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การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณ: ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ี
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
ซ่ึงมีประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
ใชส้ถิตการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลหาอิทธิพลของ
แรงจูงใจท่ีมีต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

ผลการวิจยัสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์ พบว่า ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยการผอ่นคลาย เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การพบส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความภูมิใจในตนเอง การ
หลีกหนี และการอยู่เหนือตนเอง ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยการมีบรรยากาศท่ีสงบ เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ี
อยู่ถาวร การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ตามล าดบั ส าหรับ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า นอกจากน้ี
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การศึกษาคร้ังน้ีมีผลประโยชนต่์อทางดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ ช่วยเติมเต็มช่องวา่งทางการศึกษาเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ในฝ่ังอุปสงค์ (Demand) เก่ียวกบั
แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ส าหรับ
ทางด้านการปฏิบติัการได้แก่ ผูป้ระกอบการสามารถน าผลวิจยัไปปรับใช้ในการเติมเต็มความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีความเฉพาะด้าน รวมถึงพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว คือ 
จุดหมายปลายทาง ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและ
ตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า    
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This research emphasis to study about wellness tourism on spiritual retreat: motivation 

that influencing tourist satisfaction and intention to revisit which has objective 1) to study push 
factors that influencing tourist satisfaction, 2) to study pull factors that influencing tourist 
satisfaction, 3) to study tourist satisfaction that influencing intention to revisit. Moreover, this 
research used quantitative approach which collecting data from 400 spiritual retreat visitors in 
Chiang Mai by survey questionnaire. Data analysis was used by multiple regression analysis 
which focus on motivation influence tourist satisfaction and intention to revisit.  

The result revealed that, firstly, the push factors positively tourist satisfaction which the 
most influence factors was relaxation, novelty, physical and appearance, self-esteem, escape, 
transcendence respectively. Secondly, the pull factors positively tourist satisfaction which the 
most influence factors was peace atmosphere, natural setting, far from home, authenticity 
experience, history significant respectively. Thirdly, the tourist satisfaction positively intention to 
revisit. Furthermore, the distribution of this research was including filling the academic gap of 
wellness tourism on spiritual retreat in demand side about motivation influence tourist satisfaction 
and intention to revisit. Another was the managerial by entrepreneur can adapt their practice to 
fulfill inside tourist’ need in spiritual retreat which was specific group and develop tourism 
destination following tourist’ need for tourist satisfaction and intention to revisit.  
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การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟู

จิตวิญญาณ: ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้ งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า 
กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งหวัขอ้ต่างๆ ออกเป็นขอ้ยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 1.1 ท่ีมา
และความส าคญัของปัญหา ซ่ึงจะกล่าวถึงความส าคญัของการศึกษาในแง่เชิงวิชาการและเชิง
ปฏิบติัการ 1.2 ค าถามการวิจยั ซ่ึงจะเป็นค าถามหลกัในการวิจยัคร้ังน้ี 1.3 วตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 3 วตัถุประสงค ์1.4 ขอบเขตการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นของเขตดา้น
เน้ือหา พื้นท่ี ประชากร และเวลา 1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยจะแบ่งออกเป็นเชิงวิชาการ
และเชิงปฏิบติัการ 1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายของค าท่ีส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี 
และสุดทา้ย 1.8 บทสรุป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 

ในปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของชนชั้นระดบักลาง รวมไปถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการ
พกัผอ่น คลายความเครียด และมีประสบการณ์ร่วมกบัสถานท่ีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเอง 
(Global Wellness Institute: GWI, 2014) ท าให้ผูค้นส่วนใหญ่นิยมเดินทางมากข้ึน แต่ในทาง
กลบักนัการท่องเท่ียวก็สามารถท าให้สุขภาวะเส่ือมลงไดเ้ช่นกนั กล่าวคือ ในการเดินทางสามารถ
ท าให้สุขภาพทางกาย จิตใจ และสมองถดถอยลง (GWI, 2014) อีกทั้งยงัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ
และหลอดเลือดได ้ (Richards and Rundle, 2011) โดยเกิดจากสาเหตุต่อไปน้ี เช่น การจราจรแออดั 
ความอ่อนเพลียจากการเดินทาง การงดออกก าลงักายตามกิจวตัรประจ าวนั การรับประทานอาหาร
และด่ืมแอลกอฮอร์ในปริมาณมาก รวมถึงการรับแสงแดดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกินกวา่ปกติ 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัผูค้นยงัคงมีแนวโน้มในการให้ความสนใจกบัสุขภาวะเพิ่มข้ึน (GWI, 
2014) จึงท าใหก้ารท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ รวมถึงแนวคิดสุขภาวะเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการดา้นสุขภาพดว้ยเช่นกนั (Fabrega, 1997; Kickbusch, 2002; Kickbusch 
and Payne, 2003) 
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การท่องเท่ียว ถือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นสังคม
(Social) วฒันธรรม (Cultural) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และเศรษฐกิจ (Economic) (United Nation 
Environment Program: UNEP and United Nation World Tourism Organization: UNWTO, 2005) 
ตัวอย่างเช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการสนับสนุนการอนุรักษ์
วฒันธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ (GWI, 2014) รวมถึงเป็นโอกาสในการพฒันาจุดหมาย
ปลายทาง (Illing, 2014) เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทย ใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
และอนุรักษด์ว้ยเช่นกนั โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ซ่ึงมีเป้าหมายส่วนหน่ึง เพื่อพฒันา
สินคา้และบริการสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดใหม่ น าไปสู่ความมีเสถียรภาพ
และย ัง่ยนืของสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีการเติบโตท่ีรวดเร็ว (GWI, 2014) 
มีการจา้งงานดา้นการท่องเท่ียวถึงหน่ึงร้อยลา้นต าแหน่ง มีผลต่อเศรษฐกิจในทิศทางท่ีสนบัสนุนถึง 
9 เปอร์เซ็นตข์องผลิตภณัฑ์มวลรวมแต่ละประเทศทัว่โลก ซ่ึงปี ค.ศ. 2012 มีผลิตภณัฑ์มวลรวมแต่
ละประเทศทัว่โลกประมาณ 6.6 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ (World Travel and Tourism Council: 
WTTC, 2013) นอกจากน้ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทัว่โลก มีการเติบโตถึง 3.2 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
โดยอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโตท่ีรวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ ได้แก่ การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ซ่ึงมีการเติบโตกว่า 4.3 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ีปี ค.ศ. 2017 
คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 6.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชีย อเมริกา ตะวนัออกกลาง และแอฟริกาเหนือ โดยมีแนวโน้มในการเติบโตปีละ  9.1 
เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นอตัราการเติบโตเกือบ 50 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน 
(GWI, 2014) เห็นไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะสามารถสร้างงาน สร้างรายได ้และช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน (GWI, 2014) เหตุผลส่วนหน่ึง เน่ืองจากนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
(Wellness Tourist) เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียค่อนขา้งสูง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมี
ค่าใชจ่้ายท่ีมากกวา่นกัท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ ถึง 130 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงประกอบดว้ยนกัท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะขั้นตน้ (Primary Wellness Tourist) และนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะขั้นรอง (Secondary 
Wellness Tourist) โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวคิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต ์และ 87 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
ส าหรับค่าใชจ่้ายจากนกัท่องเท่ียวดงักล่าวคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต ์และ 84 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ท า
ให้มีผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว โดยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปี ค. ศ. 2013 ถึง 494 พนัลา้น
เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ซ่ึงเติบโตจากปี ค. ศ. 2012 ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต ์อีกทั้งยงัเกินความคาดการณ์
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จาก SRI International: SRI ท่ีคาดการณ์วา่จะเติบโตเพียง 9 เปอร์เซ็นต ์(GWI, 2014) ส าหรับการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยได้สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเช่นกัน โดยสอดคล้องกับ
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินคา้ บริการและ
ปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว ขอ้ยอ่ยท่ี 3.1 การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์กิจกรรม นวตักรรมและ
มูลค่าเพิ่มดา้นการท่องเท่ียว โดยการสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคลอ้ง
กับความสนใจของนักท่องเท่ียวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2554)  

จากการสนบัสนุนดงักล่าว เห็นไดว้่าภาครัฐให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
เชิงการเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและอนุรักษ์ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงใน
จงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียว รวมถึงมีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศนิยมเดินทางเป็น
จุดหมายปลายทาง 1 ใน 3 ของประเทศ อีกทั้งยงัถูกจ าแนกจงัหวดัตามกลุ่มท่องเท่ียว 8 กลุ่ม
ท่องเท่ียว ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในกลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนาและภาคเหนือ (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ก็ไดมี้การส่งเสริมในรูปแบบสุขภาวะ
เชิงลา้นนา (Wellness Lanna) นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีศูนยส์มาธินานาชาติท่ีให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวนหลายแห่งเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆในประเทศไทย 
และเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีไดรั้บความสนใจในการท างานวจิยัเชิงวชิาการอีกดว้ย (Schedneck, 2015) 

ทางวิชาการ ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการทางสุขภาวะมีจ านวนไม่มากนัก 
(Wightman and Wall, 1985; Smith and Kelly, 2006) แต่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะยงัไดรั้บ
ความน่าสนใจทั้งทางดา้นวิชาการและดา้นการจดัการ (Kangas and Tuohino, 2008; Chen, Prebensen 
and Huan, 2008; McCabe and Johnson, 2013; Stace, Brown, Purushothoman, Schar and Weichelbraun, 
2007) ส่วนในประเทศไทยจากการศึกษาของผูว้ิจยัในฐานขอ้มูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) ปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 60 งานวิจยั พบวา่
ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาในเร่ืองการนวด การสปา และการบริการดา้นสุขภาพจากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
เช่น รีสอร์ท บ่อน ้ าพุร้อน และโรงพยาบาล เป็นตน้ เห็นไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะในประเทศ
ไทยยงัมีการศึกษาบา้งในดา้นความสวยงามและสปา (Beauty Spa) และดา้นเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle 
Resort)  

อยา่งไรก็ตามในดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) (Kim and Batra, 2009; Mueller and Kaufmann, 
2001) ยงัมีการศึกษาไม่มากนกั อีกทั้งยงัถือเป็นรูปแบบทางการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ 
ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีข้ึน (Mueller and Kaufmann, 2001) นอกจากน้ี จากการ



4 

กล่าวมาขา้งตน้ เก่ียวกบันกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้จ่าย
เฉล่ียท่ีสูงกว่านักท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ถึง 130 เปอร์เซ็นต์ (GWI, 2014) ดงันั้น การทราบถึง
แรงจูงใจในการเติมเต็มการเดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ก็จะสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการเฉพาะท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจในด้านรายได้จากการท่องเท่ียวน้ีได้ อีกทั้งยงัเป็นการเติมเต็ม
ช่องวา่งทางวชิาการท่ีมีการศึกษาอยูอ่ยา่งจ ากดัในประเทศไดอี้กดว้ย 

งานวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจมีความส าคญัต่อการศึกษาทางด้านอุตสาหกรมการท่องเท่ียว 
(Crompton, 1971; Dann, 1981; Mak et al., 2009; Nowacki, 2009; Park and Yoon, 2009; Pearce 
2005) โดยการเขา้ใจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ท่ีจะสามารถทราบถึงเหตุผลในการตดัสินใจเดินทาง
ของนักท่องเท่ียว อีกทั้ งความเข้าใจแรงจูงใจผู ้บริโภคเป็นหนทางหน่ึงท่ีน าไปสู่การมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั (Crompton, 1979; Hudson, 2008) รวมถึงการสามารถน าไปปรับใช้
กบัการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดจากความสนใจเฉพาะด้านของนกัท่องเท่ียว ท่ีจะน าไปสู่การ
ท่องเท่ียวรูปแบบเฉพาะดา้น (Novelli, 2005) โดยงานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่แรงจูงใจท่ีประกอบดว้ย
ปัจจัยผลักดันจะเก่ียวกับการกระตุ้นทางจิตวิทยา และอีกส่วนได้แก่ปัจจัยดึงดูดจะเก่ียวกับ
คุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง ถือเป็นเหตุผลพื้นฐานในการอธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว สามารถส่งเสริมให้เกิดความพึง
พอใจ และการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Yoon and Uysal, 2005; Pratminingsih, Rudatin and Rimenta, 
2014) 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัในการคาดการณ์การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียว
ซ ้ าต่อแหล่งท่องเท่ียว (Oliver, 1981; Choi and Chu, 2001; Petrick, 2002, 2004) ส าหรับทางวิชาการ
นั้นประเด็นในด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวก็ถือว่ามีความส าคญัและมีการศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง เช่น Gonzales et al (2007); Cronin and Taylor (1992); Iacobucci et al (1995) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว รวมถึง 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985); Cronin, Brady and Hult (2000); Carman (1990); Bitner 
(1990); Cronin and Taylor (1992) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการและความคาดหวงั
ในการบริการต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แมว้า่จะมีการศึกษามากมายในดา้นความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าดงักล่าว แต่งานวิจยัในประเทศไทยเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ ยงัมีการศึกษาไม่มากนกั   
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้มีความจ าเป็นในการศึกษา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการ
พฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณโดยศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.2  ค าถามการวจิัย 
 
ปัจจยัแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะใดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจ

กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)   เพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 

2)   เพื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 

3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
ของนกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ศึกษาแรงจูงใจทั้งปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness 

Tourism) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟู
จิตวญิญาณ 

 
1.4.2  ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
ศูนยส์มาธินานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการ

พฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitation) ซ่ึงจงัหวดัดงักล่าวเป็นจงัหวดัท่ีนิยม
เดินทางท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 1 ใน 3 ล าดบัแรกในประเทศไทย รวมถึงมี
จ านวนวดัท่ีมีการเปิดเป็นศูนยส์มาธินานาชาติ (International Meditation) มากท่ีสุดในประเทศไทย 
ทั้งน้ีศูนยส์มาธิดงักล่าวประกอบดว้ย 1) วดัพระธาตุดอยสุเทพ 2) วดัพระธาตุศรีจอมทอง 3) วดัร ่ าเปิง 
ตโปทาราม 4) วดัถ ้าดอยโตน 5) วดัอุโมงค์ ซ่ึงสถานท่ีดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัและนิยมเดินทางเพื่อท า
กิจกรรมด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณมากท่ีสุดของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการ
พฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณในต่างประเทศ จากงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 
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จ านวน 13 วดั และผูเ้ช่ียวชาญดา้นดงักล่าว จ านวน 13 คน ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2553 ในประเทศ
ไทย รวมถึงสถานท่ีดงักล่าวมีการบูรณาการระหวา่งแนวคิดปัจจุบนักบัสมาธิในการสอนผูป้ฏิบติั
สมาธิหรือนกัท่องเท่ียว การมีแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง การมีการส่ือสารภาษาองักฤษ และการมี
ขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซต ์(Schedneck, 2015) 
 

1.4.3  ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ จ านวน 
400 คน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายจ่ายทางการท่องเท่ียวสูงกวา่การ
ท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนถึง 130 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น เม่ือศึกษาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะสามารถช่วย
เติมเต็มขอ้มูลท่ีน าไปสู่การเพิ่มผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
(GWI, 2014) 
 

1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา 
 เร่ิมตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
 
1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ทั้งทางดา้นการบริหารและทางดา้นวชิาการ 

โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี  
1)   ดา้นการบริหาร 

(1)  บริษทัน าเท่ียวสามารถน าผลการศึกษาไปปรับใชก้บัแพค็เกจทวัร์ท่ีเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ เพื่อตอบสนองต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 

(2)   แหล่งท่องเท่ียวท่ีบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ สามารถน าไป
ปรับใช้ให้เขา้กบับริบทพื้นท่ี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว น าไปสู่การตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 

(3)   ผูป้ระกอบการทางธุรกิจท่ีพกั สามารถน าผลการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ ไป
ปรับใชใ้นการบริการ เพื่อตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ 

2)   ดา้นวชิาการ  
มีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาองค์ประกอบดา้นแรงจูงใจของการท่องเท่ียวเชิงสุข

ภาวะ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจกลบัมาของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟู
จิตวญิญาณมากข้ึน 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1)   การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวหาความ
สมดุลของร่างกาย จิตใจ สมอง และสังคม โดยมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แข็งแรง
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ส่งเสริมจิตใจให้มีความเขม้แข็งและมัน่คงมากข้ึน ส่งเสริมสมองให้ผ่อนคลายและ
ลดความตึงเครียดมากข้ึน และส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาการด าเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกบัสังคม
อยา่งอยูดี่มีสุขมากข้ึน (Mueller and Kauffman, 2001)  

2)   การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Wellness Tourism on 
Spiritual Retreat) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความสมดุลทางร่างกาย จิตใต และจิตวิญญาณ 
โดยมุ่งเนน้ท่ีจิตวิญญาณเป็นหลกั ผา่นการท ากิจกรรมทางสมาธิผา่นการปฏิบติั (Active) เพื่อเรียนรู้
วิธีในปรับความสมดุลของจิตวิญญาณให้มีความสุขยิ่งข้ึน บนพื้นฐานการท่ีควบคุมตนเองให้
สามารถมีชีวติกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และเรียนรู้กฎและระเบียบท่ีปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้รู้จกัข่มจิตใจ 
ใหอ้ยูบ่นความสมถะ (Cornelia and Christof, 2014)  

3)   แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักจากภายในและแรงกระตุ้นจากภายนอกท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเกิดจากการผลกัดนัส่ิงท่ีตอ้งการกระท าจากภายใน และไดรั้บการ
ดึงดูดจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้จากภายนอก (สุรีรัตน์ เตชาทววีรรณ, 2545: 73-76) 

4)   ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว หมายถึง ความรู้สึกท่ียินดีต่อการเดินทางท่องเท่ียว 
โดยไดรั้บบริการเหนือความคาดหวงัส่วนบุคคล ท่ีเกิดจากการรับรู้ขอ้มูลก่อนการเดินทาง และเกิด
ความประทบัใจระหว่างเดินทาง อีกทั้งหลงัการเดินทางอาจมีการแนะน าให้สังคมรอบขา้งเดินทางไป  
ณ สถานท่ีท่ีตนเคยท่องเท่ียว รวมถึงมีแนวโนม้ในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในอนาคต (Chi and Qu, 
2008; Santouridis and Trivellas, 2010) 

5)  การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า หมายถึง การไดรั้บความประทบัใจหรือความรู้สึกท่ี
เหนือกวา่ความคาดหวงัจากการไดรั้บบริการทางการท่องเท่ียวแลว้กลบัมาซ ้ า ณ สถานท่ีนั้นอีกคร้ัง 
โดยเกิดจากการประเมินของแต่ละบุคคล ท่ีมีต่อบริการนั้นๆ ตั้งแต่การเร่ิมตน้เดินทางท่องเท่ียวไป
จนถึงหลังการเดินทางท่องเท่ียว แล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อส่ิงนั้น (Chi and Qu, 2008; 
Santouridis and Trivellas, 2010) 
 

1.7  บทสรุป 
 
 บทท่ี 1 ไดก้ล่าวถึง ความเป็นมาของเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้น
การพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมา
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ท่องเท่ียวซ ้ า โดยมีมุมมองเชิงวิชาการและเชิงปฏิบติัจากการศึกษาท่ีผ่านมา อีกทั้งยงัมีการรุบุถึง
ค าถามวิจยั ได้แก่ ปัจจยัแรงจูงใจใดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียว
รวมถึงวตัถุประสงค์ ท่ีประกอบดว้ย 3 วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัท่ีมี
ต่อความพึงพอใจ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อความพึงพอใจ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการตั้ งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า ส าหรับขอบเขตการศึกษาโดยจะเก็บจาก
นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณในศูนยส์มาธินานาชาติ จงัหวดัเชียง 
จ านวน 400 คน ส าหรับประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือท าการศึกษาเร่ืองน้ี มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาสถาน
ประกอบการทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ สุดท้ายได้ให้
ความหมายเก่ียวกบันิยามค าศพัทเ์ฉพาะในการศึกษาคร้ังน้ี  



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรมเป็นส่ิงส าคญัเพราะจะท าให้ทราบวา่การศึกษาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอดีตเป็นอยา่งไร เพื่อน ามาประกอบการศึกษาคร้ังน้ี จากจุดประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้
เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
หวัขอ้ต่างๆ ประกอบดว้ย 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและสุขภาวะ ซ่ึงจะกล่าวถึงความหมายของ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ซ่ึงจะกล่าวถึงการแยกประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะ ซ่ึงจะกล่าวถึงการแยกประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะประกอบดว้ยปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 2.5 ทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอและ
การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะกล่าวถึง การศึกษาและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความ
พึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงงานวิจยัท่ี
ศึกษาผา่นมาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า และ
สุดทา้ย 2.7 บทสรุป 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพและสุขภาวะ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและสุขภาวะ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
ความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความหมายเก่ียวกบัสุขภาพ 2) ความหมายเก่ียวกบั
สุขภาวะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.1.1  ความหมายเกีย่วกบัสุขภาพ (Health) 
สุขภาพ (Health) คือ ทรัพยากรในชีวิตประจ าวนั การท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนมีสภาพความ

เป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี โดยเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจสู่ร่างกาย อีกทั้งยงัสามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งตนเองและสภาพแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม นอกจากน้ียงั
สามารถจดัการกบับทบาทหนา้ท่ีในครอบครัว ในท่ีท างาน รวมถึงในสังคม ยิ่งไปกวา่นั้นดา้นการ
สนองความต้องการแก่ตนเอง ถือเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการจัดการ
ความเครียดท่ีเขา้มาได ้(World Health Organization: WHO, 1984)  

ในส่วนคุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นไดท้ั้งนามธรรมและรูปธรรม และมีความหมาย
ท่ีกวา้งมากมายนกั ทั้งน้ี Rahman, Mittelhammer and Wandschneider (2005) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ 
คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สุขภาพ การท างาน รวมถึงความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงในสังคมนั้นๆ 
ความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั สุขภาวะทางอารมณ์ท่ีสมดุล 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวและเพื่อนๆอยา่งไม่ขดัแยง้กนั นอกจากน้ี Puczko and Smith 
(2012) ไดป้รับใชแ้นวคิดเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตของ Rahman, Mittelhammer and Wandschneider 
(2011) ซ่ึงมองผา่นมุมมองทางการท่องเท่ียว โดยมีการเพิ่มสุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม 
และสุขภาวะทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ส าหรับองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะเป็น ด้านสุขภาพ การท างาน สุขภาวะทางอารมณ์และความสัมพนัธ์กบัครอบครัวหรือสังคม
เพื่อน  

ในการศึกษาคร้ังน้ี สุขภาพ หมายถึง ภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ีมีความสมบูรณ์
แข็งแรงทางกายภาพ รวมถึงมีความสุขทางใจ และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีเป็นอยูร่อบตวัได้
อยา่งมีความสุข 

   
2.1.2  ความหมายเกีย่วกบัสุขภาวะ (Wellness) 
แนวคิดของสุขภาวะ (Wellness) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั กายภาพ จิตใจ ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ความสามคัคีกับสังคม การตระหนักต่อส่ิงแวดล้อม การพฒันาทางสมอง สุขภาวะทาง
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อารมณ์ และความพึงพอใจต่อหนา้ท่ีการงาน (Muller and Kaufmann, 2001; National Wellness 
Institute (NWI), 2007) นอกจากน้ีสุขภาวะ (Wellness) ยงัมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตและกิจวตัร
ประจ าวนัท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากยิ่งข้ึน แต่ไม่ใช่การรักษาสุขภาพเพื่อรักษาโรค 
จึงเป็นความแตกต่างระหวา่ง สุขภาวะ (Wellness) และการรักษาสุขภาพ (Medical) อยา่งไรก็ตามทั้ง 
2 ส่วนน้ีก็ยงัอยูภ่ายใตค้  าวา่สุขภาพ (Health) 

ส าหรับสุขภาวะ (Wellness) ได้มีนักวิชาการได้ให้ค  าจ  ากัดความไวม้ากมาย Myers, 
Sweeney and Witmer (2000) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ สุขภาวะ (Wellness) เก่ียวขอ้งกบั การ
ด าเนินชีวิตท่ีใส่ใจต่อสุขภาพและสุขภาวะทางกาย (Body) ทางจิตวิญญาณ (Spiritual) และทาง
สมอง (Mind) อีกทั้งยงัมีความพอใจท่ีจะอยู่ร่วมกบัเพื่อนมนุษยแ์ละสภาพแวดล้อมในสังคมนั้น 
นอกจากน้ี Global Spa Summit (GSS), (2010) ไดอ้ธิบายถึงมิติทางสุขภาวะ (Wellness) ไวด้งัน้ี  

1)  สุขภาวะมีหลากหลายมิติ  
2)  สุขภาวะเป็นองคร์วม  
3)  สุขภาวะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและอยา่งต่อเน่ือง  
4)  สุขภาวะเป็นเร่ืองส่วนบุคคล แต่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มโดยรอบ  
5)  สุขภาวะเป็นเร่ืองของความรับผดิชอบโดยส่วนตวั 

อยา่งไรก็ตามแนวคิดของสุขภาพ (Health) และสุขภาวะ (Wellness) สามารถใชแ้ทนกนัได ้
(Inter-changeably) ท าใหมี้แนวคิดสุขภาวะและสุขภาพ (Health and Wellness) เกิดข้ึนแต่ก็ยงัไม่ได้
รับความนิยมมากนกั แต่ส าหรับการท่องเท่ียว ไดม้องการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
แยกออกจากกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์(Medical Tourism) ซ่ึงเน้นการ
รักษาและการแพทย ์ส่วนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) ซ่ึงจะเนน้การป้องกนัและ
ส่งเสริมสุขภาพ (Smith and Puczko, 2014)  

ส าหรับ Ryan (1997) มองการท่องเท่ียวเป็นกระบวนการของการฟ้ืนฟูตวัเอง (Self-
regeneration) โดยมีจุดประสงคข์องการเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเรียนรู้ หรือการท าตามความ
ตอ้งการของตนเอง ในอดีตนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมท่ีจะท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความส าราญ 
(Hedonistic Activities) เช่น ทะเล แสงแดด และหาดทราย อีกทั้ง Edensor (2001); De Botton 
(2002) ไดก้ล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า การท่องเท่ียวรูปแบบน้ี นกัท่องเท่ียวยงัคงค านึงถึงความ
สะดวกสบายของตนเอง กบักิจวตัรประจ าวนัท่ีเป็นปกติ ไม่กา้วขา้มโซนความสบาย (Comfort 
Zone) ทั้งน้ีจึงเป็นส่ิงกีดขวา้งกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้และทดลองท าส่ิง
ใหม่ นอกจากน้ี ฟลิปไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวและความสุข พบว่า การ
ท่องเท่ียวมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสุขของมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยไดแ้นะน าว่า 
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ช่วงวนัหยุดสามารถท าให้เกิดปัจจยัแห่งความสุข 3 ปัจจยัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ อารมณ์เชิงบวก (Positive 
Emotion) ความแทจ้ริงของความหมาย (Sense of Meaning) และความแทจ้ริงของความผกูพนัท่ีได้
เขา้ร่วม (Sense of Engagement) (Filep and Deery, 2010; Pearce, Filep and Ross, 2011; Filep, 
2012) 

แมว้่าแนวคิดทางการท่องเท่ียวท่ีว่า ‚การหนีจากทุกส่ิงอย่าง‛ เป็นเร่ืองท่ีส าคญั อีกทั้งยงั
เป็นการกระท าเพื่อคน้หาตนเองหรือพฒันาตนเองผา่นการท่องเท่ียว ทั้งน้ี Graburn (2002) ไดก้ล่าว
วา่ ในการเดินทางสามารถผลกัดนัจิตส านึก (Consciousness) ท่ีมาจากภายใน และประสบการณ์ 
(Experience) ท่ีมาจากภายนอก เป็นส่ิงท่ีผสานและท างานไปดว้ยกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
ผา่นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  

