่นี่จะเสิ ร์ฟ แค่ปลา ไก่ กุ้ง ผักก็จะเป็นผักที่เราปลูก
เองในนี้ แต่ถ้าไม่พอก็จะเป็นผักของเมมเบอร์ด้วยกัน แล้วก็ลูกค้าไหน ที่แพ้ เช่น แพ้
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โปรตีน แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี หรือน้ามันหอย เราก็จะเช็คก่อนตอนเช็คอิน ว่ามีแพ้
อาหารอะไรบ้าง”
2) ความเพียงพอของการบริการน้าดื่ม กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบวัด ได้กล่าวทุกวัดมีการบริการน้าดื่มที่ เพียงพอ โดยจะมีตู้กดน้าดื่ม
ให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้าได้ฟรี นอกจากนี้ บางวัด เช่น วัดถ้าดอยโตนจะมีการแจกน้าดื่มเป็นขวด
ให้ อีกทั้งในช่วงมื้อเย็นหรือช่วงการดื่มน้าปานะ ทางวัดทั้ง 5 แห่งจะมีการบริการเครื่องดื่ม เช่น โอวัน
ติน ไมโล น้าเต้าหู้ เป็นซองๆ ซึ่งได้มาจากการบริจาคของนักท่องเที่ยวรุ่นเก่าที่ได้มาทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณและได้มีการซื้อเครื่อ งดื่มดังกล่าวถวายวัด ส่วนสถานที่รูปแบบรีสอร์ท อย่างเช่น จีรัง เฮลธ์
วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งมีการจัดกิจกรรมจิตวิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมดังเช่นวัด ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ NP1
ให้ความคิดเห็นว่า “ในการมาปฏิบัติธรรม เราจะมีน้าดื่มเป็นขวดแจกให้ และมีตู้กดน้าดื่มเตรียมไว้
ให้”
3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติ
ธรรมซึ่งได้จัดขึ้นในสถานที่ รูปแบบวัด โดยปกติกิจกรรมดังกล่าว หากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจะต้องพัก
อาศัยอยู่ที่วัด เนื่องจากได้มีการทากิจกรรมในระยะเวลา 3 วันเป็นต้นไป ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้อง
รั บ ประทานอาหารจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ท างสถานที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด เตรี ย มไว้ ให้ ขณะที่ ท างรี ส อร์ ท
หากรีสอร์ทไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องทากิจกรรม
ติ ด ต่ อ กั น หลายวั น นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางท่ า นอาจจะไม่ ได้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งรั บ ประทานอาหารใน
ห้ องอาหาร เช่น การทากิจ กรรมโยคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านจะมีการเดินทางมาท ากิจกรรมที่
รีสอร์ทเพียง 1 ชั่วโมง แล้วเดินทางออกจากรีสอร์ท ฉะนั้นความเพียงพอของห้องอาหารจึงไม่ใช่ปัจจัย
สาคัญ แต่สาหรับวัดความเพียงพอของห้องอาหารนับว่าสาคัญ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ทางวัดพระธาตุศรี
จอมทอง วัดร่าเปิงและวัดถ้าดอยโตน สถานที่รับประทานอาหารจะเป็นในลักษณะของโรงอาหาร โดย
วัดพระธาตุศรีจอมทองและวัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1, PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “โรงอาหารมี
1 โรง ส่วนวัดถ้าดอยโตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR2 ให้ความคิดเห็นว่า “มีโรงอาหาร 2 โรง แบ่งแยก
โยคีชายและหญิง ” ขณะที่วัดอุโมงค์และพระธาตุดอยสุเทพราชวริหารจะเป็นในลักษณะของห้อง
รับประทานอาหาร ซึ่งทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR4ให้ความ
คิดเห็นว่า “มีห้องอาหารเพียงหนึ่งห้อง” ส่วนวัดอุโมงค์ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ให้ความคิดเห็นว่า
“ห้ องรั บ ประทานอาหาร คือห้ องที่ ใช้ร่วมกับการท ากิจกรรม” อย่างไรก็ตามโรงอาหารหรื อห้ อ ง
รับประทานอาหารของวัดทั้ง 5 แห่ง สามารถแสดงให้เห็นดังภาพที่ 4.2-4.7
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ภาพที่ 4.2 โรงอาหารนักท่องเที่ยวผู้หญิง
วัดถ้าดอยโตน

ภาพที่ 4.3 โรงอาหารนักท่องเที่ยวผู้ชาย
วัดถ้าดอยโตน

ภาพที่ 4.4 โรงอาหารวัดร่าเปิง

ภาพที่ 4.5 ห้องรับประทานอาหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพที่ 4.6 ห้องรับประทานอาหารวัดอุโมงค์

ภาพที่ 4.7 โรงอาหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง
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3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของ 1) การแบ่งแยกศูนย์บริการระหว่า ง
เพศชายและหญิ ง 2) วัน และเวลาที่ศูนย์บริการเปิดให้ บริการนักท่องเที่ยวที่ สนใจกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การแบ่ งแยกศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งเพศชายและหญิ ง กล่ าวได้ ว่า หาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้จัดอยู่ในสถานที่รูปแบบวัด บางวัดจะมีการแบ่งแยกศูนย์บริการระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง เช่น วัดร่าเปิงและวัดพระธาตุศรีจอมทอง ในขณะที่บางวัดจะไม่ได้มีการแบ่งแยก
ศูนย์บริการระหว่างเพศชายและหญิง เช่น วัดถ้าดอยโตน วัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร ซึ่งสามารถแสดงรูปภาพศูนย์บริการนักท่อ งเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดได้ดังภาพที่ 4.8-4.13
ส่ ว นหากกิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณได้ จั ด อยู่ ใ นสถานที่ รู ป แบบรี ส อร์ ท กล่ า วได้ ว่ า ศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวทุกรีสอร์ทจะไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างนักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง

ภาพที่ 4.8 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้หญิง
วัดร่าเปิง

ภาพที่ 4.9 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชาย
วัดร่าเปิง

ภาพที่ 4.10 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้หญิง
และชาย โดยแยกฝั่งกันของวัดพระธาตุศรี
จอมทอง

ภาพที่ 4.11 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ
ผู้หญิงของวัดถ้าดอยโตน
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ภาพที่ 4.12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ ภาพที่ 4.13 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้ชายและ
หญิงของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
หญิงของวัดอุโมงค์

2) วันและเวลาที่ศูนย์บริการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กล่ าวได้ว่า โดยปกติศูน ย์บ ริการทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ส่วนใหญ่ ทุกสถานที่จะเปิด
ให้ บ ริการทุกวัน ยกเว้น เพี ยงสถานที่ เดียว คือ วัดถ้าดอยโตน ซึ่งไม่ได้มีการเปิ ดให้ บริการทุกวัน
เนื่องจากทางวัดไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวันดังเช่นวัดอื่น แต่ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า สาหรับ
สถานที่รูปแบบวัดจะมีช่วงเวลาให้บริการโดยแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่ายในแต่ละวัน โดยจะไม่ได้มีการ
เปิดให้บริการยาวต่อเนื่องตั้งแต่เช้าถึงเย็นดังเช่นรีสอร์ท อย่างไรก็ ตามเวลาทาการของวัดร่าเปิงจะ
เปิดให้บริการเวลาช่วงเช้า 07.00-11.00 น. และช่วงบ่าย 12.00-17.00 ส่วนวัดพระธาตุศรีจอมทอง
จะเปิดให้บริการช่วงเช้าเวลา 07.00-11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.00-18.00 ทางด้านวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิห าร จะเปิ ดให้ บริการช่วงเช้าเวลา 08.00-11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.0017.00 ขณะที่ทางด้านวัดอุโมงค์และวัดถ้าดอยโตน จะไม่ได้มีป้ายเขียนบอกเวลาเปิด -ปิด ทาการของ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อย่ างไรก็ตาม ส าหรับ สิ่ งอานวยความสะดวกในเรื่องที่ จอดรถและสถานที่ ใช้ทากิจกรรม
ผู้วิจัยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
4.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
แบ่ งออกเป็ น 1) ความร่ ว มมือ ระหว่างแหล่ งท่ องเที่ ย วกับ ภาครัฐ 2) ความร่ว มมื อระหว่างแหล่ ง
ท่องเที่ย วกับ ภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่ งท่ องเที่ ยวในเรื่องเกี่ยวกับ กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 4) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนให้ บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
ภาครัฐ
1. การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว
จากทางภาครัฐในช่วงที่
ผ่านมา

2. ความต้องการในการ
ให้ภาครัฐส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการพัฒนา
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ภาคเอกชน
3. ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในช่วงที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

ผู้ป ระกอบการหรื อผู้ มี ส่ วนให้ บ ริก ารในแหล่ ง ภาครัฐ (ST) (n=1) จานวน
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
ผู้ให้การ
ตอบ

ไม่มเี งินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนในการ
พัฒนาสถานที่ (PR1, PR4, PR5) = 3 คน
มีงบประมาณจากสานักพระพุทธศาสนาบ้าง แต่
ไม่เพียงพอ (PR3) = 1 คน
ทางภาครัฐ เช่น หน่วยงานสสส. หรือสานัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการช่วย
ประชาสัมพันธ์ โดยเอาข้อมูลไปลงทางเว็ปไซด์
ธรรมะไทย แต่ไม่บ่อย (PR4, PR5) = 2 คน
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การบินไทย เคยพูดคุยใน
การให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ (PR1)
= 1 คน
ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐทีส่ นับสนุนเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น เต้า
หยินหรือซี่กง แต่อย่างททท. จะสนับสนุนรีสอร์ท
เราในเชิงดูแลสุขภาพครบวงจร (NP9) = 1 คน
-

สนับสนุนในแง่ของ
การให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ไปอบรม
ปฏิบัติธรรมมากกว่า
ส่วนการจัดสรร
งบประมาณในการ
ให้วัดพัฒนาสถานที่
มีบ้าง แต่มีจากัด
(ST) = 1 คน

6 คน

-

0 คน

ไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัททัวร์ ใน
การนานักท่องเที่ยวมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
(PR1, NP6,NP7) = 3 คน
ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน นานักท่องเที่ยวมา เพราะ
สถานที่จากัด หรือห้องจากัด (PR3, PR4) = 2
คน

-

5 คน
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การบริหารจัดการโดย ผู้ป ระกอบการหรื อผู้ มี ส่ วนให้ บ ริก ารในแหล่ ง ภาครัฐ (ST) (n=1) จานวน
อาศัยความร่วมมือ ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (PR, NP) (n=15)
ผู้ให้การ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
ตอบ
เสีย
ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน นานักท่องเที่ยวมา เพราะ
หากคนคุ้นเคยมาปฏิบตั ิธรรมร่วมกันจะพูดคุย
รบกวนคนรอบข้าง (PR4) = 1 คน
4. ความต้องการในการ
ให้ภาคเอกชนส่งเสริม
หรือสนับสนุนการ
พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยว
ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
5. ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน
6. ทัศนคติของชุมชนต่อ
การท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

-

-

0 คน

-

ไม่มี ไม่ได้ร่วมมือกัน (PR1, PR3) = 2 คน

ชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจหรือเข้าร่วมในการ
ปฏิบัติธรรมมากนัก (PR1, PR3) = 2 คน
ชุมชนมีการสนใจและให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิ
ธรรม (PR5) = 1 คน
7. การมีส่วนร่วมหรือ
ไม่ได้มสี ่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หลักๆที่ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือในการ
จะมาจาก ผู้มาปฏิบัติธรรม (PR1, PR3) = 2 คน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่จะ
จิตวิญญาณจากชุมชน ช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ที่บุคลากรในวัดไม่สามารถ
ทาได้ เช่น กาจัดเรื่องลูกน้ายุงลาย (PR5) = 1 คน

-

2 คน

-

3 คน

3

3 คน
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จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านของการบริหาร
จั ด การโดยอาศั ย ความร่ ว มมื อระหว่างผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ มี ความคิ ด เห็ น ในแต่ ล ะ
ประเด็นดังตารางที่ (4.12) ดังนี้
1. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับภาครัฐ ประกอบด้วยเรื่องของการสนับสนุนการ
พัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม แม้หน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัทการบินไทย จากัด มหาชน มีการวางแผน
ที่ต้องการให้สถานที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แต่ที่ผ่านมา กลับ
ไม่ได้มีการสนับสนุน เช่น เรื่องเงินทุนในการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า
“ ในช่วงที่ผ่านมาเคยมีการวางแผนในการร่วมมือกับการบินไทย แต่ไม่เป็นผลสาเร็จ
เนื่องจาก การบินไทย ต้องการตั้งมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นในเชิงธุรกิจ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติไม่สามารถทา
ได้ เนื่องจาก ในการปฏิบัติธรรมทางวัดไม่ได้มีการเน้นเชิงธุรกิจ เนื่องจากไม่มีการ
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เน้นให้ผู้มาปฏิบัติธรรมช่วยเหลือหรือบริการตนเอง เช่น ปูเสื่อด้วย
ตนเอง กินข้าวกับถาดหลุม จึงขัดแย้งกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่
ต้องการให้ มีผู้บริการทุกสิ่งอย่างให้ ฉะนั้น นักท่องเที่ยวเชิงคุณ ภาพจึงไม่มาและ
ทั้งนี้ ห ากจะมีการให้ ทางวัดจัดบริการทุกสิ่ งอย่างให้ แก่นักท่องเที่ยวเชิงคุณ ภาพ
จาเป็ น ที่จ ะต้องมีการคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งนับว่าเป็นการขัดกับ ภาพลั กษณ์ ของวัดใน
เมืองไทย ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การเก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ที่ผ่านมาแม้
ภาครั ฐ จะพยายามเน้ น ให้ ท างวัด พั ฒ นาเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม แต่ ทั้ งนี้
งบประมาณสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาการปฏิ บัติ ธรรมกลั บ ไม่มี เนื่ องจากเงิน ของ
ภาครัฐที่สนับสนุนในเรื่องปฏิบัติธรรม จะเป็นการนาเงินมาส่งเสริมให้ข้าราชการใน
หน่ ว ยงานต่ างๆมาปฏิ บั ติ ธ รรมมากกว่ า ซึ่ ง ณ ขณะนี้ เงิน พั ฒ นาจะมาจากการ
บริจาคส่วนบุคคลของผู้ที่ศรัทธา”
ทั้งนี้แม้บางหน่วยงาน เช่น สานักพระพุทธศาสนา จะมีเงินทุนสนับสนุนวัดบางแห่ง เช่น วัด
อุโ มงค์ แต่ นั บ ว่ าไม่ เพี ย งพอในการที่ วั ด จะน าไปพั ฒ นาสถานที่ เพื่ อ รองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ดั งที่ ผู้ ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “แม้สานักงานพระพุทธศาสนาจะมีงบประมาณให้บ้าง แต่ไม่
เพียงพอ”และโดยมากในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนจะเป็นในลักษณะของการให้เงินแก่หน่วยงาน
ต่างๆให้นาข้าราชการภายในหน่วยงานมาทากิจกรรมจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมภายในวัด ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
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“ที่ผ่านมาในเรื่องการปฏิบัติธรรม ภาครัฐจะมาในรูปแบบจัดโครงการ เช่น ทุกๆปี
จะมีโครงการของสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เชิญชวนข้าราชการในส่ วนของ
จังหวัดมาปฏิบัติธรรมก็จ ะสนับสนุนในส่ วนของการเอาโครงการเข้ามา แต่ไม่ได้
สนับสนุนเรื่องเงินการพัฒนาสถานที่”
นอกจากนี้ส่วนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ แม้ที่ผ่านมา สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) หรือสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่จะมีการช่วยประชาสัมพันธ์
โดยเอาข้อมูลไปลงทางเว็ปไซด์ธรรมะไทยให้ แต่นับว่ามีการประชาสั มพันธ์เพียงไม่กี่ครั้ง ดังที่ผู้ให้
สั มภาษณ์ รหั ส ที่ PR5 ให้ ค วามคิดเห็ น ว่า “การประชาสั ม พัน ธ์ ส านักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ
เชียงใหม่บางครั้งจะมีการช่วยประชาสัมพันธ์ว่า เชียงใหม่มีสานักงานปฏิบัติธรรมไหนบ้าง แต่ก็มีการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยมาก” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR4 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ผ่านมาภาครัฐ เช่น
หน่วยงานสสส. เคยมีการสนับสนุนในแง่ของการประชาสัมพันธ์ เช่น ช่วยเอาข้อมูลไปประชาสัมพันธ์
ทางเว็ปไซด์ธรรมะไทย”
อย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดในสถานที่แบบวัด การช่วยเหลือวัดในการพัฒนา
สถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของทาง
วัดจะมาจากเงิน บริจ าคและการสอบถามสิ่ งที่อยากให้ ช่วยเหลื อจากนักท่องเที่ ยวที่ ได้มาเข้าร่ว ม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ส่วนมากจะเป็นปัจจัยจาก
คุณโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดจิตศรัทธา” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR4 ให้ความคิดเห็นว่า
“หากเป็ น เรื่ อ งการให้ เงิน ทุ น สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของภาครัฐ ไม่มี โดยการ
สนับสนุนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทางวัดจะมาจากเงินบริจาคของผู้ปฏิบัติธรรม คน
เก่าออกก็หมุนให้คนใหม่ ถ้าไม่พอ ก็อาศัยหลวงพ่อ ตู้บริจาคจากบนวัด เอามาช่วย
ค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบทางรีสอร์ทก็เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา
ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเฉพาะเจาะจง ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหั ส ที่ NP9 ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่า “ไม่ มี น ะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น เจาะจง อย่ า งททท . ก็ ไม่ ได้
สนับสนุนเต้าหยินหรือซี่กง แต่เค้าสนับสนุนว่าเราเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร”
สาหรับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ได้ แ ก่ ส านั ก พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นั บ ว่ า ได้ ก ล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ ข อง
ผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ มี ส่ ว นให้ บ ริ ก ารในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ กล่ า วคื อ ส านั ก พระ
พระพุ ท ธศาสนาในจั งหวัด เชีย งใหม่ งบประมาณที่ได้จ ากส่ วนกลางในโครงการปฏิ บั ติธ รรม เงิน
สนับสนุนดังกล่าวจะเป็นในแง่ของการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการของรัฐ ไปอบรมการปฏิบัติ
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ธรรมมากว่า ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ของทางวัด เช่น การ
บูรณะซ่อมแซมอาคารที่พัก การขยายที่พัก ในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้า เพื่อ
เอื้ออานวยต่อนักท่องเที่ยวที่มาปฏิบัติธรรมนับว่าเงินสนับสนุนมีไม่มากนักดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหั ส
ทีS่ T1 ให้ความคิดเห็นว่า
“ที่ผ่านมาทางสานักพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกปีจะมีงบประมาณของ
จังหวัดในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนหรือคนในชุมชนมา
ปฏิบัติธรรม แต่ปีพ.ศ 2561 เงินสนับสนุนลดลง เนื่องจากด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ
ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมสานักปฏิบัติธรรม เช่น ในเรื่องของอาคารปฏิบัติ
ธรรม ห้องน้า อาสนะ ที่มีการจัดสรรให้แก่ทางวัดก็มีเช่นกัน หากวัดไหนได้มีการขอ
มา แต่ทั้งนี้ งบประมาณนั บว่ามีจากัด เพราะส านั กปฏิบั ติธรรมในประเทศไทยมี
จานวนมาก จึงต้องแบ่งไปตามทางจังหวัดใหญ่ จั งหวัดเล็ก โดยหากวัดที่ขออาจจะ
ได้ไม่กีหมื่น”
2. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับภาคเอกชน ประกอบด้วยเรื่องของการร่วมมือ
ของแหล่งท่องเที่ยวกับภาคเอกชนในการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทกับภาคเอกชนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ที่ผ่านมายังไม่มี เช่นในเรื่องของการร่วมมือกับเอกชน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็น
ว่า “ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชนหรือบริษัททัวร์ในการนานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติ
ธรรม ส่วน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP6, NP7 ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่มีการร่วมมือกับบริษัททัวร์ในการ
น านั ก ท่ อ งเที่ ย วมาท ากิ จ กรรมแนวเชิ งจิ ต วิญ ญาณในรีส อร์ท ” นอกจากนี้ ในสถานที่ รูป แบบวั ด
เนื่องจากบางสถานที่มีข้อจากัดของห้อง หากมาเป็นหมู่คณะด้วยกัน จะส่งเสียงรบกวนคนรอบข้างที่
กาลังทากิจกรรมอยู่ ที่ผ่านมาจึงยังไม่ได้มีการร่วมมือ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR4 ให้ความคิดเห็นว่า
“ไม่ต้องการรับทัวร์มาปฏิบัติธรรม เพราะมีการจากัดเรื่องห้อง เรื่องกลุ่ม อีกทั้ง หากคนคุ้นเคยกันมา
ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ก็จะพูดกัน ซึ่งจะรบกวนคนรอบข้าง” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ร หัสที่PR3 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ไม่ได้มีการร่วมมืออะไร ปกติเราจะจากัดนะ ทัวร์ฝรั่งก็ไม่ค่อยมี ส่วนมากผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรมจะมาคนเดียว นานๆครั้งเท่านั้นจะมาเป็นคณะ 30 คน ซึ่งพอเรารับทัวร์เช่นฝรั่ง ห้องเต็มเราก็
ต้องงดรับคนไทย ฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากรับทัวร์”
3. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้
ว่า ที่ผ่านมาแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มีการร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณร่วมกัน ดังที่
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “วัดมีเครือข่ายร่วมกัน แต่การบริหารเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมของแต่ละวัดจะต่างคนต่างมีอานาจเบ็ดเสร็จในการทา”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ให้ความ
คิดเห็นว่าในทางเดียวกันว่า
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“ทางวัดจะไม่ได้มีการร่วมมือการปฏิบัติธรรมกับวัดอื่นในการพัฒ นา หรือบริหาร
จัดการ เพียงแต่ในแต่ละปี เช่น ในปีนี้ เดือนตุลาคม ทางวัดจะมีการส่งพระวิปัสสนา
จารย์ไปอบรมที่พุทธมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งทุกสานักปฏิบัติธรรมต้องส่งพระวิปัสสนา
จารย์มาเช่นกัน ซึ่งการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แต่จะไม่ได้มีการชี้นากันว่า
แต่ละวัดควรสอนการปฏิบัติธรรมอย่างไร”
4. ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน ประกอบด้วยเรื่องของทัศนคติของชุมชน
ต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและเรื่องการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือของชุมชนในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สาหรับทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัด บางวัดเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง ชุมชนได้มีการให้ความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR5 ให้ความคิดเห็นว่า “ชาวบ้านละแวกนี้ได้มีการสนใจและให้
ความสาคัญในการปฏิบัติธรรม โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านหรือพ่อบ้านมาถือศีล จาวัด ปฏิบัติธรรมเป็นช่วง”
ส่วนบางวัด เช่น วัดร่าเปิงและวัดอุโมงค์ ชุมชนยังไม่ได้มีการให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่ได้สนใจหรือ
เข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมมากนัก” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR3 ให้ความคิดเห็นว่า “ชุมชน
ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการมาปฏิบัติธรรมกับทางวัด” นอกจากนี้ กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้จัดขึ้นใน
สถานที่รูปแบบวัด ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือช่วยเหลือ ซึ่งบางวัด
หากชุมชนมีการช่วยเหลือ จะเป็นในเรื่องที่นอกเหนือจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ โดยเป็นเรื่องที่
บุคลากรภายในวัดไม่สามารถทาได้ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่PR5 ให้ความคิดเห็นว่า
“ชาวบ้านไม่ได้มีการช่วยเหลือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แต่การ
ช่วยเหลือ จะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ทาไม่ได้ เช่น
ในเรื่องการกาจัดเรื่องลูกน้ายุงลาย หรือการช่วยมาฉีดยาให้ หรือช่วยทาหมันหมา
แมวในวัด”

4.4 ผลการศึกษาในฝั่งอุปสงค์
4.4.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ส าหรั บ ประเด็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
1) สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย 2) ความ
เป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง 3) การนาเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลจาก
การสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
1. บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวประสงค์
ในการเลือกมาทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ

2. ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
สถานที่ที่คุณมาทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ

สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย
3. ความปลอดภัยของสถานที่ที่มาทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง
4.การรับรู้ชื่อเสียงของสถานที่ที่คุณ
มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแง่
ต่างๆ

การนาเสนอการให้บริการ
ความหลากหลายของกิจกรรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวนผู้ให้
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29)
การตอบ

ความเงียบสงบ (TR1, TR3, TR6, TR7, RS25, RS27,
RS29) = 7 คน
ความเป็นสถานที่ที่มคี วามเป็นส่วนตัว (TR1, TR7,
RS26) = 3 คน
มีสภาพแวดล้อมที่มคี วามเป็นธรรมชาติ (TR4, TR22,
RS26, RS27, RS29) = 5 คน
การมีพลังของสถานที่ (TR1, TR6, TR7) = 3 คน
การอยู่ในสภาพแวดล้อมทีผ่ ู้ให้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความจริงจัง (TR7) = 1 คน
การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน
(TR4) = 1 คน
อาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด (RS25, RS26, RS29) =
3 คน
การมีสถานที่ในการทากิจกรรม (RS29) = 1 คน
เหมาะสม (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR9,
TR10, TR15, TR16, TR18, TR20, TR21, TR23,
RS24, RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 20 คน

10 คน

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

10 คน

- วัดถ้าดอยโตน เป็นวัดที่ปฏิบัตจิ ริง มีกฎระเบียบ
เข้มงวด (TR1) = 1 คน
- วัดถ้าดอยโตน เพื่อนเล่าให้ฟังว่า พระอาจารย์นาวีสอน
เก่ง เข้าใจง่าย (TR7) ) = 1 คน
- ชื่อเสียงของหลวงปู่ทอง (TR10, TR12) ) = 2 คน
- วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดทีม่ ีมาตรฐานในเรื่อง
วิปัสสนากรรมฐาน (TR10, TR12) = 2 คน
- เพื่อนแนะนาว่า วัดร่าเปิงอาจารย์สอนดี อาจารย์ส่วน
ใหญ่จบวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก โท (TR20) = 1 คน

5 คน

20 คน
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ
5. ทัศนคติในเรื่องความต้องการให้
แหล่งท่องเที่ยวมีการนาเสนอการ
ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่
หลากหลาย
การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ
6.ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (สอบถามเฉพาะ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่
ไม่ได้มีการเปิดให้บริการทุกวันในเชิง
ปฏิบัติธรรม)

ราคา
7. ความเหมาะสมของราคาในการ
นาเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
8. แรงจูงใจที่ทาให้ตัดสินใจมาเข้า
ร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวนผู้ให้
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29)
การตอบ
0 คน

- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม เพราะจริงๆ
อยากให้ยาวกว่านี้ แต่สาหรับคนทางานประจาจะลางาน
ไม่ค่อยได้ (TR1) = 1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม เพราะหาก
เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาทากิจกรรมแล้ว มาครั้งที่สอง
ไม่ต้องอยู่ครบ 7 วัน ได้ (TR2) =1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม แต่ว่าเจ็ดวัน
อาจจะเริม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย แล้ววันสุดท้ายวันกลับอยาก
ให้จบประมาณช่วงบ่าย (TR6) =1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม คิดว่า
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป (TR3) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่าเหมาะสม แต่
จริงๆอยากให้เพิ่มเป็น5 วัน แต่ถ้ายาวก็ลางานไม่ได้
(RS4=27) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่าเหมาะสม ถ้าจัด
ยาวไปเกรงใจรีสอร์ทต้องรับภาระค่าใช้จ่าย (RS28) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน เหมาะสม คิดว่าพอดี (RS24)
=1

7 คน

-

0 คน

1) หลบหนีจากชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเผชิญความทุกข์ ในเรื่อง
- เผชิญจิตใจที่คับแคบและหยาบของคนในสมัยปัจจุบัน
(TR2, TR7, TR22) = 3
- เผชิญการแข่งขันและเครียด เช่น เรื่องงาน (TR10,
TR14, TR16,TR22) = 4
- อาชีพการต้องทางานอยู่โรงพยาบาลซึ่งต้องพบเห็น

23 คน
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวนผู้ให้
จิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29)
การตอบ
ความสูญเสีย (TR10) = 1
- เผชิญความทุกข์ จากปัญหาครอบครัว (RS27)
- เผชิญความทุกข์ แต่ไม่ได้มีการระบุสาเหตุ (TR13,
TR15, TR23) = 3
ต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย (TR5) = 1
2) บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเอง (TR6,
TR20) = 2
3) ต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
- เปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น (TR2, TR8,
TR21) = 3
- ลดความกลัว (TR1) = 1
4) เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (TR7, TR18,
TR20) = 3
5) ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (TR3, TR12, RS24, RS26)
=4
6) ต้องการสะสมบุญ (TR10, TR11, TR19, RS26,
RS27) = 5
ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยว
ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
9. ประสบการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม

1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง
- สังเกตลมหายใจ (TR7,TR9) = 2
- รู้เท่าทันอารมณ์และความรูส้ ึก (TR7,TR9,TR10,
RS27 ) = 4
2) ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปัจจุบนั (TR4, TR9,
TR21) = 3
3) มีสติและรู้จกั ใช้เหตุผลมากขึน้
- 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

130
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวนผู้ให้
จิตวิญญาณ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS) (n=29)
การตอบ
6) รู้หลักในการปฏิบัติธรรม (TR2,TR3,TR9, RS24) =
4
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ 1) การบอกปากต่อปาก
16 คน
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการมา
- จากเพื่อน (TR1, TR2, TR3, TR7, TR12, TR15 TR19,
แหล่งท่องเที่ยว
TR21, RS24, RS25, RS26, RS27) = 12
- จากคนในครอบครัว (TR6) = 1
- ญาติ (TR13) = 1
- แฟน (TR8) = 1
2) เว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว (TR17) = 1