อย่างไรก็ตาม Steiner and Reisinger (2006) ได้กล่าวว่า ความแท้จริงจากกิจกรรม 
(Existential Authenticity) ท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ร่วม อาจเป็นการคน้หาความหมายบางอยา่งและ
คน้หาความสุขท่ีตนเองจะไดรั้บ แต่บางคร้ังก็อาจเผชิญหนา้กบัความกงัวล หรือกิจกรรมท่ียากและ
ไม่สะดวกสบาย ทั้งน้ีส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ คือประสบการณ์และความหมาย ยิ่งไปกวา่นั้นยงั
เป็นการพฒันาตนเองดว้ยเช่นกนั  

ดงันั้นสุขภาวะ หมายถึง ภาวะความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสังคม โดยเกิดจาก
ความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความไม่มวัหมองทางจิตใจ ความไม่ตึงเครียดทางสมอง และการ
ปรับตวัเขา้กบัสังคมรอบตวัอยา่งมีความสุข  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ แนวคิดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เก่ียวกับความหมายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และประเภทการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

International Union of Tourist Organizations: IUTO (1973) ไดใ้ห้ความหมาย การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การใหบ้ริการดา้นสุขภาพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกทางสุขภาพ ทั้ง
ทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีสร้างข้ึน โดยข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแหล่งนั้นๆ ใน
การดึงดูดนกัท่องเท่ียว (IUTO, 1973) 

การศึกษาคร้ังน้ี จึงให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาโรค เสริมแต่งร่างกาย หรือการส่งเสริมร่างกายและจิตใจ ให้มีความ
แขง็แรงยิง่ข้ึน โดยอาจเป็นเป้าหมายของการเดินทางหรือการบงัเอิญไดพ้บเจอกิจกรรมเก่ียวกบัการ
บริการทางสุขภาพระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน  
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ส าหรับประเภททางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่าน การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ(Wellness Tourism) และการ
ท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ (Medical Tourism) มีการเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั (Bushell and Sheldon, 
2009; Erfurt-Cooper and Cooper, 2008; Smith and Puczko, 2009; Connell, 2011; Voigt and Pforr, 
2013) สังเกตจากจากการเพิ่มข้ึนของธุรกิจบริการ เช่น แหล่งบริการสปา บ่อน ้ าร้อน โรงแรมท่ีมี
บริการ สปาและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลและคลินิกส าหรับศลัยกรรมและรักษา สถานฟ้ืนฟู
จิตใจและองค์รวมของร่างกาย เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวทั้ง 3 รูปแบบยงัคงมีความ
แตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัจุดประสงค์ของการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (Henderson, 2004) กล่าวคือ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) จะประกอบดว้ย 2 ประเภท ดงัภาพท่ี 2.1 ไดแ้ก่ 1) การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพื่ออายุวฒันะ (Wellness Tourism) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
การผ่อนคลาย การสปา 2) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ (Medical Tourism) ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อ
รักษาและบ าบดั เช่น การตรวจสุขภาพ การบ าบดัขั้นตน้ (Smith and Puczko, 2009) แต่ในบางคร้ัง
ยงัมีการใชค้  าวา่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) แทนค าวา่ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์
(Medical Tourism) (Global Spa Summit: GSS, 2011)   
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ภาพที ่2.1  ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Voigtม Laing, Wray, Brown, Howat, Weiler and Trembath, 2010. 
 

นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะก็สามารถมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มสปา (Spa Visitor) อาจตอ้งการการบ าบดัทางการแพทย ์และในทางกลบักนั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มการแพทย ์ (Medical Tourist) อาจตอ้งการกิจกรรมเก่ียวกบัสปา นอกจากน้ี
นกัท่องเท่ียวกลุ่มจิตใจ (Spiritual Tourist) อาจไม่ตอ้งการทั้งการท าสปาและการแพทย ์จึงท าให้มี
รูปแบบทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มย่อย ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดงัน้ี 1) สปา (Spa) 2) การ
ท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์ (Medical Tourism) 3) การท่องเท่ียวเชิงจิตใจ (Spiritual Tourism) 4) 
สุขภาพแบบองคร์วม(Holistic, Alternative and ‘New Age’ Tourism) 5) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
(Wellness Tourism) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.2.1.1  สปา (Spa) มีความหมายว่า สถานท่ีท่ีส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ผ่านผูเ้ช่ียวชาญท่ีหลากหลายในการให้บริการ อีกทั้งยงัมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางกาย ทางจิตใจ และสมอง (ISPA, 2013)  

Special Interest Tourism 

Health Tourism 

Medical Tourism Wellness Tourism 

Essential Medical  
 

Elective Medical  
 

Beauty Spa Visitation 

Lifestyle Resort Visitation 

Spiritual Visitation 

Overlap                   
 ‘Medical Wellness’ 

 

Medical tourist travel 
because they want to 
treat/cure a medical 

condition 

Wellness tourist travel 
because they want to 

maintain or improve their 
health 
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Spa Finder (2013 quoted in Smith and Puczko, 2009) ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่าง สปาทางการแพทย์ท่ีเน้นความสวยงามซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมการบ าบัด
ดว้ยสปา โดยมีบรรยากาศคลา้ยกบัคลินิคเสริมความงาม ส าหรับสปาทางการแพทยท่ี์เนน้สุขภาวะ
ซ่ึงเป็นการน าการแพทยแ์ผนตะวนัตกบูรณาการเขา้กบัปรัชญา ซ่ึงสามารถน าแนวทางไปสู่การมีสุข
ภาวะท่ีดีและการจัดการความเครียดได้ นอกจากน้ียงัมีสปาท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ 
Airport Spa คือ การบริการแก่ผูโ้ดยสาร ทั้งขาออกและขาเขา้ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งการให้บริการนวด
เทา้และนวดหนา้ ทั้งน้ีสามารถสังเกตไดจ้ากเลาทข์องสนามบิน ส าหรับ Cruise Spa คือ การบริการ
แก่นักท่องเท่ียวทั้งบนท่าเรือและบนเรือ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นบริการซาลอน บริการฟิตเนต และ
บริการท่ีเก่ียวกบัสปาอ่ืนๆ   

ISPA ไดแ้บ่งประเภทของสปาในปี 2013 ดงัน้ี 1) แหล่งบริการสปา (Destination 
Spa) คือสถานท่ีท่ีอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพทางกาย โดยมีบริการสปา กิจกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะทางกายภาพ การเรียนรู้ทางสุขภาวะ การแนะน าอาหารท่ีถูกหลกัโภชนา และ
โปรแกรมท่ีน่าสนใจเฉพาะดา้น 2) สปาเชิงการแพทย ์(Medical Spa) คือ สถานบริการท่ีมีการจด
ทะเบียนอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ และมีพนกังานเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโดยเกิดจากการบูรณาการ
ทางการแพทยเ์ขา้กบัการบริการสปา 3) สปาเชิงน ้ าพุร้อน (Mineral Springs Spa) คือสถานท่ีท่ีมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน ้ าพุร้อน แหล่งน ้ าแร่ ในการให้บริการสปาด้วยน ้ าจาก
ธรรมชาติ 4)  รีสอร์ทสปา (Resort/Hotel Spa) คือ สถานท่ีท่ีมีบริการสปาพร้อมผูเ้ช่ียวชาญ และ
บริการท่ีพกัชัว่คราวในสถานท่ีเดียวกนั  

2.2.1.2 การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) Medical Tourism 
Association (2013) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์หมายถึง การเดินทางจาก
ประเทศหน่ึงไปยงัประเทศหน่ึง เพื่อรับบริการทางการแพทย ์การดูแลช่องปาก และการศลัยกรรม 
อีกทั้งยงัไดรั้บการดูแลท่ีเทียบเท่าหรือดีกว่าการบริการในประเทศตนเอง รวมถึงการเขา้ถึงอย่าง
สะดวก ความคุม้ค่าจากการไดรั้บบริการ และคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 

Global Spa Summit (GSS) (2011) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย ์
หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เพื่อรับการบ าบดัความเจ็บป่วย โดยมีตน้ทุนต ่า 
คุณภาพสูง การเขา้ถึงสะดวก รวมถึงตอ้งดีกวา่การบริการจากท่ีท่ีอยูถ่าวร 

Cohen (2008) ไดแ้บ่งประเภทนกัท่องเท่ียวเชิงการแพทยไ์วด้งัน้ี 1) นกัท่องเท่ียว
กลุ่มการแพทยแ์บบใชย้าปฏิชีวนะ (Medicated Tourist) 2) นกัท่องเท่ียวกลุ่มการแพทยท่ี์เหมาะสม 
(Medical Tourist Proper) 3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มการแพทยช่์วงวนัหยุด (Vacationing Patients) 4) 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มผูป่้วย (Mere Patients)  
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2.2.1.3  การท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) จะเนน้ท่ีส่งเสริมและ
พฒันาจิตวิญญาณให้มีความมัน่คงแข็งแรงยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีความแตกต่างกบัการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
คือ กิจกรรมท่ีกระท านั้น เพื่อพฒันาเกินกวา่ตนเองและอตัตา มิใช่เพื่อพิธีทางศาสนาท่ีพึงกระท า ใน
การระลึกถึงศาสดา อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวเชิงจิตใจ จะเนน้ให้เกิดความสมดุลระหวา่ง ร่างกาย 
(Body) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit) จากการปฏิบติั ณ สถานท่ีท่ีตนไปเยือน ส่วนใหญ่
มกัจะอยูใ่กลธ้รรมชาติ   

นกัวิจยัท่ีผ่านมาบางคนกล่าวไวว้า่การท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณน้ีเป็นหลกัของสุข
ภาวะ (Devereux and Carnegie, 2006; Pernecky and Johnston, 2006; Steiner and Resinger, 2006) 
ซ่ึงเป็นการอธิบายเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนจาก ออโธวด์อกซ์ (Orthodox Religion) ไปยงัการท่ี
สามารถอยู่เหนือจิตวิญญาณ (Transcendent Spirituality) ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หลกัในการพฒันา
ตนเอง นอกจากน้ี Heelas and Woodhead (2005) กล่าววา่ การปฏิวติัจิตวิญญาณเป็นการปรับให้เขา้
กบัทางโลกีย ์แทนท่ีการคิดตามศาสนาแบบดั้งเดิม ทั้งน้ีนกัจิตวิทยาชาวตะวนัตกบางคน เช่น Freud 
เช่ือวา่ ศาสนาเป็นอตัรายต่อสุขภาพทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล อีกทั้ง Jung (1875-1961) ก็คิดไป
ในทิศทางเดียวกนั โดยเช่ือวา่ จิตวญิญาณเป็นส่ิงท่ีส าคญัในความเป็นมนุษย ์อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ จิต
วิญญาณ (Spirituality) มาจากค าในภาษาละตินว่า Spiritualitas และตรงกับค าในภาษากรีกว่า 
Pneuma ซ่ึงหมายถึง ลมหายใจ และความส าคญัในชีวติ (Essence of Life)  

นอกจากน้ีมีนกัวิจยับางส่วน ไดมี้การพฒันาลอ้ของสุขภาวะ (Wheel of Wellness) 
ซ่ึงประกอบดว้ย สังคม, อาชีพ, จิตวิญญาณ, กายภาพ, ปัญญา, อารมณ์ โดยแสดงถึงความสมดุลใน
ปัจจยัดงักล่าวของกิจกรรมชีวิตซ่ึงจิตวิญญาณก็เป็นเหมือนศูนยก์ลาง (Myers et al., 2000) ส าหรับ
จิตวิญญาณคือองคร์วม มิใช่เพียงการคน้หาทางศาสนา แต่เป็นทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ทาง
จิตวิญญาณ กล่าวคือ จิตวิทยา ร่างกาย ประวติัศาสตร์ การเมือง ความงาม ปัญญา และมิติอ่ืนๆ
เก่ียวกบัเร่ืองของมนุษย ์(Schneiders, 1989: 693) ทั้งน้ี Devie (1994) กล่าวไวว้า่ จิตวิญญาณ คือ 
ความเช่ือท่ีปราศจากการยึดติด (Believing without Belonging) ซ่ึงเหมาะสมกบัสังคมปัจเจกบุคคล
มากข้ึน (Individualistic Society) อย่างไรก็ตาม งานวิจยัทางสังคมวิทยาแนะน าว่า เม่ือการพฒันา
เก่ียวกับวฒันธรรมแบบปัจเจกบุคคลมากข้ึน จะท าให้เกิดความแปลกแยกทางสังคม (Social 
Alienation) น าสู่ความจ าเป็นในการท่ีแสวงหาการบรรเทาทุกขท์างจิตวญิญาณ   

Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf and Saunders (1988) ไดก้ล่าวไวว้า่ จิตวิญญาณ 
สามารถมองไดห้ลายมิติ ดงัน้ี  

1)   มิติของการอยูเ่หนือตนเอง (Transcendent Dimension) โดยเช่ือในส่ิง
ท่ีเห็นมากกวา่เช่ือในพระเจา้ อีกทั้งยงัเช่ือเก่ียวกบัอ านาจแห่งบุคคลจะถูกดึงผา่นความสามคัคี   
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2)   เป้าหมายและความหมายในชีวิต (Meaning and Purpose in Life) โดย
ความเช่ือมัน่เบ้ืองลึกในชีวตมีเป้าหมาย ซ่ึงจะเกิดจากการแสวงหาความหมายในชีวติ   

3)   ภารกิจในชีวิต (Mission in Life) โดยความรู้สึกในความรับผิดชอบ 
(Sense of Responsibility) เก่ียวกบัเม่ือสูญเสียหน่ึงส่ิงจะไดพ้บอีกหน่ึงส่ิงเสมอ (Losing One's Life 
One Find It)  

4)   ความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวิต (Sacredness of Life) โดยเช่ือวา่ทุกชีวิตเป็น
ส่ิงบริสุทธ์ิ  

5)   การเห็นแก่ประโยชน์ผูอ่ื้น (Altruism) โดยเช่ือว่าความยุติธรรมและ
ตระหนกัต่อสังคม ซ่ึงไม่มีใครสามารถอยูค่นเดียวได ้(No Man is an Island)  

6)   การตระหนกัถึงเร่ืองทุกข์ (Awareness of the Tragic) โดยความ
ตระหนกัถึงความเจบ็ปวด ความยากแคน้ ความตายในมนุษย ์จะท าใหชี้วติมีค่า   