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นดังตารางที่ (4.13) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางด้านความ
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ในเรื่องของบรรยากาศ กล่าวได้ว่า สาหรับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญใน
การท ากิจ กรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณทั้ งในสถานที่ รูป แบบวัดหรือแบบรีส อร์ท บรรยากาศที่ ถือ ได้ว่ามี
ความสาคัญที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นมากที่สุดได้แก่ ในเรื่องของความเงียบสงบ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR1, TR3, TR6และTR7 ต่างให้ความคิดเห็นว่า “ความเงียบสงบของสถานที่นับเป็นสิ่งสาคัญ ”
โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ รหัส TR3 ขยายความว่า “หากเราอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่สงบ จิตใจเราก็จะสงบ
เพราะไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอก” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR7 ให้ความคิดเห็นว่า “การเงียบ
และการไม่พูดถือว่าสาคัญ”
ส่วนบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็นรองลงมา ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมที่มีความ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR22 ให้ความคิดเห็นว่า “การมีร่มไม้เยอะนับเป็นหนึ่งสิ่งที่ทาให้
เอื้อต่ อการปฏิ บั ติ ธ รรม” ส่ วนผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส TR4 ให้ ค วามคิด เห็ น ว่า “สภาพแวดล้ อมอาจไม่
จาเป็นต้องใกล้ตัวเมือง แต่สิ่งสาคัญคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเป็นธรรมชาติ
เพราะธรรมมะคือเรื่องของธรรมชาติ และสิ่งที่พระอาจารย์ สอนก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติ ”
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS26 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ชอบสถานที่ที่มีต้นไม้ ป่าเขา ลาเนา มี
ความเป็ น ธรรมชาติ ที่ ร่ ม รื่ น ”อี ก ทั้ งผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส ที่ RS27 ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “ความเป็ น
ธรรมชาติ สวย สบายตาสาคัญ” และทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ให้ความคิดเห็นว่า “สถานที่
ในการปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องมีร่มไม้ที่ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติสาคัญมาก”
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สาหรับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็น ถัดมา ได้แก่ ในเรื่องความเป็นสถานที่มีความ
เป็นส่วนตัว การมีพลังของสถานที่และอาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ
ความเป็นสถานที่มีความเป็นส่วนตัวกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทั้งใน
ส่วนของสถานที่แบบวัดและรีสอร์ทต่างให้ความสาคัญเหมือนกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ให้
ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ จะต้องสามารถนั่งสมาธิ โดยไม่มีคนมาถ่ายรูป และไม่แออัด
ด้วยผู้คนจนเกินไป มีการจากัดคนในการปฏิบัติธรรม”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR7 ให้ความคิดเห็นว่า
“หากมีผู้คนมากเกินไปจะเกิดความวุ่นวาย” ส่ วนผู้ ให้สั มภาษณ์ รหัส ที่ RS26 ได้ให้ความคิดเห็ นว่า
“สถานที่ไปต้องไม่มีคนพลุกพล่าน” แต่ทั้งนี้ ในเรื่องการมีพลังของสถานที่ นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดจะมีการให้ความสาคัญ แต่นักท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ท
จะไม่ได้มีการให้ความสาคัญดังที่ผู้ให้ สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “หากสถานที่ที่มาเรา
สามารถสั มผั ส ได้ ถึ งพลั งของสถานที่ เราก็อ ยากมา เช่ น เดีย วกับ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส TR7 และผู้ ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ให้ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ หากปฏิบัติธรรมในสถานที่ไหน แล้วเรา
รู้สึกถึงพลังของสถานที่ เช่น พลังเดิมที่เป็นป่าเขา พลังจากคนที่มาทาบุญ เราก็จะอยากกลับมาปฏิบัติ
ธรรมยั ง สถานที่ นั้ น ๆ” ขณะที่ ในเรื่ อ งบรรยากาศของการมี อ าหารการกิ น ที่ ดี อร่ อ ย สะอาด
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ของรีสอร์ทจะมีการให้ความสาคัญ ขณะที่
นั กท่ องเที่ย วในสถานที่วัดจะไม่ ได้มี การให้ ความส าคัญ ดังที่ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ RS2 ได้ให้ ค วาม
คิดเห็นว่า “ที่นี่ค่อนข้างดีเลยในการมา เพราะมีอาหารการกินเพียบพร้อม ที่อร่อย ซึ่งคล้ายกับผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่นี่ดี มีความสัปปายะ ในเรื่องอาหารที่อร่อย สะอาด”
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องอาหารก็สาคัญในการเลือกสถานที่ในการ
มา”
สุดท้ายบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวลงความเห็น ว่าสาคัญ 1 ความคิดเห็นเท่ากัน ได้แก่ การอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ ให้บ ริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง การที่สถานที่นั้นให้ ความรู้สึ ก
เหมือนเป็นบ้านของตน การมีสถานที่ในการทากิจกรรม การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมมีค วามจริ งจั ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส ที่ TR7 ให้ ค วามคิด เห็ นว่า “หากสถานที่นั้ น ๆ
บุคลากรภายในวัด คนสวน คนขับรถ รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวัด ทางานด้วยความจริงจัง รวมถึงผู้
ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่ทาจริง ก็จะทาให้สภาพแวดล้อมมีความเงียบสงบและมีความเป็นสัปปะยะ ซึ่งนับเป็น
สิ่งสาคัญ” ส่วนการที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR4 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ พี่จะไปยังสถานที่ที่มีความเป็นสัปปายะ ที่เอื้อ ต่อการทาสมาธิหรือ
ชาระจิตใจ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านของเรา” และการมีสถานที่ในการทากิจกรรม ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการเลือกสถานที่ไป สถานที่นั้น ต้องมีสถานที่ให้เดิน
จงกลม นั่งสมาธิที่เหมาะสมด้วย ซึ่งที่นี่ก็นับว่ามีความเหมาะสม คือไม่ได้ไปนั่งตากแดดในการนั่งสมาธิ
หรือเดินจงกลมกลางแจ้ง ถ้าแบบนั้นก็ไม่ไหว”
อย่ างไรก็ ต าม จากบรรยากาศที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยวประสงค์ ในการเลื อ กมาท ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณข้างต้น ล้วนเป็นเหตุให้ตัดสินใจมายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่ รูปแบบวัด
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และรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่ได้ตอบ
ประเด็นดังกล่าว 20 คน ต่างลงความเห็นว่า สถานที่ในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมแก่การทากิจกรรม
2) สภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรม
เชิ งจิ ต วิ ญ ญาณทั้ งในสถานที่ รู ป แบบวั ด และรี ส อร์ท นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า มี ค วาม
ปลอดภัย แม้สถานที่รูปแบบวัดบางแห่งจะไม่มียามในการรักษาความปลอดภัย ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR7 ให้ความคิดเห็นว่า “ก็คิดว่าปลอดภัยอยู่นะ แต่ขโมยมีอยู่แล้ว มีการยกหีบบริจาคไปหลาย
รอบ แต่เราเพียงแค่ต้องมีสติ โดยก่อนนอนควรใส่กลอนประตูให้เรียบร้อย”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
TR8 ให้ความคิดเห็นว่า “แม้เขตวัดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งผู้ที่จะมาทาในสิ่งที่ไม่ดี คงคิดได้ว่าไปทาที่อื่นดีกว่า ” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR6 ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “ในเรื่องความปลอดภัยของทางวัด ไม่ได้วิตกกังวล เนื่องจาก เชื่อว่าสถานที่ของวัด
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR20 ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า“แม้ในเขต
ของวัด จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจหรือรปภ. ในการดูแลความปลอดภัย แต่เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่เต็ม
ไปด้ ว ยสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ โจรจึ งไม่น่ ากล้ าจะมาท าอั น ตรายต่ อนั ก ท่ องเที่ ยวที่ ม าปฏิ บั ติ ธ รรม” ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทต่างเห็นว่ารีสอร์ทมีความ
ปลอดภัยเช่นกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS25 ให้ความคิดเห็นว่า “การมาที่รีสอร์ทนับว่ามีความ
ปลอดภั ย ” ส่ ว นผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร หั ส ที่ RS27 ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “อย่ า งมาที่ จี รั ง ก็ ป ลอดภั ย ดี น ะ
ขณะเดียวกันเมื่อก่อนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัด แม้ไม่มียามก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะวัดที่ไปมา
พอถึงตอนเย็นจะมีการปิดประตู ที่พักมีแบ่งแยกเขตชายและหญิง”
2. ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย เรื่องการรับรู้ชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่นักท่องเที่ยวมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สาหรับการที่นักท่องเที่ยวได้
เลือกเดินทางมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแต่ละสถานที่กล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่มาเพราะได้รับการ
แนะนาจากการบอกปากต่อปากเป็นหลัก ทั้งจากเพื่อน ครอบครัว ญาติหรือ แฟน ในเชิงที่ดี เช่น การ
เล่าถึงชื่อเสียงของพระอาจารย์ การเล่าถึงการปฏิบัติธรรมที่เข้ม และจริงจัง, การเล่าถึงสถานที่นั้นๆมี
วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย, พระอาจารย์ให้คาปรึกษาหรือให้การใส่ใจที่ดี จึงทาให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการ
แนะนา อยากลองมาปฏิบัติธรรม ซึ่งอย่างไรก็ตาม สถานที่แต่ละแห่ง ล้วนมีชื่อเสียงที่ได้รับการบอก
ต่อที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุ ที่ ม าวั ด นี้ เพราะมี ค นเล่ าถึ งหลวงปู่ ท อง และวัด นี้ มี ม าตรฐาน รวมถึ งมี ชื่ อ ในวิปั ส สนา
กรรมฐาน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“เลือกมาปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะพี่เคยไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แห่งหนึ่งมา ซึ่ง
พระอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทอง ได้แนะนาให้มากราบหลวงปู่ทองและ
แนะน าให้ ล องมาศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ธ รรมที่ นี่ พอมาก็ ป ระทั บ ใจและหลวงปู่ ท อง
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นับเป็นพระอรหั นต์ พระอริยะ ซึ่งหาได้ยากมากและที่นี่เป็น กรรมฐานที่หนึ่งของ
ภาคเหนือด้วย”
ขณะที่วัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “วัดนี้เพื่อนบอกอาจารย์
สอนดี และอาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก จบโท และที่นี่มีความสะดวกสบายอยู่ในเมือง”
ส่วน วัดถ้าดอยโตน ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ตอนแรกได้ยินเพื่อนพูดกันว่า
พระอาจารย์นาวี สอนเก่ง เข้าใจง่าย ก็เลยอยากมาลอง แล้วพอได้มาก็รู้สึกดี เพราะได้ความรู้จากพระ
อาจารย์เยอะ ”ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“วัดนี้ นับเป็นวัดที่เน้นการการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด เช่น
ในเรื่องของการปิดวาจา จะมีการคุมเข้ม ไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมคุยกัน ซึ่งหากเป็นวัด
อื่น ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาด้วยกัน จะแอบคุยกันได้ด้วยเสียงเบาๆ แต่ในกรณีของวัดนี้จะ
ไม่ได้”
3. การนาเสนอการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 1) เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
น าเสนอคอร์ส ของกิจกรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณ 2) แรงจูงใจในการตัดสิน ใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ 3) ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
กล่าวได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษานักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในเชิง
ปฏิบั ติธรรมเป็ นหลักทั้งในสถานที่ รูป แบบวัดและรีสอร์ท ฉะนั้น การสอบถามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งนี้ จะเจาะจงกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งอย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในส่วนของการปฏิบัติธรรมจะจัด
อยู่ในสถานที่รูปแบบวัดเป็นหลัก ซึ่งวัดส่วนใหญ่ทั้ง4แห่ง ได้แก่ วัดร่าเปิง วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวริ ห ารและวั ด พระธาตุ ศ รี จ อมทอง จะมี ก ารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมดั ง กล่ า วทุ ก วั น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถจั ด คอร์ ส เองได้ ซึ่ งหมายความว่า หากนั ก ท่ อ งเที่ ยวสะดวกวัน ไหนหรือ ท า
กิจกรรมระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ สามารถแจ้งความประสงค์กับสถานที่ ได้ แต่ทั้งนี้ ยกเว้นเพียงวัด
เดียว คือ วัดถ้าดอยโตน ซึ่งจะไม่ได้มีการเปิดให้บริการกิจกรรมดังกล่าวทุกวัน โดยแต่ละเดือนจะมี
การเปิดคอร์สหนึ่งคอร์ส โดยมีระยะเวลาเจ็ดวัน ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้มีการสอบถาม
ความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความเหมาะสมในการกาหนดคอร์สละเจ็ดวัน ซึ่งผลการ
สัมภาษณ์พบว่า นักท่องเที่ยวต่างคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมสาหรับระยะเวลาที่กาหนด ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR3 ให้ความคิดเห็นว่า “พี่คิดว่าเหมาะสมนะ ไม่มากหรือน้อยไป” ส่วนนักท่องเที่ยว
บางท่านให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสม แต่ได้มีการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “คิดว่าเหมาะสม เพราะจริงๆอยากให้ยาวกว่านี้ แต่สาหรับ
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คนทางานประจาจะลางานไม่ ได้” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR2 ให้ความคิดเห็นว่า "คิดว่าเหมาะสม
เพราะหากเป็นนักท่ องเที่ยวที่เคยมาทากิจกรรมแล้ว 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 ในการนาเสนอ
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้น จาเป็นที่ต้องทราบถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เข้าใจปัญหาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และนาไปพัฒนากิจกรรม
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆหรือหาทางออกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งอย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งในสถานที่ รูปแบบวัดและรีสอร์ท สามารถแบ่ง
แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงการปฏิบัติธรรมได้ 6 แรงจูงใจหลัก
ดังต่อไปนี้
แรงจู งใจแรกคื อ ต้ อ งการหลบหนี จากชี วิ ต ประจ าวั น จึ งต้ อ งการหาสถานที่ ส งบ โดย
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 เหตุผลคือ 1) เนื่องจากการใช้ชีวิตประจาวัน ต้องเผชิญกับความทุกข์ เช่น
การเผชิญกับจิตใจที่คับแคบของคนในสมัยปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มีความเอื้ออาธรต่อกันเหมือนสมัยอดีต ,
การเผชิญ กับ การแข่งขัน อาทิ เรื่องงาน, หรือปัญ หาเรื่องการทางาน ปัญ หาครอบครัวรวมถึงการ
ทางานในโรงพยาบาลที่ต้องพบเจอกับการเห็นภาพความสูญเสีย จึงต้องการหาสถานที่สงบเงียบใน
การปฏิบัติธรรม ส่วนเหตุผลที่ 2) เนื่องจากต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย
อย่างไรก็ตาม เหตุผลแรก เนื่องจากการใช้ชีวิตประจาวัน ต้องเผชิญกับความทุกข์กับเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ การต้องเผชิญกับจิตใจที่คับแคบของคนในสมัยปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์
รหั สที่ TR2 ได้ให้ ความคิดเห็ น ว่า “ชีวิตประจาวัน ณ ขณะนี้ มี ความวุ่นวาย จิตใจของผู้ คนไม่ได้ดี
เหมือนสมัยก่อน ทาให้บางครั้งรู้สึกหมดพลังหรือต้านแรงปัจจัยภายนอกไม่ไหวจึงอยากมาลองปฏิบัติ
ธรรม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR22 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ชีวิตประจาวัน มีความวุ่นวาย ผู้คน
มีการแข่งขันกัน จิตใจผู้คนเริ่มหยาบ เบื่ อโลกภายนอก จึงอยากมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากต้องการ
เจริ ญ สติ ท าจิ ต ให้ นิ่ ง ” ส่ ว นเหตุ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางคนได้ เผชิ ญ การแข่ งขั น โดยเฉพาะเรื่ อ งงาน
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร หั ส ที่ TR16 ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “เหตุ ที่ ม า เพราะเริ่ ม แรกมี
ความเครียด ความทุกข์ในเรื่องของงาน เช่น ต้องเจอกับการแข่งขัน จึงอยากมาสงบจิตใจ” ซึ่งคล้าย
กับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR14 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เริ่มแรกที่มา เพราะโลกข้างนอกหรือโลกของ
ชีวิตประจาวันมีภาวะความเครียด หลายเรื่อง เช่น เรื่องงาน จึงคิดว่าเราต้องหาทางออกของปัญหา
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เลยคิดว่าทานธรรมะ น่าจะช่วยเราได้ดีที่สุดก็เลยมา” สาหรับเหตุที่นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการมา
เนื่องด้วยมีปัญหาครอบครัว ยกตัวอย่างเช่นผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ตอนแรก
ที่อยากมาปฏิ บั ติธ รรม เพราะ พบเจอปั ญ หาชี วิตในครอบครัว จึงอยากหาสิ่ งที่ ท าให้ ใจสงบขึ้น ”
นอกจากนี้ เหตุ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ รงจู งใจในการมา เนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลหนึ่ งมาจากการท างานอยู่
โรงพยาบาลซึ่งต้องพบเห็นความสูญเสีย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจมา เพราะ เผชิญกับผู้คนที่มีจิตใจไม่ค่อยดี รวมถึง ด้วยอาชีพของงานแต่
ก่อนที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องประสบกับการเห็นความสูญเสียของผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเห็น
ความเสีย ใจของญาติผู้ป่ วย ทาให้ เกิดความทุกข์ใจ” ส่ วนเหตุผ ลที่ส องเนื่องจากต้องการออกจาก
โซเชียลมิเดีย ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ครั้งแรกที่มา เพราะอยากหาความสงบ
ออกจากโซเชียลมิเดีย”
แรงจูงใจที่สองคือ บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเองกล่าวคือ การที่คนเรา
เจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคในบางครั้งอาจทาให้จิตใจห่อเหี่ยว อันทาให้ร่างกายแย่ลงตาม ฉะนั้นในการ
มาปฏิบัติธรรม คือการช่วยทาให้จิตใจสงบขึ้น นิ่งขึ้ น และบรรเทาการคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆ ในอาการ
เจ็บป่วยในเชิงลบ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“เหตุที่พี่มาปฏิบัติธรรม เพราะต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจเป็นอันดับแรก เพราะพี่ได้
ป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรม รวมถึงได้มีการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกแล้วเกิดผลข้างเคียง
ต่างๆ จึงหวังว่า การปฏิบัติธรรมจะช่วยเรื่องจิตใจให้ดีขึ้นและเมื่อจิตใจดีขึ้นจะทาให้
ร่างกายดีขึ้นตาม”
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เนื่องจากพี่ป่วยเป็นโรคสมองเลือด
สมองตีบ และเคยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มา เพราะต้องการหาที่พึ่งทางใจ โดย
มองว่า ทุกข์กายไม่เป็นไร แต่ต้องสบายใจ”
แรงจูงใจที่สามคือต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
สามารถแบ่ งย่ อยได้ เป็ น 2 เหตุ ผ ล ได้ แก่ 1) ต้ องการเปลี่ ย นทั ศ นคติ ให้ มีมุ ม มองเชิงบวกมากขึ้ น
กล่าวคือ การปฏิบัติธรรม หรือธรรมมะ คือการสอนให้เข้าใจเหตุและผล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิ่ง
รอบตัวมากขึ้น อันทาให้เกิดการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง รู้จักระงับความโกรธ ความมีนิสัยใจร้อนให้
เย็นขึ้น รวมถึงช่วยลดอั ตตาในตนเอง และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือมีเมตตา รู้จักให้อภัยผู้อื่นมาก
ขึ้น เป็ น การเปลี่ ยนมุมมองให้ มองโลกในเชิงบวกมากขึ้น 2) ลดความกลั ว กล่าวคือ ด้วยชีวิตของ
คนเรา ที่เมื่อโตขึ้นหรือเข้าสู่วัยทางาน อาจต้องไปอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ
เรา ท าให้ เรารู้ สึ กไม่คุ้ น เคย จึ งต้องการหาสถานที่ ที่ ช่ว ยให้ ส งบจิตใจ และสามารถปรับ ตัว อยู่กั บ
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
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อย่างไรก็ตาม เหตุผลแรก ต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธรรมมะจะช่วยให้มองโลกใน
แง่ดีและสร้างพลังด้านบวก” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ต้องการเปลี่ยนนิสัย
ให้ ใจเย็นขึ้น เปลี่ยนมุมมองในทางที่ดีขึ้น ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหั สที่ TR21 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“ตอนแรกมาปฏิบัติธรรม เพราะอดีตเป็นคนใจร้อน ชีวิตเป็นเด็กดื้อกับพ่อแม่ ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกดีในการ
เถียงพ่อแม่ ก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรม ให้ใจเย็นขึ้น มีเหตุผลขึ้น ”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR4 ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “อยากปรับปรุงตนเองให้มีเมตตาขึ้น”
ขณะที่เหตุผล การลดความกลัว ผู้ให้สั มภาษณ์รหัสที่TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ อีกเหตุผล
หนึ่งที่ตัดสินใจมา เพราะรู้สึกว่าจิตใจของตนไม่นิ่ง เนื่องจากมีความกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่
ต้องมาทางานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเอง โดยจากอดีตอยู่กรุงเทพ เป็นหมู่บ้าน มี
ยาม อยู่กันหลายคนรู้สึกอบอุ่น แต่พอมาอยู่เชียงใหม่คนเดียว ไม่มียาม มีตุ๊กแกร้องตอนกลางคืน ทา
ให้นอนไม่ค่อยหลับ ต้องเปิดทีวีนอน”
แรงจูงใจที่สี่คือ การเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก กล่าวคือ เมื่อต้องเผชิญกับการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่อยู่ด้วยกันมานาน มีความผูกพันกัน เช่น พ่อ แม่ คุณตา คุณยาย ลูก อาจ
ทาให้ชีวิตหาทางออกไม่เจอ เมื่ออยู่ที่บ้านก็ได้แต่จมอยู่กับความคิดถึง จนไม่สามารถดาเนินชีวิตต่อไป
ได้ หรือในบางครั้งเมื่อเผชิญกับบุคคลที่เป็นที่รักพร้อมกันหลายคน เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะใช้
ชีวิตต่อไปได้ห รื อไม่ หรือสามารถทาสิ่ งอื่นๆได้ห รือไม่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม การปฏิ บัติธรรม นั บเป็ น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่อสูญเสีย
คุณแม่ เป็นช่วงที่เสียใจมาก เพราะมีความผูกพันกับแม่ จึงอยากปฏิบัติธรรมทาบุญกุศลให้คุณแม่และ
ทาให้จิตใจดีขึ้น” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ คุณพ่อ แม่ ลูกชาย ตาและ
ยาย เสียชีวิตไปหมด ตอนนี้จึงใช้ชีวิตคนเดียว จึงรู้สึกว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรม จะได้รู้ตนเองว่าเรา
ปฏิบัติธรรมได้ไหม” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR18 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่อสูญเสียคุณพ่อ คุณ
แม่ พี่ชาย รวมถึงได้เลิกกับแฟน เนื่องจากแฟนล้มละลาย จึงทาให้รู้สึกทุกข์ใจ หาทางออกไม่ได้ จึง
ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรม”
แรงจูงใจที่ห้าคือ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล่าวคือ เนื่องจากในชีวิตประจาวัน น้อยมากที่
จะมี ผู้ ม าสอนให้ เข้ าใจในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ธ รรม รวมถึ งน้ อ ยมากที่ เราจะมี โอกาสได้ ท า เนื่ อ งจาก
ชีวิตประจาวันที่เร่งรีบ ทาให้ เราไม่สามารถมีเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR3 ได้ให้
ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่อยากทามานานแล้ว แต่ยังไม่มีจังหวะได้ทา เนื่องจากติด
งาน แต่ตอนนี้มีช่วงว่างและเมื่อเพื่อนได้มีการเล่าว่า ได้ไปลองปฏิบัติธรรมมาแล้ว พี่จึงเกิดความสนใจ
อยากรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร จึงได้ลองมาดู ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “เหตุที่มา เพราะต้องการเรียนรู้ในการเจริญสติ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ในชีวิ ตประจาวันไม่เคยได้ทา”
คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS24 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากมาลองศึกษาเรียนรู้ เพราะยังไม่เคย
ศึกษาที่ไหน” นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รหั สที่ RS5 ได้ให้ ความคิดเห็ นว่า “ต้องการมาเรียนรู้ธรรม
เพิ่มเติมจากความรู้ที่มีอยู่ เพราะอาจารย์ที่ให้ธรรมะแต่ละที่จะมีความเก่งที่แตกต่างกัน”
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แรงจู งใจที่ ห กคือ ต้ องการสะสมบุ ญ กล่ าวได้ว่า ในการที่นั กท่ อ งเที่ ยวตัด สิ น ใจมาด้ ว ย
เหตุผลเพื่อต้องการสะสมบุญ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ในการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง และจะ
ช่วยให้ บุ ญ ที่ได้ส ะสมจากการปฏิบั ติ ธรรมติดตัวเราไปตลอด ซึ่งผู้ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ TR11, RS26,
RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “มาปฏิบัติธรรมเพราะมาสะสมบุญ ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR10 ได้
ให้ความคิดเห็นว่า “พรุ่งนี้ไม่มีอะไรการันตรีว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ซึ่งการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เรา
ได้สะสมบุญ ติดตัวเราไปตลอด ในขณะที่เงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้ ” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัส
ทีT่ R19 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เหตุผลที่มาเพราะอยากให้ชีวิตดีขึ้น และได้สะสมบุญ สร้างบุญบารมี ”
ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS25 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “เมื่ออายุเริ่มแก่แล้ว จึงอยากมาปฏิบัติธรรม
สะสมบุญเพราะเวลาทาเราได้ความสบายใจด้วย”
3) ประสบการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท
พบว่า ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ แบ่งได้เป็น 6
ประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง กล่าวคือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ใน
เชิงปฏิบัติธรรมอย่างการนั่งสมาธิ จะมีการสอนในเรื่องวิธีการกาหนดลมหายใจ และสังเกตความรู้สึก
อารมณ์ของตนเอง ณ ปัจจุ บัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทาให้รู้จักสังเกต
ลมหายใจและรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของตน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR9 ได้ให้ความคิดเห็น
คล้ายกันว่า “ได้รู้หลักในการสังเกตลมหายใจและรู้เท่าทันความรู้สึกของตน” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสทีT่ R10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ความรู้ ธรรมะ ทาให้เราได้ถอยหรือได้กลับมามองดูอารมณ์ตนเอง
มากขึ้น ว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นอย่างไง เพื่อจะได้เข้าใจตัวเอง เช่น ตอนนี้อยู่ในอารมณ์โกรธ พอใจ
หรือไม่พอใจ” คล้ายกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการปฏิบัติธรรมทาให้เรา
ได้สังเกตความรู้สึกตนเอง ว่า ณ ตอนนี้เรากาลังอยู่ในความรู้สึกอะไร เช่น ร้อน เย็น แข็ง อ่อนไหว ซึ่ง
สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเวลาเราทางานแล้วเราเหม่อ เราก็จะได้รู้สึกตัวเองมากขึ้น”
ประเด็นที่สอง ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปั จจุบัน กล่าวคือ โดยปกติคนเรามักชอบนึก
ย้อนถึงความหลัง เรื่องราวในอดีตที่เป็นเชิงลบ แล้วนามาคิดฟุ้งซ่าน อันทาให้เป็นทุกข์หรือมีความรู้สึก
เครียดแค้น ฝังใจ ทั้งๆที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว หรือมิเช่นนั้น ก็จะมีการคิดถึงอนาคต และ
มีการปรุงแต่งสิ่งต่างๆทางความคิด จนเกิดความทุกข์เช่นกัน ซึ่งอย่างไรก็ตาม การที่นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสมาปฏิบัติธรรม ทาให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับ คาสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ เรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน
หรืออยู่ในโลกความเป็นจริง ณ ขณะนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ทาให้รู้จั กปล่อยว่าง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4
ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“จากการที่พระอาจารย์สอนว่าความคิดคนเราจะแบ่งเป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่ง
คนเราโดยส่วนใหญ่มักจะชอบนึกถึงอดีต และอนาคต โดยไม่อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็
ทาให้เกิดความทุกข์ ซึ่งพี่ก็เป็น เวลาใครทาอะไรให้ ไม่พอใจเราก็จะเก็บมาคิดแล้วก็
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แค้นในใจเรา แต่พอได้มาปฏิบัติธรรม รู้สึกจิตพวกนี้มันลดลง เบาบางลง เริ่มไม่ไป
คิดถึงแต่อดีต เราก็เป็ นสุขขึ้น เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นและไม่สามารถกลับไป
แก้ไขได้แล้ว”
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR9 ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“ทุกวันนี้สิ่งที่เราเจอ มันเข้ามาในใจเราหมด ทาให้เกิดอารมณ์ความวุ่นวายในใจ แต่
เมื่อได้รู้การปฏิบัติธรรม การบริกรรม เหมือนทาให้เรารู้จักกองอารมณ์ หรือปล่อย
วางบางสิ่งบางอย่างทิ้งไป ลดการเก็บเรื่องที่ไม่ดีในอดีตมาคิด อยู่กับความเป็นจริง
ในปัจจุบัน”
ทางด้านผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ TR21 ได้แสดงความคิดเห็ น ว่า “จิต ใจนิ่งขึ้น ความฟุ้งซ่ าน
น้อยลง”
ประเด็นที่สาม มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น กล่าวคือ โดยปกติหากนักท่องเที่ยวได้เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในเชิ ง การปฏิ บั ติ ธ รรม จะมี ก ารสอนหรื อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา หรือ มีการยกตัวอย่างการดาเนินชีวิตต่างๆของบุคคลที่ไม่มีสติ ประมาทแล้วเกิดผล
อย่ างไร ซึ่งผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ TR9 ได้ให้ ความคิดเห็ น ว่า “การปฏิบัติธ รรม ทาให้ มีส ติมากขึ้น ”
เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR10 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทาให้มีสติขึ้น มองอะไรหลายๆอย่าง
เข้าใจมากขึ้น โดยไม่ต้องไปตอบโต้” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR12 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทาให้
ได้สติในการดาเนินชีวิตประจาวัน มากขึ้น พิจารณาสิ่งรอบข้างให้ละเอียดมากขึ้น ” นอกจากนี้ผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ RS27ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การที่เรารู้เท่าทันสภาวะของตนเอง ช่วยให้มีสติมากขึ้น
เพราะเราได้มีการกาหนดรู้ เช่น ถ้าเราได้กาหนดรู้ว่าเราเครียดกับสิ่งๆหนึ่ง เราก็จะใช้สติในการคิดให้
หัน ไปทาอย่างอื่น แทน” ส่วนผู้ ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ RS29 ได้ให้ ความคิดเห็ นว่า “มันทาให้ เรามีส ติ
สัมปชัญญะมากขึ้น แก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน”
ประเด็นที่ส่ี มุมมองเชิงบวกมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อเราเริ่มเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้น ใน
เรื่องของธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์โลก จะทาให้เกิดการเปลี่ยนมุมมอง เช่น ธรรมชาติของมนุษย์ ก็
ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ดีบ้าง เช่น คนที่ชอบใส่ร้ายผู้อื่น ซึ่งหากเราได้เข้าใจหรือซึมซับหลักธรรมมะมา
เราก็จะมีความรู้สึกสงสารบุคคลนั้นว่า หากเขามีพฤติกรรมแบบนี้ติดตัว แล้วแก้ไขไม่ได้ ชีวิตเขาก็จะ
ไม่มีความสุข ก็จะเป็นทุกข์ ซึ่งตัวเราก็จะรู้สึกมีเมตตากับเขามากขึ้น โดยการไม่โต้ตอบและรู้จักปล่อย
วาง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม ยังทาให้พี่รู้สึกมีเมตตามาก
ขึ้น และคิดมากขึ้นว่า “ทุกคนก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข”ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR5 ได้ให้
คิดเห็นว่า “ทาให้ลดอัตตาลง จากที่เคยมองว่าตัวเองมีคุณค่า มองว่าตนเองสาคัญ ก็เปลี่ยนเป็นมองว่า
ตนคือคนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นสัตว์โลก และเพิ่มความมีเมตตาให้จิตใจของตนเองมากขึ้น ” ซึ่งอย่างไร
ก็ ต าม ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร หั ส ที่ TR1 ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “ท าให้ อ ภั ย คนอื่ น มากขึ้ น ”ทางด้ า นผู้ ให้
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สัมภาษณ์รหัสที่ TR14 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ทาให้เปลี่ยนมุมมองในเชิงบวกและหาทางออกให้แก่
ปัญหาได้” นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS29ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การปฏิบัติธรรม จิตเราจะใส
มองโลกในแง่ดีขึ้น เข้าใจโลก สังคม คน มากขึ้น เราจะคิดบวกกับคนอื่น เราจะไม่ค่อยไปหมกหมุ่นคิด
ในเรื่องที่ไม่ด”ี
ประเด็นที่ห้า ใจเย็นขึ้น กล่าวคือ การปฏิบัติธรรมนับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่เคยใจร้อน หรือ มี
อารมณ์โกรธง่าย สามารถบรรเทาสิ่งเหล่านี้ให้ลดลงได้ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “การได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ทาให้นิสัยเราเปลี่ยนไป ใจเย็นขึ้น ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR5
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อย่างเวลามีคนมาใส่ร้าย ถ้าจริงคือจริง ไม่จริงคือไม่จริง เมื่อนาแนวคิดในเรื่อง
หลักธรรมมาใช้ ทาให้ตนรู้สึก ลดความใจร้อนลง จากที่ก่อนมาปฏิบัติอาจจะโมโหทันที” ทางด้านผู้ให้
สั ม ภาษณ์ ร หั ส ที่ TR23 ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า “ท าให้ นิ่ งขึ้ น ใจเย็ น ขึ้ น เห็ น อะไรก็ ช่ า งมั น เถอะ”
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ จากที่เป็นคนขี้โมโห ไม่ค่อยยอมใคร พอ
มาปฏิบัติธรรม ก็เริ่มนิ่งขึ้น ”
ประเด็นที่หก รู้หลักการในการปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR9 ได้ให้ความคิดเห็น
ว่า “ได้รู้หลักการนั่งสมาธิ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การได้มาปฏิบัติ ทา
ให้รู้หลักวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ในการรู้จักวิธีการดึงลมหายใจ การกาหนดลมหายใจที่ปลายจมูก
อันทาให้เกิดความนิ่งและนั่งสมาธิได้นานขึ้น ” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“ทาให้รู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง ในการกาหนดลมหายใจและสังเกตความรู้สึก รวมถึงการเอาชนะต่อ
ความเมื่อยในการนั่ งหรือหากเมื่อยจะมีวิธีเอาชนะต่ อความเมื่ อยโดยการไม่ รีแอคชั่น ได้อย่างไร”
นอกจากนี้ผู้ ให้ สัมภาษณ์ รหั สที่ RS24 ได้ให้ ความคิดเห็ นว่า ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะและหลั กการ
วิปัสสนา”
4. การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งประกอบด้ ว ย เรื่อ งช่ อ งทางการรั บ รู้ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วม
กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในเชิ ง ปฏิ บั ติ ธ รรมทั้ ง ในสถานที่ ทั้ ง รู ป แบบวั ด และรี ส อร์ ท ส่ ว นใหญ่
นักท่องเที่ยวจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านการบอกปากเป็นหลัก และนับว่าแทบจะไม่ได้รับรู้
ข่าวสารผ่ านช่อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ยวนั้ น ซึ่ งมี เพี ยงคนเดีย วเท่ านั้ น ที่ รับ รู้
ข่าวสารจากเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว ดังที่ผู้สัมภาษณ์รหัสที่ TR17 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ในการมา
ปฏิบัติธรรมครั้งนี้รู้จักที่นี่เพราะค้นหาข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซด์ของวัด”
สาหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกปากต่อปาก พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกเล่าของเพื่อน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ให้ความคิดเห็นว่า “ก่อนมา
ปฏิบัติธรรมที่นี่รู้มาจากเพื่อน” ซึ่งคล้ายกับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2 ให้ความคิดเห็นว่า “รู้จากการ
ชักชวนของเพื่อน” และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR3ให้ความคิดเห็นว่า ให้ความคิดเห็นว่า “รู้จากเพื่อน
เพราะเพื่อนเคยไปปฏิบัติที่นี่” เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS24 ให้ความคิดเห็นว่า “รู้ว่ารีสอร์ท
แห่งนี้มีการปฏิบัติธรรมผ่านการแนะนาของคนรู้จักหรือเพื่อน”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS26 ให้ความ
คิดเห็นว่า “ที่นี่ได้ข่าวจากเพื่อน ว่ามีปฏิบัติธรรมที่จีรัง ก็เลยสนใจแล้วก็จองตั๋วมา บรรยากาศก็น่า
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สัป ปายะดี เพื่อนก็บ อกลองไปกันไหม แล้วก็ลองชวนมาปฏิบัติธรรม” รวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์รหั สที่
RS27 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่รู้จักจีรังเพราะมีเพื่อนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เค้าแนะนามา คือมาสามครั้งแล้ว
แล้วก็เจอกัน แล้วเค้าก็สมัครให้ ” ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR7 ให้ความคิดเห็นว่า “ครั้งแรกที่มา
เพราะได้ยินเพื่อนที่ทางานคุยกันว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วดี จึงอยากมาบ้าง”
อย่างไรก็ตาม การรับ รู้ข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกเล่ าอื่นๆ ได้แก่ การบอกเล่าจากคนใน
ครอบครัว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR6 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “น้องสาวมีการเล่าว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่
แล้วดี จึงสนใจมาก” ส่วนการรับรู้ข่าวสารผ่านญาติ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR13 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“รู้จักที่นี่เพราะคุณน้ามาก่อน คุณน้ามาหลายรอบแล้ว แล้วบอกว่าดี ” และสาหรับการบอกเล่าจาก
แฟน ผู้ให้สัมภาษณ์รหั สที่ TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พี่รู้จักสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มาจากการ
แนะนาของแฟน”
4.4.2 สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับ ประเด็น สิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่ งท่องเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณ สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 1) เรื่องห้องพัก 2) เรื่องอาหาร 3) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
สิ่งอานวยความสะดวก

ห้องพัก
1. ความพึงพอใจในเรื่องที่พัก

อาหารและเครื่องดื่ม
2. ลักษณะอาหารที่นักท่องเที่ยว
ประสงค์ต้องการรับประทาน

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

จานวนผู้ให้
การตอบ

พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีความพร้อม ดีเกินคาด (TR2,
TR4, TR9) = 3 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พักนอนแยกเป็นห้องเดี่ยว และ
นับว่ามีความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7, TR9) = 3 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พักสะดวกดี มีห้องน้าในตัว
(TR25) = 1 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีฟูกนอนให้ ที่พักดี มีแอร์ (RS27,
RS28) = 2 คน

9 คน

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

13 คน
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สิ่งอานวยความสะดวก

เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3. ความคิดเห็นในเรื่องเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

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

จานวนผู้ให้
การตอบ

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

7 คน

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นดังตารางที่ (4.14) ดังนี้
1. ห้ องพั ก ซึ่ งประกอบด้ ว ยเรื่อ งความพึ งพอใจในเรื่องที่ พั ก กล่ าวได้ ว่า นั ก ท่ อ งเที่ ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบวัดและรีสอร์ทล้วนมีความพึงพอใจ
ซึ่งอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ในการที่นักท่องเที่ยวมาพัก
ทั้ งในส่ ว นสถานที่ รู ป แบบวั ดและรีส อร์ท ส่ ว นมากสถานที่ เหล่ านี้ จ ะไม่ ได้ มี ก ารเก็ บ ค่ าใช้ จ่ายแก่
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้มีการคาดหวังอะไรมาก โดยเฉพาะในส่วนของรูแแบบวัด แต่ทั้งนี้
เมื่อนั กท่องเที่ย วได้มา ต่างให้ ความคิดเห็ นว่าดีเกินคาด ดังที่ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ TR4 ได้ให้ ความ
คิดเห็นว่า “ที่พัก ดีเกินความคาดหมายมาก มีความเพียบพร้อม” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR2, TR9
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่ต้องการให้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมแล้ว แค่นี่ก็ดีแล้ว ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะดี
ขนาดนี้ด้วยซ้า” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR1 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ที่พักมีความเหมาะสม มี
ความเป็นส่วนตัว ”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR9 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจนะ เพราะห้องพัก
เดี่ยวหาได้ยากมาก แล้ววัดนี้ ที่พักสะดวก การปฏิบัติก็ทาให้พัฒนาได้มากขึ้น ” อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่TR25 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “พึงพอใจ ที่พักสะดวกดี มีห้องน้าในตัว ” นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
ที่ได้พักในสถานที่แบบรีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS27, RS28 ได้ให้ความคิดเห็นเห็นว่า ที่พักนับว่า
ดี มีฟูกนอนให้ มีแอร์ คือทางรีสอร์ทให้เราพักในสถานที่ดีกับที่แขกมาพัก แต่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. เรื่ อ งอาหาร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งลั ก ษณะอาหารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประสงค์ ต้ อ งการ
รับประทาน กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวทั้งใน
รูปแบบวัดและรีสอร์ท มีความประสงค์ในการรับประทานอาหารรูปแบบมังสวิรัติ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสที่RS25, RS27 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “หากเลือกได้ก็ประสงค์ทานอาหารมังสวิรัติมากกว่า ส่วน
ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR13, TR20 ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “หากสามารถเลือกได้ประสงค์ในการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติมากกว่า เนื่องจากอยากหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ ” ซึ่งให้ความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ซึง่ ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อาหารจาเป็นต้องเป็นมังสวิรัติ เพราะ
พี่ไม่อยากฆ่าสัตว์ ปกติคือไม่เอาเนื้อสัตว์เลย” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS26 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “ถ้าเลิก ลด ละได้ก็ดี อาหารมังสวิรั ติก็อร่อย คือถ้าเราไม่กิน คนขายก็จะไม่ฆ่าสัตว์มาขาย
ชีวิตใคร ใครก็รัก”และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS28 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากทานอาหารมังสวิรัติ
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มากกว่า เพราะดีต่อสุขภาพ ซึ่งคนที่อายุเยอะหรือเกษียณเวลามาปฏิบัติธรรมก็ต้องการดูแลสุขภาพ
และทั้งนี้ 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 นักท่องเที่ยวต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ ามีความสะดวกใน
การเดินทางและมีสภาพถนนที่ดี ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้สถานที่บางแห่ง เช่น วัดถ้าดอยโตน จะไม่ได้อยู่
ในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การเดินทางมาที่นี่ สาหรับพี่มี
รถส่วนตัวก็เลยไม่ได้ลาบาก แต่มันก็มีรถประจาทางอยู่ แต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึง ป้ายบอกทางถือ
ว่าเห็นชัดเจน” ทางด้านผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “สภาพถนนในการมา ไม่ได้
ลาบากหรือทุรกันดาร” นอกจากนี้สถานที่บางแห่ ง แม้จะห่ างไกลจากตัวเมืองเช่น วัดพระธาตุศรี
จอมทอง แต่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR8 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “การเดินทางนับว่าสะดวก และสภาพ
ถนนนั บ ว่าดี ” ส่ ว นผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส ที่ TR12 ให้ ค วามคิดเห็ นว่า “การเดิน ทางมาง่าย พี่ เป็น คน
กรุงเทพนั่งเครื่องบินมา ต่อรถ” สาหรับทางวัดร่าเปิง ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR15 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“ การเดิ น ทางมาค่ อ นข้ า งสะดวก เนื่ อ งจากอยู่ ใ นตั ว เมื อ ง” ในขณะที่ ส ถานที่ ในแบบรี ส อร์ ท
ยกตัวอย่างเช่น จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท กล่าวได้ว่า การเดินทางนับว่าสะดวก มีป้ายบอกทางชัดเจน ไม่
อันตรายและไม่ไกลจากตัวเมือง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS24 ได้ให้ความคิดเห็ นว่า ทางที่มารีสอร์
ทสะดวกสบาย มีป้ายบอกทางชัดเจน” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัส RS27 ให้ความคิดเห็นว่า “ทางไม่ได้
อันตราย ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย”
4.4.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
แบ่ งออกเป็ น 1) ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ภาครัฐ 2) ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ภาคเอกชน ซึ่งผลจาการสัมภาษณ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ผลการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเด็นการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การบริหารจัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐ
1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
ภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

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

อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ (RS24,
RS25, RS26) = 3
อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน วัยรุ่น มาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตใจ (RS28, RS29) = 2
อยากให้ภาครัฐสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติรู้ว่า
ประเทศไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตใจ สถานที่สงบ เชิง
รีสอร์ทที่ทาท่องเที่ยวเชิงจิตใจก็มี เพราะต่างชาติสนใจ
เช่นกัน (RS28, RS29) = 2
อยากให้ ภ าครัฐ ส่งเสริม จะได้ล ดเงิน ในการแก้ ไขเรื่อ ง
สุขภาพจิตของคน ความเครียด ลดภาวะการฆ่าตัวตาย
(TR17, RS28, RS29) = 3
2. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ อยากให้สนับสนุนเงินทุนให้แก่วัดในการพัฒ นาสถานที่
ภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่ อาหาร รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม (TR17,
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
TR19, TR20, TR22) = 4
ภาคเอกชน
3. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ อยากให้บริษัททัวร์ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการ
การให้ บ ริ ษั ท ทั ว ร์ จั ด โปรแกรมการ พานั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการท ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่ ช่วยประสานงานให้
เช่ น ติด ต่ ออาจารย์ สถานที่ (TR4, TR20, RS27, RS28,
RS29) = 5

จานวนผู้ให้
การตอบ

6 คน

4 คน

5 คน

จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ในด้านของการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังตารางที่ (4.15) ดังนี้
1. ความคิด เห็น ของนักท่องเที่ยวต่อภาครั ฐ ซึ่งประกอบด้ว ยเรื่อง 1) ความคิดเห็ นของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ภาครั ฐ ในเรื่ อ งการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ 2) ความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวต่อภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องต่างๆแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) ความคิด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ภาครั ฐในเรื่ อ งการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณ กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวประสงค์ให้ทางภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้มาก
ขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบัน ผู้คนมีปัญหาทางจิตใจมากขึ้น และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ อย่ าง
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การทากิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ถือเป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒ นาจิตใจ อันทาให้ผู้คนสามารถ
หาทางออกเจอ และผ่อนคลายความเครียดให้ลดลงได้ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ RS24, RS25, RS26
ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR17
ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ภาครัฐควรให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงพัฒนาจิตใจให้มากขึ้น
เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน คนมีความเครียดที่มากขึ้น รวมถึงมีการไปพบจิตเวชที่เพิ่มขึ้น หากมีการส่งเสริม
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกี่ยวกับจิตใจ จะทาให้คนมีสมาธิและมีจิตใจสงบมากขึ้น” ซึ่งคล้ายกับผู้ให้
สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“อยากให้ ภ าครั ฐ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เด็ ก วุ่ น รุ่ น หั น มาท ากิ จ กรรมนี้ ด้ ว ย จะลด
ภาวะการณ์ฆ่าตัวตาย จิตหงอยเหงา ซึมเศร้า คนจะไม่เครียด แล้วก็อยากให้ส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนี้ให้ ต่างชาติรับรู้ด้ วย เพราะต่างชาติ อย่างฝรั่งเค้าสนใจมาก
อย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพ พี่ก็เคยไปปฏิบัติ ต่างชาติเค้าจองข้ามปีเลย เพราะห้องมี
จากัด”
นอกจากนี้ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รหั ส ที่ RS28 ได้ก ล่ าวในเชิ งเดี ยวกั น กับ ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ข้างต้ น ว่า
ต้องการให้ทางภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตใจ โดยให้ความคิดเห็นว่า
“อย่างการปฏิบัติธรรม อยากให้ส่งเสริมให้เด็กมาปฏิบัติธรรมด้วย เค้าจะได้มีสติ
เพราะในช่วงวัยเด็กมันยังปลูกฝังได้ง่ายอยู่ แล้วพี่ว่าถ้าสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงจิตใจจริงๆ จะดีมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุขจะได้ลดเงินในการแก้ไขเรื่ อง
สุขภาพจิตของคน แล้วก็อย่างต่างชาติเค้าก็สนใจในการนั่งสมาธิ บ้านเมืองเราจริงๆ
ก็มีศักยภาพพร้อมนะ มีสถานที่สงบ แล้วฝรั่งเค้าก็สนใจพระพุทธศาสนาเมืองไทย
ด้ว ย ก็ เลยอยากให้ ภ าครั ฐ โปรโมทคล้ ายการท่ อ งเที่ ยว โดยให้ รัฐ โปรโมทแหล่ ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบรีสอร์ทในเมืองไทยที่มี การจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ เค้าจะได้รับรู้
และมีโอกาสไปเข้าร่วม”
2) ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ องเที่ ย วต่ อภาครั ฐ ในการช่ วยเหลือ เรื่ องต่ า งๆแก่แ หล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวประสงค์ให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนเงินทุน ใน
การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน แหล่ง
ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ยังคงพบว่า อยู่ในสถานที่ รูปแบบวัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม วัดนับเป็น
สถานที่ที่มีข้อจากัดในเรื่องเงินทุน ฉะนั้นในการพัฒนาสถานที่ ณ ปัจจุบัน จึงมาจากผู้ที่เคยมาปฏิบัติ
ธรรมแล้วเกิดความศรัทธา จึงได้นาเงินมาบริจาคเป็นหลัก ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่TR19 ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “อยากให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนให้แก่วัด เพื่อจะได้ช่วยรองรับหรืออานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางวัดได้หาทุนเอง รวมถึงเงินส่วนใหญ่ล้วนมาจากผู้ ศรัทธา”
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ซึ่งคล้ายกับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR22 ได้ให้ความคิดเห็นว่า“ภาครัฐควรที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เช่น ในเรื่องของอาหาร เนื่องจาก ทุกวันนี้ มาจากเงินของผู้มีจิตศรัทธา เป็นหลัก ” และ
คล้ายกับ ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR17 ได้ให้ ความคิดเห็นว่า “ภาครัฐควรส่งเสริมในเรื่องของเงินทุน
ให้กับวัด เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน เงินที่ทางวัดใช้พัฒนาสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เป็นหลัก” และผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ TR20 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“อยากให้ภาครัฐส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นและช่วยสนับสนุนเงินทุนให้วัด
ในการพัฒนาสถานที่ให้สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใช้ทากิจกรรมหรืออาหาร
การกิน เพราะทุกวันนี้โลกวุ่นวาย คนจะได้มีสถานที่เหล่านี้เป็นที่พึ่งหรือพัฒนาจิตใจ
ได้ ซึ่งทุกวันนี้การพัฒนาสถานที่วัด ต้องหาเงินทุนเอง รวมถึงได้รับเงินจากผู้ศรัทธา
เป็นหลัก”
2. ความคิด เห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความคิดเห็ นของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้บริษัททัวร์จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า สาหรับการ
ส่งเสริมให้บริษัททัวร์จัดพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในเชิงของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ อย่างการปฏิบัติ
ธรรม กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวอยากให้มี เนื่องจาก ต้องการให้บริษัททัวร์คอยอานวยความสะดวกใน
เรื่องการติดต่อประสานงานและการพาไปถึงจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งอย่างไรก็
ตาม การปฏิบัติธรรม ในเรื่องความสงบเงียบนับเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งแม้การที่มีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆ
เดินทางไปปฏิบัติธรรมพร้อมกัน อาจจะดูเหมือนเป็นไปได้ยาก เพราะอาจมีการส่งเสียงดัง การทาทัวร์
รูปแบบนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่เข้มงวด กล่าวคือ
เมื่อนักท่องเที่ยวถึงจุดหมายปลายทาง ต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบ มีการปิดวาจา ห้ามพูดคุยกันและ
จับกลุ่มไปไหนมาไหนด้วยกัน และมีบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎอย่างจริงจัง การทาทัวร์ในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวก็นับว่าเป็นไปได้และนักท่องเที่ยวอยากให้มีการส่งเสริม ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่
RS5 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “อยากให้บริษัททัวร์มีการจัดทัวร์รูปแบบนี้ในการพานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติ
ธรรม คอยอานวยความสะดวกการเดินทาง ติดต่อกับทางรีส อรท์ อาจารย์ ”ซึ่งสอดคล้องกับผู้ ให้
สัมภาษณ์รหัสที่TR4 ได้ให้ความคิดเห็นว่า
“หากวัดใดที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด มีการปิดวาจา การจะทาทัวร์ในเชิงจิตใจ หรือ
เกี่ยวกับธรรมะ นับเป็นสิ่งที่ดี และไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจาก บริษัททัวร์ ทา
หน้าที่เพียงอานวยความสะดวก ในการพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ หรือช่วยติด ต่อ
ประสานงานให้ แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ได้เข้ามาทากิจกรรมที่วัด จะต้องอยู่ใน
กฎระเบียบของวัด”
อีกทั้งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์รหัสTR20 ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นว่า
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“อยากให้บริษัททัวร์ จัดทาทัวร์ธรรมะเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ การทาทัวร์รูปแบบดังกล่าว
นับว่าไม่เสียหายอะไร เนื่องจาก เมื่อนักท่องเที่ยวเวลาทากิจกรรมในวัด ทางวัดแต่
ละวัด มีกฎระเบี ยบชัดเจน ในการไม่ให้ ส่ งเสี ยงดังหรือห้ ามพูด จึงไม่ต้องวิตกว่า
นักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ จะส่งเสียงดัง”
อย่ างไรก็ ตามผู้ ให้ สั มภาษณ์ รหั ส ที่ RS27 ได้ให้ ความคิด เห็ น ว่า “หากบริษั ท ทั ว ร์มี การจั ด
โปรแกรมการนั่ งสมาธิก็น่ าจะดี เพราะบางคนไม่มีรถ หรือกรณี ของผู้ สู งอายุบ างที ก็อยากมา แต่
ลูกหลานติดทางานไม่สะดวกไปส่ง ” ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่RS29 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “ถ้าบริษัท
ทัวร์ของไทย มีการจัดพานักท่องเที่ยวคนไทยเองหรือคนต่างชาติให้ไปท่องเที่ยวในเชิงจิตใจก็ดีนะ
เพราะพี่ ก็เห็ น ว่าคนต่างชาติก็ส นใจ แล้ วอย่างคนจีน เค้าก็มี การจัด ทัว ร์มาปฏิ บัติธ รรมเหมือนกั น
เหมือนพี่เคยเห็นว่าเค้าพานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรม แล้วก็พาไปไหว้หลวงปู่ทอง แล้วพาขึ้นพระธาตุ
ดอยสุเทพ คิดหัวละประมาณหมื่นห้า อยู่สิบห้าวันประมาณนี้นะ”

4.5 ผลการจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
4.5.1 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับประเด็นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงเรื่อง
1) สภาพแวดล้อม ในเรื่องบรรยากาศ 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท รวมทั้งหมด 12 แห่ง จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามและได้
มีการสังเกตการณ์ในครั้งนี้
1. สภาพแวดล้อมในเรื่องของบรรยากาศ ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงเรื่องบรรยากาศที่เอื้อ ต่อ
การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท
โดยผู้วิจัยจะเริ่มบรรยายในส่วนของสถานที่รูปแบบวัดก่อนและตามด้วยสถานที่รูปแบบรีสอร์ท
จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่ รูปแบบวัดทั้ง 5 แห่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวได้ว่า ทั้ง 5 แห่ง ล้วนแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ใหญ่ ร่มรื่น สถานที่มีลักษณะที่
ปลอดโปร่ งและเงีย บสงบเหมาะแก่การปฏิ บั ติธ รรม เริ่มจาก วัดถ้ าดอยโตน จุดเด่น ที่ ส าคั ญ ของ
สถานที่แห่งนี้ คือการที่ตั้งอยู่บริเวณของพื้นที่หุบเขา การมาที่นี่จึงจะได้สัมผัสบรรยากาศความเป็น
ธรรมชาติของป่ าไม้ สิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างแท้จริง ทั้งนี้สถานที่แห่ งนี้ นับว่า สามารถรักษาความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างดี เนื่ องจากต้น ไม้ยังมีความเขียวชอุ่ม รวมถึงด้วยความที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริง
นั ก ท่อ งเที่ ย วจึ งจะพบกับ ความหลากหลายของต้น ไม้รวมถึ งดอกไม้น านาพั น ธุ์ที่ มีสี ส ดใส งดงาม
รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งบางครั้งสัตว์ที่พบเห็น จะเป็นสัตว์ที่หายาก จะพบเห็นในบริเวณป่าที่ยังคงมี
ความสมบูรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ที่สาคัญจุดเด่นของที่นี่ที่แตกต่างกับอีก 4 วัดคือ การมีถ้า ที่จะมีลม
เย็ น ตลอดเวลาทั้ งในช่ ว งเช้ า กลางวั น เย็ น และกลางคื น ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เลื อ กมาที่ นี่ บ างส่ ว น
เนื่ อ งจากชื่ น ชอบในการนั่ ง สมาธิ ในถ้ า เพราะมี ค วามเงี ย บสงบ เป็ น สถานที่ มี พ ลั ง และท าให้
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นักท่องเที่ยว มีจิตใจที่นิ่ง สงบและสามารถนั่งสมาธิได้ดี ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดถ้าดอย
โตนดังภาพที่ 4.14 และ4.15

ภาพที่ 4.14 แสดงบรรยากาศของถ้า
วัดดอยโตน

ภาพที่ 4.15 แสดงบรรยากาศของวัดถ้าดอยโตน

ถัดมา ในส่ วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิห าร นับเป็นอีกพื้น ที่ที่ตั้งอยู่บ ริเวณที่ สู ง
ดังเช่นวัดถ้าดอยโตน กล่าวคือตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ จึงจะได้เห็นวิวทิวทั ศน์ที่สวยงามของเขาดอย
สุเทพ ซึ่งนับเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวหลายคนหมายปองจะได้เห็น และในการมานักท่องเที่ยวจะได้
นั่งสมาธิท่ามกลางความสงบ ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งอย่างไรก็ตาม ตามที่ทราบกันดีว่า วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติเป็นจานวนมาก ในการมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวที่คิดจะมาทากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่นี่จึงอาจกังวลในเรื่องของถูกรบกวนในเรื่องการส่งเสียงดัง แต่
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปัจจุบัน ได้มี
การแยกโซนจากแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงนับได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกมาปฏิบัติธ รรม
จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ดังภาพที4่ .16 และ4.17
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ภาพที่ 4.16 แสดงบรรยากาศของวัด ภาพที่ 4.17 แสดงบรรยากาศของวั ด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
สาหรับ วัดต่อมา ได้แก่วัดอุโมงค์ พื้นที่ตั้งของวัดอุโมงค์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อาเภอ
เมือง ซึ่งแม้ว่าจะอยู่บนพื้นที่ราบ ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่สูงดังเช่น ทั้ง 2 วัดข้างต้น แต่วัดอุโมงค์นับว่า
รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นไม้ที่ใหญ่ที่ ให้ความร่มรื่นเป็นจานวนมาก รวมถึง
ยังรักษาสภาพของความเป็นป่าได้เป็นอย่างดี ซึ่งอย่างไรก็ตาม ตามที่ทราบกันดีว่า วัดอุโมงค์นับเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งดั ง เช่ น วั ด พระธาตุ ด อยสุ เทพราชวรวิ ห าร ที่ ได้ รั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชม จึงอาจดูเหมือนว่ า หากมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติ
ธรรมที่นี่ จะถูกเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวหรือไม่ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโซนศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัด
อุโมงค์ได้มีการแบ่งแยก ออกมาชัดเจนจากแหล่งท่องเที่ยว ดังเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ในเรื่องเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวจึงไม่ต้องกังวล แต่ทั้งนี้ สิ่งที่อาจกังวลอย่างหนึ่งก็คือ การถูก
เสียงรบกวนจากรถที่ผ่านมา เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดอุโมงค์ นับว่าตั้งอยู่ใกล้กับริมถนน จึง
อาจถู ก เสี ย งรบกวนบ้ างเล็ ก น้ อ ย แต่ โ ดยรวมยั งนั บ ว่ า มี ค วามสงบในความคิ ด ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากหากนั่งสมาธิ นักท่องเที่ยวก็จะปฏิบัติภายในห้อง ซึ่งเสียงรถที่ได้ยินจะไม่ดังมากนัก ทั้งนี้
สามารถแสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์ ดังภาพที่4.18 และ4.19
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ภาพที่ 4.18 แสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์

ภาพที่ 4.19 แสดงบรรยากาศของวัดอุโมงค์

ส่วนวัดร่าเปิง กล่าวได้ว่า วัดร่าเปิงนับว่าไม่ห่างไกลจากวัดอุโมงค์มากนัก เนื่องจากอยู่ตาบล
ดอยสุเทพเช่นกันและหากกล่าวถึงเรื่องสภาพแวดล้อม จึงคล้ายกัน กล่าวคือ รายล้อมด้วยต้นไม้ที่สูง
ใหญ่ จึงทาให้สภาพพื้นที่ดูปลอดโปร่ง ร่มรื่น ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้ความสงบอาจจะมีไม่เท่าดังเช่น วัด
ถ้าดอยโตนและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องจากในการนั่งสมาธิ หรือเดินจงกลม บริเวณ
วิห ารของวัด อาจจะมีร ถเข้ามาจอดใกล้ ๆกับบริเวณวิห ารของวัดได้ แต่ทั้งนี้ ในความคิดเห็ นข อง
นักท่องเที่ยววัดดังกล่าวก็ยังคงเป็ นวัดที่เงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิต
วิญ ญาณอย่างการปฏิ บั ติธรรม และถือเป็นวัดที่ ได้รับความนิยมอันดับต้นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่า งการปฏิบัติธรรม
ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดร่าเปิง ดังภาพที่4.20 และ4.21

ภาพที่ 4.20 แสดงบรรยากาศของวัดร่าเปิง

ภาพที่ 4.21 แสดงบรรยากาศของวัดร่าเปิง

สุดท้ายวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่อาเภอจอมทอง โดยอยู่บนพื้นที่ราบเช่นเดียวกับวัด
อุโมงค์และวัดร่าเปิง แต่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเมือง อย่างไรก็ตาม วัดนี้นับมีจุดเด่นคือ ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้อยู่
ท่ามกลางธรรมของยอดดอยอินทนนท์และอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่สาคัญของวัด คือ ไม้ค้าโพธิ์ หรือ ไม้ค้า
สะหลี ที่มีไม้จานวนมากวางค้ากิ่งก้านของต้นโพธิ์ใหญ่ ฉะนั้น วัดนี้จึงนับมีความร่มรื่น ร่มเย็น สบาย
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ทั้งนี้แม้วัดนี้จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว แต่ทางวัดได้มี
การแยกบริเวณการปฏิบัติธรรมกับแหล่งท่องเที่ยวออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งโซนการปฏิบัติธรรมจะ
อยู่ โ ซนข้ างใน ฉะนั้ น จึ งไม่ ต้ อ งกั งวลว่า จะถู ก เสี ย งรบกวนจากรถ หรื อ การมี ผู้ ค นส่ งเสี ย งดั งจาก
บุคคลภายนอก จึงทาให้มีความเงียบสงบในการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของวัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง ดังภาพที่4.22 และ4.23

ภาพที่ 4.22 แสดงบรรยากาศของวัด
พระธาตุศรีจอมทอง

ภาพที่ 4.23 แสดงบรรยากาศของ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

สาหรับในส่วนแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการนาเสนอกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณกล่าวได้ว่า สถานที่เหล่านี้ล้วนมีบรรยากาศที่เงียบสงบที่เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพทางร่างกาย ซึ่งแม้จะไม่ได้ล้อมรอบด้วยน้าทะเลใสๆ เหมือน
ภาคใต้หรือภาคตะวันออก แต่จุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จะล้อมรอบด้วยหุบเขา ทิวทั ศน์ ความเขียว
ขจีของต้น ไม้และภูเขา ที่ช่วยให้ เกิดอากาศที่บริสุทธิ์ มีลมพัด เย็นสบาย และที่ส าคัญจะได้พบกับ
ความงดงามของศิลปะล้านนา ที่รีสอร์ทส่วนใหญ่มักนิยมชูความโดดเด่นด้วยการเน้นตกแต่งในรูปแบบ
ศิลปะดังกล่าว และสาหรับรีสอร์ททั้ง 7 รีสอร์ทที่ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ในครั้งนี้
พบว่า ส่วนใหญ่ทางรีสอร์ท จะมีช่วงในการฟื้นฟูธรรมชาติในแต่ละปี จึงทาให้ยังคงสภาพของการมี
ธรรมชาติของต้นไม้ที่สวยงาม ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่ดีอยู่ตลอด
เริ่มตั้งแต่โซนแรก คือ โซนแม่ริม ได้แก่ 1) จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ซึ่งนับว่าอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ หุบเขา ต้นไม้สูงใหญ่ที่มีความสวยงามรายล้อมกว่า 70 ไร่ ทาให้สภาพแวดล้อมที่นี่นับมี
ความร่มรื่นเป็นอย่างมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการตกแต่ งที่มีกลิ่นอายของความเป็น
ศิลปะล้านนาที่มีความงดงาม ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท ดังภาพ
ที4่ .24 และ4.25
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ภาพที่ 4.24 แสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์
วิลเลจ รีสอร์ท

ภาพที่ 4.25 แสดงบรรยากาศของจีรัง เฮลธ์
วิลเลจ รีสอร์ท

2) เดอะภาวนา เชีย งใหม่ รีส อร์ท ซึ่ งตั้ งอยู่แ ม่ริม เช่ น กั น จุ ดเด่น คื อรายล้ อ มด้ ว ย ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ หุบเขาแม่แอน มีทิวทัศน์ของนาข้าวที่มีความเขียวขจี งดงามกว่ า 100,000
ตารางเมตร หรือประมาณ 62.5 ไร่ และตั้งอยู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงทาให้อากาศในสถานที่แห่งนี้บริสุทธิ์
มีลมพัด เย็นสบายและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการผสมผสานเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา
ที่มีความสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ดังภาพ
ที4่ .26 และ4.27

ภาพที่ 4.26 แสดงบรรยากาศของเดอะภาวนา
เชียงใหม่ รีสอร์ท

ภาพที่ 4.27 แสดงบรรยากาศของเดอะ
ภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท

3) โฟรซี ซั่ น รี ส อร์ ท เชี ย งใหม่ ซึ่ งนั บ ว่าอยู่ท่ ามกลางขุ น เขาน้ อ ยใหญ่ ส ลั บ ซับ ซ้อ นอย่ าง
สวยงาม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนจะได้มองเห็นนาข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบขั้นบันไดและ
ภูเขาของหุบเขาแม่ริม อีกทั้งได้สัมผัสทุ่งนา สวนหย่อมบริเวณรีสอร์ทรวมถึงทะเลสาบขนาดเล็ กกลาง
รีสอร์ท พร้อมด้วยการได้สัมผัสความงดงามการตกแต่งรีสอร์ทแบบสไตล์ล้านนา ทั้งนี้สามารถแสดง
บรรยากาศของโฟรซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ดังภาพที4่ .28
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ภาพที่ 4.28 แสดงบรรยากาศของโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
ต่อมา โซนอาเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ 1) เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้
ใหญ่และร่มเงาของธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ และอยู่หน้าเขื่อนแม่กวง นอกจากนี้รีสอร์ทยังมี
สวนและแปลงผักปลอดสารพิษ ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพร้อมรับอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์ ที่
ช่วยให้เกิดอารมณ์ที่ผ่อนคลาย อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์ของการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ใช้สอยต่างๆตามศาสตร์ของเต๋า ทั้งนี้สามารถแสดงบรรยากาศของเต๋า การ์เด้น รี
สอร์ท สุขภาพ ดังภาพที4่ .29 และ4.30

ภาพที่ 4.29 แสดงบรรยากาศของเต๋าการ์เด้น
รีสอร์ท สุขภาพ

ภาพที่ 4.30 แสดงบรรยากาศของเต๋าการ์เด้น
รีสอร์ท สุขภาพ

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
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ภาพที่ 4.31 แสดงบรรยากาศของมาลา ธารา
อีโค รีสอร์ท

ภาพที่ 4.32 แสดงบรรยากาศของมาลา ธารา
อีโค รีสอร์ท

สาหรับ อาเภอหางดง ได้แก่ 1) นฤตยะ รีส อร์ท แอนด์สปา ซึ่งรีส อร์ทแห่ งนี้ 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

ภาพที่ 4.33 แสดงบรรยากาศของนฤตยะ
รีสอร์ท แอนด์สปา

ภาพที่ 4.34 แสดงบรรยากาศของนฤตยะ
รีสอร์ท แอนด์สปา

สุ ดท้ ายอาเภอเมืองเชีย งใหม่ ได้ แก่ 1) อนัน ตรา เชียงใหม่ รีส อร์ท ตั้ งอยู่ ริม ฝั่ งแม่น้ าปิ ง
พร้อมวิวทิวทัศน์ของดอยสุเทพ ทั้งนี้ภายในรีสอร์ทได้โอบล้อมด้วยสนามหญ้าและสวนสีเขียว หันหน้า
เข้าสู่แม่น้าปิง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนับว่ามีลมที่เย็นและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมสไตล์
ร่ว มสมัย ที่ ได้ รับ การตกแต่งแบบไทยและโคโลเนี ยล ทั้ งนี้ ส ามารถแสดงบรรยากาศของอนั นตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ท ดังภาพที่4.35 และ 4.36

154

ภาพที่ 4.35 แสดงบรรยากาศของอนันตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ท

ภาพที่ 4.36 แสดงบรรยากาศของอนันตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ท

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า วัด
ส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่าง
การปฏิบัติธรรมผ่านทางเว็ปไซด์ของทางวัดเป็นหลักและทางเฟซบุ๊ก ยกเว้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหารนอกจากนี้บางวัด เช่น วัดร่าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดอุโมงค์จะมีการติดป้ายตาม
ผนัง หรือบอร์ดของวัดเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติธรรม รวมถึงวัดร่าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัด
อุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จะมีการจัดเตรี ยมโบว์ชัวร์หรือเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรม
การปฏิบั ติธรรม ซึ่งนั กท่องเที่ย วที่ ไปยังแหล่ งท่ องเที่ยวสามารถไปขอทางวัดได้ ในขณะที่แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบรี ส อร์ ท กล่ าวได้ ว่า เบื้ อ งต้น จะมี การประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มูล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านทางเว็ปไซด์ของรี สอร์ท 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
อย่ างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเชิงจิตวิญ ญาณ จากการที่ผู้ วิจัย
สารวจพบว่า รีสอร์ททั้ง 7 ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ละเอียดทั้งในเรื่องของเวลาการ
ทากิจกรรม ราคาของกิจกรรม รายละเอียดเชิงลึกของกิจกรรม รวมถึงโปรแกรมการทากิจกรรมล่าสุด
ณ ปัจจุบันที่มีการให้บริการ
เริ่มตั้งแต่ จีรัง เฮลธ์ วิล เลจ รีสอร์ท ในการแจ้งข่าวสารทางเว็ปไซด์ ในส่ วนกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม ผ่านท่านเว็ปไซด์มูลนิธิรัศมีธรรม แม้จะมีการบอกรายละเอียดว่า ในแต่ละปี จะมีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเดือนไหน แต่พบว่า ยังคงไม่มีรายละเอียดชัดเจนของตารางโปรแกรมสาหรับ
กิจ กรรมที่ นั กท่ อ งเที่ ย วจะได้ ท าเมื่ อ เข้ าคอร์ส การปฏิ บั ติ ธ รรม ส่ ว นกิจ กรรมล้ างพิ ษ ทางอารมณ์
ทางเว็ปไซด์จีรัง จะมีการบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการล้างพิษทางอารมณ์ว่าคืออะไร แต่จะ
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ไม่ได้มีการเขีย นบอกว่า หากนั กท่องเที่ยวประสงค์ล้ างพิษทางอารมณ์ ต้องทาอย่างต่ากี่วันและมี
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งจะรู้ต่อเมื่อได้มีการโทรไปสอบถามพนักงานฝ่ายขายของรีสอร์ทเท่านั้น
ถัดมา เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ในการแจ้งข่าวสารทางเว็ปไซด์ พบว่า ไม่มีการอัพเดท
โปรแกรมการทากิจกรรมล่าสุด กล่าวคือ เช่น ตามเว็ปไซด์ ณ ปัจจุบัน จะมีการอัพเดทถึง โปรแกรม1)
โปรแกรมโยคะ (OM Yoga Retreat) 4 วัน 3 คืน 2) โปรแกรมโยคะวันหยุด (Yoga Holiday) 8 วัน
7 คืน 3) โปรแกรมการทาสมาธิและการฟื้นฟู (Meditation and Relaxation Retreat) 9 วัน 8 คืน
แต่ในความเป็นจริงพบว่า โปรแกรมเหล่านี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน ครูที่ทาโปรแกรมดังกล่าวได้
ออกไปแล้ว นอกจากนี้ ในเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องราคาทั้งเกี่ยวการล้างพิษทางอารมณ์หรือนั่งสมาธิ
หรือทาโยคะในเว็ปไซด์ ยังพบว่าไม่มี ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการทราบจะต้องโทรติดต่อสอบถามรี
สอร์ท
ทางด้าน อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท พบว่า ไม่มีการอัพเดทโปรแกรมการทากิจกรรม การทา
โยคะ ไทเก๊ กหรื อไทชิ ของแต่ล ะสั ปดาห์ หน้าเว็ปไซด์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะทราบก็ต่อเมื่อได้โทรไป
สอบถามแล้วขอให้พนักงานส่งให้ทางอีเมล หรือ ไปยังรีสอร์ท เพื่อขอดูตารางโปรแกรม แต่ทั้งนี้ตาราง
โปรแกรมที่รีสอร์ทมีการจัดเตรียมให้แก่นักท่องเที่ยวก็นับว่ามีไม่มากนัก
สาหรับ โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่ พบว่า ไม่มีการอัพเดทโปรแกรมการทากิจกรรม การทา
โยคะของแต่ละสัปดาห์ หน้ าเว็ปไซด์ เช่นเดียวกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ซึ่งนักท่องเที่ยวจะ
ทราบก็ต่อเมื่อได้โทรไปสอบถามแล้วขอให้พนักงานส่งให้ทางอีเมล หรือ ไปยังรีสอร์ท เพื่อขอดูตาราง
โปรแกรม นอกจากนี่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอื่นๆก็พบว่า ไม่มีการอัพเดทเช่นกัน เช่น การทาเรกิ จะ
ไม่มีการให้ข้อมูลเชิงลึก การบอกถึงราคา หรืออาจารย์ที่ฝึกสอน
นอกจากนี้ นฤตยะ รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา ก็ พ บว่ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมโยคะที่ อั พ เดท
หน้าเว็ปไซด์ปัจจุบันไม่ตรงกับความเป็ นจริงล่าสุด เนื่องจากการนาเสนอแพ็กเกจโยคะที่อัพเดทเป็น
หน้าเว็ปไซด์ ปัจจุบันไม่มีแล้ว
ขณะที่ มาลา ธารา อีโค รีส อร์ท พบว่า ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับกิจกรรมการทาโยคะ ไม่มี
เช่นกัน เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวสนใจต้องอีเมลสอบถามฝ่ายการตลาดที่เป็นคนต่างชาติเท่านั้น
สุดท้าย เต๋าการ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ พบว่า แม้ว่า จะเป็นรีสอร์ทที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่ค่อนข้างดีกว่ารีสอร์ทอื่น กล่าวคือ มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน ที่มีการให้บริการ แต่ยัง
พบว่า ยังไม่มีการอัพเดทในเรื่องของราคาในบางกิจกรรมหรือบางคอร์ส เช่น winter Retreat และ
Summer Retreat ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวต้องการทราบจะต้องโทรสอบถามพนักงานฝ่ายขาย
4.5.2 สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สาหรับประเด็น สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการ
กล่าวถึงเรื่อง 1) ศูนย์การบริการนักท่องเที่ยว 2) ที่จอดรถ 3) สถานที่สาหรับใช้ทากิจกรรมท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานรูปแบบวัดและรีสอร์ท รวมทั้งหมด 12 แห่ง จากการที่
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามและได้มีการสังเกตการณ์ในครั้งนี้
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1. ศูนย์การบริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้มีการ
จัดในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จะเป็นในลักษณะของมีพนักงาน Reception หรือ Operation อยู่หน้า
เคาน์เตอร์ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างละเอียด ดังเช่น วัด
ที่จะมีพระหรือแม่ชี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจาอยู่ ฉะนั้น หากนักท่องเที่ยวสนใจ
ที่จะทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ท จึงมักได้รับข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้น จะไม่ได้รับข้อมูล
ที่ล ะเอีย ด นอกจากนี้ หากอยากทราบข้ อมูล ที่ล ะเอียดต้องโทรติด ต่อสอบถามฝ่ ายขายหรือ ฝ่ าย
การตลาดเอง หรือบางรีสอร์ทจะต้องโทรสอบถามผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้อีกที แล้วค่อยโทร
กลับมาหานักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวที่อยากทราบรายละเอียดต้องเสียเวลา หรือบางรีสอร์ท
หากนักท่องเที่ยวต้องการทราบข้อมูลจะต้องถามผ่านอีเมลเท่านั้น และบางรีสอร์ทจะมีการโอนสายให้
คุยกับผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงรายละเอียด จากการที่
ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ดังนี้
สาหรับรีสอร์ทที่ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จะต้องถามผ่านอีเมลเท่านั้น ได้แก่ มาลา ธารา
อีโค รีสอร์ท ส่วนรีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่พนักงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถามข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด ได้แก่ จีรังเฮลธ์ วิลเลจ รี
สอร์ท และ เต๋า การ์เด้น รีส อร์ท สุ ขภาพ นอกจากนี้รีส อร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่ห าก
ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก จะมีการโทรสอบถามผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แล้วจะให้
คาตอบในภายหลั ง ได้แก่ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีส อร์ท และ นฤตยะ รีส อร์ท แอนด์ส ปา ส่ ว น
ทางด้านรีส อร์ทที่มีศูน ย์บ ริการนั กท่องเที่ยวแต่ Reception หรือ Operation ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ จะมีการโทรหาผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น ได้แก่ อนันตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ท และสุดท้าย รีสอร์ทที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะมีผู้ช่วยอานวยการฝ่ายห้องพัก, ผู้จัดการเรสซิเดนซ์ ที่ประจา
อยู่หน้าเคาน์เตอร์ ให้ข้อมูลเบื้องต้น แต่ถ้าอยากได้รายละเอียดเชิงลึก ถามได้ แต่จะต้องมีการถาม
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอีกที แล้วมาแจ้งนักท่องเที่ยว ได้แก่ โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ในเรื่องศูนย์บริการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณทั้ง 7 รีสอร์ท จึงนับว่ายังไม่มีความพร้อม ดังสามารถสรุปสาเหตุได้ดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 การสังเกตการณ์ในเรื่องความพร้อมของเรื่องศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท
ลาดับที่
1
2
3

เหตุที่ศูนย์บริการไม่มีความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ไม่มีศูนย์บริการ ติดต่อสอบถามผ่านอีเมลเท่านั้น
หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก จะมีการโทร
สอบถามผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้แล้วจะให้คาตอบใน
ภายหลัง
นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถามข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝ่าย

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว
มาลา ธารา อีโค
รีสอร์ท
เดอะภาวนา เชียงใหม่ รี
สอร์ท และ นฤตยะ รีสอร์ท
แอนด์สปา
จีรังเฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท
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ลาดับที่

4
5

เหตุที่ศูนย์บริการไม่มีความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
การตลาด

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว

และ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท
สุขภาพ
Reception หรือ Operation ไม่มีความรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
วิญญาณ จะมีการโทรหาผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ขณะนั้น
ผู้ช่วยอานวยการฝ่ายห้องพัก, ผู้จดั การเรสซิเดนซ์ ที่ประจาอยู่
โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
หน้าเคาน์เตอร์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลที่
ละเอียดจะมีการสอบถามผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้อีกที

2. ที่จอดรถ กล่าวได้ว่า จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และสังเกตการณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทจานวน 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
จานวนมาก ซึ่งหากนั กท่อ งเที่ยวที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง โดยขับรถยนต์ส่วนตัวมาจึง
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะไม่สามารถหาที่จอดรถได้ ส่วน นฤตยะรีสอร์ท แอนด์สปา และมาลา ธารา
อี โค รี ส อร์ ท นั บ ว่ าแทบจะไม่ ส ามารถน ารถส่ ว นตั ว ไปจอดได้ เนื่ อ งจากลานจอดรถมี จ ากั ด ซึ่ ง
โดยเฉพาะมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ลานจอดรถจะถูกจอดรถโดยรถยนต์ของทางรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็
ตาม หากนักท่องเที่ยวจะมาทากิจกรรมต้องเหมารถกันมาและช่วงที่พักและทากิจกรรมโยคะภายใน
รีสอร์ท สามารถเช่ารถของรีสอร์ทในกรณีอยากออกไปที่อื่น อย่างไรก็ตามสามารถสรุปประเด็นความ
เพี ยงพอในเรื่องที่จอดรถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ดังนี้
ตารางที่ 4.17 แสดงการสรุปประเด็นความเพียงพอในเรื่องที่จอดรถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้า
ร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับที่ ความเพียงพอในเรื่องที่จอดรถ
1
เพียงพอ

2

ไม่เพียงพอ

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของรีสอร์ท
วัดร่าเปิง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดถ้าดอยโตน,
วัดอุโมงค์, จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท, เดอะภาวนา เชียงใหม่ รี
สอร์ท, อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท, เต๋า การ์เด้น รีสอร์ทสุขภาพ,
โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา
และมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท
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3. สถานที่สาหรับใช้ทากิจกรรม กล่าวได้ว่า จากการที่ผู้วิจัย ได้มีการสังเกตการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ในเรื่องสถานที่สาหรับใช้ทากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจะมีการ
กล่าวถึงเรื่องความเหมาะสมของสถานที่รูปแบบของวัดก่อน ตามด้วยสถานที่รูปแบบรีสอร์ท
สาหรับสถานที่ในการใช้ทากิจกรรมในส่วนของสถานที่รูปแบบวัด ทั้ง 5 แห่ง พบว่า มี 2 แห่ง
ที่มีสถานที่ทากิจกรรมที่ค่อนข้างจากัด ในการที่นักท่องเที่ยวจะใช้สถานที่ในการทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณอย่างการปฏิบั ติธรรม ได้แก่ วัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ส่วนวัดที่มี
สถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสมแก่การทากิจกรรม กล่าวคือ มีสถานที่ในการทากิจกรรมที่ค่อนข้างมาก
ในการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพื้นที่ในการทากิจกรรม ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดร่าเปิง และวัด
ถ้าดอยโตน โดยวัดที่มีสถานที่ทากิจกรรมมากที่สุดและมีความพร้อมมากที่สุด ได้แก่ วัดพระธาตุศรี
จอมทอง รองลงมาคือ วัดร่าเปิง และวัดถ้าดอยโตน
อย่างไรก็ตาม เริ่มจากในส่วนของวัดที่ค่อนข้างมีสถานที่จากัด อย่างวัดอุโมงค์กล่าวคือ จาก
การสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่ PR3 ได้ให้ความคิดเห็นว่า “สถานที่ฝึกการปฏิบัติธรรมมี 2
ห้อง โดยลักษณะเป็นห้องโถง แบ่งแยก ชาวต่างชาติ 1 ห้อง ชาวไทย 1 ห้อง โดยห้องปฏิบัติธรรมชาว
ไทย จะอยู่ชั้นล่างของอาคารจิตเกษม ซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวหรือโยคีหญิง ซึ่งการฝึกนั่งสมาธิ
ฟังธรรม เดินจงกลม สอบถามอารมณ์จะทาในห้องเดียวกัน สถานที่ พื้นที่เราจากัด เราต้องใช้สถานที่
ให้มีประโยชน์มากที่สุด”
ส่วนทางด้านวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวได้ว่า ในการเดินจงกลมหรือนั่งสมาธิ
มี 2 ที่เบื้องต้นที่ใช้สาหรับทากิจกรรม คือที่พระวิหารและชั้นบนของอาคารสานักงาน ซึ่งจะเป็นใน
ลักษณะห้องโถง
ทั้งนี้สามารถพิจารณาสถานที่ทากิจกรรมของวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
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

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณรูปแบบวัดที่มีสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสม เริ่มจาก
วัดพระธาตุศรีจอมที่มีจานวนสถานที่ใช้สาหรับในการทากิจกรรมการปฏิบัติธรรมมากที่สุ ด ได้แก่
สถานที่ในลักษณะของห้องโถง ซึ่งอยู่ในอาคารสัจธรรม พระวิหารขนาดใหญ่ ศาลาธรรม รวมถึงมี
สถานที่ ใช้ ส าหรั บ สอบถามอารมณ์ ม ากที่ สุ ด ในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ท าให้ ส ามารถสอบถามอารมณ์
นักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลได้ เนื่องจากมีหลายห้อง โดยมีห้องสอบถามอารมณ์ประมาณ 14 ห้อง
ส่วนวัดที่รองลงมาคือ วัดร่าเปิง กล่าวได้ว่ามีสถานที่ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่
ใกล้ เคีย งกับ วัด พระธาตุ ศรี จ อมทอง กล่ าว คื อ มี พ ระวิห ารขนาดใหญ่ ในการท ากิ จกรรม มีศ าลา
“ภาวนาวิรัช” ในการนั่งสมาธิ และมีห้องโถงสาหรับทากิจกรรม และมีห้องสอบถามอารมณ์ประมาณ
7 ห้อง สาหรับวัดถ้าดอยโตน อาจจะมีสถานที่สาหรับการทากิจกรรม น้อยกว่าสถานที่ทั้ง 2 เนื่องจาก
ไม่มีห้องสอบถามอารมณ์โดยเฉพาะ แต่ก็นับว่ามีสถานที่ที่เพียงพอแก่การที่นักท่องเที่ยวจะมาปฏิบัติ
ธรรม เนื่องจาก จุดเด่นของวัดดังกล่าว มีถ้า ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกลมได้
รวมถึงมีลานทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มที่กว้างขวาง เหมาะแก่การที่ นักท่องเที่ยวจะมานั่งสมาธิหรือเดินจง
กลม รวมถึงมีศาลาปฏิบัติธรรม ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกลมได้ อย่างไรก็
ตามสามารถแสดงรูปภาพของสถานที่ทากิจกรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดร่าเปิงและวัดถ้าดอย
โตนได้ดังภาพที่ 4.41-4.50
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ภาพที่ 4.41 วิหารสาหรับทากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ภาพที่ 4.42 ห้องโถงสาหรับทากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ภาพที่ 4.43 ศาลาสาหรับทากิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ภาพที่ 4.44 ศาลาใช้สาหรับสอบถามอารมณ์
ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง

ภาพที่ 4.45 ศาลา“ภาวนาวิรัช”ของวัดร่าเปิง

ภาพที่ 4.46 วิหารที่ใช้สาหรับการทากิจกรรม
ปฏิบัติธรรมของวัดร่าเปิง
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ภาพที่ 4.47 ห้องทากิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
วัดถ้าดอยโตน

ภาพที่ 4.48 สถานที่เดินจงกลมของวัดถ้าดอย
โตน

ภาพที่ 4.49 สถานที่เดินจงกลมของ
วัดถ้าดอยโตน

ภาพที่ 4.50 ถ้าที่ใช้สาหรับกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมของวัดถ้าดอยโตน

สาหรับสถานที่ในการใช้ทากิจกรรมในส่วนของสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ทั้ง 7 แห่ง อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในรีสอร์ทยังมีจานวนไม่มากนักใน
ปัจจุบัน ฉะนั้น การพิจารณาที่สถานที่ว่ามีความเหมาะสมในการทากิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม
การนั่ งสมาธิ โยคะ ไทเก็ กหรือ ไทชิห รือการท ากิจกรรมจิตวิญ ญาณอื่น ๆ เช่น เรกิ ผู้ วิจัยจึงไม่ ได้
พิจารณาว่าจะต้องมีจานวนสถานที่ที่ใช้ทากิจกรรมที่มาก เหมือนในวัด แต่พิจารณาถึงการมีสถานที่ที่
ใช้ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณโดยเฉพาะหรือไม่ และตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทิวทัศน์ ที่เอื้อต่อการ
ทากิจกรรมหรือไม่
อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า สามารถแบ่ งได้ เป็ น 2 ส่ ว น คื อ รี ส อร์ ท ที่ มี ส ถานที่ ท ากิ จ กรรมที่
เหมาะสมแก่การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ และรีสอร์ทที่มีสถานที่ทากิจกรรมที่ยั งไม่ค่อยเหมาะสม
หรือเอื้อแก่การทากิจ กรรมเชิงจิตวิญ ญาณ เริ่มจากรีส อร์ทที่ นับว่า มีส ถานที่เหมาะสมแก่การท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากที่สุด ได้แก่ เต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ และจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ซึ่งเต๋า
การ์เด้น มีห้องสาหรับการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากมาย เช่น ห้อง Dark room Retreat มีศาลา
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ใหญ่แปดเหลี่ยม 2 ศาลา ที่ภายในศาลาจะมีห้องโถงกว้าง บรรจุคนได้ประมาณหนึ่งร้อยคนในการทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ และมีศาลาแปดเหลี่ยม ซึ่งภายในศาลาจะมีบริเวณ ที่ใช้สาหรับทาไทเก็กหรือ
ทากิจกรรมวิญญาณอื่นๆได้ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ให้การปรึกษาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแสดง
ภาพสาหรับสถานที่ทากิจกรรมได้ดังภาพที่ 4.52-4.55 ทางด้านจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ในส่วนของโยคะจะ
มีลานในการทาโยคะ ส่วนของการปฏิบัติธรรม จะมีหอธรรม และในส่วนของการล้างพิษทางอารมณ์
จะมีพีระมิดคลื่นพลังบาบัด ซึ่งสามารถแสดงภาพสาหรับสถานที่ทากิจกรรมได้ดังภาพที4่ .53-4.57

ภาพที่ 4.51 ห้อง Darkroom Retreat
ของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ

ภาพที่ 4.52 ศาลาแปดเหลี่ยมที่ใช้ทากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ

ภาพที่ 4.53 ห้องโถงภายในศาลาแปด
เหลี่ยมของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ

ภาพที่ 4.54 ศาลาแปดเหลี่ยมที่ใช้ทากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ
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ภาพที่ 4.55 สถานที่ให้การปรึกษาทาง
การแพทย์ของเต๋า การ์เด้น รีสอร์ท สุขภาพ

ภาพที่ 4.56 ลานสาหรับการทาโยคะของจีรัง
เฮลธ์ รีสอร์ท

ภาพที่ 4.57 ห้องใช้สาหรับการปฏิบัติธรรม
ของ จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท

ภาพที่ 4.58 ห้องพีระมิดใช้สาหรับกิจกรรม
ล้างพิษทางอารมณ์ของ จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท

รองลงมาคือ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท จะมีศาลาขนาดใหญ่ที่เงียบสงบบนเนินเขาและ
แบบสตูดิโอในการทาโยคะและนั่งสมาธิ ดังภาพที่4.59 ซึ่งอย่างไรก็ตาม ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ที่สอนโยคะที่ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้ให้สัมภาษณ์รหัสที่NP9 ให้ความคิดเห็นว่า “ที่ครูสอน
โยคะที่เชียงใหม่ ศาลาทาโยคะที่นี่ดีที่สุดในเชียงใหม่ละ การจะสร้างศาลาบนที่สูงท่ามกลางธรรมชาติ
แบบนี้ ไม่ใช่ทาได้ง่าย เพราะที่ที่ดีในเชียงใหม่แบบนี้หาไม่ค่อยมีละ หากจะสร้าง”
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ภาพที่ 4.59 ศาลาที่ใช้ทาสมาธิและโยคะของเดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท
ถัดมาคือ โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งจะมีใต้ถุนของศาลาในการกิจกรรมโยคะท่ามกลางทุ่ง
ข้าวสี เขีย วขจี ดังภาพที่ 4.60 และตามด้วย มาลา ธารา อีโค รีส อร์ส ซึ่งจะมีล านพื้นที่ส าหรับทา
กิจกรรมโยคะท่ามกลางทุ่งหญ้า