7)   ผลแห่งจิตวิญญาณ (Fruits of Spirituality) ซ่ึงประกอบดว้ย ความรัก 
(Love), ความสงบ (Peace), ความซ่ือสัตย ์(Faithfulness), ความสุข (Joy), ความดีงาม (Goodness), 
ความอ่อนโยน (Gentleness), ความอดทน (Patience), การควบคุมตนเอง (Self-control), ความ
เมตตา (Kindness) โดยเช่ือว่าผลประโยชน์ของจิตวิญญาณมีความสัมพนัธ์กบั ตนเอง ผูอ่ื้น และ
ธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเม่ือไดรั้บถือวา่เป็นส่ิงสูงสุด (Ultimate) 

อยา่งไรก็ตาม Smith (1994 quoted in Melanie and Laszlo, 2009) ไดส้รุปทั้ง 9 มิติ
ดงักล่าวสู่ 4 มิติ ดงัต่อไปน้ี  

1)   ความรู้สึกมัน่ใจว่าชีวิตมีความหมาย ซ่ึงประกอบด้วยความรู้สึกถึง
ภารกิจในชีวติ  

2)   การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปยงัจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตท่ีมีศกัยภาพเชิง
บวกในทุกดา้นของชีวติ ซ่ึงประกอบดว้ยความตระหนึกถึงคุณค่าของจิตวิญญาณท่ีจะน าพาความพึง
พอใจกวา่วตัถุอ่ืนๆ อีกทั้งจิตวญิญาณเป็นการผสมผสานส่ิงรอบตวั กบัตนเอง และผูอ่ื้น   

3)   การตระหนกัถึงความเช่ือมโยงในชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ย การมีสติต่อ
โศกนาฏกรรม และการสัมผสัต่อความเจบ็ปวดของผูค้น 

4)   ความเช่ือว่าจิตวิญญาณมีความเช่ือมโยงกับมิติด้านการอยู่เหนือ
ตนเอง ซ่ึงถือวา่เป็นประโยชน์กบัชีวติท่ีมงคล  

Cohen (1996) อธิบายถึงวิธีท่ีจะแสวงหาความเป็นจิตวิญญาณ (Spiritual Centre) 
บูรณาการเขา้กับการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเม่ือผูค้นส่วนใหญ่รู้สึกถึงความแปลกแยกทางสังคม 
(Social Alienation) ซ่ึงในอดีตผูค้นส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวทางศาสนาเพื่อแสวงบุญในการ
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ท่ีจะเติมเต็มการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Carrasco, 1996; Devereux and Carnegie, 2006; Timothy and 
Oslen, 2006) แต่ในปัจจุบนันั้นเป็นการเดินทางเพื่อเห็นแจ้งเก่ียวกับจิตวิญญาณ (Spiritual 
Enlightenment) จึงท าให้รูปแบบทางการท่องเท่ียวแตกต่างไปจากอดีต ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงจิต
วิญญาณอาจรวมถึงการเยี่ยมชม ประกอบด้วย สถานท่ีทางศาสนาหรือตึกต่างๆ, ภูมิทศัน์ทางจิต
วญิญาณ, ศูนยแ์สวงบุญ, อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ อยา่งไรก็ตามการแสวงหาทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Quest) ถูกมองวา่เป็นนามธรรมมากกวา่ศาสนาใดศาสนาหน่ึง โดยมุ่งเนน้ไปท่ี 
ร่างกาย (Body), จิตใจ (Mind), และจิตวิญญาณ (Spirit) นอกจากน้ี Graburn (2002) กล่าวถึง วิธีการ
เดินทางภายใน (Inner) และภายนอก (Outer) โดยการเดินทางภายในนั้นเก่ียวกบัโลกของความ
รู้สึกตวั (Consciousness) ส่วนการเดินทางภายนอกเก่ียวกบัโลกของประสบการณ์ (Experience) ซ่ึง
ทั้งสองสามารถปรับเขา้หากนัผา่นการท่องเท่ียว ยิ่งไปกวา่นั้นส่ิงน้ีอาจประสบความส าเร็จดว้ยการ
พิจารณาภูมิทศัน์ ซ่ึงอาจจจะมีการโน้มน้าวความกลวัผ่านแรงบนัดาลใจท่ีแตกต่างกัน เช่น การ
วิปัสสนา ความสงสัย เป็นต้น อีกทั้ งยงัเป็นการเตือนผู ้คน เก่ียวกับ สถานท่ีท่ีอยู่บนโลกมี
ความสัมพนัธ์กบัจกัรวาล 

2.2.1.4  สุขภาพแบบองคร์วม (Holistic, Alternative and ‘New Age’ Tourism) 
เป็นการน าความรู้ดั้งเดิมมาบูรณาการเขา้กบัการดูแลร่างกาย การบ าบดัร่างกาย รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพใหดี้ข้ึน ท าให้เกิดเป็น การแพทยแ์บบองคร์วม (Holistic Medical) หรือ การแพทยท์างเลือก
(Alternative Medicine) ซ่ึงเป็นทั้งการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยเนน้การปฏิบติัจากตนเอง 
เช่น การรักษาจากการบ าบดัตนเอง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพ เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากยงัข้ึนอยู่กบับริบทส่วนบุคคล 
ทั้งน้ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของมนุษยท์ั้งหมด ไม่วา่จะเป็น ร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ  

World Health Organization (1984) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสุขภาพ (Health) ไวว้า่ 
เป็นความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ ปัญญาหรือจิตวิญญาณ รวมถึงสังคมท่ีอยูร่อบขา้ง นอกจากน้ี 
World Health Organization (1984)  ยงัให้ค  าจ  ากดัความของ สุขภาวะ (Well Being) คือ การท่ีมี
สุขภาพท่ีมีความสมดุลกนั โดยสุขภาพก็จะมี ร่างกาย จิตใจ ปัญญาหรือจิตวญิญาณ และสังคม (ปรถ 
ปฐพีทอง, 2547 และ Mathai (2005 อา้งถึงใน ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั 
ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล (2549) ท่ีให้ความหมายเก่ียวกบัสุขภาวะ (Well Being) คือ ความสมดุลของ
องคร์วม ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสังคม เพื่อสร้างความอยู่เยน็เป็นสุข อีก
ทั้งยงัเป็นการพฒันามนุษยแ์ละสังคมอีกดว้ย (ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) 

สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) คือการมีจิตใจท่ีมีความสุข ปราศจากความเครียด 
กงัวล รวมถึงการมีสติสัมปชญัญะอยา่งสมควรแก่อายุ (ประเวศ วะสี, 2543; สัตน์ หตัถีรัตน์, 2548 
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อา้งถึงใน ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) นอกจากน้ี จิตใจยงัเป็นการเช่ือมระหวา่งปัจจยัภายนอก
และภายใน เช่น เกิดจากการท าสมาธิจากภายในเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ภายนอก หรือเกิดจากการกดจุด
จากภายนอกเพื่อเสริมพลงัภายในร่างกาย (Mathai, 2005 อา้งถึงใน ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) 

สุขภาวะทางร่างกาย (Physical Health) คือการมีสุขภาพทากายภาพท่ีแข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัและความบกพร่องทางดา้นร่างกาย รวมถึงมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์ (ประเวศ วะสี, 2543 อา้งอิงจาก ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) ทั้งน้ีทางการแพทยแ์บบองค์
รวมจะเน้นท่ีการคลายความตึงของกลา้มเน้ือ เช่น การบ าบดัโดยการสัมผสั วารีบ าบดั การรพอก
หนา้ดว้ยผกัและโคลน เป็นตน้  

สุขภาวะทางสังคม (Social Health) คือ การอยู่ร่วมกบัสังคมอย่างมีความสุข 
รวมถึงการมีสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคม ทั้งน้ีเกิดจากการปรับตวัเขา้กบัสังคมของแต่ละบุคคล ให้
อยูใ่นวฒันธรรมนั้นๆ ไดอ้ยา่งเป็นสุข  

สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา (Spiritual Health) คือ การมีความสุขในการ
เขา้ใจสรรพส่ิงรอบตวั ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติหรือความจริงในชีวิต (สัตน์ หตัถีรัตน์, 2548 อา้งอิง
จาก ดวงกมล ศกัด์ิเลิศสกุล, 2549) 

2.2.1.5  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) จะมุ่งส่งเสริมและพฒันา
สุขภาพทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ร่างกายโดยเกิดจากการพกัผ่อนร่างกาย การทานอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ การออกก าลงักาย ส าหรับจิตวญิญาณโดยเกิดจากการท าสมาธิผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ 
และส าหรับสมองโดยเกิดจากการจดัการความเครียด การเรียนรู้ท่ีจะมีหลักคิดเชิงบวก การหา
ปรัชญาในการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะจะเก่ียวข้องกับ 6 มิติ ซ่ึง
ประกอบดว้ย สังคม, อาชีพ, จิตวิญญาณ, กายภาพ, ปัญญา, อารมณ์ (National Wellness Institute, 
2007) โดยมีรายละเอียดยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

1)   มิติดา้นสังคม มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มและ
สังคม โดยสภาพแวดล้อมและสังคมมีการพึ่งพาธรรมชาติ รวมถึงเม่ือมีการเดินทางท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวตระหนักถึงความส าคญัต่อสังคมและผลกระทบท่ีจะเกิดต่อสภาพแวดล้อม ทั้งน้ี
นกัท่องเท่ียวจึงเลือกท่ีจะท ากิจกรรมใหโ้ลกน่าอยูม่ากข้ึน เช่น การใชชี้วติท่ีสงบสุขและสามคัคี การ
ส่ือสารท่ีดีระหวา่งผูค้นรอบๆ ตวั เป็นตน้ นอกจากน้ีการนึกถึงสวสัดิการของสังคมย่อมดีกว่าการ
นึกถึงแต่ตนเอง รวมถึงการอยู่อย่างสามคัคีกบัผูค้นและสภาพแวดลอ้มย่อมดีกว่าการอยู่โดยสร้าง
ความขดัแยง้  

2)   มิติดา้นอาชีพ มุ่งเน้นความพึงพอใจตนเองและตวัขบัเคล่ือนภายใน
ของแต่ละบุคคล โดยวตัถุประสงคข์องนกัท่องเท่ียวจะเก่ียวกบัการค านึงถึงพรสวรรค์ท่ีไม่เหมือน
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ผูอ่ื้น ทกัษะและความท้าทายในการท างานท่ีสามารถน าพาความหมายและรางวลัส าหรับชีวิต 
อยา่งไรก็ตามการเลือกงานโดยข้ึนอยูก่บัการใหคุ้ณค่าและความสนใจของแต่ละบุคคลยอ่มดีกวา่การ
ท าเพื่อรางวลัแบบเดิม รวมถึงการพฒันาทกัษะตนเองผ่านโอกาสท่ีผ่านเข้ามาย่อมดีกว่าการไม่
กระตือรือร้นท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด   

3)   มิติดา้นจิตวิญญาณ มุ่งเนน้การหาความหมายและเป้าหมายในการมี
ชีวติของมนุษยแ์ต่ละบุคคล รวมถึงการพฒันาคุณค่าตนเองจากเบ้ืองลึกสู่การใชชี้วิตในปัจจุบนั ทั้งน้ี
นกัท่องเท่ียวมองหาสังคมสงบสุขระหวา่งความรู้สึกภายในบุคคลรวมถึงอารมณ์ และความกดดนัท่ี
ผา่นเขา้มา นอกจากน้ีการไตร่ตรองถึงความหมายของการมีชีวิตและใจกวา้งต่อความเช่ือท่ีผา่นเขา้
มา ยอ่มดีกวา่การปิดตนเองท่ีจะไม่เรียนรู้ส่ิงใหม่ รวมถึงการมีชิวิตในแต่ละวนัท่ีอยูบ่นการให้คุณค่า
และความเช่ือในบางอยา่งยอ่มดีการปฏิเสธต่อความจริง  

4)   มิติด้านกายภาพ มุ่งเน้นท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัการควบคุมอาหาร และ
คุณค่าทางโภชนาการท่ีช่วยเสริมสร้างร่างกายสู่สุขภาพท่ีดี โดยหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีท าให้สุขภาพ
เส่ือม เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมแอลกอฮอร์ในปริมาณมาก ทั้งน้ีประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกบัความภูมิใจใน
ตนเอง การควบคุมตนเอง การมีความตั้งใจ และการมีทิศทางการด าเนินชีวิต นอกจากน้ีการบริโภค
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีท าให้สุขภาพดีย่อมดีกว่าอาหารท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงการมี
ร่างกายท่ีพอดียอ่มดีกวา่การมีร่างกายท่ีไม่สมส่วน  

5)   ดา้นปัญญา มุ่งเน้นท่ีความสร้างสรรค์ และการกระตุน้กิจกรรมทาง
จิตใจ โดยนกัท่องเท่ียวมองหากิจกรรมท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์และการเรียนรู้ 
โดยใช้เวลาส่วนใหญ่กบัความสนใจเฉพาะด้าน อ่านหนังสือ แมกกาซีนและหนังสือพิมพ์ท่ีทนั
สถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวนิยมท่ีจะเรียนรู้ละพฒันาทกัษะควบคู่กบักิจกรรม
ทางวฒันธรรม นอกจากน้ีความทา้ทายในการท่ีจะคิดสร้างสรรคย์อ่มดีกว่าการอยูแ่ต่ความคิดท่ีคุน้
ชิน รวมถึงการเผชิญปัญหาแลว้น ามาเรียนรู้ยอ่มดีกวา่การคิดเพียงแต่กงัวล  

6)   มิติดา้นอารมณ์ มุ่งเน้นท่ีการตระหนกัถึงการรู้ตนเองและยอมรับใน
ความรู้สึกของตนเองและผูค้น โดยรวมถึงการท่ีสามารถจดัการกับอารมณ์และพฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออก นอกจากน้ีการตระหนักและยอมรับต่อความรู้สึกย่อมดีกว่าการปฏิเสธท่ีจะรับรู้
ความรู้สึก รวมถึงการมองโลกในแง่ดียอ่มสร้างอารมณ์ท่ีดีมากกวา่การมองโลกในแง่ร้าย 
 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงสุขภาวะ 
 

ส าหรับแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 1) ความหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 2) ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 3) 
ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.3.1  ความหมายเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) 
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness 