ภาพที่ 4.60 ใต้ถุนของศาลาในการทากิจกรรมโยคะของโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
สาหรับรีสอร์ทที่ยังไม่มีสถานที่เหมาะสมในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ อนันตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ทและนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เริ่มจาก อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท จะไม่มีห้องทา
กิจ กรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณโดยเฉพาะ กล่ าวคื อ หากนักท่ องเที่ยวสนใจทาโยคะ จะใช้ห้ องเดีย วกั บ
กิจ กรรมอื่ น ๆ เช่น กิ จ กรรมออกก าลั งกาย ลั ก ษณะเหมือ นเป็ น ห้ อ งเหมาะแก่การออกกาลั งกาย
(fitness) มากกว่า ซึ่ งจะเต็ ม ไปด้ ว ยเครื่อ งออกก าลั งกาย ส่ ว นนฤตยะ รีส อร์ ท แอนด์ ส ปา ผู้ ให้
สัมภาษณ์รหัสที่ NP5 ให้ ความคิดเห็นว่า “สถานที่สาหรับทาโยคะคือห้องประชุมของโรงแรม” ซึ่ง
กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่นการทาโยคะ โดยมากจะต้องทาท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งนับว่า
มีส่วนช่วยให้ปฏิบัติได้ดี เพราะการปฏิบัติท่ามกลางธรรมชาติ จะทาให้เกิดความสดชื่น ได้บรรยากาศ
หรือความรู้สึกที่ดีกว่า
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4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ จ ะเป็ น การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ยวกับศั กยภาพของการพัฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ย วเชิงจิต
วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการหรื อผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 คน กลุ่มที่สองหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สานักพระพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน และกลุ่มที่
สาม กลุ่มนั กท่องเที่ย วที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณใน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 29 คน และมาจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ซึ่งสามารถสรุปผลทั้ง 4 วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์แรก ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) จานวนผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ทางานในลักษณะงานประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพบว่า ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทและ
วัดนับว่ายังไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในเรื่องดังกล่าวในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่มจากสถานที่
รูปแบบรีสอร์ท เนื่องจากรีสอร์ทส่วนใหญ่จะไม่มี ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะงาน
ประจ าภายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งผู้ น ากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณจะท างานในลั กษณะรับ จ้างอิส ระ
นอกจากนี้ในรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังมี ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณค่อนข้างน้อยประมาณ 1-2 คน ทาให้
หากผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก และนักท่องเที่ยวต้องการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ รีสอร์
ทต้องสู ญเสียโอกาสในการได้รายได้จากนักท่องเที่ยว ในขณะที่กิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณที่ได้จัดใน
สถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า แม้ทางวัดจะมี ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือพระวิปัสสนาจารย์ที่ให้
การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจาภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แต่ละวัดนับว่ามี ผู้นา
กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณที่ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ท าให้ ห ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเพิ่ ม ขึ้ น จะไม่ ส ามารถดู แ ล
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 2) ในเรื่องคุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่สามารถฝึกสอน
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนั้น นับว่ามีหลาย
กิจกรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง คุณสมบัติของกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมและ
สมาธิขั้นพื้นรวมถึงโยคะ เริ่มจากกิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรม กล่าวได้ว่า ทั้งในสถานที่ รูปแบบวัดและรี
สอร์ท ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอน กล่าวได้ว่าจะมีการผ่านการอบรมเป็นพระวิปัสสนา
จารย์มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานที่รีสอร์ทอย่าง จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ รีสอร์ท พบว่า หากเป็น ผู้นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผู้หญิงที่มาสอนในเชิงการปฏิบัติธรรม แม้จะไม่ได้ผ่านการเป็นพระวิปัสสนา
จารย์ แต่สามารถฝึกสอนได้เช่นกัน หากจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเชิงพระพุทธศาสนาหรือมี
ประสบการณ์ ในการสอนมาก่อน ส่ วนกิจกรรมสมาธิขั้นพื้นฐานและโยคะ พบว่า ในเดอะภาวนา
เชียงใหม่ รีสอร์ท ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอนจะผ่านการเล่าเรียนและมีประสบการณ์ใน
การทางานในเรื่องของโยคะและสมาธิขั้นพื้ นฐานมาก่อน และการนั่งสมาธิขั้นพื้นฐานจะเป็นแนวการ
นั่งสมาธิแบบฤษี ซึ่งผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนารูปแบบมาจาการเรียนที่อินเดีย ขณะที่การนั่ง
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สมาธิในสถานที่วัด จะเป็นแบบแนวพุทธศาสนา การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน อย่างไรก็ตามนอกจาก
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทางดังที่กล่าวข้างต้น สาหรับคุณสมบัติด้านทักษะภาษานับว่ามีความสาคัญ
เช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิง การปฏิบัติธรรมในสถานที่รูปแบบวัด ณ ปัจจุบัน ได้มี
ชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้าร่วมทากิจกรรม 3) สัญชาติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอน
ภายในแหล่งท่องเที่ย วพบว่า จากการสั มภาษณ์ 12 สถานที่ ส่วนใหญ่ นับว่าเป็น ชาวไทยที่ให้ การ
ฝึกสอน โดยทั้งนี้มี 7 สถานที่ ซึ่งผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเป็นชาวไทยทั้งหมด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส อง สิ่ ง ดึ งดู ด ใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ มี ก าร
สัมภาษณ์ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณและกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง โดย
ผู้ วิจั ย ได้ มี ก ารศึ ก ษาทั้ งหมด 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) สภาพแวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ยบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมด้า นความปลอดภัย 2) ความเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของแหล่ งท่องเที่ ยว 3) การ
นาเสนอการให้บริการ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่
4.18
ตารางที่ 4.18 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน
เรื่องสภาพแวดล้อม
สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
1. บรรยากาศที่
นักท่องเที่ยวประสงค์ใน
การเลือกมาทากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ

2. สถานที่ที่คุณมาทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
มีบรรยากาศที่มีความ
เหมาะสมหรือไม่

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP)
(n=15)

-

-

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR,
RS) (n=29)

ความเงียบสงบ (TR1, TR3, TR6, TR7, RS25, RS27, RS29) = 7 คน
ความเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7,
RS26) = 3 คน
มีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ (TR4, TR22,
RS26, RS27, RS29) = 5 คน
การมีพลังของสถานที่ (TR1, TR6, TR7) = 3 คน
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความจริงจัง (TR7) = 1 คน
การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน
(TR4) = 1 คน
อาหารการกินที่ดี อร่อย สะอาด (RS25, RS26,
RS29) = 3 คน
การมีสถานที่ในการทากิจกรรม (RS29) = 1 คน
เหมาะสม (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR9,
TR10, TR15, TR16, TR18, TR20, TR21, TR23,
RS24, RS25, RS26, RS27, RS28, RS29) = 20 คน

ผู้วิจัย
(สังเกต)
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP)
(n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR,
RS) (n=29)

สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
3. สถานที่แห่งนี้มี
บรรยากาศที่เหมาะสม
แก่การทากิจกรรมจิต
วิญญาณอย่างไร

4. การรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพื่อให้มี
บรรยากาศเหมาะแก่
การทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ

- ช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกช่วง
(PR5) = 1 คน
- ปลูกฝังให้ทุกคนดูแลต้นไม้
เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และ
ปลูกต้นไม้ ดูแลให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม (PR1) = 1
คน
- ในแต่ละปีจะมีช่วงฟื้นฟู
ธรรมชาติ เช่น ในช่วง low
Season (NP6, NP7, NP8,
NP9, NP10) = 5 คน
5. มาตรการรักษาความ - มีมาตรการในการห้ามส่ง
สงบเพื่อให้เอื้อแก่การ
เสียงดัง (PR1, PR2, PR3,
ทากิจกรรมเชิงจิต
PR4, PR5) = 5 คน
วิญญาณ
สภาพแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัย
6. สถานที่แห่งนี้มีความ
ปลอดภัยหรือไม่
7. มาตรการรักษาความ - ไม่ให้นักท่องเที่ยวทีอ่ ยู่
ปลอดภัย
ในช่วงการทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณภายในวัดออกไปข้าง
นอกวัด (PR1, PR2, PR3) =
3 คน
- ช่วงค่าจะมีการปิดประตูวัด
เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า
(PR2, PR3) = 2 คน

ผู้วิจัย
(สังเกต)

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

-

-

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

-
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP)
(n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR,
RS) (n=29)

ผู้วิจัย
(สังเกต)

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

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณรวมถึ ง การ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องสภาพแวดล้อมดังตารางที่ (4.18) กล่าวได้ว่า ในเรื่องบรรยากาศ ใน
การเลื อ กสถานที่ ในการมาท ากิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว บรรยากาศที่ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ในเรื่องความเงียบสงบ รองลงมาคือความเป็นธรรมชาติ ตาม
ด้วยการมีความเป็นส่วนตัว การมีพลังของสถานที่ อาหารกิ นดีอร่อยและสุดท้ายคือการมีสถานที่ทา
กิจกรรม, การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง และการที่สถานที่
นั้ น ให้ ค วามรู้ สึ ก เหมื อ นเป็ น บ้ านของตน ซึ่ งอย่ างไรก็ ต ามจาก 2 ประเด็ น แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความสาคัญคือความเงียบสงบ และการมีความเป็ นธรรมชาติ ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้มีการ
ให้ความสาคัญในเรื่องการดูแลต้นไม้ รวมถึงในสถานที่รีสอร์ทได้มีช่วงเวลาในการฟื้นฟูธรรมชาติ อีก
ทั้งในส่วนของสถานที่ รูปแบบวัด ได้มีมาตรการในการรักษาความเงียบ จึงทาให้จากการสังเกตของ
ผู้วิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ ง 12 แห่งสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวในเรื่องบรรยากาศที่ต้องการ
ได้ รวมถึงเมื่อได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวต่างมีความคิดเห็ นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวได้เลือกมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่ามีบรรยากาศที่เหมาะสมกับความต้องการ
ส่วนในเรื่องสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า หากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้
จัดขึ้นในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ขณะที่หาก
จัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่าวัดส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ทางวัด
จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการปิดประตูวัดในช่วงตอนกลางคืนและห้ามนักท่องเที่ยว
ออกไปข้างออก แต่ อย่ างไรก็ตามแม้วัด จะไม่ ได้มี ยามรักษาความปลอดภั ย นัก ท่ องเที่ ยวที่ มาท า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด ไม่ได้วิตกเรื่องความปลอดภัยและมองว่าวัดยังคงเป็น
สถานที่ ป ลอดภั ย เนื่ อ งจากวัด เป็ น สถานที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ จึ งไม่ น่ ามี โจรมาท าอัน ตราย ฉะนั้ น ในเรื่อ ง
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สภาพแวดล้ อ มจึ งนั บ ว่ า แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 12แห่ งมี ศั ก ยภาพ ซึ่ งสามารถต่ อ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวได้
ตารางที่ 4.19 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวในเรื่องความเป็นที่รู้จักและ
ความมีชื่อเสียง
สิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณ
ความเป็นที่รู้จัก
และความมี
ชื่อเสียง
1.ชื่อเสียงหรือการ
ได้รับรางวัล
เกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของ
แหล่งท่องเที่ยว

2.จานวน
นักท่องเที่ยวในแต่
ละปีที่เดินทางมา
ทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
3.การรับรู้ชื่อเสียง
ของสถานที่ที่คุณมา
ทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ

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

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)

- เป็นสานักปฏิบัตธิ รรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1 ซึ่ง
เป็นศูนย์ฝึกวิปัสสนาจารย์ประจาภาคเหนือและได้รับ
รางวัลในการเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดดีเด่นใน
ปี พ.ศ. 2552 (PR1) = 1 คน
- เป็นสานักปฏิบัตธิ รรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2
และได้รับรางวัลในการเป็นสานักปฏิบัตธิ รรมประจา
จังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ในปี พ.ศ.
2553 (PR2) = 1 คน
- เจ้าของรีสอร์ท นับว่ามีชื่อเสียงในอเมริกาและได้รับ
รางวัลซี่กงประจาปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่า
เป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย (NP9) = 1 คน
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
-

-

-

- วัดถ้าดอยโตน เป็นวัดทีป่ ฏิบัติจริง มี
กฎระเบียบเข้มงวด (TR1) = 1 คน
- วัดถ้าดอยโตน เพื่อนเล่าให้ฟังว่า พระอาจารย์
นาวีสอนเก่ง เข้าใจง่าย (TR7) ) = 1 คน
- ชื่อเสียงของหลวงปู่ทอง (TR10, TR12) ) = 2
คน
- วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดที่มีมาตรฐานใน
เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน (TR10, TR12) = 2 คน
- เพื่อนแนะนาว่า วัดร่าเปิงอาจารย์สอนดี
อาจารย์ส่วนใหญ่จบวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก โท
(TR20) = 1 คน

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ตวิ ญ ญาณรวมถึ ง การ
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สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่อ งความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียงดังตารางที่ (4.19) กล่าวได้ว่า ใน
ประเทศไทยการจั ดกิจ กรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณในสถานที่ รูป แบบวัดจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่า
เนื่ องจากรีส อร์ทในประเทศไทยยังไม่มีรีสอร์ทที่ทาด้านกิจกรรมเชิง จิตวิญ ญาณโดยเฉพาะ ฉะนั้น
ข้อมูลในเรื่องจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจึงไม่มี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการ
พิจารณาจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมในสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งพบว่า วัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวใน
ปีพ.ศ. 2560 มากที่สุด ได้แก่วัดร่าเปิ ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
จานวน 11,706 คน ตามด้วยวัดพระธาตุศรีจอมทอง 4,000 คน วัดอุโมงค์ 3,000 คน ส่วนวัดอุโมงค์
และวัดถ้าดอยโตนนับว่ายังคงมีจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่น้อย
อยู่ เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสถานที่ โดยมีนักท่องเที่ยวจานวน724 คน และ396 คน ตามลาดับ ส่วนใน
เรื่องของชื่อเสียงหรือการได้รับรางวัล พบว่า ส่วนใหญ่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดในสถานที่ รูปแบบ
วัดจะมีชื่อเสียงมากกว่า โดยเฉพาะวัดพระธาตุศรีจอมทอง นับเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
เชียงใหม่แห่งที่ 1 และได้รับรางวัลในการเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดดีเด่นในปี พ.ศ. 2552
อีกทั้งนับว่านักท่องเที่ยวได้รู้จักชื่อเสียงของหลวงปู่ทองรวมถึงรู้จักถึงการเป็นวัดที่มาตรฐานในเรื่อง
วิปัสสนากรรมฐาน ส่วนวัดร่าเปิง นอกจากจะเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2
และเคยได้ รั บ รางวั ล ในการเป็ น ส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ าจั ง หวั ด ดี เด่ น ในปี พ .ศ. 2552 นั บ ว่ า
นักท่องเที่ยวได้รู้จักชื่อเสียงของการที่ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณส่วนใหญ่จบวุฒิปริญญาที่สูง จบเอก
โท และวัดถ้าดอยโตน นักท่องเที่ยวนับว่ารู้จักชื่อเสียงของการที่พระอาจารย์นาวีสอนเก่ง เข้าใจง่าย
และเป็ น วัดที่ป ฏิบั ติจ ริง มีกฎระเบียบที่เข้มงวด ขณะที่ในสถานที่ รูปแบบรีส อร์ท จาก 7 สถานที่
พบว่า มีเพียงสถานที่เดียวเท่านั้น ที่พอจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ เต๋า การ์
เด้น รีสอร์ท สุขภาพ ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทได้รับรางวัลซี่กงประจาปีประมาณ ปี 2559 ที่เมืองโตรอนโต
อเมริกาเหนือและกิจกรรมเต้าหยิน รีสอร์ทแห่งนี้นับว่าเป็นดั้งเดิม (original) ในประเทศไทย ฉะนั้นใน
ประเด็นชื่อเสียง จึงกล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเชิง จิตวิญญาณโดยเฉพาะสถานที่รูปแบบรี
สอร์ทยังไม่มีศักยภาพ เนื่องจาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเป็น
รูปธรรมและส่วนหนึ่งเป็นเพราะการไม่มี ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะประจาของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่มาสอนส่วนใหญ่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ตารางที่ 4.20 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวในเรื่องการนาเสนอการ
ให้บริการ
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
การนาเสนอการให้บริการ
ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชิงจิต
วิญญาณ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)

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

-
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)
การนั่งสมาธิเบื้องต้น (NP7) = 1 คน
การทาเนสัชชิก (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
กิจกรรมการสร้างความสมดุลให้แก่
จักรา (Chakra Balancing) (NP11)
= 1 คน
กิจกรรมการบาบัดด้วยสีและแสง
(Color and Light Therapy)
(NP11) = 1 คน
ให้การปรึกษาทางการแพทย์ (NP11)
= 1 คน
การบาบัดในห้องมืด (dark room
therapy) (NP9) = 1 คน

การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
2. ลักษณะการนาเสนอคอร์สในส่วน
สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจากทาง
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบ วัดเปิดให้บริการกิจกรรมเชิงจิต
วัด)
วิญญาณอยู่ตลอด หากนักท่องเที่ยว
สะดวกวันไหน สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ (PR1, PR3, PR4, PR5) =
4 คน
ไม่สามารถจัดคอร์สเองได้ เนื่องจาก
ต้องมาตามวันที่ทางวัดกาหนดเท่านั้น
เนื่องจากวัดไม่ได้เปิดให้บริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอยู่ตลอด(PR2)
= 1 คน
3. ขั้นต่าของการทากิจกรรมเชิงจิต
10 วัน = 1 คน
วิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด สาหรับ 7 วัน = 1 คน
นักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเป็นครั้ง 4 วัน = 1 คน
แรก
3 วัน = 1 คน
4. ลักษณะการนาเสนอคอร์สในส่วน
มีการนาเสนอทั้งในลักษณะแบบคอร์ส
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (รูปแบบรี และไม่เป็นคอร์ส (NP6, NP7, NP8,
สอร์ท)
NP9) = 4 คน
มีการนาเสนอเฉพาะแบบที่ไม่เป็น

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)

-

-

-
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5.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
นาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (สอบถามเฉพาะนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการเปิด
ให้บริการทุกวันในเชิงปฏิบัติธรรม)

ราคา
6. ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

7.ความเหมาะสมของราคาในการ
นาเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเทีย่ ว
ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
8. แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)
คอร์สเท่านั้น(NP10,NP11, NP12) =
3คน
-

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการทากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ (PR1, PR2, PR4,
PR5) = 4 คน
มีทั้งในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ (NP6) = 1 คน
เสียค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ (PR3, NP7, NP8, NP9,
NP10, NP11, NP12) = 7 คน
-

-

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)

- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม
เพราะจริงๆอยากให้ยาวกว่านี้ แต่สาหรับ
คนทางานประจาจะลางานไม่ค่อยได้ (TR1) = 1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม
เพราะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาทากิจกรรม
แล้ว มาครั้งที่สอง ไม่ต้องอยู่ครบ 7 วัน ได้
(TR2) =1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม แต่
ว่าเจ็ดวันอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย แล้ววัน
สุดท้ายวันกลับอยากให้จบประมาณช่วงบ่าย
(TR6) =1
- วัดถ้าดอยโตนคอร์ส 7 วัน คิดว่าเหมาะสม
คิดว่าเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไป (TR3) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่า
เหมาะสม แต่จริงๆอยากให้เพิ่มเป็น5 วัน แต่ถ้า
ยาวก็ลางานไม่ได้ (RS4=27) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน 3 คืน คิดว่า
เหมาะสม ถ้าจัดยาวไปเกรงใจรีสอร์ทต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ ย (RS28) = 1
- จีรัง รีสอร์ท คอร์ส 4 วัน เหมาะสม คิดว่า
พอดี (RS24) = 1

-

1) หลบหนีจากชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเผชิญความทุกข์ ในเรื่อง
- เผชิญจิตใจที่คับแคบและหยาบของคนในสมัย
ปัจจุบัน (TR2, TR7, TR22) = 3
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเทีย่ วได้
เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
9. ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง ตนเองหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)
- เผชิญการแข่งขันและเครียด เช่น เรื่องงาน
(TR10, TR14, TR16,TR22) = 4
- อาชีพการต้องทางานอยูโ่ รงพยาบาลซึ่งต้อง
พบเห็นความสูญเสีย (TR10) = 1
- เผชิญความทุกข์ จากปัญหาครอบครัว (RS27)
- เผชิญความทุกข์ แต่ไม่ได้มีการระบุสาเหตุ
(TR13, TR15, TR23) = 3
ต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย (TR5) = 1
2) บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของ
ตนเอง (TR6, TR20) = 2
3) ต้องการพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงตนเองให้
เป็นไปในทิศทางทีด่ ีขึ้น
- เปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น
(TR2, TR8, TR21) = 3
- ลดความกลัว (TR1) = 1
4) เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
(TR7, TR18, TR20) = 3
5) ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (TR3, TR12,
RS24, RS26) = 4
6) ต้องการสะสมบุญ (TR10, TR11, TR19,
RS26, RS27) = 5

1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง
- สังเกตลมหายใจ (TR7,TR9) = 2
- รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึก
(TR7,TR9,TR10,
RS27 ) = 4
2) ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กบั สภาวะปัจจุบนั (TR4,
TR9, TR21) = 3
3) มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น
- มีสติ (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) รู้หลักในการปฏิบตั ิธรรม (TR2,TR3,TR9,
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่ วเชิง
จิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
(TR, RS) (n=29)
RS24) = 4

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณรวมถึ ง การ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องการนาเสนอการให้บริการดังตารางที่ (4.20) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น
ได้แก่ 1) ความหลากหลายของกิจ กรรมเชิงจิตวิญญาณ 2) การนาเสนอคอร์ส ของกิจกรรมเชิงจิต
วิญ ญาณ 3) ราคา 4) แรงจู งใจที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจมาเข้าร่ ว มกิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ
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, โยคะหั ต ถะ,โยคะบอลและโยคะแบบไทย หมวดหมู่ ที่ ส อง หมวดหมู่ ก ารท าสมาธิ
ประกอบด้วย การนั่งสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติธรรม เนสัชชิก หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์
หมวดหมู่ที่สี่ การให้คาปรึกษาทางด้านการแพทย์ หมวดหมู่ห้า การบาบัดด้วยพลังงานและหมวดหมู่ที่
หก การบาบัดในห้องมืด แต่หากพิจารณาแต่ละสถานที่พบว่า ยังไม่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนัก ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม สถานที่รูปแบบวัดส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื่ องจากมีข้อจากัด ที่ไม่
สามารถมีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลายได้ 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) การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิง
จิตวิญ ญาณในสถานที่รูป แบบวัด จะมีเพียงกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในเชิงปฏิบัติธรรมเท่ านั้น ซึ่ง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจะต้องมีการทากิจกรรมดังกล่าวอย่างต่า 3 วัน
ซึ่งต้องมีการนอนพักค้างคืน ฉะนั้นในสถานที่รูปแบบวัดจึงจะมีการนาเสนอในลักษณะคอร์สเท่านั้น
โดยทั้งนี้ เนื่ องจากวัดส่วนใหญ่เปิ ดให้ บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทุกวัน ยกเว้นวัดถ้าดอยโตน
นักท่องเที่ยวจึงสามารถกาหนดคอร์สได้เองในการเลือกวันและระยะเวลาที่ประสงค์ในการทากิจกรรม
แต่อย่างไรก็ตาม แม้วัดถ้าดอยโตน จะไม่สามารถเลือกคอร์สได้เอง เนื่องจากในแต่ละเดือนทางวัดจะมี
การกาหนดช่วงวันในการเข้าร่วมกิจกรรม และส่วนใหญ่จะกาหนดระยะเวลาให้ฝึกสูงสุดได้ 7 วัน แต่
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างมีความคิดเห็นว่า แม้จะอยากให้ทางวัดกาหนดวันมากกว่า 7 วัน
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แต่ก็กลัวว่าจะลางานได้ยาก ฉะนั้น การกาหนด 7 วัน นักท่องเที่ยวต่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในการ
นาเสนอคอร์สดังกล่าว ซึ่งในกรณีของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่สามารถกาหนด
คอร์ ส ได้ เองในสถานที่ รู ป แบบรี ส อร์ท อย่ าง จีรั ง เฮลธ์ รีส อร์ท ซึ่ งมี ก ารจั ด คอร์ส ละ 4 วัน 3 คื น
นักท่องเที่ยวต่างให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้วเช่นกันในการกาหนดระยะฝึกดังกล่าว เนื่องจากหาก
จัดระยะเวลามากกว่านี้กลัวว่าจะลางานได้อยาก ทั้งนี้จากการกล่าวข้างต้นว่าสถานที่รูปแบบวัดมีเพียง
การนาเสนอคอร์สเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทนับว่ามีการนาเสนอในลักษณะแบบไม่เป็น
คอร์ส กล่าวคือ เป็นการทากิจกรรมเพียงช่วงสั้นๆ เช่น การทาโยคะ 1 ชั่วโมงและการนาเสนอแบบ
เป็นคอร์ส แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการนาเสนอแบบคอร์ส นับว่า รีสอร์ทส่วนใหญ่แทบจะไม่มี
การนาเสนอคอร์สในลักษณะการนากิจกรรมเชิ งจิตวิญญาณที่หลากหลายมาจัดเป็นคอร์ส และบาง
รีสอร์ทไม่ได้มีการนาเสนอคอร์ส ฉะนั้นในประเด็นการนาเสนอคอร์ส กล่าวได้ว่า หากเป็นสถานที่
รูป แบบวัด นั บ ว่า ภาพรวมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่ามีศักยภาพ เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
สามารถจัดคอร์สได้เอง เนื่องจาก หากเป็ นวัดในจังหวัดอื่นๆซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะ
ไม่ได้มีการเปิดให้บริการทุกวัน แต่ทั้งนี้หากเป็นสถานที่รีสอร์ท การนาเสนอคอร์สในภาพรวมนับว่ายัง
ไม่มีศักยภาพ เนื่องจากขาดการนาเสนอคอร์สที่มีการรวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย
3) ราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ นับว่าแบ่งได้หลาย
หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งหากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่
รูปแบบวัดและรีสอร์ทส่วนใหญ่จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นกิจกรรมอื่นๆ เช่น โยคะ ไทชิหรือ
ไทเก็กซึง่ จัดอยู่ในสถานที่รีสอร์ทจะมีการคิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่า ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่ง
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงไม่สามารถประเมินความเหมาะสมใน
การนาเสนอราคาของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากนักท่องเที่ยวได้
4) แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เหตุที่ผู้วิจัยได้
ศึก ษาในครั้ งนี้ เนื่ องจาก ผู้ วิจั ย ต้อ งการทราบแรงจู งใจของนั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มนี้ เพื่ อ ที่ ในอนาคต
ข้างหน้า ผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะได้นาไปพิจารณา ทาความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เพื่อพัฒนากิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งพบว่า
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิ ญญาณมีทั้งหมด 6 แรงจูงใจ โดยแรงจูงใจที่
ทาให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมมากที่สุดอันดับแรก คือ ต้องการหลบหนีจากชีวิตประจาวัน ซึ่งแบ่งเป็น
2 สาเหตุ คือความทุกข์ในเรื่องต่างๆ และต้องการออกจากโซเชียลมิเดีย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาจากสาเหตุแรก ส่วนแรงจูงใจที่สองได้แก่ ต้องการสะสมบุญ และแรงจูงใจอันดับ
สามซึ่งเท่ากันคือ การต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาในชีวิตประจาวันและ
ต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น หรือ
ลดความกลัวกับเรื่องที่เผชิญอยู่ในชีวิตประจาวัน ขณะที่แรงจูงใจอันดับสี่ ได้แก่ เผชิญกับการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักและแรงจูงใจสุดท้ายคือ มีแรงจูงใจในการอยากบรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกาย
ของตนเอง
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5) ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
นับว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ต่างได้รับประสบการณ์ที่
ดีและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถแบ่งเป็น 5 เรื่อง โดยเรื่องที่
นั กท่ องเที่ ย วต่างลงความคิ ดเห็ น ว่าได้ รับ ประสบการณ์ มากที่ สุ ด ได้ แก่ มี มุม มองเชิงบวกมากขึ้ น
รองลงมาคือ มีสติและรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น ถัดมาคือรู้เท่าทันสถาวะตนเอง, ใจเย็นขึ้น, รู้หลักในการ
ปฏิบัติธรรมและสุดท้ายคือไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่กับสภาวะปัจจุบัน
ตารางที่ 4.21 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
1. การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP)
(n=15)

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

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ(TR, RS)
(n=29)

ผู้วิจัย (สังเกต)

สถานที่รูปแบบวัด
-ส่วนใหญ่สถานทีว่ ัดจะมีโปรแกรม
เกี่ยวกับการปฏิบัตธิ รรมเตรียมไว้
แจกนักท่องเที่ยวที่ต้องการและมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดตามผนัง
หรือบอร์ด ยกเว้นวัดถ้าดอยโตน
-มีการบอกรายละเอียดกิจกรรมผ่าน
ทางเว็ปไซด์ที่ขดั เจน ยกเว้นวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ
สถานที่รูปแบบรีสอร์ท
พบว่าเว็ปไซด์ยังให้ข้อมูลไม่มี
ชัดเจน
-ไม่แจ้งราคาของกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ได้แก่ รีสอร์ทจีรัง, เดอะ
ภาวนา, อนันตรา, โฟร์ซีซั่น, เต๋าการ์
เด้น รีสอร์ท
-ไม่แจ้งรายละเอียดของกิจกรรมที่
ต้องทาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รีสอร์ท
จีรัง, เดอะภาวนา, อนันตรา, โฟร์ซี
ซั่น,นฤตยะ รีสอร์ท, มาลา ธารา อีโค
-ไม่ได้นาเสนอโปรแกรมที่มีอยู่ลา่ สุด
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีแล้ว ได้แก่
เดอะภาวนา นฤตยะ รีสอร์ท มาลา
ธารา อีโค
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สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ

2. คุณรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวจากช่องทาง
ไหน

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
ให้บริการในแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงจิตวิญญาณ (PR, NP)
(n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ(TR, RS)
(n=29)
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) เว็ปไซด์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว(TR17) = 1

ผู้วิจัย (สังเกต)

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณรวมถึ ง การ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังตารางที่ (4.21) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยว เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รับรู้ข่าวสารจากการ
บอกปากต่อปาก จากเพื่อน จากครอบครัว จากญาติและจากแฟน แม้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใน
สถานที่รูปแบบวัด จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางช่องทางเว็ปไซด์เป็นหลักรวมถึงเฟซบุ๊กของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้รายละเอียดข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมของทางวัด
นับว่ามีศักยภาพ เนื่องจากมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นที่ให้ข้อมูลครบถ้วน รวมถึงมีการ
บอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดี อันทาให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วมีการแนะนายังบุคคลอื่น
ขณะที่ในส่วนของสถานที่รูปแบบรีสอร์ท แม้บางรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ในเชิงปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยวจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จากการบอกปากต่อปากในทางที่
ดี แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มายังคงน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่รูปแบบวัด รวมถึงการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านเว็ปไซด์ของรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังคงไม่ละเอียดและไม่มีความชัดเจน
เช่น ในเรื่องของราคา รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องทาเมื่ อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากนักท่องเที่ยว
ต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจนต้องโทรสอบถาม นอกจากนี้หลายรีสอร์ท เช่น เดอะภาวนา รีสอร์ท ,
นฤตยะ รี ส อร์ ท , มาลา ธารา อี โค มีการนาเสนอโปรแกรมที่ ไม่ตรงกับความเป็ นจริง ณ ปั จจุบั น
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีโปรแกรมที่นาเสนอดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสาเหตุหนึ่ง เพราะผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่เคยสอนได้ลาออก ฉะนั้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทางแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบ
วัด นั บ ว่ ามี ศั ก ยภาพ ขณะที่ ในส่ ว นของรีส อร์ ท ณ ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ศั ก ยภาพ แต่ ห ากทางสถานที่
รีส อร์ทสามารถให้ รายละเอียดข้อมูลที่มีค วามชัดเจนมากขึ้นและตรงกับความเป็นจริงได้ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น คือ รวมถึงเฟซบุ๊กและเว็ปไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางที่
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ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะสามารถทาให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่รีสอร์ทมีศักยภาพขึ้น และมี
นักท่องเที่ยวมามากขึน้
วัตถุประสงค์ที่สาม สิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้วิจัยได้มี
การสัมภาษณ์ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณและกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีก ารสังเกตการณ์ด้วยตนเอง
โดยผู้วิจัยได้มีการศึกษาทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ห้องพัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม 3) โรงอาหาร
หรื อห้ องรั บ ประทานอาหาร 4) ศูน ย์บ ริก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 5) ที่ จอดรถ 6) สถานที่ ใช้ท ากิจ กรรม
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่4.22
ตารางที่ 4.22 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการสังเกตของผู้วิจัยใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอานวยความ
สะดวก

ห้องพัก
1. จานวนห้องพักใน
การรองรับ
นักท่องเที่ยว

2. สิ่งอานวยความ
สะดวกในห้องพัก

3. ความเพียงพอของ
ห้องพักในการรองรับ
นักท่องเที่ยว
4. ความพึงพอใจใน
เรื่องที่พัก

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29)

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
ชุดเครื่องนอน ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้า ห่ม 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
ไม่ค่อยเพียงพอ (PR3, PR4, PR5) = 3 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีความ
พร้อม ดีเกินคาด (TR2, TR4,
TR9) = 3 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พกั นอน

ผู้วิจัย (สังเกต)
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

5. การวางแผนในการ
สร้างอาคารที่พัก
เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

อยากสร้าง แต่สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง
ที่จากัด (PR1) = 1 คน
ไม่สามารถขยายได้ เพราะสถานที่
จากัดในการสร้างอาคาร อยู่ในเขต
อนุรักษ์ต้นไม้ (PR3) = 1 คน
หากมีงบประมาณ อาจมีการขยาย
เพิ่ม (PR4) = 1 คน
มีแนวโน้มจะขยาย แต่ระยะหลังเริ่ม
ขยายยาก เพราะประสบปัญหาเรื่อง
ที่ดิน มีคนจับจอง (PR5) = 1 คน

อาหารและเครื่องดื่ม
6. ลักษณะอาหารที่
จัดเตรียมไว้สาหรับ
นักท่องเที่ยว

ทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหารทัว่ ไป
(PR1, PR3, PR5) = 3 คน
อาหารมังสวิรัติเท่านั้น (PR2, PR4,
NP6) = 3 คน
อาหารเพื่อสุขภาพ (NP9) = 1 คน
อาหารเจ (NP12) = 1 คน

7. ลักษณะอาหารที่
นักท่องเที่ยวประสงค์
ต้องการรับประทาน

8. ความเพียงพอของ
การบริการน้าดื่ม

เพียงพอ มีตู้กดน้าดื่มให้บริการฟรี
(PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, NP6)
= 6 คน
มีน้าดื่มเป็นขวดแจก (PR2, NP6) =
1 คน

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29)
แยกเป็นห้องเดี่ยว และนับว่ามี
ความเป็นส่วนตัว (TR1, TR7,
TR9) = 3 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก ที่พกั
สะดวกดี มีห้องน้าในตัว
(TR25) = 1 คน
พึงพอใจในเรื่องที่พัก มีฟกู นอน
ให้ ที่พักดี มีแอร์ (RS27,
RS28) = 2 คน
-

-

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

ผู้วิจัย (สังเกต)

180
สิ่งอานวยความ
สะดวก

โรงอาหารหรือห้อง
รับประทานอาหาร
9. จานวนโรงอาหาร
หรือห้องอาหาร (ใน
ส่วนของวัด)
10. การแบ่งแยกเพศ
ของนักท่องเที่ยวใน
การรับประทานอาหาร

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

2 โรง (PR2) = 1 คน
1 โรง (PR1, PR5,) = 2 คน
1 ห้อง (PR3, PR4) = 2 คน
มีการแบ่งแยกโรงอาหารระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิง (PR2) = 1 คน
ไม่มีการแบ่งแยก (PR1, PR3, PR4,
PR5, NP1) = 5 คน
11. ความเพียงพอของ จานวนหรือขนาดโรง
อาหารหรือห้องอาหาร
ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (ในส่วน
ของวัด)
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว
12. การแบ่งแยก
มีการแบ่งแยกเพศชายและหญิง
ศูนย์บริการระหว่าง
(PR1, PR5) = 2 คน
เพศชายและหญิง (ใน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ (PR2, PR3,
ส่วนของวัด)
PR4) = 3 คน
13. วันและเวลาที่
ทุกวัน (PR1, PR3, PR4, PR5) = 4
ศูนย์บริการเปิด
คน
ให้บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการเฉพาะช่วงที่ทางวัดได้มี
ที่สนใจกิจกรรมเชิงจิต การเปิดคอร์ส (PR2) = 1 คน
วิญญาณ
14. ความพร้อมของ
ศูนย์บริการ สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ
กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29)

ผู้วิจัย (สังเกต)

-

-

สถานที่วัดส่วนใหญ่นบั ว่ามี
ห้องอาหารและโรงอาหารที่
เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว ยกเว้นวัดอุโมงค์
ซึ่งไม่มีพื้นที่ใช้สาหรับ
รับประทานอาหารโดยเฉพาะ

-สถานที่วัด โดยรวมวัดส่วน
ใหญ่นับว่ามีความพร้อมใน
การให้บริการ เนื่องจากเปิด
ทุกวัน ยกเว้นวัดถ้าดอยโตน
และมีผู้ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ประจาอยู่ศูนย์บริการ
-สถานที่รีสอร์ท นับว่าไม่มี
ความพร้อม เนื่องจากไม่ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณอย่างละเอียดประจา
อยู่ศูนย์บริการ หากอยาก
ทราบข้อมูลต้องโทรสอบถาม
ข้อมูลกับฝ่ายขายหรือฝ่าย
การตลาด หรือรอคาตอบจาก
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ
(PR, NP) (n=15)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิต
วิญญาณ(TR, RS) (n=29)

ผู้วิจัย (สังเกต)

ทางรีสอร์ทอีกที ซึ่งทาง
รีสอร์ทอาจมีการโทรติดต่อ
กลับ
ที่จอดรถ
15. ความเพียงพอของ ที่จอดรถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว

สถานที่ใช้ทากิจกรรม
16. ความเหมาะสม
ของสถานที่ในการทา
กิจกรรม
เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ ว
17. ความคิดเห็นใน
เรื่องเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่รูปแบบวัดและ
รีสอร์ทจานวน 12 สถานที่
พบว่า สถานทีโ่ ดยรวมนับว่ามี
ที่จอดรถที่เพียงพอ มีเพียง 3
สถานที่เท่านั้นที่มีที่จอดรถไม่
เพียงพอ

-

สถานที่รูปแบบวัดและ
รีสอร์ทส่วนใหญ่นับว่ามีความ
เหมาะสม โดยมีเพียง 4
สถานที่ ซึ่งยังไม่เหมาะสม
มีป้ายบอกทางชัดเจน (TR1,
RS24) = 2 คน
การเดินทางไม่ได้ยากลาบาก,
ไม่อันตราย, สภาพถนนดี
(TR1, TR5, TR8, RS27) = 4
คน
การเดินทางนับว่าสะดวก
(TR12, TR15) = 2 คน