Tourism) ยงัคงเป็นค าจ าความท่ีเขา้ใจยาก (Bertsch and Ostermann, 2011) ส าหรับความหมายท่ี
นิยมอา้งถึงมากท่ีสุดจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยัน้ี คือ Mueller and Kauffman (2001) 
ซ่ึงไดใ้หค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การเดินทางท่ีแสวงหาการรักษา
และส่งเสริมสุขภาพของพวกเขา โดยจะพกัในสถานท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีความเป็นส่วนตวั อีก
ทั้งยงัมีบริการท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ย การส่งเสริมสมรรถนะทางกาย การดูแลความงาม 
การดูแลสุขโภชนาการ การปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัสมาธิ (Chen, Liu and Chang, 2013; Georgiev 
and Vasileva, 2010; Heung and Kucukusta, 2013; Kucukusta and Heung, 2012; Mair, 2005; 
Olimpia, 2009; Suresh, Ganesan and Ravichandran, 2007) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bushell and Sheldon 
(2009) ท่ีใหค้วามหมาย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อมีสุขภาพ
ท่ียืนยาว แข็งแรง และสวยงาม รวมถึงมีจิตใจท่ีดีงาม โดยตระหนกัถึงส่วนรวม ธรรมชาติ (Joppe, 
2010; Kucukusta and Heung, 2012; Konu and Laukkanen, 2009) อีกทั้งยงัไปมีความหมายใน
ทิศทางเดียวกบั GWI (2014) ท่ีให้ความหมาย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การเดินทางท่ี
แสวงหาการบ ารุงและการส่งเสริมสุขภาวะใหดี้ยิง่ข้ึน ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว จะมีทั้งนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเท่านั้น และอีกกลุ่มไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคใ์น
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง
ระหวา่งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ และการท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้นน้การบ ารุงและสร้างเสริมสุขภาวะ มี
ดงัน้ี (Global Wellness Institute: GWI, 2014) นอกจากน้ี Hritz, Sidman and D’Aundo (2014) ได้
ให้ความหมายเพิ่มเติมเก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติทั้ง 6 ดา้นของสุขภาวะ ประกอบดว้ย 1) สุขภาวะทางกายภาพ (Physical) 
2) สุขภาวะทางสังคม (Social) 3) สุขภาวะทางสมอง (Intellectual) 4) สุขภาวะทางอารมณ์ 
(Emotional) 5) สุขภาวะทางจิตใจ (Psychological) 6) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual) ส่วนใน
ประเทศไทย ธานินทร์ สนธิรักษ ์(2553) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความท่ีสอดคลอ้งกนั หมายถึง การเดินทาง
ไปยงัจุดหมายปลายทางเพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์และสมดุล ทั้งน้ีจะมิใช่การเดินทางเพื่อรักษา
โรคภยั จากเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึน และมิใช่การเดินทางเพื่อเสริมสุขภาพเท่านั้น หากแต่แสวงหา
หนทางแห่งความสุขท่ีสมดุลกบัตนเอง หรือท่ีเรียกวา่ ‚ยาอายุวฒันะ‛ ซ่ึงเป็นแก่นสาระส าคญั ทั้งน้ี
อาจมิใช่ตวัยา แต่เป็นปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวแสวงหา เพื่อเติมเต็มชีวิตของตนเองให้ดียิ่งข้ึน จึงท าให้สถานท่ีตั้งและกิจกรรม ใน
แหล่งจุดหมายปลายทาง (Wellness Destination) มีลกัษณะท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติ และห่างไกลผูค้น 
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เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงบรรยากาศของสถานท่ี และกิจกรรมท่ีมาจากวฒันธรรมต่างๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดมี้ประสบการณ์ร่วม (ธานินทร์ สนธิรักษ,์ 2553) อีกทั้งยงัมุ่งพฒันาดา้นความผอ่น
คลาย และยาอายุวฒันะ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวนิยมท่ีจะหลีกหนีจากความตึงเครียดและความไม่
สบายใจในชีวติประจ าวนั จึงหาพื้นท่ีท่ีสามารถ ปรับสภาพเพื่อความลงตวัของชีวิต ไปจนถึงเตรียม
ความพร้อมท่ีจะออกไปสู่ชีวิตประจ าวนัของตนเองดว้ยหนทางสู่อายุวฒันะ (ธานินทร์ สนธิรักษ์, 
2553) 

ส าหรับจุดเด่นของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้อง 
ไดแ้ก่ 1) ความอยูดี่มีสุข 2) ความผอ่นคลายและไดพ้ฒันาตนเองหรือสังคม 3) การหาความหมาย
และเช่ือมโยงอยา่งเขา้ใจของสรรพส่ิงรอบตวั 4) การมีประสบการณ์อยา่งแทจ้ริง 5) การจดัการและ
ป้องกนัโรคภยั ซ่ึงมีความแตกต่างจากการท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้นน้การบ ารุงและสร้างเสริมสุขภาวะ ซ่ึง
จะเก่ียวขอ้งกบั 1) ความเจ็บป่วยจากการด าเนินชีวิตท่ีไม่ปกติ 2) ความตึงเครียดในการเดินทาง 3) 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 4) การขาดการนอนหลบัพกัผ่อน 5) การไม่ปฏิบติัตามกิจวตัร
ประจ าวนัในการดูแลตนเอง  

ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวหาความสมดุลของร่างกาย 
จิตใจ สมอง และสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ส่งเสริมจิตใจให้มีความเข้มแข็งและมัน่คงมากข้ึน ส่งเสริมสมองให้ผ่อนคลายและลดความตึง
เครียดมากข้ึน และส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาการด าเนินชีวติใหอ้ยูร่่วมกบัสังคมอยา่งอยูดี่มีสุข
มากข้ึน  

2.3.2  ประเภทของการท่องเทีย่วเชิงสุขภาวะ 
ส าหรับประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1) 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นสปาและความสวยงาม 2) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นท่ีพกัเฉพาะ 
3) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ ดงัภาพท่ี 2.2 ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.2  ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ  
แหล่งทีม่า:  Voigt et al., 2010. 

   

Wellness  
Tourism 

Beauty Spa  
Visitation 

Lifestyle Resort 
Visitation 

Spiritual Retreat 
Visitation 

Body and Facial Beauty Treatments 
Eg. Facial, body wraps, body scrubs, hair removal, pedicure 
 
Water-based and Sweat Bathing Treatments 
Eg. Steam baths, Vichy showers, whirl pools, saunas, hammam 

Manual-pressure-based Therapies 
Eg. Massages 

Manipulative/Adjustment-based Therapies 

Eg.  Chiropractic, osteopathic 

Movement Therapies 

Eg. Swimming, aerobics, dancing, yoga, Qigong, T’ai Chi, Walking 

 
Energy Therapies and New Age 

Eg. Healing Touch, Reiki, crystals, psychic reading 

Meditation 

Eg. Transcendental, Vipassana, Chanting, Prayer 

 Nutrition-based 

Eg. Cooking class, weight 

Counselling and Group Therapies 

Eg. Stress management, life coaching 

Studying and Learning 

Eg. Buddhism or Bible class 
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อุปทาน (Supply) ในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัไดแ้ก่ 
ความสวยและสปา (Beauty Spa) กลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort) และฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual 
Retreat) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นความสวยและสปา (Beaut Spa) หมายถึง สถานประกอบการท่ีส่งเสริมสุขภาวะผา่น
การบ าบดัรักษา (Therapeutic) และมีผูเ้ช่ียวชาญในการให้บริการแต่ไม่เก่ียวกบัเชิงการแพทย ์ซ่ึงมี
วตัถุประสงคฟ้ื์นฟูร่างกาย (Body) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit) (Ellis, 2009 quoted in 
Dawkins, Gaunt and Pforr, 2011) โดยมุ่งเนน้ท่ีจะตอบสนองต่อกลุ่มสปาท่ีมีจุดประสงคใ์นการ
ทรีทเมน้ทร่์างกายและความงาม เช่น การนวด การพอกตวัและใบหน้า ทั้งน้ีการท่องเท่ียวรูปแบบ
ส่วนใหญ่จะมีท่ีตั้งบริเวณใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ โดยเฉพาะ แหล่งน ้ าแร่ แหล่งน ้ าพุร้อน อย่างไรก็
รูปแบบการท่องเท่ียวน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการทรีทเมน้ทโ์ดยน ้ าเป็นหลกั เช่น ห้องอบไอน ้ า 
ซาวน่า สระน ้าวน อ่างน ้าร้อน ทรีทเมน้ตเ์ปียก นอกจากน้ียงัเป็นกิจจกรมท่ีถูกกระท า (Passive) จาก
การบริการทางทรีทเมน้ท ์ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นความสวยงามและสปา หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์ในการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางกายภาพ จิตใต และจิต
วิญญาณ แต่ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้ทางดา้นร่างกายเป็นหลกัผ่านการถูก (Passive) ทรีทเมน้ทร่์างกาย ใน
สถานท่ีท่ีพึ่งพิงทางธรรมชาติเป็นหลกั หรือสถานท่ีท่ีสร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
(Voigt and Pforr, 2014)   

ด้านกลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort) หมายถึง สถานประกอบการท่ีมีโปรแกรม
ครอบคลุม โดยมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ เช่น โปรแกรมออกก าลงักาย (Fitness Program) การ
เรียนรู้ทางโภชนาการ (Nutritional Education) การจดัการน ้ าหนกัและความเครียด (Weight and 
Stress Management)  จึงท าให้มีความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นดา้นจิตวิทยา หรือดา้น
การออกก าลังกาย นอกจากน้ีรูปแบบการท่องเท่ียวน้ีนักท่องเท่ียวยงัเป็นผู ้กระท า (Active) 
โปรแกรมต่างๆท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นยงัมีทางเลือก
ทางการทรีทเมน้ท์ทางการแพทยโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญให้ด้วย เช่น อาหารในสถานประกอบการน้ีจะ
มุ่งเนน้อาหารสุขภาพ ไม่มีการบริการแอลกอฮอร์ กาแฟ ชาสังเคราะห์ และบุหร่ี แต่ส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ ก็ถือวา่เป็นปกติทัว่ไป เช่น โทรทศัน์ การเขา้อินเตอร์เนตและโทรศพัท ์ดงันั้น การท่อง
เท่ียเชิงสุขภาวะด้านกลุ่มเฉพาะท่ี หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเกิดความสมดุลทางร่างกาย 
จิตใจ และจิตวญิญาณ ทั้งน้ีจะมุ่งเนน้ทางร่างกายและจิตใจ ผา่นการท า (Active) กิจกรรมดว้ยตนเอง 
โดยอยูบ่นพื้นฐานการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อความสมดุล กิจกรรมทางร่างกาย เช่น โปรแกรมออก
ก าลงักาย (Fitness Program) การเรียนรู้ทางโภชนาการ (Nutritional Education) ส าหรับกิจกรรมทาง
จิตใจ จะมีความเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยา เช่น การจดัการน ้ าหนกัและความเครียด (Weight and Stress 
Management) ทั้งน้ีรูปแบบการท่องเท่ียวน้ีจ าตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นร่างกายและจิตวิทยาในการ
ใหบ้ริการ (Voigt and Pforr, 2014)   
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ดา้นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat) หมายถึง สถานประกอบการท่ีมุ่งเน้นการ
วปัิสสนา (Enlightenment) และการพฒันาจิตวิญญาณ ทั้งน้ีโดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้กิจกรรมท่ีท าให้เกิด
สมาธิ นอกจากน้ีนิยมตั้งบริเวณธรรมชาติ เช่น สวน พื้นท่ีชนบท และ ท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ทั้งน้ีการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเป็นไดท้ั้งทางศาสนาและไม่มีศาสนา แต่จะมุ่งท่ีรูปแบบการ
นัง่สมาธิ อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวรูปแบบดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของการสอนท่ีมีความเฉพาะทาง 
หรือทางจิตวิทยา หรือการมุ่งท่ีจะเรียนรู้วิธีการเฉพาะทางจิตใจและร่างกาย อีกทั้งดา้นท่ีพกัและส่ิง
อ านวยความสะดวกจะมีเพียงแค่ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานและต้องเคร่งครัดในการปฏิบติั ดังนั้น การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความ
สมดุลทางร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ โดยมุ่งเนน้ท่ีจิตวิญญาณเป็นหลกั ผา่นการท ากิจกรรมทาง
สมาธิผา่นการปฏิบติั (Active) เพื่อเรียนรู้วิธีในปรับความสมดุลของจิตวิญญาณให้มีความสุขยิ่งข้ึน 
บนพื้นฐานการท่ีควบคุมตนเองใหส้ามารถมีชีวติกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และเรียนรู้กฎและระเบียบท่ี
ปรับเปล่ียนวถีิชีวติใหรู้้จกัข่มจิตใจ ใหอ้ยูบ่นความสมถะ (Voigt and Pforr, 2014)  

จากงานวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ในประเทศออสเตรเลีย เผยวา่ นกัท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงมีกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงัน้ี (Voigt, Laing, Wray, Brown, Howat, Weiler and Trembath, 2010) 

1) นักท่องเท่ียวกลุ่มความสวยงามและสปา (Beauty Spa Visitor) ซ่ึงเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเนน้การฟ้ืนฟูความสวยงามดา้นร่างกาย โดยมีกิจกรรมท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น น ้ าแร่
ธรรมชาติ หรือ สระน ้ าอุ่น และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความงาม ในการศึกษาคร้ังน้ี 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มความสวยงามและสปา (Beauty Spa Visitor) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพ โดยเนน้ความผอ่นคลายทางกายภาพ จากการท ากิจกรรม
ท่ีไดรั้บการบริการจากแหล่งบริการเชิงสุขภาวะ  

2)  นกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort Visitor) ซ่ึงเป็นการรวม
โปรแกรมซ่ึงจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต โดยเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆและการสัมมนา รวมถึง
สมรรถภาพทางกาย (Fitness) สุขโภชนาการ (Healthy Nutrition) การให้ค  าปรึกษา (Counseling) 
การจดัการน ้ าหนกั (Weight Management) และวิธีการจดัการความเครียด (Stress Management 
Techniques) ในการศึกษาคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort Visitor) หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อท ากิจกรรมทางการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง จากการปฏิบติัเป็นการ
ชัว่คราว โดยจะเนน้กายภาพและจิตใจ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การออกก าลงักาย การ
งดอาหาร เป็นตน้ หรือกิจกรรมทางจิตใจ เช่น การใหค้  าปรึกษาในชีวติ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการไดส้ัมผสั
ประสบการณ์อยา่งมีส่วนร่วม (Active Experience) กบักิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
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3)   นกัท่องเท่ียวกลุ่มการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitor) ซ่ึงจะเนน้ท่ี
การพฒันาจิตวิญญาณหรือการต่ืนรู้ โดยสามารถเป็นไดท้ั้งท่ีเก่ียวกบัศาสนาและไม่เก่ียวกบัศาสนา 
แต่ก็จะมีปัจจยัของการเขา้สมาธิเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส าหรับการพกัผ่อนทางจิตวิญญาณนั้นข้ึนอยู่กบั
ปรัชญาหรือวธีิเฉพาะ รวมถึงจะเนน้กิจกรรมเฉพาะดา้น ท่ีอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการดูแล ในการศึกษา
คร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitor) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมจิตใจให้แข็งแรงและมัน่คงยิ่งคง โดยการท ากิจกรรมท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ
คอยแนะน า ดูแล อีกทั้งยงัรวมถึงเป็นการหาปรัชญาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัจากกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวท่ีไดเ้รียนรู้และปฏิบติั 
 

2.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ว 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความหมายของแรงจูงใจ 2) การศึกษาท่ีผา่นมา  

 
2.4.1  ความหมายของแรงจูงใจ  
เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546 อา้งถึงใน พาสนา จุลรัตน์ 2548: 194) ไดส้รุปความหมายของ 

แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการใชปั้จจยัทั้งภายนอกและภายในตนเองท่ีท าให้เกิดความตอ้งการใน
ตวับุคคล เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภทัทา ปิณฑะแพท 
(2542: 62-63) ท่ีกล่าวถึงเก่ียวกบั เหตุจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ทางร่างกาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ณ ขณะนั้น นอกจากน้ี อารี พนัธ์มณี (2546: 269) กล่าววา่ 
แรงจูงใจ หมายถึง การน าปัจจยัทางแรงจูงใจท่ีสามารถผลกัดนัให้เกิดการแสดงพฤติกรรม เพื่อ
สนองต่อจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ยิ่งไปกวา่นั้น ศรัณย ์ด าริสุข (2547) ไดส้รุปความหมายของ แรงจูงใจ 
ไวด้งัน้ี  

1)   ให้พลังพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งออกพลังท่ีมาจากแหล่งภายในซ่ึงเกิดจากความ
ตอ้งการของสรีรวิทยา ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้เม่ือเกิดแรงผลกัดนัจึงเกิดพฤติกรรมท่ีสนองต่อ
ความตอ้งการจากภายใน ส าหรับพลงัท่ีไดม้าจากแหล่งภายนอกซ่ึงเกิดจาก ความตอ้งการเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จต่อไป   

2)   ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจ มกัจะมีทิศทาง
ท่ีช้ีน าในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดใด  

3)   พฤติกรรมท่ีไดรั้บการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย โดยเกิดจากความตั้งใจ
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีความแตกต่างจากพฤติกรรมธรรมดาสามญัโดยเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มี
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เป้าหมายในการกระท า เช่น การกระพริบตา เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนั
ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม เพื่อสนองความตอ้งการในการกระท า  

แรงจูงใจหรือส่ิงท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตนเอง เม่ือน าทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาบูรณาการกบัการท่องเท่ียว สามารถ
แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปัจจยัผลกัดนั 2) ปัจจยัดึงดูด (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545: 
73-76) ในการศึกษาคร้ังน้ี แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัจากภายในและแรงกระตุน้จากภายนอกท่ีท า
ให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยเกิดจากการผลกัดนัส่ิงท่ีตอ้งการกระท าจากภายใน และ
ไดรั้บการดึงดูดจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้จากภายนอก   
 

2.4.2  การศึกษาทีผ่่านมาเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจถือเป็นการศึกษาทางดา้นจิตวิทยา โดยเก่ียวกบัสรีรวิทยา (Physiology) จิตวิทยา 

(Psychological) หรือ ปรัชญา (Philosophical) (Holmes and Collins, 2001) ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึงมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสาขา ส าหรับการ
ท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ มีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการตดัสินใจ
เลือกท่ีจะท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจอุปสงค์ของนกัท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ณ 
จุดหมายปลายทางนั้น  

Page (2009) พบวา่ แรงจูงใจเหมือนกบัสภาพความตอ้งการ (State of Need) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ผลกัดนัให้เกิดความพอใจท่ีจะกระท าและเป็นการแสดงเหตุผลท่ีอยู่ภายใน (Intrinsic) ต่อความ
ตอ้งการท่ีเลือกท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น(Weaver and Lawton, 2002) อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจ
สามารถมีอิทธิพลต่อปัจจยัอ่ืนๆ ไดม้ากมาย เช่น Montenson and Singer (2004) พบวา่ แรงจูงใจ
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในคร้ังแรก (Initial Purchase) กบัประสบการณ์การท่องเท่ียวใน
คร้ังนั้นของนกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการต่อไปในอนาคต    

ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีผา่นมา มีโมเดลและการศึกษาท่ีหลากหลายในมุมมอง
ท่ีแตกต่างกนั เพื่อเขา้ใจถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอย่างรอบด้าน เช่น การเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
(Destination Choice) (Chan and Baum, 2007) การตดัสินใจเลือกหรือรูปแบบการใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียว การตลาดเก่ียวกบัธุรกิจทางการท่องเท่ียว และกลยุทธ์การวางแผน (Oh, Uysal and 
Weaver, 1995; Bansal and Eiselt, 2004; Hashemi and Hosseiniyan, 2014) โดยสามารถน าไปสู่การ
สร้างกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทางการตลาดซ่ึงตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัปัจจยัผลกัดนั และกระบวนการซ้ือ
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สินคา้และบริการซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัจจยัดึงดูด อย่างไรก็ตามปัจจยัทั้ง 2 น้ีมีการศึกษาและปรับใช้
อยา่งมากมายใหต้รงตามการศึกษาท่ีผา่นมาของงานวจิยั โดยจะเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวในบริบทและประเทศท่ีแตกต่างกนั ในการใชว้นัหยดุเพื่อท ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ   

2.4.2.1  ปัจจยัผลกัดนั 
ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) หมายถึง ความตอ้งการภายในท่ีกระตุน้ให้เกิดความ

ตอ้งการในการเดินทาง ซ่ึงมาสโลวไ์ดก้ล่าวถึงปัจจยัผลกัดนัไวว้า่ บุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองเสมอ ดงันั้น พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั จะมาจาก
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

1)   นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมท่ีจะเดินทางเพื่อผ่อนคลายและได้รับ
ความสนุกสนาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

2)   นักท่องเท่ียวต้องการความปลอดภยัและความสะอาดจากพาหนะ
เดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร น าไปสู่ความรู้สึกปลอดภยัมัน่คง 

3)   นักท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะได้รับบริการจากผูใ้ห้บริการอย่างส าคญั 
เพื่อแสดงการเป็นท่ียกยอ่งนบัถือในสังคมนั้น 

4)   นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางเพื่อท่ีจะมีประสบการณ์ร่วมกบักิจกรรม
หรือสถานท่ีนั้น เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตนเอง  

5)   นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางเพื่อจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ี
แตกต่างจากตนเอง โดยพร้อมท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจ  

อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวแต่ละคนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่
กบัระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล ในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัผลกัดนั หมายถึง ความตอ้งการท่ี
อยูภ่ายใน อาจจะไม่แสดงออกหรือแสดงออกต่อสังคม ถึงส่ิงท่ีตอ้งการจากภายใน ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บั
บุคคลท่ีให้ความหมายในการด าเนินชีวิต ณ ช่วงขณะนั้น ซ่ึงมีตั้งแต่ความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานไป
จนถึงความตอ้งการท าเพื่อสังคม    

ส าหรับปัจจยัผลกัดนั ของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ สามารถแบ่งตามประเภทของ
นกัท่องเท่ียว โดยจะจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

การศึกษา นกัท่องเท่ียวกลุ่มความสวยงาม (Beauty Visitor) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดย International Spa Association: ISPA (2004) พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Smith and 
Puczko, 2009) 1) การหลีกหนีจากความเครียด (Escape) 2) การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 3) 
การปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน (Self-Improvement)  

การศึกษานกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีพกัเฉพาะ (Lifestyle Resort Visitor) ในประเทศสวิซ
เซอร์แลนด์ พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Smith and Puczko, 2009) 1) การพกัผอ่นและการ
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ฟ้ืนฟู (Relaxation and Regeneration) 2) โปรโมชัน่ดา้นสุขภาพ (Health Promotion) 3) การรักษา 
(Cure or Re-Habitation) 

การศึกษานกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีพกัเฉพาะ (Lifestyle Resort Visitor) พบว่า ปัจจยั
แรงจูงใจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Naylor and Kleiser, 2002: 346) 1) การดูแลรักษา (Care) 2) การคน้หา
ตนเอง (Self-Discovery) 3) ความสนุกสนาน (Enjoyment) 4) สภาพแวดลอ้มท่ีดลใจ (Inspiring 
Surroundings) 5) ธรรมชาติ (Nature)  

การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มสปา (Spa Visitor) ในประเทศ
ฮ่องกง โดยพบวา่ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Mak, Wong and Chang, 2009: 194) 1) การผอ่นคลายและ
ความเช่ือ (Relaxation and Relief) 2) การหลีกหนีจากความเครียด (Escape) 3) การสนองต่อตนเอง 
(Self-Reward and Indulgence) 4) สุขภาพและความงาม (Health and Beauty) 5) ความเป็นมิตรภาพ 
(Friendship and Kinship)   

การศึกษา นกัท่องเท่ียวกลุ่มฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitor) พบว่า
ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Smith and Puczko, 2009) 1) การมีชีวิตใหม่อีกคร้ัง (Renew Myself) 2) การ
ผอ่นคลาย (Relax) 3) ความยืดหยุน่ทั้งทางกายและจิตใจ (More Flexible in Body and Mind) 4) 
หลีกหนีจากความเครียด (Let Go of Stress from a Busy) 5) รู้สึกถึงความสมดุลแห่งชีวิต (Gain a 
Sense of Balance)  

การศึกษา นกัท่องเท่ียวกลุ่มโยคะ (Yoga) พบวา่ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Lehto and et 
al., 2006: 31) 1) เพื่อพกัผอ่นหรือผอ่นคลาย (To Relax) 2) เพื่อออกจากความวุน่วายและความตึง
เครียดในชีวิตประจ าวนั (To Let Go Stress from a Busy Life) 3) เพื่อออกก าลงักาย (To Exercise) 
4) เพื่อความปล้ืมปิติและความสุข (To Remember to be Happy and Grateful) 5) เพื่อบริหาร
กลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรง (To Strengthen Muscles) 

การศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ พบวา่ปัจจยัท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ (Horx, 2002: 22-24) 1) เพื่อความผ่อนคลายและปราศจากความเครียด (To Need for 
Relaxation and to Fight Stress) 2) เพื่อความสมดุลระหวา่งชีวิตประจ าวนักบัการท างาน (The Need 
for Work-Life Balance) 3)  เพื่อความสนองต่อคามตอ้งการของตนเอง (The Need to be Pampered 
and Spoilt) 4) เพื่อเพิ่มความตระหนกัต่อส่ิงใดใด (The Need to be Aware and Increase One’s 
Senses) 5) เพื่อความสวยงามและความน่าสนใจ (To Need to Feel Beautiful and Attractive) 

มีการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเก่ียวกับผลประโยชน์ท่ีแสวงหา (Benefit 
Sought) ของนกัท่องเท่ียวประเทศออสเตรเลีย โดยพิจารณานกัท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่ม ตามคุณลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ กลุ่มความสวยงามและสปา (Beauty Spa) กลุ่มท่ีพกัเฉพาะ (Lifestyle Resort) 
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และกลุ่มฟ้ืนฟูจิตใจ (Spiritual Retreat) จากผลการศึกษา เร่ืองผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะ (Benefit of Wellness Tourism Scale) พบวา่ มีผลประโยชน์ท่ีแสวงหา (Benefit Sought) 
จ านวน 6 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Voigt, 2009) 1) การหลีกหนีและการพกัผอ่น (Escape and 
Relaxation) เป็นการละจากปัญหาและความตึงเครียดสู่การพกัผอ่นและผ่อนคลาย ซ่ึงจะมีค่าเฉล่ีย
ต่อนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่มสูงท่ีสุด 2) ความสงบสุข (Transcendence) เป็นความสงบและความสมถะ 
ซ่ึงจะมีนยัส าคญัท่ีสูงท่ีสุดกบักลุ่มฟ้ืนฟูจิตใจ (Retreat Visitor) 3) สุขภาพทางกายภาพ (Physical 
Health and Appearance) เป็นการออกก าลงักายทางกายภาพ และปรับปรงบุคลิกภาพของตนเอง ซ่ึง
กลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort Visitor) มีนยัทางสถิติท่ีสูง 4) การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 
เป็นการท าตามใจตนเองและผ่อนคลายตนเอง 5) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Re-establish Self-
Esteem) เป็นความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกบัทั้ง 3 กลุ่มนกัท่องเท่ียว 6) การ
พบส่ิงใหม่ (Important Other and Novelty) การมีประสบการณ์ใหม่กบัคนหรือกิจกรรม ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียของทั้ง 3 กลุ่มท่ีนอ้ยสุด 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัผลกัดนัทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า จ  านวน 21 
เร่ือง โดยมีการเลือกความถ่ีของตวัแปรในการน ามาศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 1) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
(Physical Health and Appearance) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 17 ความถ่ี (McGehee, Loker-Murphy and 
Uysal, 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Awaritefe, 2004; Yoon and Uysal, 2005; Hallab, 2006; 
Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Kaufmann, 2002; Naylor 
and Kleiser, 2002; Mak, Wong and Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto, Brown, Chen and 
Morrison, 2006; Horx, 2002; Pearce and Lee, 2005; Kim, Sun and Mahoney, 2008) 2) การหลีก
หนี (Escape) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 15 ความถ่ี (Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Uysal and 
Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005; Hallab, 2006; Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 
2009; Azman and Chen, 2010; Damijanic and Sergo, 2013; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Mak, Wong 
and Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto et al., 2006; Horx, 2002) 3) การผ่อนคลาย 
(Relaxation) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 11 ความถ่ี (Crompton, 1979; Yoon and Uysal, 2005; Mak et al., 
2009; Azman and Chen, 2010; Damijanic and Sergo, 2013; Kaufmann, 2002; Mak, Wong and 
Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto et al., 2006; Horx, 2002; Pearce and Lee, 2005) 4) การ
สนองต่อตนเอง (Indulgence) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 11 ความถ่ี (Heung, Qu and Chu, 2001; Hallab, 
2006; Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 2009; Azman and Chen, 2010; Voigt, 2009; ISPA, 
2004; Naylor and Kleiser, 2002; Mak, Wong and Chang, 2009; Horx, 2002; Pearce and Lee, 
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2005) 5) การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 9 ความถ่ี (Heung et al., 2001; 
Awaritefe, 2004; Konu and Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto and et al., 
2006; Horx, 2002; Pearce and Lee, 2005; Kim, Sun and Mahoney, 2008) 6) ความภูมิใจในตนเอง 
(Self-Esteem) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 9 ความถ่ี (Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Yoon and 
Uysal, 2005; Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Naylor and 
Kleiser, 2002; Mak, Wong and Chang, 2009; Kim, Sun and Mahoney, 2008) 7) การพบส่ิงใหม่ 
(Novelty) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 9 ความถ่ี (Crompton, 1979; Heung et al., 2001; Yoon and Uysal, 
2005; Hallab, 2006; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Kaufmann, 2002; Naylor and Kleiser, 2002; Lehto 
and et al., 2006) จึงเลือกตวัแปรชุดน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี 2.1 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1  สกดัตวัแปรเก่ียวกบัแรงผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
 