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณรวมถึ ง การ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกดังตารางที่ (4.22) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น
1) ห้ อ งพั ก 2) อาหารและเครื่ อ งดื่ ม 3) โรงอาหารหรื อ ห้ อ งรั บ ประทานอาหาร 4) ศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม 7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สามารถ
กล่าวสรุปได้ดังนี้
1) ห้องพัก กล่าวได้ว่าในเรื่องศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้วิจัยสามารถ
พิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจาก สถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง
รีสอร์ทเพื่อมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานที่วัด ในเรื่อง
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ของห้องพัก แม้จะมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ชุดเครื่องนอนให้แก่นักท่องเที่ยว มีพัดลมและ
ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะห้องพักเดี่ยว ซึ่งเอื้อต่อการทากิจกรรมในการมีพื้นที่ส่วนตัว และ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างลงเห็นความเห็นว่าพึงพอใจกับที่พักในการที่ ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ แต่ ณ
ปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาของทางวัดส่วนใหญ่ กล่าวคือห้องพักไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและทางวัดประสงค์ในการขยายที่พักเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้วัดส่วนใหญ่ล้วนเผชิญกับ
ข้อจากัดบางอย่าง เช่น พื้นที่บริเวณรอบข้ างของวัด มีคนจับจ้องพื้นที่ไปหมด ทาให้ไม่สามารถขยาย
เพิ่มเติมได้ ฉะนั้นในเรื่องห้องพักถือว่ายังไม่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
2) อาหารและเครื่องดื่ม กล่าวได้ว่า ทางสถานที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ นับว่าได้
มีการจั ดเตรี ย มอาหารที่ เหมาะสมแก่ความต้องการของนั กท่ องเที่ ยวที่ มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิ ต
วิญญาณ ในการจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารมังสวิรัติ และสาหรับน้าดื่ม ทางสถานที่มี
การจัดเตรียมให้นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอเนื่องจากจะมีการบริการตู้กดน้าดื่มฟรีรวมถึงบางสถานที่มี
น้าดื่มเป็นขวดแจก จึงนับว่าในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ณ ปัจจุบันทางสถานที่มีศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิง
ปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด ในเรื่องของโรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหารนับว่าสาคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนอนพักในสถานที่ ในขณะที่
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบางกิจกรรมอาจจะไม่จาเป็น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
กิจกรรมเพียง 1 ชั่วโมงและมีการเดินทางออกจากรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตามจากการสังเกตวัดทั้ง 5
แห่งพบว่า มีอยู่2แห่งที่ยังมีห้องรับประทานอาหารที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมได้ แก่ วัดอุโมงค์ เนื่องจาก
ห้องอาหารใช้ร่วมกับ ห้องทากิจกรรมอื่นๆ ส่ วนอีกวัดได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิห าร ซึ่ง
ห้องอาหารค่อนข้างจากัดในเรื่องของพื้นที่ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 30 คน
4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า หากเป็นในสถานที่วัด ส่วนใหญ่นับว่ามีความพร้อม
เนื่องจากจะมีพระหรือแม่ชี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจาอยู่ที่ศูนย์บริการ ขณะที่
หากเป็นทางด้านรีสอร์ท เหตุที่ไม่มีความพร้อมเนื่องจาก บางรีสอร์ทแม้จะมีศูนย์บริการ แต่พนักงานที่
ประจาอยู่หน้าเคาน์เตอร์ อยู่ในตาแหน่ง Reception หรือ Operation ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ไม่ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างละเอียด ฉะนั้นบางรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต้องโทรสอบถาม
ข้อมู ล กับ ฝ่ ายขายหรื อฝ่ ายการตลาด หรือบางรีส อร์ท พนั กงาน Reception จะมี การโทรหาผู้ น า
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ณ ขณะนั้น ส่วนบางรีสอร์ทที่ไม่มีศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อ
สอบถามผ่านอีเมลเท่านั้น
5) ที่ จ อดรถ กล่ า วได้ ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณทั้ ง ในสถานที่ รู ป แบบวั ด และ
รีสอร์ทจานวน 12 สถานที่พบว่า สถานที่โดยรวมนับว่ามีที่จอดรถที่เพียงพอ มีเพียง 3 สถานที่เท่านั้น
ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นฤตยะรีสอร์ท แอนด์สปาและมาลา ธารา อีโค รีสอร์ท ที่มีที่
จอดรถไม่เพียงพอ
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6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณทั้งในสถานที่รูปแบบวัด
และรีสอร์ท จานวน 12 สถานที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่นับว่ามีสถานที่ใช้ทากิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม ยกเว้นมีเพียง 4 สถานที่ ได้แก่ วัดอุโมงค์ เนื่องจากด้วยข้อจากัดของสถานที่ พื้นที่จึงมี
จากัด ฉะนั้นจึงมีสถานที่สาหรับการใช้ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่น้อย กล่าวคือมีห้องทากิจกรรม
เพียง 2 ห้อง ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างได้แก่ การนั่งสมาธิ ฟังธรรม เดินจงกลม สอบถามอารมณ์จะทาใน
ห้องเดียวกัน ไม่ได้มีการแบ่งแยกสถานที่สาหรับการทาแต่ละกิจกรรมเหมือนวัดอื่นๆ ส่วนวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหารนับว่ามีสถานที่ในการทากิจกรรมน้อยเช่นกัน นอกจากนี้อ นันตรา เชียงใหม่
รีสอร์ท เหตุที่สถานที่ใช้ทากิจกรรมยังไม่เหมาะสม เนื่องจากจะไม่มีห้องทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
โดยเฉพาะ หากนักท่องเที่ยวสนใจทาโยคะ จะใช้ห้องเดียวกั บกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมออกกาลัง
กาย ลักษณะเหมือนเป็นห้องเหมาะแก่การออกกาลังกาย (fitness) มากกว่า ซึ่งจะเต็มไปด้วยเครื่อง
ออกกาลังกาย ส่วนนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เหตุที่สถานที่ใช้สาหรับทากิจกรรมยังไม่เหมาะสม
เนื่องจาก สถานที่ทาโยคะคือห้องประชุมของโรงแรม ซึ่งอย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น
การทาโยคะ โดยมากจะต้องทาท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งนับว่ามีส่วนช่วยให้ปฏิบัติได้ดี เพราะการปฏิบัติ
ท่ามกลางธรรมชาติ จะทาให้เกิดความสดชื่น ได้บรรยากาศหรือความรู้สึกที่ดีกว่า
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า เส้นทางการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ สถานที่ทั้งในรูปแบบวัดและรีสอร์ท นักท่องเที่ยวต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความ
สะดวกในการเดินทาง มีสภาพถนนที่ดีรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ ที่สี่ การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม แรกคื อ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่สามคือกลุ่ม นักท่องเที่ยว โดย
ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารศึก ษาทั้ งหมด 4 ประเด็ น ได้ แก่ 1) ความร่ว มมื อ ระหว่างภาครัฐ 2) ความร่ว มมื อ
ระหว่างภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและ4) ความร่วมมือระหว่างชุมชน ซึ่ง
สามารถสรุปผลแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 สรุปผลสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนให้บริการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงในเรื่องการบริหาร
จัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การบริหารจัดการโดย
อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภาครัฐ
1. การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการพัฒนา
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณภายใน

ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ (PR,
NP) (n=15)

ภาครัฐ (ST)
(n=1)

ไม่มีเงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุน
ในการพัฒนาสถานที่ (PR1, PR4, PR5)
= 3 คน
มีงบประมาณจากสานักพระพุทธศาสนา

สนับสนุนในแง่
ของการให้
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ไป

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS)
(n=29)
-
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การบริหารจัดการโดย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
อาศัยความร่วมมือ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ (PR,
ระหว่างผู้มีส่วนได้
NP) (n=15)
ส่วนเสีย
แหล่งท่องเที่ยวจาก
บ้าง แต่ไม่เพียงพอ (PR3) = 1 คน
ภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ทางภาครัฐ เช่น หน่วยงานสสส. หรือ
สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยเอาข้อมูลไปลง
ทางเว็ปไซด์ธรรมะไทย แต่บ่อย (PR4,
PR5) = 2 คน
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การบินไทย เคย
พูดคุยในการให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้
สนับสนุนงบประมาณ (PR1) = 1 คน
ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ เช่น เต้าหยินหรือซี่กง แต่อย่าง
ททท. จะสนับสนุนรีสอร์ทเราในเชิงดูแล
สุขภาพครบวงจร (NP9) = 1 คน
2. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อ
ภาครัฐในเรื่องการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ

3. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อ
ภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ
แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ
ภาคเอกชน
4. ที่ผ่านมาทางแหล่ง
ท่องเที่ยวได้มีการ
ร่วมมือกับเอกชน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

-

ไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัท
ทัวร์ ในการนานักท่องเที่ยวมาทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (PR1,
NP6,NP7) = 3 คน

ภาครัฐ (ST)
(n=1)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS)
(n=29)

อบรมปฏิบัตธิ รรม
มากกว่า ส่วนการ
จัดสรร
งบประมาณใน
การให้วัดพัฒนา
สถานที่มีบ้าง แต่
มีจากัด (ST) = 1
คน

-

อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงจิตใจ (RS24, RS25, RS26) = 3
อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน
วัยรุ่น มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตใจ
(RS28, RS29) = 2
อยากให้ภาครัฐสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ให้ตา่ งชาติรู้ว่าประเทศ
ไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตใจ
สถานที่สงบ เชิงรีสอร์ทที่ทาท่องเที่ยว
เชิงจิตใจก็มี เพราะต่างชาติสนใจ
เช่นกัน (RS28, RS29) = 2
อยากให้ภาครัฐส่งเสริม จะได้ลดเงินใน
การแก้ไขเรื่องสุขภาพจิตของคน
ความเครียด ลดภาวะการฆ่าตัวตาย
(TR17, RS28, RS29) = 3
อยากให้สนับสนุนเงินทุนให้แก่วัดใน
การพัฒนาสถานที่ อาหาร รองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
(TR17, TR19, TR20, TR22) = 4

-
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การบริหารจัดการโดย ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการใน
อาศัยความร่วมมือ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ (PR,
ระหว่างผู้มีส่วนได้
NP) (n=15)
ส่วนเสีย
เชิงจิตวิญญาณหรือไม่ ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน นานักท่องเที่ยว
มา เพราะสถานที่จากัด หรือห้องจากัด
(PR3, PR4) = 1 คน
ไม่ได้ร่วมมือกับเอกชน นานักท่องเที่ยว
มา เพราะ หากคนคุ้นเคยมาปฏิบัตธิ รรม
ร่วมกันจะพูดคุย รบกวนคนรอบข้าง
(PR4) = 1 คน
5. ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้
บริษัททัวร์จัด
โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
ความร่วมมือระหว่าง
แหล่งท่องเทีย่ วใน
เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ
6. การร่วมมือกับ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นใน
เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ
ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน
7. ทัศนคติของชุมชน
ต่อการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณเป็น
อย่างไรบ้าง
8. ชุมชนได้มีส่วนร่วม
หรือช่วยเหลือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณหรือไม่

ภาครัฐ (ST)
(n=1)

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ(TR, RS)
(n=29)

-

-

อยากให้บริษัททัวร์ ทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกในการพานักท่องเที่ยวที่
ต้องการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัตธิ รรมไปยังสถานที่ ช่วย
ประสานงานให้ เช่นติดต่ออาจารย์
สถานที่ (TR4, TR20, RS27, RS28,
RS29) = 5

ไม่มี ไม่ได้ร่วมมือกัน (PR1, PR3) = 2
คน

-

-

ชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจหรือเข้าร่วมใน การปฏิบัตธิ รรมมากนัก (PR1, PR3) = 2
คน
ชุมชุนมีการสนใจและให้ความสาคัญใน
การปฏิบัตธิ รรม (PR5) = 1 คน
ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ หลักๆที่
ช่วยเหลือจะมาจาก ผู้มาปฏิบัติธรรม
(PR1, PR3) = 2 คน
ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการปฏิบัตธิ รรม แต่
จะช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ที่บุคลากรใน
วัดไม่สามารถทาได้ เช่น กาจัดเรื่อลูกน้า
ยุงลาย (PR5) = 1 คน

-

-

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการหรื อผู้มีส่วนให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
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เชิงจิตวิญญาณในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังตารางที่ (4.23) สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น
1) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ค่อยมีหน่วยงานภาครัฐของไทยให้การส่งเสริมหรือ
สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยว ซึ่งในจังหวัด เชียงใหม่แม้ จะมีห น่ว ยงานภาครัฐ คื อส านั ก
พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่วัดบางแห่ง แต่นับว่าเงินสนับสนุนมีไม่มากและไม่เพียงพอ และทั้งนี้หากเป็นการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะเป็นในลักษณะการให้เงินสนับสนุนหน่วยงานราชการภาครัฐ ข้าราชการ
พนักงานมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า ซึ่งอย่างไรก็ตาม การสนับสนุนเงินทุน ณ ปัจจุบัน ใน
การพั ฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณในสถานที่ วัด จึงมาจากผู้ ที่ เคยเข้าร่ว มกิจกรรมเชิงจิ ต
วิญ ญาณเชิงปฏิ บั ติ ธรรมแล้ ว เกิ ดความศรัท ธา จึงได้ มีการบริจาคเงิน ทุ น ให้ ทางวัด ขณะเดียวกั น
สาหรับสถานที่รูปแบบรีสอร์ท พบว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้การ
ส่งเสริมหรือสนั บ สนุ น เช่น กัน ดังเช่น รีส อร์ท เต๋า การ์เด้น ในการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นใน
ลักษณะสนับสนุนให้ทางรีสอร์ทเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแต่ไม่ได้เจาะจงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ทั้งนี้ ในฝั่ งของนักท่องเที่ยว ต่างมีความเห็ นที่สอดคล้องกับผู้ ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่ ร ปแบบวัดว่า ณ ปั จ จุ บั น การให้ ส นั บ สนุ นเงิน ทุน ในการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยวจะมาจาก
ทางด้านนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเกิดความศรัทธาเป็นหลัก จึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเงินทุนในการ
พัฒนาสถานที่ อาหารรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในการให้เด็ก นักเรียน วัยรุ่น เข้ามาร่วมกิจกรรม เนื่องจาก การท่องเที่ยว
เชิงจิ ตวิญ ญาณนั บ ว่าเป็ น รูป แบบการท่องเที่ ยวที่ส ามารถช่วยแก้ไขปัญ หาน่าเป็น ห่ วงของโลก ณ
ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย ซึ่งคนนับว่ามีปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียด และคิดฆ่าตัว
ตาย รวมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะสามารถช่วยกระทรวงสาธารณสุขลดงบประมาณในการ
แก้ไขเรื่องสุขภาพจิตของคน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีความประสงค์ในการอยากให้ภาครัฐช่วย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย เนื่องจากประเทศ
ไทย สถานที่หลายแห่งนับว่ามีความสงบ มีสถานที่ซึ่งเอื้อแก่การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งนี้
ต่างชาตินับว่าสนใจมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยเช่นกัน
2) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ค่อยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น
บริ ษั ท ทัว ร์ ในการน านั กท่ องเที่ย วที่ ส นใจท ากิ จ กรรมเชิงจิตวิญ ญาณมาเข้าร่ว มกิ จกรรมยังแหล่ ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุที่ไม่ได้มีการร่วมมือมาจากสาเหตุ เช่น สถานที่ห รือห้องมีจากัด รวมถึง ผู้
ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการมองว่า หากนักท่องเที่ยวซึ่งรู้จักกันมาทากิจกรรมร่วมกันจะมี
การรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ส่วนนักท่องเที่ยวมีมุมมองในการที่อยากให้แหล่งท่องเที่ยวได้มีความ
ร่วมมือกับบริษัททัวร์ เนื่องจาก นักท่องเที่ยวได้มองว่า หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
เข้มงวด ห้ามนักท่องเที่ยวพูดคุย แม้นักท่องเที่ยวที่รู้จักกันมาด้วยกัน แต่เมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว
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นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทั้งนี้เหตุที่นักท่องเที่ยวประสงค์ให้แหล่งท่องเที่ยวได้
ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ทั ว ร์ เนื่ อ งจากให้ บ ริ ษั ท ทั ว ร์ ท าหน้ า ที่ อ านวยความสะดวกในเรื่ อ งการช่ ว ย
ประสานงาน เช่นติดต่อ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สถานที่ และการพานักท่องเที่ยวที่ต้องการทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณไปยังสถานที่ เพราะในบางครั้งผู้สูงอายุบางท่านต้องการไปทากิจกรรม แต่
ลูกหลานไม่มีเวลาไปส่ง
3) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน
แต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการร่วมมือ
กันในการส่งเสริมหรือพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณด้วยกัน
4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด พบว่า ชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ยกเว้นชุมชนที่อยู่ บริเวณวัด
พระธาตุศรีจอมซึ่งได้มีการให้ความสนใจ
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปศักยภาพของแต่ละประเด็นโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ได้ดังตาราง
ที4่ .24
ตารางที่ 4.24 สรุปศักยภาพของแต่ละประเด็นโดยเรียงตามวัตถุประสงค์
การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

รูปแบบสถานที่
วัด

วัตถุประสงค์ที่1 ผู้นากิจกรรม ยังไม่มีศักยภาพ
เชิงจิตวิญญาณของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
วัตถุประสงค์ที่2 สิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
1) สภาพแวดล้อม
2) ความเป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียง
3) การนาเสนอการให้บริการ
- ความหลากหลายของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
- การนาเสนอคอร์สของ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

- ราคา

รีสอร์ท
ยังไม่มีศักยภาพ

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้
นักท่อง
ให้บริการ เทีย่ ว
√

มีศักยภาพ
โดยรวมมีชื่อเสียง

มีศักยภาพ
ยังไม่มีชื่อเสียง

√
√

มีข้อจากัดทีไม่สามารถ
หลากหลายได้
มีศักยภาพ ในระดับทีว่ ัด
สามารถทาได้ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยว
เลือกคอร์สเองได้
ไม่สามารถพิจารณาความ

รีสอร์ทหลายแห่งยังไม่มีความ
หลากหลาย
ยังไม่ค่อยมีคอร์สในเขิงที่
ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณหลายกิจกรรม

√
√

√
√

√

ผู้วิจัย

√
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วัตถุประสงค์

รูปแบบสถานที่
วัด

รีสอร์ท

เหมาะสมได้ เพราะในครั้ง
นี้ผู้วิจัยเน้นเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
เชิงปฏิบัติธรรม ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวนับว่า
ส่วนใหญ่แต่ละสถานทีจ่ ะ
ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย
- แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยว มีการศึกษาเพือ่ อนาคต
ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรม
ข้างหน้าผู้ให้บริการ
เชิงจิตวิญญาณ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
จะได้นาไปพิจารณา ทา
ความเข้าใจนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เพื่อพัฒนากิจกรรม
ให้ตอบสนองได้ตรงความ
ตรงการ
- ประสบการณ์หรือสิ่งที่
ได้รับประสบการณ์และ
ได้รับประสบการณ์และ
นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดี
เปลีย่ นแปลงในเชิงที่ดี
ตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีศักยภาพ
ยังไม่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค์ที่3 สิ่งอานวย
ความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
- ห้องพัก
ยังไม่มีศักยภาพในการ
ไม่สามารถพิจารณาได้
รองรับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากผู้มาเข้าพักรีสอร์ท
จานวนมาก แม้
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเชิงจิต
นักท่องเที่ยวจะพึงพอใจ วิญญาณ 100 %
กับสิ่งอานวยความสะดวก
ในห้องพัก
- อาหารและเครื่องดื่ม
มีศักยภาพในการ
มีศักยภาพในการตอบสนอง
ตอบสนองความต้องการ ความต้องการนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
- โรงอาหารและห้องอาหาร
ภาพรวมนับว่ามีหลาย
ไม่สามารถพิจารณาได้ เพราะ
แห่งที่เหมาะสม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในรี
สอร์ทยังไม่ได้รับความนิยม อีก
ทั้งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
เช่น โยคะไม่ได้กินอาหารในรี
สอร์ท
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
มีศักยภาพ
ยังไม่มีศักยภาพ

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้
นักท่อง
ให้บริการ เที่ยว

ผู้วิจัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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วัตถุประสงค์

รูปแบบสถานที่
วัด

- ที่จอดรถ
- สถานที่ใช้ทากิจกรรม
- เส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
วัตถุประสงค์ที่5 การบริหาร
จัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ
- ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
- ความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชน
- ความร่วมมือระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว
- ความร่วมมือระหว่างชุมชน

รีสอร์ท

โดยรวมมีสถานทีห่ ลาย
แห่งมีศักยภาพ
โดยรวมมีสถานทีห่ ลาย
แห่งมีศักยภาพ
มีศักยภาพเข้าถึงได้
สะดวก

โดยรวมมีสถานทีห่ ลายแห่งมี
ศักยภาพ
โดยรวมมีสถานทีห่ ลายแห่งมี
ศักยภาพ
มีศักยภาพเข้าถึงได้สะดวก

ยังไม่มีศักยภาพ แทบไม่มี
การร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพ แทบไม่มี
การร่วมมือ

ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ
ยังไม่มีศักยภาพไม่มีการ
ร่วมมือ

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้
นักท่อง
ให้บริการ เที่ยว

ผู้วิจัย
√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

สาหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อจึงนาไปสู่ การสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะในบทที่5 อันเป็นส่วนสุดท้ายของการศึกษาครั้งนี้ในลาดับต่อไป

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 บทนา...
การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 ประการคือ 1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอานวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ และ4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการหรือ หรือผู้มีส่ วนให้ บริการในแหล่ งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 คน กลุ่มที่สองคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน และกลุ่มที่สามคือกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จานวน 29 คน
ทั้งนี้ในหัวข้อที่ 5.2 ผู้วิจัยจะมีการกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัยซึ่งเป็นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดมาบรรยาย สรุปย่อให้เห็นชัดเจนตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย หลังจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อที่5.3
การอภิปรายผล โดยนาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมาพิจารณาร่วมกับผลสรุปการวิจัยในประเด็น
สาคัญหลักๆเพื่อมาใช้สนับสนุนหรือโต้แย้งการอภิปราย ชี้ให้เห็นผลวิเคราะห์ที่ได้ว่าสอดคล้องหรือ
แตกต่างแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยกับของใคร หลังจากนั้นจะเข้าสู่หัวข้ อที่5.4
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยค้นพบ ผลที่เป็นคาตอบใหม่ๆ
จากการวิจัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่ง 5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์
ด้านวิชาการ 5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ด้านการศึกษา 5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ สาหรับแหล่ง
ท่อ งเที่ย วจิ ตวิญ ญาณในสถานที่ รีส อร์ท 5.4.4 ผลงานวิจั ยมี ประโยชน์ ส าหรับ แหล่ งท่ องเที่ ยวจิ ต
วิญ ญาณในสถานที่วัด 5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 5.4.6 ผลงานวิจัยมี
ประโยชน์สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน หัวข้อ5.5 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ซึ่งจะกล่ าวถึงประเด็น ที่ ควรศึ กษาเพิ่ มเติม ในกลุ่ มตัว อย่างพื้น ที่อื่ นๆ หรืออาจมี การศึกษา
เปรียบเทียบพื้นที่หรือควรเจาะลึกในประเด็นสาคัญใดของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (พิเชษฐ์ วงศ์
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เกียรติ์ขจร, 2560) หัวข้อที่ 5.6 ข้อจากัดของงานวิจัยและหัวข้อที่ 5.7 บทสรุปส่งท้าย จะเป็นการ
กล่าวถึงผลที่ผู้วิจัยได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ในภาพรวม
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องค์ประกอบบทที่5

5.1 บทนา
5.5 ข้อเสนอแนะสาหรับ
งานวิจัยครั้งต่อไป
5.2 สรุปผลการศึกษา
5.3 การอภิปรายผล

5.4 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้าน
วิชาการ
5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้าน
การศึกษา
5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท
5.4.4 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่วัด
5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
5.4.6 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานภาคเอกชน
ภาพที่ 5.1 โครงสร้างบทที่ห้า
ที่มา: พัฒนาจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้

5.6 ข้อจากัดงานวิจัย

บทสรุปส่งท้าย
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5.2 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อตามวัตถุ ประสงค์ ได้แก่
5.2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ของแหล่งท่องเที่ย วเชิงจิ ตวิญญาณ 5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 5.2.3 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 3 เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและ
5.2.4 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณดังนี้
5.2.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทและวัดนับว่ายังไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เริ่ม
จากสถานที่รูปแบบรีสอร์ท เนื่องจากรีสอร์ทส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสาคัญและสร้าง
ความมั่นคงต่อผู้นาทางด้านการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ได้มาทางานกับรีสอร์ท ซึ่งสถานภาพของ
การจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบรับจ้างอิสระ (Freelancer) ทาให้ผู้ที่เข้ามาทางานด้วย มองหางาน
ใหม่ที่สร้างความมั่นคงได้ดีกว่า รวมถึงผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการสอนอยู่หลายที่และมีโรงเรียน
เป็นของตนเอง ทาให้ในการที่รีสอร์ทจะรักษาผู้นาทางด้านการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้จงรักภักดี
หรืออยู่อย่างยาวนาน เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงทาให้รีสอร์ทต้องเปลี่ยนผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใหม่
อยู่ตลอด
นอกจากนี้ รี ส อร์ ท ส่ ว นใหญ่ ยั งมีผู้ นาทางด้ านการท ากิ จกรรมเชิงจิต วิญ ญาณค่ อนข้างน้อ ย
ประมาณ 1-2 คน ทาให้หากผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณลาออก และนักท่องเที่ยวต้องการทากิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณ รีสอร์ทต้องสูญเสียโอกาสในการได้รายได้จากนักท่องเที่ยว ในขณะที่กิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ได้จัดในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า แม้ทางวัดจะมีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือพระ
วิปัสสนาจารย์ที่ให้การสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจาภายในแหล่งท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แต่
ละวัดนับว่ามีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ค่อนข้างน้อยเช่นกัน ทาให้หากนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้น จะ
ไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
สาหรับคุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จาเป็นต้องจบเกี่ยวกับด้านศาสนาหรือจบ
ตรงด้านที่นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ เช่น สามารถนากิจกรรมการทาสมาธิได้หรือสอนการเล่น
โยคะรวมถึงมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน นอกจากนี้ทักษะด้านภาษานับว่าสาคัญเช่นกัน เพราะ
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
5.2.2 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากผลการศึ กษาสามารถแบ่ งออกเป็น 4 เรื่อ งได้แก่ ส ภาพแวดล้ อม ความเป็ น ที่ รู้จัก และ
ชื่อเสียง การนาเสนอการให้บริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
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1. สภาพแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องบรรยากาศและสภาพแวดล้อมความปลอดภัย
ซึ่งในเรื่องบรรยากาศ สามารถแบ่ งออกได้เป็น 8 บรรยากาศ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ ในการ
เลือกสถานที่เพื่อมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้แก่ 1) ความเงียบสงบ 2) ความเป็นธรรมชาติ 3) มี
ความเป็นส่วนตัว 4) การมีพลังของสถานที่ 5) อาหารกินดีอร่อย 6) การมีสถานที่ทากิจกรรม 7) การ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ ให้ บ ริการและผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมมีความจริงจัง และ8) การที่ส ถานที่นั้นให้
ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน ซึ่งอย่างไรก็ตามในเรื่องบรรยากาศโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวมองว่ามีบรรยากาศที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
โดยทั้งนี้ ผู้ ป ระกอบการหรือผู้ มีส่ วนให้ บ ริการกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ ได้มีการให้ ความส าคัญ กับ
บรรยากาศข้างต้นเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นมีการฟื้นฟูธรรมในแต่ละ
ปี มี ก ารดู แ ลต้ น ไม้ ให้ เกิ ด ความร่ ม รื่น และมี ก ารออกมาตรการในการห้ า มส่ งเสี ย งดั ง เพื่ อ รั ก ษา
บรรยากาศให้เงียบสงบ
ส่วนในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัย หากเป็นสถานที่รีสอร์ท ทางผู้ประกอบการจะให้
ความสาคัญกับการมียามรักษาความปลอดภัย ขณะที่หากเป็นสถานที่วัด แม้วัดส่วนใหญ่จะไม่ได้มี
ยามรักษาความปลอดภัย แต่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น ห้ามนักท่องเที่ยวที่อยู่
ในช่วงการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในวัดออกไปข้างนอกวัดหรือช่วงค่าจะมีการปิดประตูวัด
เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า รวมถึงบางวัดได้มีกล้องวงจรปิด แต่อย่างไรก็ตามแม้ทางวัดจะไม่มียาม
รักษาความปลอดภัยดังเช่นรีสอร์ท แต่ในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลับมองว่าวัดยังคงมีความปลอดภั ย
เพราะเป็ น สถานที่ศักดิ์สิ ท ธิ์ ฉะนั้ นในด้านสภาพแวดล้ อมของแหล่ งท่ องเที่ ยวในจังหวัดเชียงใหม่
โดยรวมจึงนับว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
2) ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง กล่าวได้ว่า ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียงของ
แหล่ งท่อ งเที่ย วที่ นั ก ท่ องเที่ ย วให้ ความส าคั ญ เช่น สถานที่ นั้น มี การปฏิ บั ติ จริงจัง , มี กฎระเบี ย บ
เข้มงวด, ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จบวุฒิปริญญาที่สูง จบโทหรือเอกรวมถึง ผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณถ่ายทอดและสอนได้เก่ง อีกทั้งมีชื่อเสียง นอกจากนี้ในเรื่องการมีมาตรฐานและได้รับรางวั ล
การันตรีในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเช่นกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามในมุมมอง
ของผู้ประกอบการได้มองว่า การมีมาตรฐานและได้รับรางวัลการันตรีในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
หรือชื่อเสียงของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่าสาคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ณ ปั จจุบันกล่าวได้ว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ส่วนใหญ่นับว่ายังไม่มี ศักยภาพในเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณและยังไม่เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัดจะมีศักยภาพในเรื่องชื่อเสียงเกี่ ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า ทาให้หาก
นักท่องเที่ยวประสงค์จะทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณสถานที่วัดจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวใน
การไปมากกว่า
3) การนาเสนอการให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นแรกความ
หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ประเด็นที่สอง การนาเสนอคอร์สของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ประเด็นที่ส าม ราคา ประเด็น ที่สี่แรงจูงใจที่ทาให้ นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิง จิต
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วิญญาณ และประเด็นที่ห้า ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
ประเด็ น แรกความหลากหลายของกิจ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ กล่ าวได้ว่า ภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่
ได้แก่ห มวดหมู่แรกคือหมวดหมู่โยคะ หมวดหมู่ที่สอง ซึ่งประกอบด้วยการทาสมาธิเบื้องต้น การ
ปฏิบัติธรรมและเนสัชชิก หมวดหมู่ที่ส าม การล้างพิษทางอารมณ์ หมวดหมู่ที่สี่ การให้คาปรึกษา
ทางด้านการแพทย์ หมวดหมู่ที่ห้า การบาบัดด้วยพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบาบัดด้วยสีและ
แสง, การสร้างความสมดุลให้แก่จักราและกิจกรรมเรกิและหมวดหมู่สุดท้ายได้แก่ การบาบัดในห้องมืด
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต่ละสถานที่ยังไม่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนัก และหากเป็นสถานที่
รูปแบบวัดส่วนใหญ่จะเน้นเชิงปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจากัดที่ไม่สามารถมีกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่ห ลากหลายได้ ส่ วนรีสอร์ท จาก 7 แห่ ง มีเพียง 3 แห่ งที่มีการให้ บริการกิจกรรมเชิงจิต
วิ ญ ญาณที่ ห ลากหลายประมาณ 4 กิ จ กรรม ส่ ว นอี ก 3 แห่ ง มี เพี ย ง1-2 กิ จ กรรม ฉะนั้ น ความ
หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา ภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ยังมี
ไม่มากนัก ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ประเด็นที่สอง การนาเสนอคอร์ส กล่าวได้ว่า หากเป็นการจั ดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
สถานที่ รู ป แบบวั ด จะมี เพี ย งกิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณในเชิ งปฏิ บั ติ ธ รรมเท่ านั้ น ซึ่ ง การน าเสนอ
คอร์สภาพรวมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีศักยภาพ เพราะหากเป็นวัดในจังหวัดอื่นๆ โดยมาก
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน ฉะนั้นนักท่ องเที่ยวจะไม่สามารถจัดคอร์สเองได้
ขณะที่สถานที่รูปแบบรีสอร์ทในภาพรวมนับว่ายังไม่มีศักยภาพ เนื่องจากขาดการนาเสนอคอร์สที่มี
การรวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย
ประเด็นที่สาม ราคา กล่าวได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษานักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงการปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตาม
หากเป็ น การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในเชิ ง ปฏิ บั ติ ธ รรมของทั้ ง วั ด และรี ส อร์ ท จะไม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ สถานที่ส่วนใหญ่จึงไม่ได้มีการคิดค่าใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่สามารถ
บริจาคได้ตามกาลังและความศรัทธา
ประเด็นที่สี่ แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสิน ใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิง จิตวิญญาณ
กล่าวได้ว่าเหตุที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเพื่ออนาคตข้างหน้าผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะได้นาไป
พิจารณา ทาความเข้าใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อพัฒนากิจกรรมให้ตอบสนองได้ตรงความตรงการ ซึ่ง
พบว่าแรงจูงใจมีทั้งหมด 6 แรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมมากที่สุดอันดับแรก
คือ ต้องการหลบหนีจากชีวิตประจาวั นอันมาจากความทุกข์ใจและต้องการหลบหนีจากโซเชียลมิเดีย
รองลงมาคื อ ต้ อ งการสะสมบุ ญ ถั ด มาคื อ ต้ อ งการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ , ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองหรื อ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนแรงใจอันดับสี่ได้แก่ เผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
และแรงจูงใจสุดท้ายคืออยากบรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเอง
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ประเด็ น ที่ ห้า ประสบการณ์ ห รือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่ว ม
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 อันทาให้ นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้ วมีการแนะนายังบุคคลอื่น
ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวรูป แบบรีสอร์ท ณ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังคงมาน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานที่รูปแบบวัด เพราะส่วนหนึ่งมาจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านเว็ปไซด์
ของรีสอร์ทส่วนใหญ่ยังคงไม่ละเอียดและไม่มีความชัดเจน เช่น ในเรื่องราคา รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ต้องทาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
5.2.3 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอานวยของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 6 เรื่องได้แก่ 1) ห้องพัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม3) โรง
อาหารหรือห้องรับประทานอาหาร 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 5) ที่จอดรถ 6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ดังนี้
1) ห้องพัก กล่าวได้ว่าในเรื่องศักยภาพของห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้วิจัยสามารถ
พิจารณาได้เฉพาะสถานที่วัดเท่านั้น เนื่องจาก สถานที่รีสอร์ท ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังรี
สอร์ทเพื่อมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานที่วัด ศักยภาพ
ในเรื่องห้องพักตามมุมมองของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเพราะทางผู้ให้บริการได้มี
การจัดให้บริการห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว, มีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นไว้ในห้องพัก เช่น พัด
ลม เครื่องปรับอากาศ ชุดเครื่องนอน ส่วนในเรื่องจานวนห้องพัก กล่า วได้ว่า สถานที่ตั้งในการทา
กิจกรรม ณ ปัจจุบันมีข้อจากัดในการขยายพื้นที่หรือห้องพักที่เพิ่มขึ้นตามจานวนของนักท่องเที่ยว
ดังนั้นศักยภาพในห้องพักปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
2) อาหารและเครื่ อ งดื่ ม กล่ าวได้ว่า ศัก ยภาพของผู้ ให้ บ ริก ารสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนั กท่องเที่ยวได้ ในการจัดเตรียมอาหารที่นักท่องเที่ยวประสงค์จะรับประทาน ได้แก่
อาหารเชิงสุ ขภาพ ส่วนน้าดื่ม ทางผู้ให้ บริการได้ให้ ความส าคัญกับการจัดเตรียมน้าเปล่าฟรีให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับการให้บริการน้าดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการ
3) โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเชิง
ปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสถานที่รูปแบบวัด ในเรื่องของโรงอาหารหรือห้องรับประทาน
อาหารนับว่าสาคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนอนพักในสถานที่ ในขณะที่
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบางกิจกรรมอาจจะไม่จาเป็น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
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กิจกรรมเพียง 1 ชั่วโมงและมีการเดินทางออกจากรีสอร์ท ซึ่งอย่างไรก็ตามจากการสังเกตวัดทั้ง 5
แห่งพบว่า มี 3 วัดที่มีศักยภาพในการรองนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หากเป็นศูนย์ บริการในสถานที่รูปแบบวัด กล่าวได้ว่า นับว่ามี
ศักยภาพ เนื่องจาก บุคคลที่อยู่ในศูนย์บริการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถ
ให้คาตอบ เมื่อนั กท่องเที่ยวสงสัย ปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆได้ ขณะที่ห ากเป็น
ศูน ย์ บ ริ การในสถานที่ รู ป แบบรีส อร์ท บุ ค คลที่ อ ยู่ห น้ าศู น ย์บ ริก าร ไม่ ได้มี ค วามรู้เกี่ย วกับ เชิ งจิ ต
วิญญาณ จึงไม่สามารถให้คาตอบนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดได้
5) ที่จ อดรถ กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันที่จอดรถอยู่ในสภาพที่ยังเพี ยงพอ ยกเว้น สถานที่ซึ่งมี
ข้อจากัดในเรื่องสถานที่ เช่น สถานที่ตั้งไม่ใหญ่มาก
6) สถานที่ใช้ทากิจกรรม กล่าวได้ว่า ในมุมมองของนักท่องเที่ยวมองว่า เนื่องจากกิจกรรม ณ
ปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากหรือฟรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไม่ได้ คาดหวังอะไร
มาก แต่ในส่วนผู้ให้บริการอยากพัฒนาให้ดีขึ้นและมองว่า สถานที่ทากิจกรรมบางแห่งยังไม่มีศักยภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น เช่น ในเรื่องบรรยากาศที่เอื้อต่อการทากิจกรรม ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
ได้มองไปทางเดียวกับผู้ให้บริการว่า สถานที่บางแห่งนับว่ายังไม่มีศักยภาพ เนื่องจาก มีข้อจากัดของ
สถานที่ พื้นที่มีจากัด กิจกรรมทุกอย่างทาในห้องเดียวกัน หรือบางแห่งไม่มีห้องทากิ จกรรมเชิงจิต
วิญญาณโดยเฉพาะ อีกทั้งบางแห่ง กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีการทาในห้องประชุม
7) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างมองว่า มี
ศั ก ยภาพในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากหากเดิ น ทางจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ ไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
นั กท่ องเที่ย วสามารถเดิน ทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่อันตรายรวมถึง มีป้ายบอกในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
5.2.4 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากผลการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 เรื่ อ งได้ แ ก่ 1) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ
2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 3) ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและ4) ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ดังนี้
1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบันแทบจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การ
ส่ งเสริ ม เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ เนื่ อ งจากภาครัฐ ยั งไม่ ได้ ม องเห็ น ความส าคั ญ ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจะช่วยสังคมให้ดีขึ้น จึงไม่ได้ทุ่มงบประมาณในการเข้ามาพัฒนาศักยภาพ
สถานที่ การประชาสัมพันธ์มากนัก ซึ่งในส่ วนของภาครัฐ เช่น สานักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้
ให้บริการและนักท่องเที่ยวมองเห็นเช่นกันในการที่ภาครัฐยังไม่ค่อยได้มีการส่งเสริม อย่างไรก็ตาม ใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่า การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การ
สนั บ สนุ น เกี่ย วกับ การท่อ งเที่ย วเชิงจิตวิญ ญาณ นั ก ท่ องเที่ ยวไม่ค่ อยได้ เห็ น การโฆษณาหรือการ
สนับสนุนออกสื่อ ซึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวรู้ว่ามีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะมาจากการบอกปากต่อปาก
จากคนที่ เคยไปมา โดยทั้งนี้ นั กท่ องเที่ ยวอยากให้ ภ าครัฐ ให้ ความส าคั ญ กับ การท่ องเที่ ยวเชิงจิ ต
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วิญญาณเพราะนับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมได้ เช่น ปัญหาความเครียดและช่วย
ลดงบประมาณในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพจิต รวมถึงได้รายได้จากต่างชาติในการเข้ามาใช้บริการ
เพราะต่างชาตินับว่าสนใจมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทยเช่นกัน
2) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน ทางแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ได้มีการร่วมมือกับเอกชน เช่นบริษัททัวร์ เพื่อนานักท่องเที่ยวมาทา
กิจกรรมเชิงจิ ตวิญ ญาณ เพราะ ประการแรก ผู้ให้บริการมองว่า สถานที่จากัด ไม่ส ามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากได้และประมการที่สอง ผู้ให้บริการมองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญ ญาณ เน้ น เรื่ อ งความสงบเงีย บในการท ากิ จกรรมเป็ น ส าคั ญ จึ งกลั ว ว่าหากมาเป็ น คณะทั ว ร์
นักท่องเที่ยวที่รู้จั กกัน จะส่ งเสี ยงดัง รบกวนคนรอบข้าง แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองนักท่องเที่ยว
กลับมาว่า อยากให้มีการส่งเสริมในการให้ทางแหล่งท่องเที่ยวร่วมมือกับบริษัททัวร์ เนื่องจากมองว่า
หากทางแหล่งท่องเที่ยวมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ชัดเจน น่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการส่งเสียงดัง ซึ่งทั้งนี้
เหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากให้บริษัททัวร์ได้ร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะต้องการให้บริษั ททัวร์ทา
หน้ าที่ อ านวยความสะดวกในเรื่ องการช่ว ยและการพานั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้อ งการท ากิ จกรรมเชิ งจิ ต
วิญญาณไปยังสถานที่ เพราะในบางครั้งผู้สูงอายุบางท่านต้องการไปทากิจกรรม แต่ลูกหลานไม่มีเวลา
ไปส่ง
3) ร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน แต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
กิจ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณ ในจั งหวัด เชี ย งใหม่ ยั งไม่ ได้มี ก ารร่ว มมื อ กั น ในการส่ งเสริม หรือ พั ฒ นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณด้วยกัน
4) การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน กล่าวได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณและยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว

5.3 การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง“ศักยภาพของการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณี ศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่” ทาให้ทราบถึงศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอานวย
ความสะดวก และการบริห ารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ณ ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ท าให้ ท ราบความคิ ด เห็ น ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในด้ านต่ างๆ เพื่ อ ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาวิเคราะห์ แ ละ
พิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆดังนี้
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5.3.1 ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
1) คุ ณ สมบัติ ของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในการฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ทักษะภาษานับว่ามีความสาคัญ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบางแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ เริ่มมีชาวต่างชาติให้ความสนใจในการทากิจกรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maneenetr
(2015) ที่กล่าวว่าทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งจาเป็น นับว่ามีส่วนสาคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อัน
จะไม่ทาให้เกิดข้อจากัดหรือเกิดปัญหาในการให้บริการนักท่องเที่ยว
5.3.2 สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
1) ในเรื่องสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ความสาคัญ
บรรยากาศแรก ความเงียบสงบ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Jesurajan (2012) ที่กล่าวว่า
ในการท่ องเที่ย วเชิงจิ ตวิญ ญาณ นั กท่ องเที่ยวต้องการสถานที่ ส งบสุ ขและLim (2016) ที่กล่ าวว่า
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณต้องการสถานที่ซึ่งเงียบรวมถึง Snyder (2007) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ จะแสวงหาการหาสถานที่สงบพร้อมกับการมุ่งเน้นในการรักษาจิตวิญญาณ
บรรยากาศที่สอง ความเป็นธรรมชาติซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Lim (2016) ที่กล่าวว่า
สถานที่ จ ะต้ อ งมี ส ภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ ดี แ ละAmbili (2016) ที่ ก ล่ าวว่า เหตุ ที่ รัฐ เกรละ
(Kerala) มีความเหมาะสมในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเช่น โยคะ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม อันทาให้ นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาทากิจกรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการมี
บรรยากาศความเป็นธรรมชาตินับเป็นสิ่งสาคัญ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งจึงได้มีการให้ความสาคัญใน
เรื่ อ งการดู แ ลต้ น ไม้ รวมถึ งสถานที่ รีส อร์ ท ได้ มี ช่ ว งเวลาในการฟื้ น ฟู ธ รรมชาติ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
Hjalager and Flagestad (2012) ที่ ก ล่ าวว่า การรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ม ผั ส
ประสบการณ์ที่ต้องการหรืออยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายและจิตใจเป็นเรื่องที่ควร
ตระหนักในการพัฒนา
ส่วนบรรยากาศที่สาม การมีส ถานที่ที่มีความเป็นส่ วนตัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Kelly (2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงินเพื่อไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ปราศจากความวุ่นวาย
สาหรับบรรยากาศที่สี่ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
จริงจัง กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวบางส่วน จะแสวงหาสถานที่ซึ่งบุคลากรในสถานที่ทางานด้วยความ
จริงจังและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่ทาจริง จะทาให้สามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของKelly (2012) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีความเต็มใจในการจ่ายเงิน
เพื่อไปยังสถานที่ ที่ให้ ความรู้สึกว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพหรือบรรลุผ ลของการ
ปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามจากข้างต้น บรรยากาศความสงบเงียบนับว่าเป็นสิ่ งสาคัญ ฉะนั้น ทางแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ม าตรการในการรั ก ษาความเงี ย บ สอดคล้ อ งกั บ
Schedneck, (2013) ที่กล่าวว่า ทางแหล่งท่องเที่ยวจะมีกฎระเบียบในการรักษาความเงียบ ห้ามคุย
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กัน เพราะในเชิงกิจกรรมปฏิบัติธรรม ต้องการให้นักท่องเที่ยวอยู่กับตนเองมากที่สุด ไม่ต้องการให้ถูก
ครอบงาความคิดของกันและกัน
ทั้งนี้แม้ผลการวิจัยในครั้งนี้บางบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้ความสาคัญจะ
สอดคล้ อ งกั บ นั ก วิ ช าการข้ า งต้ น เช่ น Lim (2016), Jesurajan (2012), Kelly (2012), Snyder
(2007) แต่ยังคงมีบางบรรยากาศที่ไม่สอดคล้องกั บนักวิชาการข้างต้น เนื่องจากนักวิชาการข้างต้น
ไม่ได้กล่าวถึงได้แก่ การมีพลังของสถานที่และการที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน
2) ในเรื่องความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง กล่าวได้ว่า ในการที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจ
เลื อกสถานที่ใดที่ห นึ่ งในการเข้าร่วมกิจกรรม ชื่อเสี ยงต่างๆนับว่ามีความสาคัญ เช่น ชื่อเสี ยงของ
อาจารย์ การมีมาตรฐานและรางวัลการันตรี รวมถึงการที่บุคคลที่สามมีการบอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Fedorova (2016)ที่กล่าวว่า ในเรื่องของชื่อเสียงนับว่าสาคัญในการ
พัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่น ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เหตุที่นักท่องเที่ยวตะวันตก
สนใจในการเดิน ทางมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณเนื่องจากความมีชื่อเสียงในเรื่องคาปรึกษาด้าน
อายุรเวช โยคะ สมาธิ
3) การนาเสนอการให้บริการ
ในประเด็น แรก ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถพิจารณาความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านหมวดหมู่ 1) การบาบัดทางด้าน
การเคลื่ อนไหว เช่น โยคะ 2) การทาสมาธิ 3) การบ าบัดด้ว ยพลังงาน 4) การให้ คาปรึกษาด้าน
การแพทย์ ดังที่นักวิชาการ Voigt (2010) ได้กล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในครั้งนี้ ผลการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับ Voigt (2010) เนื่องจาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถแบ่ง
ออกเป็นเพิ่มเติม คือ หมวดหมู่การล้างพิษทางอารมณ์และการบาบัดในห้องมืด ซึ่งนักวิชาการข้างต้น
ไม่ได้มีการกล่าวถึง
นอกจากนี้ในหมวดหมู่ของการทาสมาธิ Voigt (2010) ได้แบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ การ
นั่งสมาธิวิปัสสนา, การสวดมนต์, การอธิษฐาน แต่ผลการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ ในหมวดหมู่ของ
การทาสมาธิ ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ1) การทาสมาธิเบื้องต้น ,
2) การปฏิบั ติธ รรม ซึ่งในกิจ กรรมการปฏิบัติธรรมจะเน้นการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา และ3) การ
ทาเนสัชชิก โดยเรียงจากการทาสมาธิในระดับ ไม่ยากมากหรือเบื้องต้นไปจนถึงระดับที่ต้องใช้ความ
เพียรพยายามเป็นอย่างมาก
ในประเด็น ที่สอง ลักษณะการนาเสนอคอร์ส หากเป็นการจัดกิจกรรมเชิงจิ ตวิญญาณใน
สถานที่รูปแบบวัด จะมีการนาเสนอในลักษณะคอร์สเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maćkowiak(2018) ที่
กล่าวว่าสถานที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่นับ เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประเทศไทยในการเปิด
สอนคอร์สการทาสมาธิวิปัสสนา
ในประเด็น ที่สาม ราคา หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งได้มีการนั่ง
สมาธิรูปแบบวิปัสสนา ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่แบบวัดและสถานที่รูปแบบรีสอร์ท โดยส่วนใหญ่
จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณา (2552) ที่กล่าวว่า หากเป็นในเชิงของการท่องเที่ยว
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เชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัดของประเทศไทย โดยมากนักท่องเที่ยวที่มาพักและเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบั ติธรรมจะไม่ ต้องเสี ย ค่าใช้จ่าย แต่ส ามารถบริจาคได้ ตามกาลั งศรัทธาของแต่ล ะบุคคล และ
สอดคล้องกับ Nandedkar (2015) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิวิปัสสนาในสถานที่ต่างๆ
จะไม่ได้มีการแสวงหากาไรหรือระดมเงินทุน แต่เงินที่ได้จะมาจากการบริจาคโดยสมัครใจซึ่งโดยมาก
จะมาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ในประเด็นที่สี่ การทาความเข้าใจแรงจูงใจในการมาของนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่
ประการแรก การต้องการหลบหนีจากชีวิตประจาวัน เช่น ความทุกข์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน จึ งต้องการหาสถานที่ สงบเงียบในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณซึ่งสอดคล้องกับ
Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการยกระดับจิตใจ เช่น การ
แสวงหาสถานที่ ผ่ อนคลาย ยกระดั บ ความเครียด สร้างชีวิตให้ เกิ ดความสมดุ ล และSchedneck
(2016)ที่กล่าวว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งชื่อว่า สตีฟ (Steve) ในการอยากเดินทาง
ไปทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง เริ่มแรกเนื่องจากได้เผชิญ
กับปัญหาในชีวิต จากการสูญเสียงาน ทาให้รู้สึกเครียด เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงอยากหาทางออก
ให้กับชีวิตตนเอง ด้วยการทาสมาธิ รวมถึงสอดคล้องกับ Chan-Ob (1999) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ย วบางคน เนื่ องมาจากการเผชิญปัญ หาในชีวิตประจาวันอันก่อให้ เกิดความทุกข์ โดยมี
สาเหตุมาจากความเครียด ภาวะซึ มเศร้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Kate Bone (2013) ที่กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการหลบหนีจากชีวิตประจาวัน อีกทั้งสอดคล้องกับ Norman
(2012b) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการปลดปล่อยจากความกังวล จึงอาจมีการ
แสวงหาการหลบหนีจากโลกที่วุ่นวายจากการที่ถูกคาดหวัง รวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆ และใกล้เคียงกับ
Dhamma (1993) ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจคือต้องการฝึกสมาธิให้สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวาง
สิ่งต่างๆที่ทาให้เกิดทุกข์
ประการที่สองการต้องการพัฒ นาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็น ไปในทางที่ดีขึ้น เช่น
ต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติ
ธรรม หรือธรรมมะ คือการสอนให้เข้าใจเหตุและผล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น อัน
ทาให้เกิดการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง รู้จักระงับความโกรธ ความมีนิสัยใจร้อนให้เย็นขึ้น รวมถึงช่วย
ลดอัตตาในตนเอง และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือมีเมตตา รู้จักให้อภัยผู้ อื่นมากขึ้น เป็นการเปลี่ยน
มุ ม มองให้ ม องโลกในเชิ ง บวกมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Cornelia et al. (2011) ที่ ก ล่ า วว่ า
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณแสวงหาสถานที่ที่ช่วยให้ เกิดมุมมองเชิงบวก และสอดคล้องกับ Eddy
(2014) ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ เนื่องจากอยาก
เปลี่ยนแปลงตนเองในการค้นหาตัวตนของตนเอง
ประการที่สาม มีแรงจูงใจในการต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ การต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับ Kelly (2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณบางประเภทมีแรงเสริมในการเรียนรู้ (Reinforcers) ประการที่สี่ มีแรงจูงใจในการ
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บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายของตน เช่น การที่คนเราเจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคในบางครั้งอาจ
ทาให้จิตใจห่อเหี่ยว อันทาให้ร่างกายแย่ลงตาม ฉะนั้นในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ คือการช่วย
ท าให้ จิ ต ใจสงบขึ้ น นิ่ งขึ้ น และบรรเทาการคิ ด ถึ งแต่ เรื่อ งเดิ ม ๆ ในอาการเจ็ บ ป่ ว ยในเชิ งลบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการเสริมสร้าง
สภาพร่างกาย
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้ แม้แรงจูงใจบางประการจะสอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น
เช่ น Schedneck (2016), Kate Bone (2013), Cornelia et al. (2011), Chan-Ob (1999) แต่
ยังคงมีแรงจูงใจบางประการที่ไม่สอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น เนื่องจากนักวิชาการข้างต้นไม่ได้
กล่าวถึงได้แก่ การเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและการต้องการสะสมบุญ
ในประเด็นที่ห้า ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ ซึ่ง Lim (2016) มองว่าจะต้องพยายามพัฒนากิจกรรมอยู่เสมอเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และประสบการณ์ที่คุ้มค่าอันทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ฉะนั้นผู้วิจัยจึง
จาเป็ น ต้องศึ กษาในประเด็น นี้ ซึ่งผลการศึ กษาพบว่า ประสบการณ์ ห รือ การเปลี่ ยนแปลงตนเอง
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้แก่ 1) รู้เท่าทันสภาวะของตนเอง กล่าวคือ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเชิงปฏิบัติธรรมอย่างการนั่งสมาธิ จะมีการสอนในเรื่องวิธีการกาหนดลม
หายใจ และสังเกตความรู้สึก อารมณ์ของตนเอง ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Schedneck (2018) ที่
กล่าวว่า นักเขียนชาวอเมริกาซึ่งได้เดินทางไปฝึกสมาธิวิปัสสนาจานวน 10 วัน ประสบการณ์ที่ได้รับ
คือ ทาให้ หั นกลับ มามองตนเอง มากขึ้น และสั งเกตความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองมากขึ้น และ
สอดคล้องกับ Qutoshi (2017) ซึ่งได้มีการกล่าวว่า การทาสมาธิวิ ปัสสนา ทาให้ได้ค้นพบตัวเองใน
การรู้จักสังเกตความรู้สึกของตนเองในทุกๆขณะรวมถึงสอดคล้ องกับ Cook (2010) ที่กล่าวว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จักสั งเกตและสัมผั สถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องจิตใจและร่างกายของตนเองได้มากขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับ Eddy (2014) ซึ่งได้
กล่าวว่า ประสบการณ์จากการทาสมาธิวิปัสสนา ทาให้เข้าใจทิศทางของสภาวะจิตใจและ Marlatt et
al. (2004) ที่ ก ล่ าวว่ าผู้ ที่ ท าการนั่ งสมาธิ จ ะสามารถสั งเกตความคิ ด และความรู้สึ ก ของตนและ
สอดคล้องกับDhamma (1993) ที่กล่าวว่า ทาให้ได้สังเกตลมหายใจเข้าและออกของตนเอง และได้
เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มีความไม่เที่ยง ทาได้ปลดปล่อยความคิดไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ 2) ทาให้มีสติและ
รู้จักใช้เหตุ ผลมากขึ้น ซึ่งโดยปกติห ากนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในเชิงการ
ปฏิบัติธรรม จะมีการสอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทาให้มีสติขึ้น มองอะไรหลายๆอย่าง
เข้ า ใจมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Cook (2010) ที่ ก ล่ า วว่ า การท ากิ จ กรรมดั งกล่ า วจะช่ ว ยสร้ า ง
กระบวนการมีสติให้แก่ตนเอง และ จะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ มากขึ้น 3) ไม่ฟุ้งซ่าน โดยอยู่
กับสภาวะปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่นาเรื่องราวในอดีตที่เป็นเชิงลบ มาคิดฟุ้งซ่าน อันทาให้เป็นทุกข์ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ Cook (2010) ที่ ก ล่ าวว่า การท ากิ จ กรรมดั งกล่ าว จะช่ ว ยให้ ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ สิ่ งต่ า งๆ
เนื่องจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดของโลก 4) มุมมองเชิงบวกมากขึ้น
กล่าวคือ เมื่อเราเริ่มเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้น ในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์โลก จะ
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ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นมุ ม มองเชิ งบวกมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Cook (2010) ที่ ก ล่ า วว่ า การท า
กิจ กรรมดังกล่ าวยั งท าให้ ล ะทิ้ งสิ่ งต่างๆ ให้ อ ภั ยได้ม ากขึ้น และสอดคล้ องกับ Tseng and Shen
(2014) ซึ่ งกล่ าวว่าการนั่ งสมาธิ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิต ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ งทางด้ านจิ ต ใจและจิ ต
วิญ ญาณ ซึ่งจากการเข้าร่วมการนั่ งสมาธิเป็นระยะเวลา 2-3 วันนับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ช่วยให้
นักท่องเที่ย วมีมุมมองที่บวกมากขึ้นในการใช้ชีวิต สามารถลดความกดดันในการใช้ชีวิตประจาวัน
รวมถึงสอดคล้องกับ Ronel (2013) ที่กล่าวว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตวิญญาณอย่างการนั่งสมาธิ
วิปัสสนา ทาให้มีการเปลี่ ยนมุมมอง วิธีคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น และสอดคล้องกับ
Miller and Nozawa (2002) ที่กล่าวว่า ผู้หญิงที่ชื่อแมรี่ (Mary) หลังจากได้ทาสมาธิวิปัสสนา เธอ
พบว่ าได้ รั บ ประโยชน์ เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเธอรู้สึ ก ถึ งการเปลี่ ย นแปลงในตนเอง คื อ เธอได้
ปลดปล่อยความคิดในเชิงลบ และหันมองสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น อีกทั้งมีความเห็นอกเห็นใจและมี
เมตตามากขึ้น
5) รู้ ห ลั ก การในการปฏิ บั ติ ธ รรม กล่ า วคื อ ท าให้ รู้ ห ลั ก วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะและหลักการวิปัสสนา ซึ่งสอดคล้องกับ Eddy (2014) ที่กล่าว
ว่าการปฏิบัติธรรมทาให้มีความรู้ในเรื่องธรรมมะมากขึ้นและมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมการนั่ง
วิปัสสนาตามแนวพระพุทธศาสนามากขึ้น
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วสถานที่ รู ป แบบวั ด เบื้ องต้ น นั บ มี ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ให้ ข้อ มู ล
ครบถ้วน และที่สาคัญนักท่องเที่ยวที่เคยมามีการนาไปบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดีให้กับ บุคคลที่
สาม อัน ทาให้ บุ คคลเหล่ านี้ อยากที่จะลองมาเข้าร่วมกิจกรรม จึงนับว่าการส่ งเสริมการท่องเที่ยว
ค่อนข้างมีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับLitvin et al. (2008) ที่กล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคลและคาพูด
จากปาก (word-of-mouth) เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญที่สุดให้ผู้บริโภคกาลังตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินก่อนการ
บริโภค และสอดคล้องกับ Kelly (2012) ที่กล่าวว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พลังของปากต่อปาก
ณ ปั จ จุ บั น ถือ เป็ น สิ่ งส าคั ญ และมีอิท ธิพ ลเป็ น อย่างมาก โดยที่ องค์ กรไม่ ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม ขณะที่สถานที่รูปแบบรีสอร์ท แม้จะได้รับการบอกเล่าปากต่อปากในทางที่ดีเมื่อได้มาเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ ปัจจุบันยังไม่มีศักยภาพในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากช่องทางข่าวสารของรีสอร์ท
แต่ละแห่งนับว่ายังไม่พร้อม จึงทาให้นักท่องเที่ยวยังคงมากน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ Jesurajan and
Prabhu (2012) ได้ ก ล่ า วว่ า แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ เมื อ งทุ ติ โคริ น ในประเทศอิ น เดี ย
นักท่องเที่ยวยังคงมาน้อย เนื่องจาก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้
5.3.3 สิง่ อานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
1) ในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้ให้ความสาคัญ ในเรื่อง
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 น้าเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ทางสถานที่ได้มีการจัดเตรียมน้า
ดื่มที่ เพี ย งพอแก่นั กท่ องเที่ย วและไม่ มีการคิ ดค่าใช้ จ่าย ในเรื่องน้ าดื่ม สถานที่ จัด กิจกรรมเชิงจิ ต
วิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบันจึงนับว่ามีการเตรียมการที่พร้อม ซึ่งสอดคล้องกับ Aggarwal
et al. (2008) และ Jesurajan and Prabhu (2012) ที่กล่าวว่า ในเรื่องของน้าดื่ม ถือเป็นสิ่งที่ควรมี
การบริการให้นักท่องเที่ยวฟรี ซึ่งไม่อาจมองข้ามได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อม ซึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่อาศรมของเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวต่างมองว่า
น้าแร่นับเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับทุกคน ที่แหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวควรมีการจัดเตรียมไว้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเมืองฤษีเกศจะต้องเตรียมซื้อน้าแร่เป็นขวดเอง ขณะที่
นักท่องเที่ยวเมืองทุติโคริน ได้รับน้าดื่มที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
ความไม่ประทับของนักท่องเที่ยวในการมา แต่อย่างไรก็ตามในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวต่างมี
ความพึงพอใจในเรื่องน้าดื่มที่ทางสถานที่ได้มีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอ
2) ห้ องพัก การท่องเที่ย วเชิงจิตวิญ ญาณในเชิงปฏิบัติธ รรม ในการที่นั ก ท่ องเที่ ยวมาพั ก
ส่วนมากสถานที่เหล่านี้จะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้มีการคาดหวัง
อะไรมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ Nandedkar (2015) ที่ ก ล่ าวว่า การจัด ตั้งศูน ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมหรือ ศูน ย์
วิปัสสนา มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ให้ความสาคัญกับบทเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งที่พักที่จัดเตรียมให้จะ
เป็ น สิ่ งอ านวยความสะดวกขึ้ น พื้ น ฐาน เนื่ อ งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเข้ าร่ว มกิ จ กรรม ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย จึงไม่ได้มีการคาดหวัง และสอดคล้องกับ Ala’Aldin Al-Hussaini et al. (2001) ที่กล่าวว่า
สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น โทรทั ศ น์ ห รื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ในห้ อ งพั ก เนื่ อ งจาก
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการปราศจากการรับรู้ความวุ่นวายจากโลก
ภายนอก และแสวงหาความสงบในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ จึงไม่ได้มีการคาดหวังสิ่งอานวย
ความสะดวกดังกล่าว
3) ศูน ย์บ ริก ารนั กท่ องเที่ ยว ณ ปัจจุบั น จังหวัด เชียงใหม่ แหล่ งท่อ งเที่ ยวที่ ได้มีก ารจั ด
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท นับว่ายังไม่มีศักยภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่พึง
พอใจของนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากบุคคลที่อยู่หน้าศูนย์บริการ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเชิงจิตวิญญาณ
จึงไม่สามารถให้คาตอบนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Maneenetr (2014) ที่กล่าวว่า
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนับว่ามีความสาคัญ ในการที่นักท่องเที่ยวจะ
สามารถพึ่ งพาศู น ย์ บ ริ ก ารท าความเข้ าใจหรือ สอบถามข้อ มู ล ในเรื่อ งต่ างๆ เมื่ อ มี ปั ญ หา รวมถึ ง
สอดคล้องกับ Aggarwal (2008) ที่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย
ยั งไม่ มี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งศู น ย์ บ ริก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ งท าให้ เกิ ด ปั ญ หาแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ฉะนั้ น
ศูนย์บริการในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่ จึงยังไม่มีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจาก
บุคลากรที่อยู่หน้าศูนย์บริการไม่สามารถทาหน้าที่ในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้อย่าง
ละเอียด
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4) ที่จอดรถ โดยภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีศักยภาพในเรื่องที่จอดรถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ Jesurajan and Prabhu (2012) ที่กล่าวว่า
ในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในเมืองทุติโคริน ประเทศอินเดีย ประสบต่อปัญหาเรื่องที่จอดรถ ซึ่งนักท่องเที่ยวมองว่ามีที่
จอดรถไม่มีพอรวมถึงค่าที่จอดรถแพง ซึ่งหากไม่เร่งพัฒนาด้านนี้จะนับเป็นอุปสรรค
5.3.4 การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใดก็ ต าม จ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การ
สนับ สนุ นหรือส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อช่วยให้ นักท่องเที่ยวได้รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและทาให้ การ
ท่องเที่ยวรูปแบบนั้น ๆเติบโตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Heung (2013) ที่กล่าวว่าในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในเชิงสุขภาวะ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณนับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว การสนับสนุน การส่งเสริมจากรัฐบาลถือเป็นสิ่งสาคัญในการก้าวไปสู่การพัฒนาอัน
จะช่วยให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตมากขึ้น และสอดคล้องกับ Maneenetr (2015) ที่กล่าวว่าหาก
แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการด้วยตนเองเท่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ จะทาให้มีข้อจากัดในการที่นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ในพื้ น ที่ ดังกล่ าวได้น้ อ ย รวมถึงสอดคล้ อ งกั บ Aggarwal (2008) การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวเชิงจิ ต
วิญญาณต้องได้รับการร่วมมือจากภาครัฐในการช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เป็นที่รับรู้
สู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ซึ่งอย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ จะพบว่า เหตุที่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทของไทย นักท่องเที่ยวยังคงไม่ทราบข้อมูลว่า มีกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติธรรม เนื่องมาจากการที่ไม่ได้รับการผลักดัน ทาให้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ Piewdang et al. (2013) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษย์ การท่อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทย กรมพั ฒ นาชุม ชนและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ
2) ความร่วมมือระหว่า งภาคเอกชน การพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งภาคเอกชนนับเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในการเป็นส่วนสาคัญที่ช่วย
ให้ เกิด ศั ก ยภาพมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Heung (2013) ที่ ก ล่ าวว่า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
จาเป็นต้องมีการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเป็นภาคส่วนของเอกชนจะเกี่ยวข้องกับ ความ
ร่วมมือในส่วนของตัวแทนการท่องเที่ยวทางสุขภาพ (health travel agents) หรือบริษัททัวร์ที่มีการ
ขายแพ็กเกจเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
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5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
จากผลงานวิ จั ย เรื่ อ งศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณในจั งหวั ด
เชียงใหม่ มีประโยชน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ
5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านการศึกษา 5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้ จั ด กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญ าณ 5.4.4 ผลงานวิ จั ย มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานภ าครั ฐ
5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน
5.4.1 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ
ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านวิชาการ คือ จากการค้นพบกรอบแนวคิดศักยภาพของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ควรประกอบไปด้วย 4 เรื่องในการชี้วัดเรื่องศักยภาพ
ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ 1. เรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ 2. สิ่งดึงดูดใจ 3. สิ่งอานวยความสะดวก
4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังภาพที่ 5.2
ผู้นาทางด้านกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณ
สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งอานวยความสะดวก

ศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ

การบริหารจัดการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
1. เรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ พบว่า จาเป็นที่ต้องมีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่
ทางานในลักษณะประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวในจานวนที่มากพอสมควร เพื่อให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาใช้บริการได้ตลอด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน พบว่า ในประเทศไทย
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณ นั บ ว่ามี จุ ด อ่ อ นคื อ ในแต่ ล ะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วของสถานที่ รูป แบบ
รีสอร์ทแทบไม่มีผู้นาทางด้านการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางานในลักษณะประจาที่ให้บริการ
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กิจ กรรมเชิงจิ ต วิญ ญาณแก่ นั ก ท่ องเที่ ย ว ซึ่ ง ผู้ น ากิ จกรรมเชิงจิตวิญ ญาณส่ ว นใหญ่ มั ก ท างานใน
ลั ก ษณะของการรั บ จ้ า งอิ ส ระ กล่ า วคื อ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ป ระจ าในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวนั้ น ๆ ฉะนั้ น หาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้นัดล่วงหน้ าและมายังแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเข้ารับบริการ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ ส่วนในเรื่องคุณสมบัติหากเป็นผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่สอนกิจกรรม
เชิงจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในสถานที่รีสอร์ทหรือวัด ส่วนมากจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็น
พระวิปัสสนาจารย์ หรือจบสาขาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นข้อค้นพบใหม่ใน
งานวิจัยครั้งนี้ และหากงานวิจัยครั้งหน้ามีการศึกษาในประเด็นคุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณที่สอนกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมสามารถนาผลการวิจัยที่ได้นี้ ไปศึกษาต่อยอดได้
จานวนผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทีท่ างานในลักษณะ
ประจา

ศักยภาพในด้านผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ

คุณสมบัตขิ องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
- เช่น เชิงปฏิบัติธรรม คุณสมบัติในการเป็นพระวิปัสสนาจารย์
หรือจบสาขาพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 5.3 การพิจารณาศักยภาพในด้านผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
2. สิ่งดึงดูดใจ
ในเรื่องสภาพแวดล้อม สาหรับบรรยากาศ งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2
พบว่ า บรรยากาศความเงี ย บสงบ ความเป็ น ธรรมชาติ การมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว การอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจังนับว่ามีความสาคัญต่อนักท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ แต่อย่างไรก็ตามสาหรับข้อค้นพบใหม่ พบว่า ในเรื่องของการมีพลังของสถานที่ การ
ที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของตน การมีสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสมและการมีอาหารกิน
ดีอร่อยนับว่ามีความสาคัญต่อนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในการพัฒนา ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งหน้า หากมีการศึกษาเรื่องศักยภาพของพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณสามารถนา
ข้ อ ค้ น พบใหม่ ไปพิ จ ารณาได้ นอกจากนี้ ในเรื่ อ งสภาพแวดล้ อ มเรื่ อ งความปลอดภั ย แม้ จ ะให้
ความส าคั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย แต่ ในกรณี ส ถานที่ วัด แม้ ท างวัด จะไม่ มี เจ้าหน้ าที่ รัก ษาความ
ปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ ไม่ ได้ รู้ สึ ก หวาดกลั ว เพราะรู้ สึ ก เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ ห รื อ แวดล้ อ มไปด้ ว ย
พระพุทธรูปที่ศักดิ์ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นส่วนของสถานที่รีสอร์ท พบว่า ควรที่จะมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นหากงานวิจัยครั้งหน้าได้มีการศึกษาเรื่องศักยภาพของการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในด้านความปลอดภัย หากเป็นสถานที่วัด ไม่จาเป็นต้องให้ความสาคัญใน
การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่หากเป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จาเป็นต้องให้ความสาคัญใน
การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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ในเรื่องการนาเสนอการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความหลากหลายของกิจกรรม 2) การ
นาเสนอคอร์ส 3) ราคาและ4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความหลายหลายของกิจกรรม ซึ่งหากเป็นรูปแบบสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า
เนื่องจากมีข้อจากัดที่ไม่สามารถทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลากหลายดังเช่นสถานที่รูปแบบรี
สอร์ท เนื่ องจากมี เพี ย งการปฏิบั ติธ รรมเท่านั้น แต่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ วิจัยท่ านต่อ ไป ต้ องการ
พิ จ ารณาศั ก ยภาพในเรื่ องกิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณในสถานที่ รูป แบบวัด ควรมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง
กิจกรรมย่อยที่ประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์ การฟังธรรม การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐาน
การเดินจงกลม การร่วมกันทาความสะอาดภายในวัด และการสอบถามอารมณ์ ซึ่งสถานที่รูปแบบวัด
ที่มีการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในเชิงปฏิบัติธรรม ควรมีกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่หาก
เป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท สามารถพิจารณาความหลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผ่านการ
รวบรวมหมวดหมู่ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ สามารถ
แบ่ งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่แรก หมวดหมู่โยคะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น โยคะแบบจีน
ได้แก่ เต้าหยิน ซี่กง ไทเก็กหรือไทชิ โยคะแบบอินเดีย ได้แก่ โยคะซันไรซ์ โยคะอาสนะ โยคะนิทรา
โยคะพรานายะมะ โยคะฟลาย โยคะหัตถะ โยคะบอลและโยคะแบบไทย หมวดหมู่ที่สอง หมวดหมู่
การทาสมาธิ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น การนั่งสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่วัด ประกอบด้วยกิจกรรม การไหว้พระสวดมนต์ การฟังธรรม การนั่ง
สมาธิแบบวิปั สสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เดินจงกลมและโยคะวิถีพุทธ รวมถึงการ
ท าเนสั ช ชิ ก หมวดหมู่ ที่ ส าม การล้ า งพิ ษ ทางอารมณ์ หมวดหมู่ ที่ สี่ การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
การแพทย์ เช่น ปัญ หาเรื่องความเครียด หมวดหมู่ที่ห้า การบาบัดด้วยพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
กิจกรรมการบาบัดด้วยสีและแสง กิจกรรมการสร้างความสมดุลให้แก่จักรา กิจกรรมเรกิ หมวดหมู่ที่
หก การบาบัดในห้องมืด (Dark room therapy)
2) การนาเสนอคอร์ส ซึ่งหากเป็นสถานที่รูปแบบวัด ผู้วิจัยค้นพบว่า สถานที่ซึ่งมีศักยภาพใน
การน าเสนอคอร์ส จะต้องมี การเปิ ด ให้ บริการกิจกรรมเชิ งจิตวิญ ญาณทุกวัน เพื่ อให้ นั กท่อ งเที่ย ว
สามารถกาหนดวันที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เอง ขณะที่หากเป็นสถานที่รูปแบบรีสอร์ท ผู้วิจัย
ค้นพบว่า สถานที่ซึ่งมีศักยภาพในการนาเสนอคอร์สจะต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบคอร์สและไม่
เป็ น แบบคอร์ ส กล่ าวคื อ ในลั ก ษณะรู ป แบบไม่ เป็ น คอร์ ส กล่ าวได้ ว่า เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาว่างเพียงสั้นๆในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในลักษณะรูปแบบคอร์ส กล่าวได้
ว่าเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ ยวที่มีเวลาว่างติดต่อกันหลายวัน ซึ่งการนาเสนอคอร์สควรมี
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย เช่น มีครบทั้ง 6 หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้เสนอในข้างต้น
3) ราคา กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ในเชิงปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีการนั่งทาสมาธิ
วิปัสสนา จะไม่มีการคิดค่าใช้ในการเข้าร่วม แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคได้ตามกาลังความศรัทธา
ขณะที่หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอื่นๆสามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Marlatt et al.
(2004) ที่กล่าวว่า ศูนย์วิปัสสนาทั่วโลกจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรวิปัสสนา
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4) การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว กล่ า วได้ ว่ า ในการประชาสั ม พั น ธ์ที่ ดี แ ละมี ศั ก ยภาพ ณ
ปัจจุบัน คือการให้คนสามารถพูดปากต่อปากในแง่บวก แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้น สถานที่แต่ละแห่ง
ควรมีการประชาสัมพัน ธ์เบื้องต้น เช่น เว็ปไซด์ของแหล่ งท่องเที่ยว เฟซบุ๊กของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถทาได้และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยขยายการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวที่กาลังมาหาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ และช่วย
เพิ่มนักท่องเที่ยวให้มามากขึน้
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1. สภาพแวดล้อม
● บรรยากาศ
- บรรยากาศความเงียบสงบ
- ความเป็นธรรมชาติ
- การมีความเป็นส่วนตัว
- การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจริงจัง
* สอดคล้องกับบทที่2
- การมีพลังของสถานที่
- การที่สถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของตน
- การมีสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสม
- การมีอาหารกินดีอร่อย
* ข้อค้นพบใหม่
● สภาพแวดล้อมความปลอดภัย
- นักท่อ งเที่ยวในสถานที่รูป แบบรีสอร์ทให้ ความสาคัญ กับ การมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
- นัก ท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดไม่ได้ให้ความสาคัญ กับ การมีเจ้ าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
* ข้อค้นพบใหม่
2. การนาเสนอการให้บริการ
● ความหลายหลายของกิจกรรม
หมวดหมู่แรก หมวดหมู่โยคะ
หมวดหมู่ที่สอง หมวดหมู่การทาสมาธิ
หมวดหมู่ที่สาม การล้างพิษทางอารมณ์
หมวดหมู่ที่สี่ การให้คาปรึกษาด้านการแพทย์
หมวดหมู่ที่หก การบาบัดในห้องมืด
*ข้อค้นพบใหม่
1. หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทควรพิจารณาความ
หลากหลายจาก 6 หมวดหมู่ข้างต้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม การจัดหมวดหมู่ของผู้วิจัยนับว่ามี
ความแตกต่างจาก Voigt (2010)
2. หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด เนื่องจากมีข้อจากัดซึ่งไม่
สามารถนาเสนอกิจกรรมทั้ง 6 หมวดหมู่ได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามโดยปกติ ทางวัดจะมีก าร
นาเสนอกิจกรรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติธรรม โดยเน้น ในเรื่องของการทาสมาธิ ซึ่งนับว่าอยู่
ในหมวดหมู่ที่สอง ซึ่งอย่างไรก็ตามกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
ควรประกอบไปด้วย 1) การไหว้พระสวดมนต์ 2) การฟังธรรม 3) การนั่งสมาธิ 4) การเดิน
จงกลม 5) การร่วมกันทาความสะอาดภายในวัด 6) การสอบถามอารมณ์
● การนาเสนอคอร์ส
- สถานที่ รูป แบบวั ด ควรมี ก ารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิญ ญาณทุ ก วั น เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวสามารถกาหนดวันที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เอง
- สถานที่รูปแบบรีสอร์ทจะต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบคอร์สและไม่เป็นแบบคอร์ส
*ข้อค้นพบใหม่

ภาพที่ 5.4 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งดึงดูดใจ (1)

ศักยภาพในด้าน
สิ่งดึงดูดใจ

211

●ราคา
- กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ของการทาสมาธิ ได้แก่ กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม
และเนสัชชิกไม่ควรมีการคิดค่าใช้จ่าย
● การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การบอกเล่าปากต่อปาก
- สถานที่แ ต่ละแห่ งควรมีการประชาสัมพันธ์เบื้อ งต้นเช่น เว็ป ไซด์ของแหล่งท่องเที่ย ว
เฟ๊กบุ๊คของแหล่งท่องเที่ยวที่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง

ศักยภาพในด้าน
สิ่งดึงดูดใจ

ภาพที่ 5.5 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งดึงดูดใจ (2)
3. สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ หากงานวิจัยครั้งหน้า ผู้วิจัย
ท่านที่ ส นใจพิ จ ารณาศักยภาพของแหล่ งท่อ งเที่ ยวเชิงจิตวิญ ญาณในบริบทอื่น ควรพิ จารณาถึ ง
1) ความพร้อมในเรื่องที่พัก 2) อาหารและเครื่องดื่ม โดยในส่วนของอาหาร เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณเป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาล้วนใส่ใจสุขภาพ
ฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพควรมีการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารมังสวิรัติ 3) โรง
อาหารหรือห้องอาหาร ซึ่งสาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะเชิงปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมีการนอนค้างคืน ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้องอาหารจึงจาเป็นที่ทางแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาให้มีความพร้อม ขณะที่หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อื่นๆ เช่น การทาโยคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้มีการนอนค้างคืน โดยทาเพียง 1 ชั่วโมงและมีการออก
จากสถานที่ ฉะนั้นโรงอาหารหรือห้องอาหารจึงอาจไม่จาเป็น ซึ่งนับเป็นข้อค้นพบใหม่ของผู้วิจัยจาก
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยครั้งหน้า ผู้วิจัยอาจมีการศึกษาซ้ากับนักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต วิ ญ ญาณหมวดต่ างๆ เพื่ อ ให้ ท ราบทั ศ นคติ ค วามจ าเป็ น ในเรื่อ งโรงอาหารหรื อ
ห้องอาหาร4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
เรื่ อ งกิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณประจ าอยู่ 5) ที่ จ อดรถ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี เพี ย งพอต่ อ การรองรั บ
นั กท่ องเที่ ย ว 6) สถานที่ ใช้ท ากิจ กรรม ซึ่งจะต้องมี ความเหมาะสม เช่น หากเป็ นกิจกรรมโยคะ
สถานที่กิจกรรมควรเป็นลานกว้างท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ใช่ทากิจกรรมในห้องประชุม 7) เส้นทาง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง โดยสภาพ
ถนนที่เดินทางมาจะต้องดี มีความปลอดภัย รวมถึงระหว่างทางมายังแหล่งท่องเที่ยวควรมีป้ายบอก
ทางเป็นระยะ
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1. ความพร้อมในเรื่องที่พัก
2. อาหารและเครื่องดื่ม
- ควรจัดเตรียมอาหารสุขภาพหรือมังสวิรัติ
3. โรงอาหารหรือห้องอาหาร
- มีความสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ต้องมีการนอนค้าง
คืน เช่น การปฏิบัติธรรม
4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประจาอยู่
5. ที่จอดรถ
- ความเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
6. สถานที่ใช้ทากิจกรรม
- ควรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
7. เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- มีสภาพถนนหนนทางที่ดี
- มีความปลอดภัย
- มีการป้ายบอกทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ

ศักยภาพในด้าน
สิ่งอานวยความ
สะดวก

ภาพที่ 5.6 การพิจารณาศักยภาพในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวได้ว่า การจะ
ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณให้เติบโตได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและภาคชุมชน
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ความร่วมมือะระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
- ชุมชน