Author 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Crompton, 1979 *    * * * *      
McGehee, et al., 
1996 

*  *  *     *    

Uysal and 
Jurowski, 1993 

*  *     *  *    

Heung et al., 
2001  

 *  *  *   *     

Awaritefe, 2004  * *     * *     
Yoon and Uysal, 
2005  

*  *  * * *     *  

Hallab, 2006   *  * *  *      *  
Mak et al., 2009  *  * * *  *   *   * 
Konu and 
Laukkanen, 2009  

* * * * *         

Azman and Chen, 
2010 

*   *   *       

Damijanic and 
Sergo, 2013 

*      *       

Voigt, 2009 * * * * * *        
ISPA, 2004 *  * *  *        
Kaufmann, 2002   *   * *       
Naylor and 
Kleiser, 2002  

  * * * *      *  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

Author 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mak, Wong and 
Chang, 2009  

*  * * *  *      * 

Lam and Hsu, 
2006 

* * *    *    *   

Lehto et al., 2006 * * *   * *    *   
Horx, 2002 * * * *   *  *     
Pearce and Lee, 
2005  

 * * *   *       

Kim et al., 2008   * *  *      *   
 15 9 17 11 9 9 11 3 3 3 3 3 2 

1. Escape    2. Transcendence    3. Physical health & appearance   
4. Indulgence   5. Re-establish & Self-Esteem      6. Novelty            
7. Relaxation   8. Love & belonging  9. Self - actualization  
10. Cultural experience    11. Self-improvement    12. Knowledge 
13. Relief  

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้จ  าแนกเก่ียวกับแรงจูงใจด้านปัจจยัผลักดนั โดยจะ

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
1)   การหลีกหนี (Escape) หมายถึง การเดินทางเพื่อหลีกหนีจากท่ีอยู่

ถาวรและการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีปกติไปยงัท่ีอยูช่ัว่คราวและไดท้  ากิจกรรมท่ีแตกต่างจากปกติ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิต และสมองใหส้มดุลมากยิง่ข้ึน (Uysal and Jorowski, 1993) 

2)   การผ่อนคลาย (Relaxation) หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
กายภาพ จิตใจ และสมอง จากส่ิงท่ีตึงเครียดในชีวิตประจ าวนั โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นหนทางใน
การลดและละความเครียดออกจากร่างกายและจิตใจ (Azman and Chen, 2010) 

3)   การอยู่เหนือตนเอง (Transcendence) หมายถึง การเดินทางเพื่อหา
ปรัชญาในการด าเนินชีวติ เพื่อสามารถควบคุมตนเองให้มีเหตุผลและสติในการด าเนินชีวิต โดยเกิด
จากการไดท้บทวนตนเองหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Lehto and et al., 2006) 

4)   ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อพฒันาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ไม่มีโรคภยั หรือเป็นการบริหารร่างกาย
เพื่อเป็นแนวทางการปกป้องร่างกายจากโรคภยัต่างๆ (Konu and Laukkanen, 2009) 
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5)   การสนองต่อตนเอง (Indulgence) หมายถึง การเดินทางเพื่อท าตาม
ความตอ้งการของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนร่างกาย จิตใจ และสมอง หากแต่เป็นการสนองท่ีจะ
พฒันาตนเอง (Heung, Qu and Chu, 2001) 

6)   ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง การเดินทางเพื่อส่งเสริม
ใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองไปในทิศทางท่ีดีงามและสร้างสรรค ์โดยท าให้เกิดความมัน่ใจในการ
ด าเนินชีวติไปในทิศทางท่ีดีเหมาะสมดว้ยเช่นกนั (Yoon and Uysal, 2005) 

7)   การพบส่ิงใหม่ (Novelty) หมายถึง การเดินทางเพื่อท าในส่ิงท่ีไม่เคย

ท าในชีวิตประจ าวนั อาจเป็นการพบสถานท่ี พบประสบการณ์ หรือพบมิตรภาพจากการเดินทาง

ท่องเท่ียว ทั้งน้ีก็ไปในทิศทางท่ีเนน้ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสมอง (Kaufmann, 2002) 

2.4.2.2  ปัจจยัดึงดูด 

ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีส่งเสริมหรือดึงดูดให้บุคคล
เดินทางไปยงัท่ีต่างๆ โดยถูกกระตุ้นจากเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม การเมือง 
เทคโนโลยี และค่านิยม ในท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะไปเยือน หากเอ้ือต่อความตอ้งการภายใน ก็จะท าให้
เกิดเป็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัดึงดูด 
หมายถึง ส่ิงดึงดูดจากภายนอกท่ีรับรู้ได ้และอาจจะตอบสนองต่อส่ิงตอ้งการภายใน ทั้งน้ีปัจจยั
ภายนอกน้ีจะไม่สามารถควบคุมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้น หรือส่ิงอ่ืนๆ กระท าใหป้รากฏข้ึน  

ปัจจยัดึงดูด จะเก่ียวขอ้งกบั 1) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เม่ือประเทศใดมีเศรษฐกิจท่ีมี
เสถียรภาพและมัน่คง จะท าใหป้ระชาชนในประเทศนั้นมีอ านาจในการซ้ือมากข้ึน อีกทั้งยงัมีโอกาส
ในการเดินทางมากข้ึน 2) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ โดย Adler (1956) นกัจิตวิทยาไดก้ล่าวเก่ียวกบั
พฤติกรรมมนุษยว์า่ มนุษยม์กัจะแสวงหาท่ีตนเองไม่มีและแตกต่างไปจากท่ีท่ีตนคุน้เคยเพื่อชดเชย
ในส่ิงท่ีไม่มี จากขอ้ความขา้งตน้ อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวไปยงัท่ีท่ีมี
ลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างไปจากตนเอง เพื่อเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกบัส่ิงท่ีแตกต่าง
ออกไป อีกทั้งยงัเพื่อชดเชยในส่ิงท่ีตนไม่มี  3) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม โดยบรรทดัฐานจะ
เป็นตวัก าหนดค่านิยมในการเดินทางของสังคมนั้น อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมก็สามารถท่ีจะดึงดูดให้คน
ในสังคมอ่ืนมายงัทอ้งถ่ินของตนได ้4) ปัจจยัทางการเมือง เม่ือประเทศใดมีความมัน่คงทางการเมือง 
สามารถดึงดูดคนจากพื้นท่ีอ่ืนให้เขา้ไปไดม้ากข้ึน อยา่งไรก็ตามนโยบายของภาครัฐในประเทศนั้น 
มีทั้งปิดกั้นและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางไปประเทศอ่ืนไดด้ว้ยเช่นกนั 5) ปัจจยัทางเทคโนโลย ี
และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสามารถเอ้ือใหเ้กิดความสะดวกสบายมากข้ึน ทั้งน้ีสามารถเป็นส่ิง
ดึงดูดใจให้กบันกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีอ่ืนเขา้มา 6) ค่านิยมและการตดัสินใจ โดยส่ือสารมวลชน
สามารถมีอิทธิพลทั้งท่ีจะดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางหรือไม่ โดยการสร้างภาพจน์ท่ีดี
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ให้กับสถานท่ีนั้ น แต่ถ้าข้อมูลท่ีเผยแพร่ออกไปเป็นเชิงลบก็สามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวได ้   

ส าหรับปัจจยัดึงดูด เม่ือมองด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพื่ออายุวฒันะ โดยมี
การศึกษาจาก (spa visitor) ใน 15 ประเทศ โดย องคก์รสปาระหวา่งประเทศ (ISPA) พบวา่ ปัจจยั
หลักท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism Facility) โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี (Research International, 2009) 1) สภาพแวดลอ้ม 
(Environment) 2) บรรยากาศ (Atmosphere)  

นอกจากน้ี ปัจจยัดึงดูด ยงัสามารถส่งเสริมจากกิจกรรมเชิงสุขภาวะ สามารถแบ่ง
ไดด้งัน้ี (Andrijasevic, M. and Jarakic, D., 2005 quoted in Smith and Puczko, 2009) 1) กิจกรรม
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ า ทะเล อากาศ แสงแดด น ้ าแร่ สมุนไพร โคลน 2) กิจกรรมดา้น
กายภาพ เช่น การออกก าลงักาย การเตน้แอโรบิค การเดิน การปีนเขา 3) กิจกรรมดา้นการลดความตึง
เครียด เช่น การนวด การโยคะ การซาวน่า 4) กิจกรรมดา้นการรักษา เช่น การจดัการน ้ าหนกั 5) 
กิจกรรมดา้นความสวยงาม เช่น การบ าบดัผวิ  

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดึงดูดทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า จ  านวน 20  
เร่ือง โดยมีการเลือกความถ่ีของตวัแปรในการน ามาศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 1) มีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace 
Atmosphere) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 12 ความถ่ี (Koh et al., 2010; Mak et al, 2009; Azara et al., 2007 
quoted in Smith and Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt, Brown and Howat, 2011; Panchal, 2012; 
Kassean and Gassita, 2013; Hallab, 2006; Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Kozak, 2002; 
Jonsson and Devonish, 2008) 2) ใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 12 
ความถ่ี (Voigt et al., 2011; Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Kassean and Gassita, 2013; 
Mueller and Kaufmann, 2001; Lubbe, 2003; Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Uysal and 
Jurowski, 1993; Kozak, 2002; Jonsson and Devonish, 2008; Yoon and Uysal, 2005) 3) สถานท่ีมี
ความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far From Home) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 12 ความถ่ี (Mak et al, 2009; Azara et 
al., 2007 quoted in Smith and Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt et al., 2001; Panchal, 2012; 
Hallab, 2006; Konu and Laukkanen, 2009; Azman and Chan, 2010; Crompton, 1979; McGehee, 
et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005) 4) มีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง 
(Authenticity Experience) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 11 ความถ่ี (Koh et al., 2010; Mak et al, 2009; Azara 
et al., 2007 quoted in Smith and Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt et al., 2011; Basher and 
Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Hallab, 2006; Crompton, 1979; Heung et al, 2001; Jonsson and 
Devonish, 2008) 5) ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 9 ความถ่ี (Voigt 
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et al., 2011; Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Kassean and Gassita, 2013; Hallab, 2006; 
Konu and Laukkanen, 2009; Lubbe, 2003; McGehee, et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; 
Yoon and Uysal, 2005) 6) มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) ซ่ึงมีความถ่ี
เท่ากบั 8 ความถ่ี (Voigt et al., 2011; Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Kassean and 
Gassita, 2013; Konu and Laukkanen, 2009; McGehee, et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; 
Yoon and Uysal, 2005) 7) มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 8 
ความถ่ี (Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Kassean and Gassita, 2013; Hallab, 2006; 
Lubbe, 2003; McGehee, et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005) จึงเลือก
ตวัแปรชุดน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี 2.2 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.2  สกดัตวัแปรเก่ียวกบัแรงดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
 

Author 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Koh et al., 2010        * *      
Mak et al, 2009       * *  *    

Azara et al., 
2007 quoted in 
Smith and 
Puczko, 2009 

      * *  *    

Cohen, 1996       * *  *    
Voigt, Brown 
and Howat, 
2011 

 * *   * * *  *    

Basher and 
Ahmad, 2010 

* * * *  *  * *  *   

Panchal, 2012   * * * * * * * * * * * * * 
Kassean and 
Gassita, 2013  

* * * *  * *  *  *   

Mueller and 
Kaufmann, 2001  

  *           

Hallab, 2006    *     * *  * * *  
Konu and 
Laukkanen, 
2009 

 *    *    *   * 

Azman and 
Chan, 2010  

         *    
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

Author 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Lubbe, 2003 * * * *       *   
Crompton, 1979   *    * *  *   * 
McGehee et al., 
1996 

* * *   * *   * *   

Uysal and 
Jurowski, 1993 

* * *   *    * *   

Heung et al, 
2001 

   *    *      

Kozak, 2002   *    *       
Jonsson and 
Devonish, 2008  

  *    * *      

Yoon and Uysal, 
2005 

 * * * * *   * * *   

 6 9 12 6 2 8 12 11 4 12 8 2 3 

1.Afford   2.Natural Setting  3.Local Cultural/Authentic  
4. Climate at Destination  5.Traditional Treatment  6. Nature Base Activity 
7.Peace Atmosphere   8.Authentic Experience  9.Local Cuisine   
10. Proximity (Near/Far)             11.Historical Significant of the Place  
12.Luxurious Lifestyle                13.Name/Brand Social Status  