ศักยภาพในด้านการ
บริหารจัดการโดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 5.7 การพิจารณาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.4.2 ผลงานวิจัยมีประโยชน์ในด้านการศึกษา
ผลงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมองว่ามีผลประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษารวมถึงมีข้อเสนอแนะในการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ดังต่อไปนี้
1) ส าหรั บ ผลประโยชน์ ต่ อ สถาบั น การศึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะ กล่ าวคื อ ผู้ วิ จั ย มองว่ า
ผลงานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่นสาขาท่องเที่ยว อันจะทา
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ให้ผู้ที่ได้อ่านสามารถเกิดความรู้และนาความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นสามารถ
นาประโยชน์ ที่ได้จากการอ่านการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นในการช่ว ย
ประเทศชาติแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่กาลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ได้
2) ในอนาคตข้างหน้า ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณควรมีการบรรจุอยู่ในเนื้อหาการ
เรียนการสอน เพราะการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว นับว่าไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบที่เน้นความ
เพลิดเพลินเท่านั้น แต่แฝงไปด้วยคุณค่าในการแก้ไขปัญหาของชาติ จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวควรที่จะได้เรียน
3) จากปัญหา ณ ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณยังขาดความพร้อมด้านสถานที่และ
บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย ซึ่งงานวิจัยชิ้น นี้ได้มี
การศึกษาถึงศักยภาพและพบว่ามีศักยภาพหลายด้านที่ยังคงเป็นปัญหา จึงได้มีการเสนอแนวทาง
สาหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไว้เบื้องต้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาคการศึกษา
จึงอาจช่วยกันนาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณไปต่อยอดทางความคิ ด เพื่อช่วย
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ระดมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณของประเทศไทยให้
มีศักยภาพ
5.4.3 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ท
จากการที่การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีแนวโน้มในการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ ณ ปัจจุบัน
จากการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบว่าในเรื่องผู้นาด้านกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่มีความพร้อม
เช่น ผู้นาด้านกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณไม่ได้ทางานในลักษณะประจาหรือพนักงานที่มีความรู้ในการ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หรือในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รีสอร์ทดังต่อไปนี้
1) ผู้ประกอบการควรที่จะมีการเตรียมบุคลากร ทั้งในส่วนของผู้นาด้านกิจกรรมเชิง
จิตวิญญาณหรือพนักงานที่มีความรู้ในการบริ การข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้มีความ
พร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับรับโอกาส แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่เติบโตมากขึ้น เช่น
ในส่วนของพนักงานที่ประจาอยู่จุดศูนย์บริการ ผู้ประกอบการอาจจะมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ เพื่อที่จะได้สามารถตอบข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวได้ อันไม่ทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและไม่กลับมาใช้บริการอีก
2) ผู้ประกอบการในสถานที่รีสอร์ท นับว่าเป็นภาคส่วนที่พอมีเงินทุน ฉะนั้น ผู้วิจัย
จึงอยากให้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ทางรีสอร์ทมีการให้บริการ ให้
เกิดการรับรู้ที่มากขึ้น เพราะ หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอหรือมากพอ ในส่วนของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ อาจจะมีการไปใช้บริการประเทศอื่นที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ดี และ
ดึงดูดมากกว่า ซึ่งในอนาคตข้างหน้า หากนักท่องเที่ยวดังกล่าวรู้สึกประทับใจในประเทศที่ได้มีการเคย
ไป อาจจะทาให้การประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้าของประเทศไทย สูญเสียโอกาสในการทารายได้
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3) ณ ปัจจุบันกล่าวได้ว่า หลายรีสอร์ทของไทยยังขาดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ หรือ
การน าเสนอคอร์ ส กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณที่ มี ค วามหลากหลาย ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง อยากน าเสนอให้
ผู้ป ระกอบการอาจมีการพิจารณาในการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณให้เกิดความหลากหลายทั้ง 6
หมวดหมู่ดังที่ผู้วิจัยได้รวบรวมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีการพานักใน
รีสอร์ทในระยาวขึ้นและรีสอร์ทสามารถสร้า งรายได้ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยว อันทา
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามารีสอร์ทนั้นๆคุ้มค่ากับการเสียเวลามา เนื่องจากสามารถกิจกรรมได้หลาย
อย่าง
4) หากผู้ ป ระกอบการในสถานที่รีสอร์ท จะพัฒ นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณในเชิง
ปฏิ บั ติ ธ รรม กล่ าวได้ว่า กฎระเบี ย บบางอย่างอาจไม่จ าเป็ นต้ องมีค วามเข้ม งวดเช่น ในสถานที่ วัด
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางมาในรีสอร์ท ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการฝึกปฏิบัติ
ธรรมในลักษณะที่ไม่ได้เข้มงวดมาก ซึ่งอย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดมาก เช่น ในเรื่องของ
การรับประทานอาหาร โดยปกติ หากปฏิบัติธรรมในวัดทางวัดจะอนุญาตให้ รับประทานอาหารได้
เพียง 2 มื้อตามหลักศีล 8 คือช่วงเช้ากับช่วงเพล ส่วนมื้อเย็นจะให้ดื่มน้าปานะเท่านั้น แต่อย่างไรก็
ตาม จากการที่ผู้วิจัยได้ลงสารวจพื้นที่ในส่วนของรีสอร์ทที่มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม จะมีการ
สอบถามนักท่องเที่ยวว่าท่านไหนประสงค์ที่รับประทานอาหารมื้อเย็น ทางรีสอร์ทจะมีการจัดเตรียมไว้
ให้ แต่หากท่านนั้นต้องการยึดตามหลักศีล 8 ก็สามารถทาได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่กาลังจะริเริ่มพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติธรรมอาจนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้
5.4.4 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวจิตวิญญาณในสถานที่วัด
สาหรับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณบางกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่สามารถจัด
ได้ทั้งในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทหรือวัด ซึ่งอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรที่จะส่งเสริมการพัฒ นา
ศัก ยภาพของทั้ ง 2 รู ป แบบ ให้ มี ศั กยภาพแตกต่ างกั น ไปเพื่ อ รองรับ นั กท่ องเที่ ย วกลุ่ ม ที่ มี ความ
ประสงค์หรือชื่นชอบที่แตกต่างกัน เช่น
ประการแรก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางกลุ่ม กล่าวได้ว่า หากเป็นกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างการปฏิบัติธรรม จะประสงค์ทากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัดมากกว่า เนื่องจาก ชาวต่างชาติชื่น
ชมและอยากเห็น ศิลปะในวัดวาอารามของประเทศไทย เพราะชาวต่างชาติบางประเทศที่มา ถิ่น
กาเนิดของกลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้ ไม่ได้มีศิลปะในวัดวาอารามให้เห็นเหมือนประเทศไทย
ประการที่สอง นักท่องเที่ยวชาวไทยบางกลุ่ม ประสงค์ที่จะทากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัด
มากกว่า เพราะมองว่า การปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนเราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ เช่น ไม่ยึด
ติ ด กั บ ความสบายจนเกิ น ไป ฉะนั้ น หากเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในสถานที่ รู ป แบบรี ส อร์ ท ที่ มี ค วาม
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้
ประการที่สาม นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ประสงค์จะทากิจกรรมในสถานที่รูปแบบวัดมากกว่า
เพราะมองว่า สถานที่รูปแบบวัดมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการปฏิบัติมากกว่า เช่น การปฏิบัติธรรม
จะต้องยึดตามหลักศีล 8 คือ การรับประทานอาหารเพียง 2 มื้อ เท่านั้น โดยทุกคนต้องทาตามกฎ
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่วัด ให้มีศักยภาพภายใต้ขีด
ความสามารถที่ วั ด จะสามารถท าได้ คื อ การส่ งเสริ ม ให้ วั ด มี ก ารเปิ ด คอร์ ส ทุ ก วั น ในการที่ ให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาการฝึกเองได้
ประการที่สี่ การปฏิบั ติธรรม จะมีการนั่งสมาธิวิปัส สนา ซึ่งการนั่งสมาธิวิปัส สนานับเป็น
รูปแบบการนั่งที่มีต้นกาเนิดมาจากศาสนาพุทธ เป้าหมายของการนั่ง เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์
ซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเชื่อว่าการจะฝึกให้ได้ผลต้องฝึกกับผู้นาทางศาสนา คือ พระ ไม่ใช่บุคคล
ธรรมดา
5.4.5 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
จากผลงานวิจั ย นี้ ซึ่งพบว่า ณ ปั จจุบัน ภาครัฐ ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีก ารส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมากนัก ทั้งการช่วยประชาสัมพันธ์ การให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งอย่างไรก็ตาม การท่องเที่ ยวเชิงจิตวิญญาณ นับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์มี
คุณค่าและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆในสังคมได้ จาก
การแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้
1) เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผู้คนได้มีความเครียดขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลาง
โลกที่วุ่น วาย เช่น เผชิญ กับ การแข่งขันอย่างสูง ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าผู้ คนในสั งคมมีการเป็นโรค
ซึ ม เศร้ า กั น มากขึ้ น ซึ่ งหากภาครั ฐ มี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณ โดยเฉพาะการ
ประชาสั มพันธ์เพื่อให้ ผู้คนในประเทศไทยได้เกิดการรับรู้ถึงคุณ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ เมื่อผู้คนในสังคมเข้าใจ จะให้ช่วยค้นพบทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทาให้จิตใจแย่ลง
สามารถดีขึ้นได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ อันทาผู้ คนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น และลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น
การนั่งสมาธิวิปัสสนา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวชหรือปัญหาทางด้านจิตใจได้
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ าวของนั ก วิ ช าการ (Fronsdal, 1998) รวมถึ งสอดคล้ อ งกั บ Miller and
Nozawa (2002) ที่ ก ล่ า วว่ า การนั่ ง สมาธิ วิ ปั ส สนา นั บ ช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม คนต่ า งๆ เช่ น กลุ่ ม นั ก เรี ย น
สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตของตัวเองได้
2) จากการที่เด็กยุคสมัยใหม่ได้เติบโตมาในยุคที่เพรียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ทาให้เกิดพฤติกรรมเช่น สมาธิสั้น ขาดสมาธิ รวมถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนวิตกกังวล รวมถึงเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานภาครัฐ
ของไทย เช่น กรมสุขภาพจิตมีความกังวลเช่นกัน ฉะนั้น การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณซึ่งสามารถ
แบ่ งย่ อยได้ห ลายกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิแบบเบื้องต้น หากภาครัฐมีไ ด้มีการ
สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท พัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้เด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมที่สวยงามภายในรีสอร์ทและ
ได้สอดแทรกกิจกรรมที่มีคุณค่าในเชิงของการปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เด็กๆค่อยๆซึมซั บความรู้ต่างๆ
เช่น กิจกรรมการปฏิบัติธรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิวิปัสสนา พร้อมสอดแทรกเนื้อหา หลักการ
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ดาเนินชีวิตประจาวัน เรื่องของความมีศีลธรรม ซึ่งนับว่าจะช่วยสร้างเด็กยุคใหม่ให้เป็นบุคลากรที่ดี
ของชาติได้ในอนาคตและลดปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวได้
3) เมื่อปัญหาดังกล่าวลดลง กล่าวได้ว่า ภาครัฐยังสามารถลดค่าใช้จ่ายๆในการแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถลดงบประมาณในการดูแล
ปัญหาสุขภาพจิตของคนในประเทศได้
นอกจากนี้ผู้วิจัยอยากเสนอแนะในการอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในประเทศไทยดังต่อไปนี้
1) ในส่วนของการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในรูปแบบรีสอร์ท กล่าวได้ว่า ณ
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี แหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งจิต วิญ ญาณในรูป แบบรีส อร์ท ที่ ให้ ด าเนิ น กิ จกรรมอย่ างเป็ น
รูปธรรมมากนักในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจอย่างจริงจัง เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน รีสอร์ทจะเน้น
พัฒ นาในเชิงของร่างกายมากกว่า เช่น สปา การนวด และ โดยเฉพาะในเรื่องการประชาสั มพั นธ์
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่ายังไม่ค่อยดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ท ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในสถานที่
รีสอร์ทได้หันมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างจริงจัง เพราะ ณ ปัจจุบันกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
รูปแบบของสถานที่วัดจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่า แต่ทั้งนี้สถานที่วัดหรือสถานที่ทางศาสนานับว่า
มีข้อจากัด เช่น ไม่สามารถนาเสนอการให้บริการกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลายกิจกรรม เนื่องจาก
บางกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะสมในการทาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
2) จากข้อแรกที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงการอยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริ มผู้ประกอบการในสถานที่รี
สอร์ทได้หันมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ใดๆก็ตาม กล่าวได้ว่า หากภาครัฐช่วยส่งเสริม โดยเฉพาะการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แก่
นั กท่ องเที่ ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะช่ วยให้ นักท่องเที่ยวที่กาลั งมองหา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในรีสอร์ทเกิดการรับรู้ ซึ่งโดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากมีความสงบ มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม แต่ ณ
ปัจจุบัน กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เช่น กิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรม น้อยคนที่จะรู้จักว่า จีรัง เฮลธ์ วิล
เลจ รีสอร์ท มีการให้บริการกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงรับรู้หรือติดภาพลักษณ์เพียงว่า
หากประสงค์ทากิจกรรมในเชิงปฏิบัติธรรมต้องไปในวัดเท่านั้น
3) ในส่วนของการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด จากการลง
พื้นที่ภาคสนามของผู้วิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัดหลายแห่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีศักยภาพ ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทากิจกรรม รวมถึงมีสิ่ง
อานวยความสะดวกขั้น พื้ น ฐานที่ เหมาะสม เช่น ห้ อ งพั ก อาหารและเครื่องดื่ม แต่อย่างไรก็ ตาม
เนื่องจาก ในสถานที่รูปแบบวัดจะมีข้อจากัดกว่ารูปแบบรีสอร์ทในเรื่องของเงินทุน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
แหล่งเงินทุนหลักจะมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดความศรัทธาจึงมีการถวายปัจจัย
โดยทั้งนี้ นักท่องเที่ยวหลายท่านจึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้วิจัยมองว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบวัด
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และรีสอร์ท ล้วนมีจุดเด่นกันคนละแบบ เช่น นักท่องเที่ยวบางท่านหากมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อาจจะอยากมากในสถานที่ วัด มากกว่า เนื่ อ งจากเน้ น ในเรื่อ งของการเป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แต่
นักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะอยากไปในสถานที่รีสอร์ทมากกว่า ฉะนั้นหากประเทศไทยพัฒนาทั้งสอง
สถานที่ให้มีศักยภาพได้จะนับ เป็ นประโยชน์ห ลายอย่าง เช่น เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้
เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น เกิดเงินสะพัดมากขึ้น
5.4.6 ผลงานวิจัยมีประโยชน์สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน
จากผลงานวิจัยนี้ซึ่งพบว่า ณ ปัจจุบัน ภาคเอกชนในประเทศไทย เช่นบริษัททัวร์ยังไม่ค่อยได้
มีการน าเสนอการให้ บ ริก ารเกี่ย วกับ กิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณแก่นัก ท่อ งเที่ ยว ที่ กาลั งมองหาการ
ท่องเที่ย วรูป แบบดังกล่ าวอยู่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณในจังหวัด
เชียงใหม่ ทาให้ผู้วิจัยอยากจะเสนอแนะต่อหน่วยงานภาคเอกชนดังต่อไปนี้
1) เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอย่างไร
ก็ตาม คนที่อยู่ในช่วงวัยบางกลุ่ม อาจจะสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเองได้ แต่คนที่อยู่ในช่วง
วัยบางกลุ่ม เช่น วัยสูงอายุ หากลูกหลาน ซึ่งติดภารกิจในการทางาน ไม่ว่างพาไป การเดินทางด้วย
ตัวเองอาจจะลาบาก อีกทั้งลูกหลาน ด้วยความเป็นห่วงจึงไม่อนุญาตให้ ไปคนเดียว ฉะนั้น หากบริษัท
ทัวร์ ได้ช่วยเป็น ตัวกลางในการติดต่อประสานงาน ทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวกเพื่อนาพา
นักท่องเที่ยววัยสูงอายุไปถึงปลายทาง รวมถึงช่วยดูแลตลอดการเดินทาง นอกจากจะเป็นช่องทางใหม่
ในการทารายได้แล้ว การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวยังนับเป็นการท่ องเที่ยวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการ
ในระยะยาวจึงสามารถทารายได้ได้ในระยะยาว เนื่องจาก ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นแล้วไม่ได้ทางาน
จะมีแนวโน้มที่มีอาการของการคิดมาก ราลึกถึงเรื่องอดีตและบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจที่
ฟุ้งซ่าน
2) จากการที่การท่องเที่ยวรูปแบบใดๆจะสามารถพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพจะต้องอาศัยการ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการช่วยขับเคลื่อนและทั้งนี้ที่สาคัญ หากภาคเอกชนช่วย
ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณได้อย่างมีศักยภาพ ยังนับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วงประเทศชาติ ใน
การลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูให้จิตใจของคนเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น

5.5 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาต่อในหัวข้อเดิม แต่เปลี่ยนบริบทพื้นที่ ในจังหวัดที่พอมี
ศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เช่น ภาคใต้ โดยเลือกจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการศึกษา เพื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างกับภาคเหนือ
เช่น ในเรื่องของกิจกรรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของ
จังหวัดนั้นๆ ใน ณ ปัจจุบันที่มีอยู่และเจาะลึกไปในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นศักยภาพความ
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หลากหลายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแต่ละท่องเที่ยว หรือ เพื่อให้เห็นศักยภาพในด้านอื่นๆ
เช่นในเรื่องความพร้อมของบุคลากรที่ใหข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ การมี sประจา รวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงเท่านั้น
ในงานศึก ษาครั้ งต่ อไป อาจมีก ารศึก ษาเจาะลึ ก นัก ท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ในประเด็ นแรงจูงใจที่
เดินทางมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในประเทศไทย เพื่อที่จ ะได้สามารถนามาเปรียบเทียบความ
เหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งแรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละแรงจู ง ใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ อาจจะมีการศึกษาในหัวข้อเดิม คือ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญ ญาณ ในจั งหวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถน ามาเปรีย บเที ย บ มุ ม มองต่ อ ศั ก ยภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและความเหมือนระหว่าง
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากบางประเด็นที่นักท่องเที่ยวมองเห็น
ว่ามีศักยภาพแล้ว ณ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะเห็นว่ ายังไม่มีศักยภาพ อันจะทาให้สามารถ
นาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น
3) เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ในการสั ม ภาษณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเจาะลึ ก ไปในส่ ว นของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของสถานที่ในรูปแบบวัดและรีสอร์ท ฉะนั้น
ในงานศึกษาครั้งต่อไป อาจจะมีการศึกษาเจาะลึกนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณใน
กิจกรรมย่อยอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมเรกิ กิจกรรมบาบัดในห้องมืด ในประเด็นต่างๆ เช่น แรงจูงใจที่
อยากเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อจะได้ช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในประเทศไทย สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นความรู้ใหม่ๆให้แก่ประเทศ
4) เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการในสถานที่รีสอร์ท ผู้วิจัยอาจจะไม่ได้ มี
การเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ างละเอี ย ดมากนั ก ในเรื่อ งความคิ ด เห็ น หรือ ต่ อ การพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วการ
ท่องเที่ ยวเชิงจิ ตวิญ ญาณ เช่น ทางผู้ ประกอบการต้องการพัฒ นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณมากขึ้น
หรือไม่ หรือ ณ ปัจจุบันยังมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ที่ทาให้ไม่สามารถพัฒ นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงอาจนาประเด็นดังกล่าวไปศึกษาต่อได้

5.6 ข้อจากัดงานวิจัย
สาหรับข้อจากัดงานวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 1) ข้อจากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยว 2) ข้อจากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณและ 3) ข้อจากัดในเรื่องระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
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ข้อจากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
1) เนื่องจากในสถานที่รีสอร์ทที่ได้จัดกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณยังไม่ได้มีการจัดเป็นรูปธรรมมาก
กิ จ กรรมเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด เป็ น ประจ าทุ ก วั น ฉะนั้ น การที่ จ ะสั ม ภาษณ์
นั กท่ องเที่ ย วบางกิจ กรรม เช่น โยคะ ไทชิห รือเรกิ จึงเป็น ไปได้ยากมาก เนื่องจากทางรีส อร์ท ไม่
สามารถบอกถึงวันที่นักท่องเที่ยวจะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่วนบางรีสอร์ทที่มีการจัดเป็นประจาทุกวัน
มีการกาหนดเช่น วันจันทร์ จะมีคลาสกิจกรรมการทาโยคะ แต่ก็ไม่สามารถให้คาตอบในเรื่องของการ
มีนั กท่องเที่ยวเข้ามาใช้บ ริ การได้ เพราะบางวันมีเพียง 2-3 คน หรือบางวันไม่มี ซึ่งอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อจากัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ จึงไม่สามารถเสี่ยงต่อการเดินทางเก็บข้อมูล
จากความไม่แน่นอนได้ เพราะหากผู้วิจัยได้เดินทางไป แต่ในวันนั้นๆกลับไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
จะทาให้เป็นการสูญเสียงบประมาณและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ฉะนั้นจากข้อจากัดดังกล่าว ทาให้
งานวิจัย ชิ้น นี้ สามารถสอบถามความคิดเห็ นได้เพียง นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่มาทาเข้าร่ว ม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม
2) จากข้อแรกที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณที่มาทาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งเหตุที่ผู้วิจั ยยังสามารถเก็บนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดังกล่าวภายในรีสอร์ทได้ เนื่องจาก หากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมในสถานที่รีสอร์ท ทางเว็ปไซด์
ของแหล่งท่องเที่ยวจะมีการลงรายละเอียดข้อมูลถึงวันที่จะมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อ
ผู้วิจัยทราบวันที่แน่ชัด จึงได้มีการโทรไปสอบถามรีสอร์ทอีกทีว่ามีนักท่องเที่ยวสมัครมาจานวนเยอะ
หรือไม่ ซึ่งเมื่อผู้ วิจั ยทราบว่าพอที่จะมีนักท่องเที่ยวสมัครเข้ามา เมื่อถึงวันที่ มีการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิ บั ติธ รรม ผู้ วิจั ย จึ งได้ มี การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ที่ จะท าการเก็ บ ข้อ มูล แต่อ ย่างไรก็ต าม เนื่ องจากการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งปฏิ บั ติ ธ รรมนั บ ว่ามี ค วามแตกต่ างจากการท่ อ งเที่ ย วอื่ น นั ก ท่ องเที่ ย วจะมี เข้ าร่ว ม
กิจกรรม โดยส่วนใหญ่ต้องมีการปิดวาจา ห้ามพูดคุย ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์ได้เพียงไม่กี่คนในเวลา
สั้นๆ ในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและบางส่วนผู้วิจัยได้มีการขอเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่ จะสัมภาษณ์ใน
ภายหลั ง ซึ่งบางท่ านสะดวกที่ จ ะให้ แต่บ างท่ านไม่ส ะดวกที่ จะให้ ส่ ว นหากเป็น ช่วงหลั งกิ จกรรม
นั กท่ องเที่ย วส่ วนมากจะค่อนข้างเหนื่อยจากการท ากิจกรรมแล้ว จึงไม่ส ะดวกให้ ข้อมูล เนื่องจาก
กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวไว้ในบทที่สี่ นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องทากิจกรรมอย่างต่า 3 วัน
3) ข้อจากัดของนั กท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมในสถานที่วัด กล่าวได้ว่า ใน
งานวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย อาจจะไม่ ส ามารถถามทุ กคาถามได้กั บนั กท่ อ งเที่ ยวทุ กคน ผู้ วิจัยจึงต้องเน้ น
สอบถามในจานวนที่มาก เนื่องจาก ตามที่กล่าวข้างต้น นัก ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ในช่วงระหว่าง
ทากิจกรรมจะไม่สามารถคุยได้ ฉะนั้นบางวัดที่ไม่ได้มีการเตรียมนักท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมให้ผู้วิจัย
ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยช่วงที่นักท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ออกมาซื้อของในช่วงเวลาสั้นๆ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ส่วนบางวัดที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมในการทากิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมด้วย แม้ทางวัด
จะมีการแจ้งนักท่องเที่ยวว่าขอความร่วมมือในการช่วยให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัยในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงวันแรกและตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามมารยาทคือจะไม่สามารถส่งเสียงในการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ฉะนั้นผู้วิจัยจึง
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สามารถสัมภาษณ์ได้วันสุดท้าย หลังจากที่การทากิจกรรมได้เสร็จสิ้น แต่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มจะต้อง
รีบกลับเพราะมีรถมารอรับ
ข้อจากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลกับ ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่รีสอร์ทเป็นส่วนใหญ่จึงทาให้โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น
การผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด พนักงานต้อนรับ ซึ่งอย่างไรก็ตาม
บางรีสอร์ทนับว่ามีฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่พอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้ แต่
บางรีสอร์ทไม่มี ผู้ให้ข้อมูลได้คืออาจารย์ที่ให้การฝึกสอน แต่ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้คุยกับอาจารย์
โดยตรง จึงได้มีการสัมภาษณ์ พนั กงานต้อนรับหรือพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งประจาอยู่ศูนย์บริการ
ภายในรีสอร์ท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพนักงานที่อยู่ประจาศูนย์บริการค่อนข้างไม่ได้มีความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ละเอียด จึงสามารถให้ข้อมูลได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น
ข้อจากัดในเรื่องการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ง เกตโดยตรง (Participant
Observation) ในประเภทของการเข้าไปร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) ด้วยเช่นกัน
เนื่องจาก บางประเด็นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณนั้ น ๆ ไม่ส ามารถอธิบ ายหรือให้ คาตอบได้ ฉะนั้นผู้ วิจัยจึงได้มีการเข้าร่ว มกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณในสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ทและวัด เพื่อที่จ ะทาการสังเกตการณ์ในประเด็นต่างๆ แต่
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างเชิงการปฏิบัติธรรม นับเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของ
สมาธิเป็นสาคัญ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงจะไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้
เพราะหากจดบันทึก อาจจะเกิดเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไปรบกวนสมาธิของผู้อื่นได้ ฉะนั้นผู้วิจัย
จึงต้องจาประเด็นที่ตนเองต้องการทราบไว้และคอยสังเกตการณ์ผ่านสายตาอย่างเงียบๆ และเมื่อเสร็จ
สิ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมถึงจะต้องรีบจดบันทึกข้อมูลไว้ ซึ่งผลเสียของการที่ผู้วิจัยไม่สามารถจด
บันทึกได้ทันที คือ การที่บางประเด็นข้อมูลที่เก็บได้มีความละเอียดของเนื้อหาน้อยลง เพราะเนื้อหา
บางส่วนมีการลืมไปบ้าง เนื่องจากทั้งนี้ บางสถานที่ที่ผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยต้องเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 7 วัน โดยระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 7 วัน ห้ามขีดเขียน หรือจดบันทึกสิ่งต่างๆ
ข้อจากัดในเรื่องระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา ผู้วิจัยจึงไม่สามารถสัมภาษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือนักท่องเที่ยวในจานวนที่มากกว่านี้ได้ เนื่องจากผู้วิจัยจะต้องรีบถอด
เทปการสัมภาษณ์และเขียนงานวิจัยให้เสร็จทันกาหนด รวมถึงหากต้องมีการลงพื้นที่อีก งบประมาณ
อาจไม่เพียงพอ
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5.7 บทสรุปส่งท้าย
งานวิจัยเรื่อง“ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่” มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 1) เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 2) เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 3) เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 4) เพื่อสอบถามความ
คิดเห็ นของเกี่ย วกับ การบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนได้ ส่ วนเสียในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ ทั้งในแหล่ งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ที่ทางานในลักษณะประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวยังมีค่อนข้างน้อย จึง
ทาให้ต้องจัดเตรียมผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วน สิ่ง
ดึงดูดใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 1) ในเรื่องสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณใหม่ทั้ง
สถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ท ศักยภาพในเรื่องสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบันนับว่ามีความเหมาะสมแก่
การทากิจกรรมเชิงจิตวิญ ญาณ 2) ในเรื่องความเป็นที่รู้จักและชื่อเสี ยง พบว่า แหล่ งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบวัด นับว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมากกว่า เช่น ในเรื่องชื่อเสียง
ของผู้นาเชิงจิตวิญญาณที่ให้การสอน หรือชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลของแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่
แหล่งท่องเที่ย วในสถานที่รูป แบบรีสอร์ทยังไม่ค่อยมีศักยภาพในเรื่องความเป็นที่รู้จักและชื่อเสียง
3) ในเรื่องการนาเสนอการให้บริการ กล่าวได้ว่า สาหรับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดจะมี
ข้อจากัดที่ไม่สามารถนาเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณได้หลากหลายกิจกรรม ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่รูปแบบรีสอร์ท เมื่อพิจารณาภาพรวมของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีความหลากหลาย
ของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ แต่เมื่อพิจารณาเจาะจงแต่ละรีสอร์ท พบว่า มีเพียงรีสอร์ทไม่กี่แห่งที่ให้
การนาเสนอกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่หลากหลาย 4) ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ ยว กล่าวได้ว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก
โดยไม่ได้รู้มาจากเว็ปไซด์หรือเฟซบุ๊ กของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง
แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดนับว่ามีศักยภาพ เพราะนักท่องเที่ยวที่มาได้รับการบอกเล่าในทาง
ที่ดีและช่อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์เบื้องต้น เช่น เว็ปไซด์ห รือเฟซบุ๊ กมีก ารให้ รายละเอียดข้อมู ล
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ชัดเจนและตรงกับความเป็นจริง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่
รูปแบบรีสอร์ท นับว่ายังไม่ค่อยมีศักยภาพ เนื่องจากแม้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับการบอกเล่าในทางที่ดี
แต่ช่องทางการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น เว็ปไซด์หรือเฟซบุ๊กมีการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณนับว่าไม่ค่อยชัดเจนและไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงทาให้นักท่องเที่ยวยังมา
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด
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ส่วนในเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวก สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ห้องพัก
ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บั น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ รู ป แบบวั ด นั บ ว่ า มี ห้ อ งพั ก ไม่ เพี ย งพอในการรองรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 2) อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ณ ปั จ จุ บั น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ รู ป แบบวั ด และ
รีส อร์ ท นั บ ว่ามีก ารจั ดเตรี ย มได้อ ย่างเหมาะสม 3) โรงอาหารหรือห้ องอาหาร ซึ่งเป็น สิ่ งที่ จาเป็ น
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัด ซึ่งควรมีเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดย
พบว่า จาก 5 วัด มี 2 วัดที่ขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น 4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน สถานที่วัดนับว่ามีความพร้อม ขณะที่
สถานที่รีสอร์ทนับว่ายังไม่มีความพร้อม 5) ที่จอดรถ นับว่าโดยภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่
รูป แบบวัด และรี ส อร์ท นั บ ว่ามีที่ จ อดรถซึ่งเพี ย งพอ 6) สถานที่ ใช้ ส าหรับ ท ากิ จกรรม กล่ าวได้ว่ า
ภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่รูปแบบวัดและรีสอร์ทนับว่ามีความเหมาะสม 7) เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว นับว่ามีศักยภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีสภาพถนนดี ไม่
อันตรายรวมถึงมีป้ายบอกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสุดท้ายในเรื่องการบริหารจัดการ
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ กล่าวได้ว่า ณ
ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ค่อยได้มีการร่ วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยเรื่องศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
ในลักษณะของการศึกษาให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบสถานที่วัดและรีสอร์ท ยังไม่ค่อยมี
ผู้ ศึ ก ษา ฉะนั้ น ศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต วิญ ญาณที่ ผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษาจะเป็ น
ประโยชน์ กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) ประโยชน์ ด้ า นวิ ช าการ 2) ประโยชน์ ด้ า นการศึ ก ษา
3) ประโยชน์ ส าหรั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วจิ ต วิญ ญาณในสถานที่ รีส อร์ท 4) ประโยชน์ ส าหรับ แหล่ ง
ท่องเที่ ย วจิ ตวิญ ญาณในสถานที่ วัด 5) ประโยชน์ ส าหรับหน่ว ยงานภาครัฐ 6) ประโยชน์ ส าหรับ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งสามารถนาข้อแนะนาหรือแนวทางการพัฒนารวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัย
ได้เสนอในครั้งนี้ไปใช้ป ระโยชน์ ได้รวมถึงผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
สามารถนาข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปไปพิจารณาในการทาวิจัยได้

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
Aggarwal, A. K., Guglani, M., & Goel, R. K. (2008). Spiritual & Yoga Tourism: A casestudy
on experience of Foreign Tourists visiting Rishikesh, India.
Ahmad, H. M. (2010). Personality Traits among Entrepreneurial and Professional.
International Journal of Business and Management, 5(9), 203.
Ala’Aldin Al-Hussaini, A. S., Dorvlo, S. X. A., Dhananjay Chavan, J. D., Vimal Purecha, S.
A.-R., & Samir, A.-A. (2001). Vipassana meditation:: A naturalistic, preliminary
observation in Muscat. Journal for scientific research. Medical sciences/Sultan
Qaboos University, 3(2), 87.
Ambili, K. (2016). A Study on the Impact of Yoga Tourism on Tourists Visiting Kerala.
Atna-Journal of Tourism Studies, 11(1), 59-69.
Artioli, G. G., Gualano, B., Franchini, E., Batista, R. N., Polacow, V. O., & Lancha Jr, A. H.
(2009). Physiological, performance, and nutritional profile of the Brazilian
Olympic Wushu (kung-fu) team. The Journal of Strength & Conditioning
Research, 23(1), 20-25.
Bennett, M., King, B., & Milner, L. (2004). The health resort sector in Australia: A
positioning study. Journal of Vacation Marketing, 10(2), 122-137.
Bhrigu Kumar Nath, D. D. B. (2017). Problems and Prospects of Spiritual Tourism
Development in and around Greater Guwahati. International Journal of
Interdisciplinary Research in Science Society and Culture(IJIRSSC), Vol: 3, Issue:1,
(June Issue), 2017(ISSN: (P) 2395-4345, (O) 2455-2909).
Birocco, N., Guillame, C., Storto, S., Ritorto, G., Catino, C., Gir, N., . . . Vito, G. D. (2012).
The effects of Reiki therapy on pain and anxiety in patients attending a day
oncology and infusion services unit. American Journal of Hospice and Palliative
Medicine®, 29(4), 290-294.
Bone, K. (2011). Spiritual Retreat Tourism in Aotearoa/New Zealand. The University of
Auckland.
Bone, K. (2013). Spiritual Retreat Tourism in New Zealand. Tourism Recreation
Research, 38(3), 295-309. doi:10.1080/02508281.2013.11081755

224
Børø, N. (2015). Encountering spiritual tourism in Kathmandu. The University of Bergen.
Bu, B., Haijun, H., Yong, L., Chaohui, Z., Xiaoyuan, Y., & Singh, M. F. (2010). Effects of
martial arts on health status: a systematic review. Journal of Evidence‐Based
Medicine, 3(4), 205-219.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism
Management, 21(97), 116.
Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2013). Smart tourism destinations Information and
communication technologies in tourism 2014 (pp. 553-564): Springer.
Çakici, A. C., & Harman, S. (2007). Importance of destination attributes attributes
affecting destination choice of affecting destination choice of turkish
birdwatchers turkish birdwatchers. Journal of Commerce & Tourism Education
Faculty, 1, 131-145.
Carland Jr, J. W., & Carland, J. C. (1997). Entrepreneurship: an American dream. Journal
of Business and Entrepreneurship, 9(1), 33.
Channing, K. (1978). The Unsettling of America: Culture & Agriculture: JSTOR.
Chavez, J. (2016). The Personality Characteristics of an Entrepreneur and Their Effects
on the Performance of a New Business Venture.
Cheer, J. M., Belhassen, Y., & Kujawa, J. (2017). The search for spirituality in tourism:
Toward a conceptual framework for spiritual tourism. Tourism Management
Perspectives, 24, 252-256.
Chen, J. S. (2007). WELLNESS TOURISM: MEASURING CONSUMERS’QUALITY OF LIFE.
Paper presented at the Leisure: Business Advances and Applied Research
Conference.
Chenail, R. J. (2011). Interviewing the investigator: Strategies for addressing
instrumentation and researcher bias concerns in qualitative research. The
qualitative report, 16(1), 255.
Chesworth, N. (2006). The role of demographics, psychology and economics in
understanding the spiritual dimension of tourism. Paper presented at the
Proceedings of the Conference on Tourism–the spiritual dimension.
Chinthaka, H., & Senarathna, S. (2012). The Opportunities for Development of Spiritual

225
Tourism in Sri Lanka.
Choden, T. (2016). Contemporary vipassana meditation center.
Chrysanthou, Y., Cain, K., Silberman, N., & Niccolucci, F. (2004). Developing the Tourism
Aspects of a Cultural Route. The 5th International Symposium on Virtual
Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST (2004).
Cohen, E. C. E. (2008). Medical tourism in Thailand. AU-GSB e-journal, 1(1).
Cohen, E. H. (2006). Religious tourism as an educational experience Tourism, Religion
and Spiritual Journeys (pp. 94-109): Routledge.
Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and… surgery. Tourism Management,
27(6), 1093-1100.
Cornelia, V., Graham, B., & Gary, H. (2011). Wellness tourists: in search of transformation.
Tourism Review, 66(1/2), 16-30. doi:10.1108/16605371111127206
Custodes. (2013). Sustainable Accessibility to small tourist areas. Retrieved April 16,
2018 from
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Custod
es_Model_Accessibility_uploaded.pdf.
Deakins, D., & Freel, M. S. (2009). Entrepreneurship and small firms: McGraw-Hill
College.
Dhamma, W. o. (1993). Vipassana Newsletter. Paper presented at the Annual Meeting
at Dhamma Thal² on.
Didascalou, E., Lagos, D., & Nastos, P. (2009). Wellness tourism: Evaluating destination
attributes for tourism planning in a competitive segment market. Tourismos,
4(4), 113-125.
Eddy, G. (2014). The Vipassana retreat experience: A consideration of the meditation
retreat as a religious paradigm of travel. Literature & Aesthetics, 22(1).
Ellyard, L. (2004). Reiki healer: a complete guide to the path and practice of Reiki:
Lotus Press.
Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative
content analysis: A focus on trustworthiness. Sage Open, 4(1),
2158244014522633.
Eugene, J. (2013). Holidays in a holy land: Spiritual tourism in Placid Puducherry.

226
International Journal of Humanities and Social Science, 2(5), 17-22.
Falck, J. (2013). Developing a service marketing strategy for wellness tourism company.
Fedorova, A. (2016). New Product Development in Spiritual Tourism.
Fluker, M. R., & Turner, L. W. (2000). Needs, motivations, and expectations of a
commercial whitewater rafting experience. Journal of Travel Research, 38(4),
380-389.
Frey, N. L. (1998). Pilgrim stories: On and off the road to Santiago: Univ of California
Press.
Fried, H. O., & Tauer, L. W. (2009). Understanding the entrepreneur: An index of
entrepreneurial success. Cornell University.
Fronsdal, G. (1998). Insight meditation in the United States: Life, liberty, and the pursuit
of happiness. The faces of Buddhism in America, 163-182.
Frost, G. J. (2004). The spa as a model of an optimal healing environment. Journal of
Alternative & Complementary Medicine, 10(Supplement 1), S-85-S-92.
Fyall, A., & Wanhill, S. (2005). Attractions. Tourism: Principles and Practice, 344-382.
Ganeshan, G. (2001). Entrepreneurship development. Kisan World, 28(6), 50-51.
Garrett, C. (2001). Transcendental meditation, reiki and yoga: Suffering, ritual and selftransformation. Journal of Contemporary Religion, 16(3), 329-342.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern
age: Stanford university press.
Gilbert, P. (2010). Seeking inspiration: the rediscovery of the spiritual dimension in
health and social care in England. Mental Health, Religion & Culture, 13(6), 533546. doi:10.1080/13674676.2010.488422
Goodarzi, M., Haghtalab, N., & Shamshiry, E. (2016). Wellness tourism in Sareyn, Iran:
resources, planning and development. Current Issues in Tourism, 19(11), 10711076.
Haq, F., & Jackson, J. (2006). Exploring consumer segments and typologies of relevance
to spiritual tourism. Paper presented at the Proceedings of the Australia and
New Zealand Academy of Marketing Conference.
Haq, F., & Medhekar, A. (2015). Spiritual tourism between India and Pakistan: A
framework for business opportunities and threats. World, 5(2).

227
Haq, F., & Wong, H. Y. (2013). Branding Islamic spiritual tourism: An exploratory study in
Australia and Pakistan. European journal of business and management, 5(11),
154-162.
Haq, F., Wong, H. Y., & Jackson, J. (2008). Applying Ansoff’s growth strategy matrix to
consumer segments and typologies in spiritual tourism. Paper presented at the
refereed paper presented at 8th International Business Research Conference.
Haq, F., & Yin Wong, H. (2010). Is spiritual tourism a new strategy for marketing Islam?
Journal of Islamic Marketing, 1(2), 136-148.
Heelas, P., Woodhead, L., Seel, B., Tusting, K., & Szerszynski, B. (2005). The spiritual
revolution: Why religion is giving way to spirituality: Blackwell.
Heintzman, P., & Mannell, R. C. (2003). Spiritual Functions of Leisure and Spiritual WellBeing: Coping with Time Pressure. Leisure Sciences, 25(2-3), 207-230.
doi:10.1080/01490400306563
Hetu, V. (2006). Effect of Vipassana on the psyche of inmates: A socio-psychological
study. Indian Journal of Criminology & Criminalistics, 27, 48-64.
Heung, V., & Kucukusta, D. (2013). Wellness tourism in China: Resources, development
and marketing. International journal of tourism research, 15(4), 346-359.
Hill, B., Gibbons, D., Illum, S., & Var, T. (1995). International institute for peace through
tourism. Annals of Tourism Research, 3(22), 709.
Hjalager, A.-M., & Flagestad, A. (2012). Innovations in well-being tourism in the Nordic
countries. Current Issues in Tourism, 15(8), 725-740.
Holviala, J. H., Sallinen, J. M., Kraemer, W. J., Alen, M. J., & HÄkkinen, K. K. (2006). Effects
of strength training on muscle strength characteristics, functional capabilities,
and balance in middle-aged and older women. Journal of Strength and
Conditioning Research, 20(2), 336.
Honervogt, T. (1998). The power of reiki: An ancient hands-on healing technique:
Macmillan.
Hover-Kramer, D., & Mentgen, J. (2002). Healing touch: A guidebook for practitioners:
Cengage Learning.
Hritz, N. M., Sidman, C. L., & D’Abundo, M. (2014). Segmenting the College Educated
Generation Y Health and Wellness Traveler. Journal of Travel & Tourism

228
Marketing, 31(1), 132-145. doi:10.1080/10548408.2014.861727
Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods.
Huijbens, E. H. (2011). Developing Wellness in Iceland. Theming Wellness Destinations
the Nordic Way. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(1), 20-41.
doi:10.1080/15022250.2011.525026
Ibragimov, N., & Xurramov, O. (2015). Types of competition in destination marketing and
6A mod-el of competitiveness.
Jani, D., & Minde, M. (2017). East African Tourism Destination Competitiveness: A
Comparison of Uganda and Tanzania. ORSEA JOURNAL, 6(1).
Jesurajan, S. V. A., & Prabhu, S. V. (2012). Dimensions of spiritual tourism in Tuiticorin
district of Tamil Nadu in India–A critical analysis. Business Intelligence Journal,
5(2), 245-251.
Jones, K. (1993). Asylums and after: a revised history of the mental health services:
from the early 18th century to the 1990s.
Joshi, K. (1965). On the meaning of yoga. Philosophy East and West, 15(1), 53-64.
Judisseno, R. K. (2015). Destination Strategies in Tourist Development in Indonesia,
1945–2014: Problems of Bali Centredness. Victoria University.
Kapiki, S., Fu, J., & Mu, L. (2014). Managing the knowledge for Chinese tourists:
Establishment of Greece as a preferred destination.
Katz, S. E. (2006). The revolution will not be microwaved: Inside America's underground
food movements: Chelsea Green Publishing.
Kaur, H., & Bains, A. (2013). Understanding the concept of entrepreneur competency.
Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2(11), 31-33.
Kelly, C. (2010). Analysing wellness tourism provision: A retreat operators' study. Journal
of Hospitality and Tourism Management, 17(1), 108-116.
Kelly, C. (2012). Wellness Tourism: Retreat Visitor Motivations and Experiences. Tourism
Recreation Research, 37(3), 205-213. doi:10.1080/02508281.2012.11081709
Kerrisk, C. (2002). Synthesis Therapy & Counselling Services.
Kierulff, H. E. (1975). Can entrepreneurs be developed. MSU Business Topics, 23(1), 3944.
Kim, E., Chiang, L., & Tang, L. (2017). Investigating wellness tourists’ motivation,

229
engagement, and loyalty: in search of the missing link. Journal of Travel &
Tourism Marketing, 34(7), 867-879. doi:10.1080/10548408.2016.1261756
Koh, T. (1981). Chinese medicine and martial arts. The American journal of Chinese
medicine, 9(03), 181-186.
Kujawa, J. (2017). Spiritual tourism as a quest. Tourism Management Perspectives, 24,
193-200.
Kumar, M. (2007). EXPLAINING ENTREPRENEURIAL SUCCESS: A CONCEPTUAL MODEL.
Academy of Entrepreneurship Journal, 13(1).
Kumar, P. (2015). Yoga Tourism–A Unique Feather in the Cap of Indian Tourism.”.
Langviniene, N., & Sekliuckiene, J. (2009). Factors of Influence on Successful
Development of Lithuanian Resort Wellness SPA Services. Social Sciences (13920758), 66(4).
Lehto, X. Y., Brown, S., Chen, Y., & Morrison, A. M. (2006). Yoga tourism as a niche within
the wellness tourism market. Tourism Recreation Research, 31(1), 25-35.
Lengyel, A. (2016). Tourism, meditation, sustainability. APSTRACT: Applied Studies in
Agribusiness and Commerce, 10(1), 81-91.
Liberman, K. (2004). Yoga tourism in India. unpublished MS.
Liguorian. (2011). A Redemptorist Pastoral Publication. Kevin Wright, Modern pilgrims:
Refreshing Mind, Body and Soul. Retrieved 17 August 2018 from
http://www.liguorian.org.
Lim, Y.-J., Kim, H.-K., & Lee, T. J. (2016). Visitor Motivational Factors and Level of
Satisfaction in Wellness Tourism: Comparison Between First-Time Visitors and
Repeat Visitors. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(2), 137-156.
doi:10.1080/10941665.2015.1029952
Lin, S. F., Sung, H. C., Li, T. L., Hsieh, T. C., Lan, H. C., Perng, S. J., & Smith, G. D. (2015).
The effects of Tai‐Chi in conjunction with thera‐band resistance exercise on
functional fitness and muscle strength among community‐based older people.
Journal of clinical nursing, 24(9-10), 1357-1366.
Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality
and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.

230
Lo, H. M., Yeh, C. Y., Chang, S. C., Sung, H. C., & Smith, G. D. (2012). AT ai C hi exercise
programme improved exercise behaviour and reduced blood pressure in
outpatients with hypertension. International Journal of Nursing Practice, 18(6),
545-551.
Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty, W., & Palich, L. E. (2005). Small business
management: An entrepreneurial emphasis.
Maćkowiak, A. M. (2018). Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A
Study of Lonely Planet’s Indonesia and Thailand Guidebooks. Studia
Religiologica, 2017(Numer 4).
Magaš, S. (2012). Nutrition for people with diabetes mellitus in tourism industry–does it
exist at all? Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 60(2), 223-228.
Maneenetr, T., Naipinit, A., & Tran, T. H. (2014). Guidelines to development wellness
tourism in Roi-Kaen-San-Sin cluster, Thailand. Mediterranean Journal of Social
Sciences, 5(23), 214.
Maneenetr, T., Naipinit, A., & Tran, T. H. (2015). SWOT Analysis of Wellness Tourism in
Roi-Kaen-San-Sin Cluster, Thailand. Editors-in-Chief, 47(3), 262-269.
Mannerkorpi, K., & Arndorw, M. (2004). Efficacy and feasibility of a combination of body
awareness therapy and qigong in patients with fibromyalgia: a pilot study.
Journal of Rehabilitation Medicine, 36(6), 279-281.
Marlatt, G. A., Witkiewitz, K., Dillworth, T. M., Bowen, S. W., Parks, G. A., Macpherson, L.
M., . . . Blume, A. W. (2004). Vipassana meditation as a treatment for alcohol
and drug use disorders. Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitivebehavioral tradition, 261-287.
McAnulty, S., McAnulty, L., Collier, S., Souza-Junior, T. P., & McBride, J. (2016). Tai Chi
and Kung-Fu practice maintains physical performance but not vascular health in
young versus old participants. The Physician and sportsmedicine, 44(2), 184-189.
Medhekar, A., & Haq, F. (2012). Development of spiritual tourism circuits: The case of
India. GSTF Business Review (GBR), 2(2), 212.
Medina‐Muñoz, D. R., & Medina‐Muñoz, R. D. (2014). The attractiveness of wellness
destinations: An importance–performance–satisfaction approach. International

231
journal of tourism research, 16(6), 521-533.
Mehta, S., Mehta, M., & Mehta, S. (1990). Yoga: The Iyengar Way: Knopf.
Mill, R. C. (2007). Resorts: management and operation: John Wiley & Sons.
Miller, J. P., & Nozawa, A. (2002). Meditating teachers: A qualitative study. Journal of InService Education, 28(1), 179-192.
Monteson, P. A., & Singer, J. L. (2002). Planning and operating a resort-based spa.
Journal of Retail & Leisure Property, 2(4), 358-368.
Nandedkar, S. S. (2015). Tourism for Welfare, Transformation, and Spiritual
Development Current Issues and Emerging Trends in Medical Tourism (pp. 206217): IGI Global.
Narayanan, Y., & Macbeth, J. (2009). Deep in the desert: Merging the desert and the
spiritual through 4WD tourism. Tourism Geographies, 11(3), 369-389.
Nastasi, B. K., & Schensul, S. L. (2005). Contributions of qualitative research to the
validity of intervention research. Journal of School Psychology, 43(3), 177-195.
Nguyen, L. T., Davis, R. B., Kaptchuk, T. J., & Phillips, R. S. (2011). Use of complementary
and alternative medicine and self-rated health status: results from a national
survey. Journal of general internal medicine, 26(4), 399-404.
Norman, A. (2004). Spiritual tourism: Religion and spirituality in Contemporary travel.
Norman, A. (2011a). Spiritual tourism: Continuum International Publishing.
Norman, A. (2011b). Spiritual tourism: Travel and religious practice in western society.
Continuum: Bloomsbury Publishing.
Norman, A. (2012a). Cosmic flavour, spiritual nutrition?: the biodynamic agricultural
method and the legacy of Rudolf Steiner’s anthroposophy in viticulture.
Handbook of New Religions and Cultural Production, 4, 213.
Norman, A. (2012b). The varieties of the spiritual tourist experience. Literature &
Aesthetics, 22(1).
Norman, A., & Pokorny, J. J. (2017). Meditation retreats: Spiritual tourism well-being
interventions. Tourism Management Perspectives, 24, 201-207.
Nyanadhammo, A. (2003). Walking Meditation: Wat Pah Nanachat Ubon Rachathani.
Ott, M. J. (2002). Mindfulness meditation in pediatric clinical practice. Pediatric Nursing,
28(5), 487.

232
Pain, J. (2008). “I felt like a new person.” The effects of mindfulness meditation on
older adults with chronic pain: qualitative narrative analysis of diary entries. J
Pain, 9(9), 841-848.
Palmer, D. A. (2003). Modernity and millenialism in China: Qigong and the birth of Falun
Gong. Asian Anthropology, 2(1), 79-109.
Phukan, H., Rahman, Z., & Devdutt, P. (2012). Emergence of spiritual tourism in India.
International Journal of Marketing and Technology, 2(4), 300.
Piewdang, S., Mekkamol, P., & Untachai, S. (2013). Measuring Spiritual Tourism
Management in Community: A Case Study of Sri Chom Phu Ongtu Temple,
Thabo district, Nongkhai province, Thailand. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 88, 96-107.
Ponder, L. M., & Holladay, P. J. (2013). The transformative power of yoga tourism.
Transformational tourism: Tourist perspectives, 1(7).
Post-White, J., Kinney, M. E., Savik, K., Gau, J. B., Wilcox, C., & Lerner, I. (2003).
Therapeutic massage and healing touch improve symptoms in cancer.
Integrative cancer therapies, 2(4), 332-344.
Pyke, S., Hartwell, H., Blake, A., & Hemingway, A. (2016). Exploring well-being as a
tourism product resource. Tourism Management(55), 94-105.
Qutoshi, S. B. (2017). The Art and Science of Strengthening Mind and Body to Live a
Healthy Life: My Vipassana Meditation. samwaad:e-journal, 2017: Vol.6
Iss.2(ISSN: 2277-7490).
Ravichandran, S., & Suresh, S. (2010). Using Wellness Services to Position and Promote
Brand India. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 11(2),
200-217. doi:10.1080/15256481003732873
Ringer, G. D. (2007). Healthy spaces, healing places-sharing experiences of wellness
tourism in Oregon, USA.
Robinson, P. B., & Sexton, E. A. (1994). The effect of education and experience on selfemployment success. Journal of business Venturing, 9(2), 141-156.
Robledo, M. A. (2015). Tourism of spiritual growth as a voyage of discovery Tourism
research frontiers: Beyond the boundaries of knowledge (pp. 71-86): Emerald
Group Publishing Limited.

233
Rusu, S., Isac, F., Cureteanu, R., & Csorba, L. (2012). Entrepreneurship and entrepreneur:
A review of literature concepts. African Journal of Business Management, 6(10),
3570.
Satpathy, B., & Mahalik, D. (2010). A study on spiritual tourist site selection under multicriteria. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3(1), 107-117.
Schedneck, B. (2013). Tourism, Nature, Healing, and Dissent: The Plurality of
International Meditators in Thailand. Rian Thai: International Journal of Thai
Studies, 6(3), 1-24.
Schedneck, B. (2018). Transcending Gender: Female Non-Buddhists’ Experiences of the
Vipassanā Meditation Retreat. Religions, 9(4), 90.
Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice: SAGE.
Sharpley, R. (2007). Flagship attractions and sustainable rural tourism development: The
case of the Alnwick Garden, England. Journal of Sustainable Tourism, 15(2),
125-143.
Sharpley, R., & Jepson, D. (2011). Rural tourism: A spiritual experience? Annals of
Tourism Research, 38(1), 52-71.
Silananda, S. U. (1995). The benefits of walking meditation. Bodhi Leaves.
Simone-Charteris, M. T., & Boyd, S. W. (2011). The potential for Northern Ireland to
promote politico-religious tourism: An industry perspective. Journal of
Hospitality Marketing & Management, 20(3-4), 457-483.
Singh, P. K. (2008). Medical tourism: global outlook and Indian scenario: Kanishka
publishers.
Singh, S., & Singh, T. V. (2009). Aesthetic pleasures: Contemplating spiritual tourism.
Philosophical issues in tourism, 37, 135.
Smith, M., & Kelly, C. (2006a). Holistic Tourism: Journeys of the Self? Tourism Recreation
Research, 31(1), 15-24. doi:10.1080/02508281.2006.11081243
Smith, M., & Kelly, C. (2006b). Wellness Tourism. Tourism Recreation Research, 31(1), 14. doi:10.1080/02508281.2006.11081241
Smith, M., MacLeod, N., & Robertson, M. H. (2010). Key concepts in tourist studies: Sage.
Snyder, S. (2007). New streams of religion: fly fishing as a lived, religion of nature.

234
Journal of the American Academy of Religion, 75(4), 896-922.
Somasundram, P. (2011). S27-02 Using Spiritual Relaxation Techniques in Minor Mental
Health Disorders. Asian Journal of Psychiatry, 4, S25.
Sun, T.-F., Wu, C.-K., & Chiu, N.-M. (2004). Mindfulness meditation training combined
with eye movement desensitization and reprocessing in psychotherapy of an
elderly patient. Chang Gung Medical Journal, 27(6), 464-469.
Sutton, P., & House, J. (2003). The new age of tourism: Postmodern tourism for
postmodern people. Retrieved February, 10, 2010.
Taleghani, M., Chirani, E., & Shaabani, A. (2011). Health tourism, tourist satisfaction and
motivation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(4),
546-555.
Tang, K. C. (1994). Qigong therapy-its effectiveness and regulation. The American
journal of Chinese medicine, 22(03n04), 235-242.
Taylor-Piliae, R. E. (2003). Tai Chi as an adjunct to cardiac rehabilitation exercise training.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 23(2), 90-96.
Tomy Andrianto, S., & Par, M. (2016). The Analysis of Potential 4A’s Tourism Component
in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java.
Tsang, T. W. M., Kohn, M., Chow, C. M., & Singh, M. F. (2008). Health benefits of Kung Fu:
a systematic review. Journal of sports sciences, 26(12), 1249-1267.
Tseng, T., & Shen, C. (2014). Meditation tourism: exploring the meditation flow
experience and well-being. Health Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and
Medical Travel, 429-434.
Van der Veer, P. (2013). The modern spirit of Asia: The spiritual and the secular in
China and India: Princeton University Press.
Van Teijlingen, E. (2014). Semi-structured interviews. Paper presented at the PGR
Workshop December.
Vitale, A. (2007). An integrative review of Reiki touch therapy research. Holistic nursing
practice, 21(4), 167-179.
Voigt, C. (2008). Insights into wellness tourists: Segmentation by benefits. Lincoln
University.
Voigt, C. (2010). Understanding wellness tourism: An analysis of benefits sought, health-

235
promoting behaviours and positive psychological well-being. University of South
Australia Adelaide.
Voigt, C. (2013). Wellness Tourism: A Critical Overview. Curtin University, Wageningen.
Voigt, C., Howat, G., & Brown, G. (2010). Hedonic and Eudaimonic Experiences among
Wellness Tourists: An exploratory enquiry. Annals of Leisure Research, 13(3),
541-562. doi:10.1080/11745398.2010.9686862
Voigt, C., Laing, J., Wray, M., Brown, G., Howat, G., Weiler, B., & Trembath, R. (2011).
Health tourism in Australia: Supply, demand and opportunities.
Wai, K. L. K. (2005). FROM ADVENTURE TO THERAPY: A MODEL FOR HEALING.
Wang, C. (2011). Tai Chi and rheumatic diseases. Rheumatic Disease Clinics, 37(1), 19-32.
Wang, C., Collet, J. P., & Lau, J. (2004). The effect of Tai Chi on health outcomes in
patients with chronic conditions: a systematic review. Archives of internal
medicine, 164(5), 493-501.
Wanigaratne, S., Davis, P., Pryce, K., & Brotchie, J. (2005). The effectiveness of
psychological therapies on drug misusing clients. London: National Treatment
Agency for Substance Misuse.
Wardell, D. W., & Weymouth, K. F. (2004). Review of studies of healing touch. Journal of
Nursing Scholarship, 36(2), 147-154.
Westhead, P., Wright, M., & Mcelwee, G. (2011). Entrepreneurship: Perspectives and
cases: Pearson.
Wilkinson, D. S., Knox, P. L., Chatman, J. E., Johnson, T. L., Barbour, N., Myles, Y., & Reel,
A. (2002). The clinical effectiveness of healing touch. The Journal of Alternative
& Complementary Medicine, 8(1), 33-47.
Wolf, S. L., Coogler, C., & Xu, T. (1997). Exploring the basis for Tai Chi Chuan as a
therapeutic exercise approach. Archives of physical medicine and rehabilitation,
78(8), 886-892.
Wray, M., Laing, J., & Voigt, C. (2010). Byron Bay: An alternate health and wellness
destination. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17(1), 158-166.
Wright, K. (2008). The Christian Travel Planner: Thomas Nelson.
Yang, W. (2017). Leisure Sports in China Lead to Healthy With Health Qigong. Canadian
Social Science, 13(10), 40-43.

236
Yeh, G. Y., McCarthy, E. P., Wayne, P. M., Stevenson, L. W., Wood, M. J., Forman, D., . . .
Phillips, R. S. (2011). Tai chi exercise in patients with chronic heart failure: a
randomized clinical trial. Archives of internal medicine, 171(8), 750-757.
Yudita, A. (2017). The Effect of Tourism Development on Land Conversion in East
Lombok Regency. Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography
Education, 1(2), 160-165.
กรแก้ว จันทภาษา (2550). การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview). ค้นวันที่ 27 เมษายน
2561 จาก https://home.kku.ac.th/korcha/int3.html.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2554). การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ค้นวันที่ 20 มิถุนายน
จาก http://www.dip.go.th.
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2553). หลักการวิจัยทางสังคม Principle of Social Research. กรุงเทพ:
เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์. (2552). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาบ่อน้าร้อนสวนสาธารณรักษะวาริน อาเภอเมือง จังหวัดระนอง. วิทยานพินธ์ปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัญฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชาย โพธิสิตา. (2550). การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะการใช้ข้อได้เปรียบและข้อจากัด. ค้นวันที่ 1
พฤษภาคม 2561 จาก http://bsri.swu.ac.th/news/upload/drchai.ppt.
ชีวาศรม. (2557). Global Wellness Tourism และ Wellness ในประเทศไทย. ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 จาก
http://www.thaispaassociation.com/uploads/file/Dr.Thanisr_Wellness_Tourism_1
1SEP14.pdf.
ชื่นนภา นิลสนธิ. (2559). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟื้นฟูจิตวิญญาณ: ปัจจัย
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ากรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ธนวุฒิ พิมพ์กิ. (2556). การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 6. วิทยา
ออฟเซทการพิมพ์
นพปฎล สมิตานนท์. (2553). กลยุทธ์สาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

237
นิศศา ศิลปเสรฐ. (2560). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่7 กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิ
ยาลัย.
นิศา ชูโต. (2548). การวิจัยเชิงคุณภาพ. บริษัท พริ้นต์โพร จากัด 878.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพ: บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์
จากัด
บุณฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ใบเฟิร์น วงษ์บัวงามและคณะ. (2556). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล.
ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ. (2559). กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ.
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ผู้จัดการออนไลน์. (2552). บูมท่องเที่ยวปฏิบัติธรรม เยียวยาใจยุควิกฤตซ้าเติม. ค้นวันที่ 16 เมษายน
2561 จาก https://mgronline.com/business/detail/9520000113781.
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. (2560). การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพ: สานักพิมพ์ปัญญาชน.
พิสณุ ฟองศรี. (2552). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. กรุงเทพ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด.
เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน. (2561). ททท.ปลุกเที่ยวชุมชนเข้าเป้า1.34แสนล้าน เที่ยวเหนือ17จังหวัดครั้งใหม่ไม่
เหมือนเดิม. ค้นวันที่ 1 เมษายน จาก https://www.ryt9.com/s/tpd/2755519.
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (2559). การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่2 ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2558 Retrieved from
ไว จามรมานและคณะ. (2544). การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาด
กลางที่ประสบความสาเร็จของธุรกิจเอกชนไทย.
ศิรจิ รรยา ประพฤติกิจ. (2553). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อ
จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับ่4
ที่ . ค้น
วันที่16 เมษายน 2561 จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7789.
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2541). จรรยาบรรณนักวิจัย. ค้นวันที่ 27 เมษายน จาก
http://suphanburicampus.dusit.ac.th/reserch/rese-06-05-54/3.pdf.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2554). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่. กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจากัดสาม
ลดา.

238
สุพรรณี ไชยอาพร. (2552). การวิจัยเชิงคุณภาพ แนวความคิด วิธีการและการประยุกต์ใช้.
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แผนกการพิมพ์.
สุภางค์ จันทวานิช. (2556). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมาลี ไชยศุภรากุล. (2558). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. นนทบุรี: บริษัท มาตา การพิมพ์ จากัด.
สุวรรณา กิจก้องชัย. (2552). การพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติ
ธรรม: กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณังเฉลิมราช 60 ปีและวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริศรา ห้องทรัพย์และคณะ. (2558). แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหล่งน้าพุร้อนใน
ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558).
อัญชนา ณ ระนอง. (2554). ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology). กรุงเทพ: บริษัทแสงสว่าง
เวิลด์เพรส จากัด.
อาทิตย์ วุฒิคะโร. (2543). อุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ. Chulalongkong
Review, ปีที่12 ฉบับที่ 46 (มกราคม-มีนาคม 2543)
อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2553). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทางจิตวิทยาของ
ความสาเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก :
ความรู้.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง

241
แบบสัมภาษณ์ฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง
แบบสั ม ภาษณ์ ชุด นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ กษาศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณจังหวัดเชีย งใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาในระดับปริญ ญาโท สาขาการ
จัดการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒ นาบริหารศาสตร์ โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 5 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (จานวน 4 ข้อ)
ตอนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ (จานวน 7 ข้อ)
ตอนที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ (จานวน 13 ข้อ)
ตอนที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก (จานวน 14 ข้อ)
ตอนที่ 5 เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(จานวน 7 ข้อ)
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แบบสัมภาษณ์ฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนให้บริการ
แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………
2. เพศ……………………………………………………………3. อายุ……………………………………………………………
4. ตาแหน่ง……………………………………………………………
ตอนที2่ ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
1. มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจาภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
2. มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่สอนภายในแหล่งท่องเที่ยวกี่คน
3. มีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากภายนอกมาสอนภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
4. ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจากภายนอกมาสอนภายในแหล่งท่องเที่ยวกี่คน
5. เหตุใดแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในสถานที่รูปแบบรีสอร์ทส่วนใหญ่จึงไม่มีผู้นาทางด้านการทา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในลักษณะทางานประจาในการสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
คุณสมบัติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
6. ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จะสามารถให้การฝึกสอนกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยว
จาเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
สัญชาติของผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอน
7. ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่ให้การฝึกสอนเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ
ตอนที3่ สิ่งดึงดูดใจ
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
1. คุณคิดว่าบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสมแก่การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไร
บ้าง
2. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การ
ทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง

243
3. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาความสงบเพื่อให้เอื้อแก่การทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
4. คุณคิดว่าสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยหรือไม่
5. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง
ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง
6. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงหรือเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
7. ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่มาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณประมาณกี่คน
การนาเสนอการให้บริการ
ความหลากหลายของกิจกรรม
8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีอะไรบ้าง
การนาเสนอคอร์ส
9. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะการนาเสนอคอร์สในส่วนของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง
นั กท่ องเที่ย วสามารถจั ดคอร์ ส ได้ เองหรือไม่ ส ามารถจัดคอร์ส เองได้ (ใช้สั มภาษณ์ เฉพาะในแหล่ ง
ท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
10. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในครั้งแรกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่ากี่วัน
(ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
11. ทางแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารน าเสนอการให้ บ ริ ก ารทั้ งในลั ก ษณะแบบคอร์ ส และไม่ เป็ น แบบ
คอร์สหรือไม่ อย่างไร (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบรีสอร์ท)
ราคา
12. ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ มีอัตราเท่าไหร่
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
13. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณผ่านช่องทางไหนบ้าง
ตอนที4่ สิ่งอานวยความสะดวก
ที่พัก
1. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวกี่ห้อง
2. ภายในห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกอะไรบ้าง
3. คุณคิดว่าห้องพักในการรองรับนักท่องเที่ยวมีความเพียงพอหรือไม่
4. คุณมีการวางแผนในการสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติมในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่
อาหารและเครื่องดื่ม
5. ทางแหล่ งท่ องเที่ ยวมีการจัดเตรียมอาหารลั กษณะใดให้ แก่นักท่องเที่ยว (เช่น อาหารมังสวิรั ติ
อาหารเจ อาหารทั่วไป)
6. คุณคิดว่าทางแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมน้าดื่มที่เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร
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โรงอาหารหรือห้องรับประทานอาหาร
7. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนโรงอาหารหรือห้องอาหารจานวนกี่โรงหรือกี่ห้อง (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะ
ในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
8. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งแยกโรงอาหารหรือห้องอาหารระหว่างเพศชายและหญิงหรือไม่ (ใช้
สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
9. คุณคิดว่าจานวนหรือขนาดโรงอาหารหรือห้องอาหารเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่
(ใช้สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
10. ทางแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งแยกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวระหว่างเพศชายและหญิงหรือไม่ (ใช้
สัมภาษณ์เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัด)
11. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณแก่นักท่องเที่ยวมีช่วงวั นและ
เวลาเปิดทาการอย่างไรบ้าง
12. คุณคิดว่าทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่
สนใจกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือไม่ อย่างไร
ที่จอดรถ
13. คุณคิดว่าทางแหล่งท่องเที่ยวมีที่จอดรถที่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่
สถานที่ใช้สาหรับทากิจกรรม
14. คุณคิดว่าสถานที่ใช้สาหรับทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมหรือไม่
ตอนที5่ การบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐ
1. ในช่วงที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
2. คุณต้องการให้ ภ าครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒ นาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
ภาคเอกชน
3. ที่ผ่านมาทางแหล่งท่องเที่ยวได้ มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
หรือไม่
4. คุณต้องการให้ภาคเอกชนส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณภายใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
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ความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
5.ที่ผ่านทางแหล่งท่องเที่ยวได้มีความร่วมมื อกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต
วิญญาณหรือไม่
ความร่วมมือระหว่างชุมชน
6. ทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเป็นอย่างไรบ้าง
7. ที่ผ่านมาชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณบ้างหรือไม่
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แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจง
แบบสั ม ภาษณ์ ชุด นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ กษาศั ก ยภาพของการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งจิ ต
วิญญาณ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (จานวน 5 ข้อ)
ตอนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ (จานวน 10 ข้อ)
ตอนที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก (จานวน 3 ข้อ)
ตอนที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(จานวน 3 ข้อ)

247
แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………….
2.เพศ…………. 2. อายุ…………..3.ระดับการศึกษา……………………4. อาชีพ …………………………………….
5. ถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน……………………
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ
1. บรรยากาศที่คุณประสงค์ในการเลือกมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณเป็นอย่างไร
2. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมามีบรรยากาศที่เหมาะสมในการทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณหรือไม่
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
3. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมามีความปลอดภัยหรือไม่
ความเป็นที่รู้จักและความมีชื่อเสียง
4. คุณรับรู้ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวที่คุณมาทากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในแง่ไหนบ้าง
การนาเสนอการให้บริการ
ความหลากหลายของกิจกรรม
5. คุ ณ ต้ อ งการให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ก ารน าเสนอการให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมเชิ งจิ ต วิ ญ ญาณที่ มี ค วาม
หลากหลายหรือไม่ อย่างไร
การนาเสนอคอร์ส
6. คุณคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณไปเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมในการนาเสนอ
ระยะเวลาของคอร์สหรือไม่ อย่างไร (ใช้สัมภาษณ์เฉพาะนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการ
เปิดให้บริการทุกวันในเชิงปฏิบัติธรรม)
ราคา
7. คุณคิดว่าการนาเสนอราคากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
8. คุณมีแรงจูงใจอะไรที่ทาให้ตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ
ประสบการณ์หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม
9. คุณได้รับประสบการณ์หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไรบ้าง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
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การส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. คุณรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในการมาแหล่งท่องเที่ยวจากช่องทางไหน
ตอนที3่ สิ่งอานวยความสะดวก
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
ศักยภาพของสิ่งดึงดูดใจ
1) กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณในหมวดหมู่ของการทา
สมาธิในสถานที่วัดและรีสอร์ท มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไรบ้าง

2) กิจกรรมการปฏิบัติธรรมในสถานที่วัดและรีสอร์ทมี
การปฏิบัติทมี่ ีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

3) ความแตกต่างในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิ
ธรรมระหว่างวัดและรีสอร์ท

ผลการสังเกต
- กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณที่จัดขึ้นโดยสถานที่วัดจะมีเพียง
การปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวพุทธเท่านั้น
- ขณะที่กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณทีจ่ ัดขึ้นโดยสถานที่รสี อร์ท
จะมีความหลากหลายมากกว่า เช่น ในการทาสมาธิ จะแบ่ง
ออกเป็น 1) การทาสมาธิเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นแนวฤาษี ของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งจะเป็นการทาสมาธิที่ไม่เคร่งครัดเหมือน
การนั่งสมาธิแบบวิปสั สนากรรมฐานซึ่งเป็นแนวทางของ
พุทธ 2) การปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐาน แต่ทั้งนี้การฝึกอาจมีความเคร่งครัดน้อยกว่า การ
ฝึกในสถานที่วัด 3) การทาเนสัชชิก ซึ่งทางรีสอร์ทมีแพลน
ว่าจะทาในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในชั้นเรียนของการปฏิบัติธรรม
เจ้าของรีสอร์ทได้มีการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวโน้ม
ความสนใจของผู้คน เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงคอร์สการ
เปิดหรือไม่เปิดของกิจกรรมเนสัชชิก
- ความเหมือนของสถานที่วัดและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดกิจกรรมการปฏิบตั ิธรรม กล่าวได้ว่า กิจกรรมหลัก
ของการปฏิบัติธรรม จะประกอบด้วย 1) การไหว้พระสวด
มนต์ 2) การฟังธรรม 3) การนั่งสมาธิแบบวิปัสสนา
กรรมฐาน
4) การเดินจงกลม
- ขณะที่ส่วนที่แตกต่างคือ ในสถานที่วัด จะมีกิจกรรมการ
สอบถามอารมณ์ ขณะที่ในสถานทีร่ ีสอร์ทไม่มี นอกจากนี้
กิจกรรมโยคะวิถีพุทธ กล่าวได้ว่า ในสถานที่รีสอร์ทนับว่ามี
ขณะที่สถานที่วัดไม่มี
- ในสถานที่วัดจะมีความเคร่งครัดในบางเรื่องมากกว่า เช่น
ในการรับประทานอาหารต้องยึดหลักศีล 8 โดยสามารถ
รับประทานอาหารได้เพียง 2 มื้อเท่านั้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม
แม้ทางสถานที่รีสอร์ทจะยึดหลักศีล 8 เช่นกัน แต่จะมีการ
อนุโลมให้สามารถรับประทานอาหาร 3 มื้อได้ กรณีที่
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นักท่องเที่ยวบางคนไม่สามารถรับประทานอาหารเพียง 2
มื้อได้
- การนั่งสมาธิและการเดินจงกลม หากฝึกในสถานที่รสี อร์ท
จะฝึกโดยมีผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณควบคุมในการคอย
พากเสียงอยู่ตลอด ขณะที่หากฝึกในสถานที่วัด ส่วนใหญ่
ผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะบอกวิธีการฝึกในคาบแรก
ส่วนคาบถัดไป จะให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกเอง เพราะมองว่า
หากคอยพากเสียงอยู่ตลอด จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้
ปฏิบัติ
4) กิจกรรมย่อยของการปฏิบัติธรรม เช่น การสอบถาม - กิจกรรมการสอบถามอารมณ์ นับเป็นกิจกรรมที่เปิด
อารมณ์หรือโยคะวิถีพุทธคืออะไร
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้เปิดโอกาสซักถามต่อผู้นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ เกี่ยวกับผลการนั่งสมาธิ เนื่องจาก
บางคนประสบปัญหาจากการเจ็บปวด หรือได้ยินเสียง
แปลกๆ หรือรู้สึกว่ามีอะไรมาเลื้อยอยู่ที่ขา ฉะนั้นเมื่อผู้ให้
ปฏิบัติธรรม ได้เล่าถึงปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ผู้นา
กิจกรรมเชิงจิตวิญญาณจะช่วยแนะนาแนวทางต่างๆให้ เพื่อ
นาไปสู่หนทางการปฏิบตั ิที่ดีขึ้น
ซึ่งอย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่วัดบางแห่งนับว่า
มีสถานที่ค่อนข้างใหญ่ ฉะนั้น สถานที่ในการสอบถาม
อารมณ์ จึงจะมีหลายห้อง และผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความเป็น
ส่วนตัวในการรายงานผลหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ไม่
ต้องการให้บุคคลอื่นรู้ แต่ทั้งนี้ สถานที่วัดบางแห่งนับว่ามี
ข้อจากัดทางสถานที่ มีห้องสอบถามอารมณ์เพียงห้องเดียว
ฉะนั้นจึงต้องซักถามข้อสงสัยต่างๆกับผู้คนในหมู่มาก
- โยคะวิถีพุทธ นับเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิแบบหนึ่ง โดยวิธี
ฝึกคือให้ยืนและบริหารท่าทางต่างๆ โดยเอาหัวขึ้น เพื่อ
หายใจเข้า และเอาหัวลงหรือก้มหน้าลงเพื่อหายใจออก
รวมถึงก้มหลัง ยึดตัว ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมส่วน
ใหญ่นับว่าชื่นชอบกิจกรรมดังกล่าว เพราะจากการเดินจง
กลม นั่งสมาธิ ทาให้เกร็งอยู่ท่าเดียว ซึ่งอาจจะเกิดอาการ
ปวดเมื่อย แต่เมื่อมีกิจกรรมโยคะวิถีพุทธเข้ามา นอกจากจะ
ช่วยลดการปวดเมื่อยได้ ยังทารูส้ ึกตื่นตัว ไม่ง่วงนอน ได้
เคลื่อนไหว ส่งผลทาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
5) เป้าหมายของการปฏิบตั ิธรรมคืออะไร
- เป้าหมายสูงสุด คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ซึ่งการ
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ปฏิบัติธรรมจะช่วยให้มีสติ สมาธิ นาไปสู่การผ่อนคลายและ
ทาให้หาทางออกให้กับชีวิตได้
6) การคิดค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน
- มีความเหมือนกัน โดยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะ
สถานที่วัดและรีสอร์ทมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน สถานที่รูปแบบรีสอร์ทและวัด โดยปกติจะไม่มีการเสีย
อย่างไร
ค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถบริจาคได้ตามกาลัง
ความศรัทธา รวมถึงสามารถนาเอาเครื่องดื่ม เช่น ไมโล โอ
วันตินที่เป็นซองมาบริจาค เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
คอร์สถัดไป ได้ใช้
7) นอกจากกิจกรรมการปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมเชิงจิต - มี กิจกรรมการทาเนสัชชิก นับเป็นอีกกิจกรรมทีไ่ ม่มีการ
วิญญาณอื่นๆ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่
เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถบริจาคได้ตาม
กาลังความศรัทธา
8) การทาสมาธิเบื้องต้น แนวฤษี ของประเทศอินเดีย - การฝึกทาสมาธิเบื้องต้น จะทาสมาธิด้วยท่านอน และนั่ง
กับ การนั่งสมาธิแบบวิปสั สนากรรมฐานตามแนวพุทธ ซึ่งผู้นากิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ จะเปิดเพลงแนวอินเดีย
พร้อมคอยพากเสียงให้ทาท่าทางต่างๆ ซึ่งการฝึกจะมีความ
มีวิธีการฝึกที่แตกต่างกันอย่างไร
สบายกว่า เพราะจะได้นั่งทาสมาธิไม่นานมาก ขณะที่การทา
สมาธิแบบวิปสั สนากรรมฐาน จะเป็นการฝึกที่จริงจังกว่า
โดยต้องทาสมาธิด้วยท่านั่งเพียงเท่านั้นและเป็นเวลานาน
อย่างต่า 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของ
สถานที่
9) การนาเสนอคอร์สกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมระหว่าง สถานที่รูปแบบวัด เนื่องจากวัดส่วนใหญ่จะมีการให้บริการ
สถานที่รูปแบบวัดกับรีสอร์ทมีความแตกต่างกันอย่างไร กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรมทุกวัน ฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึง
สามารถจัดคอร์สหรือเลือกจานวนวันที่ประสงค์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเองได้ ขณะทีร่ ีสอร์ท เนื่องจากกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติธรรมไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน แต่เปิดเป็นช่วงๆ
เท่านั้น โดยในแต่ละช่วงที่เปิด ทางรีสอร์ทจะมีการระบุ
จานวนวันในการฝึกที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถ
เลือกจานวนวันที่ประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเองได้
ศักยภาพของสิ่งอานวยความสะดวก
1) ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิต - ในสถานที่รูปแบบวัดจะมีความพร้อมมากกว่า เนื่องจาก
วิญญาณในสถานที่วัดและรีสอร์ทมีความพร้อมหรือไม่ เมื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณ ผู้
ที่ประจาอยู่ในศูนย์บริการจะสามารถให้คาตอบและอธิบาย
ได้ ขณะที่ในสถานที่รูปแบบรีสอร์ท จะตรงกันข้าม

ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล

254

255

256

257

258

ภาคผนวก ง
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

260

261

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวสรัญพร สุรวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สาเร็จการศึกษาพ.ศ. 2557
ได้รับรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิชา
เอกสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงศึกษา

ได้รับภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2558-2559
ทางานสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thailand Travel Agents
Association)