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้จ  าแนกเก่ียวกับแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด โดยจะ

ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1)   ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) หมายถึง สถานท่ีท่ีตั้งอยู่

ใกล้ธรรมชาติ ห่างไกลความเป็นเมือง หรือใกล้ชิดกบัความเป็นชุมชนชนบท เพื่อให้ร่างกายได้
ใกลชิ้ดธรรมชาติ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มความสดช่ืนจากธรรมชาติ (Basher and Ahmad, 2010) 

2)   ใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
วฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือทางออ้ม เช่น อาหาร การด าเนินชีวิต ความ
เป็นอยูพ่ื้นฐาน ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ (Kassean and Gassita, 2013) 

3)   มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) หมายถึง 

สถานท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีอยูใ่กลห้รือท าร่วมกบัธรรมชาติ โดยจะไดส้ัมผสัธรรมชาติผา่นกายภาพ ทั้ง 5 

ผสัสะ โดยจะเนน้กิจกรรมท่ีสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง (Hallab, 2006) 



37 

4)   มีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) หมายถึง สถานท่ีท่ีไม่วุน่วาย 

ไม่เร่งรีบ ไม่มีก าหนดการท่ีแน่นอน และปราศจากการทะเลาะกนัระหว่างบุคคล อีกทั้งยงัใช้ชีวิต

อยา่งสันติและเรียบง่าย (Panchal, 2012) 

5)   มีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) หมายถึง 

สถานท่ีท่ีมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวได้มีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง เป็น

กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (Koh et al., 2010) 

6)   สถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) หมายถึง สถานท่ี

ท่ีไกลจากท่ีอยู่อาศยัของนกัท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่ีแตกต่างจากความเป็นอยู่ปกติและส่ิงจ าเจของ

รูปแบบอาคารและส่ิงของต่างๆ (Mak et al., 2009) 

7)   มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) หมายถึง สถานท่ีท่ี
มีประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เก่ียวกบัสถานท่ีนั้น อาจเป็นช่ือเสียงของบุคคล หรือวตัถุโบราณท่ีอยู่ใน
สถานท่ีนั้น (Yoon and Uysal, 2005) 
 

2.5  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่ว 
 

ความพึงพอใจสามารถอธิบายถึงการไดรั้บความสมหวงั (Fulfillment) จากการท่องเท่ียว 
โดยจะทราบหลงัจากใชสิ้นคา้และบริการ (Oliver, 1997) ส าหรับ Chi and Qu (2008); Santouridis 
and Trivellas (2010) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง ณ สถานท่ีท่ี
เคยท่องเท่ียวในอดีต ซ่ึงสอดคล้องกบั Chan and Baum (2007); Oliver (2010) พบว่า เม่ือ
นกัท่องเท่ียวไดรั้บส่ิงท่ีมากกวา่ความคาดหวงั พวกเขาก็จะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า นอกจากน้ี Chi and 
Qu (2008); Santouridis and Trivellas (2010) พบว่า ความพึงพอใจต่อประสบการณ์ทางการ
ท่องเท่ียวทั้งหมด คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีความตั้งใจท่ีจะเกิดการท่องเท่ียวซ ้ า อยา่งไรก็
ตาม Bigne et al. (2009) กล่าววา่ ตลาดท่ีมีการแข่งขนั ท าให้ความพึงพอใจเปล่ียนไปได ้เน่ืองจากมี
โอกาสท่ีจะไดพ้บส่ิงท่ีดีกวา่ อยา่งไรก็ตาม Shelly (1975) ไดม้องความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัออก 
ซ่ึงกล่าววา่ความพึงพอใจจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก 2 แบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในดา้นบวกซ่ึง
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้รู้สึกมีความรู้สุข และความรู้สึกในดา้นลบซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้
รู้สึกทุกขแ์ละกงัวล นอกจากน้ี Kotler, Bowen and Makens (2000) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ คือ 
ระดบัความรู้สึกท่ีเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัก่อนรับสินคา้และบริการ กบัหลงัจากการรับรู้
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คุณค่าของสินคา้และการบริการ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว หมายถึง 
ความรู้สึกท่ียนิดีต่อการเดินทางท่องเท่ียว โดยไดรั้บบริการเหนือความคาดหวงัส่วนบุคคล ท่ีเกิดจาก
การรับรู้ขอ้มูลก่อนการเดินทาง และเกิดความประทบัใจระหวา่งเดินทาง อีกทั้งหลงัการเดินทางอาจ
มีการแนะน าให้สังคมรอบขา้งเดินทางไป ณ สถานท่ีท่ีตนเคยท่องเท่ียว รวมถึงมีแนวโน้มในการ
กลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในอนาคต นอกจากน้ี การกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า หมายถึง การได้รับความ
ประทบัใจหรือความรู้สึกท่ีเหนือกว่าความคาดหวงัจากการได้รับบริการทางการท่องเท่ียวแล้ว
กลบัมาซ ้ า ณ สถานท่ีนั้นอีกคร้ัง โดยเกิดจากการประเมินของแต่ละบุคคล ท่ีมีต่อบริการนั้นๆ ตั้งแต่
การเร่ิมตน้เดินทางท่องเท่ียวไปจนถึงหลงัการเดินทางท่องเท่ียว แลว้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อส่ิงนั้น   

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวถูกพิจารณาให้เป็นเป้าหมายหลกัขององคก์รทางธุรกิจโดย
เม่ือท าใหพ้ึงพอใจมากเท่าใด ก็จะสามารถเพิ่มการเต็มใจซ้ือมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีหลายๆ องคก์รทาง
ธุรกิจเร่ิมจากความเอาใจใส่นกัท่องเท่ียวท่ีจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน (Oliver, 1999; 
Turner and Reisinger, 2001) โดยความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การ
วดัความพึงพอใจจากความรู้สึกก่อนการบริโภคเป็นเป้าหมายหน่ึงในการท่ีจะไดรั้บขอ้เสนอแนะ
จากลูกคา้ปัจจุบนั ในการช่วยผลกัดนัให้ผูบ้ริหารปรับปรุงการให้บริการ (Danaher and Haddrell,  
1996) อย่างไรก็ตามขอ้เสนอแนะน้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัว่า เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของปลายทางหน่ึงกบั (Kotler, 1994) ดงันั้นความพึงพอใจจึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานและถือวา่เป็นพื้นฐานส าคญัของปัญหาการแข่งขนั ยิ่งไปกว่า
นั้น ยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัของการตลาดในแหล่งท่องเท่ียว เก่ียวกบับทบาทส าคญั
ในใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีจะเลือกจุดหมายปลายทางและอาจจะตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Yoon, 
and Uysal, 2005) เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ านั้น ระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว ควรมีการศึกษาอยา่งจริงจงั ในดา้นการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า และความจงรักภกัดี
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในคร้ังแรกของนกัท่องเท่ียวในจุดหมายปลายทางนั้น ซ่ึงจะส่งผลท า
ให้เกิดการตั้งใจท่องเท่ียวซ ้ า และการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth: WOM) ไปยงัคนใกลชิ้ด 
(Fornell, 1992; Halstead and Page, 1992) 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัในการบรรลุเป้าหมายให้เกิดความจงรักภกัดี 
ไม่เพียงแต่ผลิตภณัฑ์ทางกายภาพเท่านั้น (Andreassen and Lindestad, 1998; Liljander, and 
Strandvik, 1995) ยงัรวมถึงบริบททางการท่องเท่ียวอีกดว้ย เม่ือนักท่องเท่ียวตั้งใจท่ีจะกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าท่ีจุดหมายปลายทางเดียวกนั (Oppermann, 1997; Weber, 1997) หรือท่ีประเทศเดียวกนั 
(Kozak, 2002) ทั้งน้ีก็เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปในการท่องเท่ียว เม่ือมีคุณภาพในการบริการสูง ก็จะ
ส่งผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงน าสู่การบอกปากต่อปาก และการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ในทาง
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กลบักนั ก็จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ดงันั้นธุรกิจทางการท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จึงด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งยงัใชผ้ลการส ารวจขา้งตน้ในการปรับใช้ในการด าเนินนโยบาย
ในองคก์ร (Zabkar, Brenc and Dmitrovic, 2010) ทั้งน้ี Gronroos (1984) ไดก้ล่าววา่ การบริการใน
การท่องเท่ียว มี 2 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิคซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บท่ีจุดหมายปลายทาง 
อีกดา้นไดแ้ก่ ดา้นการท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บการบริการจากจุดหมาย
ปลายทาง เช่น การขนส่ง ท่ีพกั ความบนัเทิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถบอกถึงระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในแต่ละมิติ 

 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงทางการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาโดยมีผูศึ้กษาไวม้ากมาย เช่น Panchal 
(2012) ไดมี้การศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวและประโยชน์จากประสบการณ์เก่ียวกบัสปาของ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มสปา ชาวเอเชีย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การท่องเท่ียวและจิตวิทยาของนักท่องเท่ียวกลุ่มสปาในเอเชีย โดยศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจของ
นักท่องเท่ียว การไหลของประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว และการรับรู้ประโยชน์จากสปา ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดึงดูดท่ีมีนยัส าคญัไดแ้ก่ ความปลอดภยั ส าหรับปัจจยัผลกัดนัไดแ้ก่ ความ
หลีกหนีและการพกัผอ่น การพบส่ิงใหม่ๆ นอกจากน้ี Kassean and Gassita (2013) ไดมี้การศึกษา
แรงจูงใจทั้งผลกัดนัและดึงดูดของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ณ Mauritius โดยการศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแรงจูงใจทั้งปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัผลกัดนัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความสงบ การพกัผอ่น การ
ระลึกถึงภูมิหลงั การหลีกหนี การพบส่ิงใหม่ การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ส าหรับปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ 
อากาศ ภูมิทศัน์ ความเฉพาะทางธรรมชาติ บรรยากาศ และความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม    

การศึกษาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีผา่นมา เช่น Xinran, Sally, Yi and Alastairm 
(2006) ไดมี้การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงโยคะกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะในตลาดการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะ กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงโยคะมีการเติบโตมากข้ึน กบัแนวคิดท่ีวา่เดินทางเพื่อสุขภาวะท่ีดี
ข้ึน การศึกษาน้ีจึงใช้การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มโยคะในอินเดียน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ปัจจยัทางประชากรศาสตร์และแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มโยคะ ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัน าเท่ียวและจุดหมายปลายทางพยายามท่ีจะพฒันา
เพื่อตลาดกลุ่มเฉพาะ และมีความสนใจกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มโยคะน้ี นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัช่วยเพิ่ม
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ฐานข้อมูลเก่ียวกับปรากฏการณ์ของการท่องเท่ียวเชิงโยคะ อีกทั้ งได้มีการศึกษาเก่ียวกับ
นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะทั้ง 3 กลุ่มโดย Cornelia, Graham and Gray (2011) ซ่ึงศึกษาเร่ืองกลุ่ม
นักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ: การค้นหาการเปล่ียนแปลง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์ท่ีลูกค้าแสวงหากับนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ซ่ึงประกอบด้วย นักท่องเท่ียวกลุ่ม 
Beauty Spa นกัท่องเท่ียวกลุ่ม Lifestyle Resort และนกัท่องเท่ียวกลุ่ม Retreat Visitor โดยใชก้าร
สัมภาษณ์และส่งอีเมล์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้แสวงหา ไดแ้ก่ การมีชีวิตอยู่
เหนือตนเอง ความสมบูรณ์ทางกายภาพ การหลีกหนีและการพกัผอ่น ความส าคญัอ่ืนๆ และการพบ
ส่ิงใหม่ ความภูมิใจในตนเอง และการสนองต่อความตอ้งการ ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มี
อิทธิต่อนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่มอย่างมีนยัส าคญัท่ีแตกต่างกนั โดยข้ึนอยู่กบัประชากรศาสตร์และ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  

ส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มสปาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีการศึกษาโดย
Mak, Wong and Chang (2009) เร่ืองสุขภาพหรือการท าเพื่อตอบสนองตนเองหรือไม่ เก่ียวกบั
แรงจูงใจและคุณลกัษณะของสปา โดยหาปัจจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อประสบการณ์ทาง 
สปาขณะเดินทางท่องเท่ียว เพื่อหาความแตกต่างของการรับรู้ประสบการณ์ทาง สปาและ
ประชากรศาสตร์ โดยท าการสัมภาษณ์และทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มสปา ได้แก่ ความผ่อนคลายและความเช่ือ การหลีกหนี การตามใจตนเอง และ
ความสวยงามทางกายภาพ อีกทั้งไดมี้การศึกษาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มสปาท่ีเก่ียวกบัความตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าโดย Hashemi, Jusoh, Kiumarsi and Mohammadi (2015) ไดมี้การศึกษาปัจจยั
ทางการท่องเท่ียวเชิงสปาและสุขภาวะต่อการกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า: ตวัแปรของแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ
และสปากลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัมีบทบาทส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ีการบริการทางสุขภาวะและสปา
เก่ียวขอ้งกบัชุมชนและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีให้ความสนใจ จากการศึกษาคน้ควา้ท่ีผา่นมา มี
การศึกษาไม่มากนกัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า รวมถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มสปาและสุขภาวะในประเทศมาเลเซีย ดงันั้น
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี เพื่อศึกษาความส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า พบวา่ การทราบถึงคุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว
จะสามารถน ามาพฒันาธุรกิจทางการท่องเท่ียวเชิงสปาและสุขภาวะ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีท าให้
ทราบกลยุทธ์ทางการตลาดและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูใ้หบ้ริการดา้นสปาและสุขภาวะ   
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ในการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะโดย Smith and Catherine (2006) ไดมี้การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงองคร์วม: การเดินทางเพื่อ
ตนเอง กล่าววา่ การหลีกหนีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัทางการท่องเท่ียว แต่ก็มีนกัท่องเท่ียวท่ีถูกกระตุน้จาก
ปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวแบบองค์รวมมีการเติบโตข้ึน โดยค่อนข้างเน้นท่ี
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม ทั้งน้ีการหลีกหนีก็มีเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น ปรารถนาท่ีจะหลบหนี
เพื่อคน้หาตนเอง โดยจะมีผลมากต่อสังคมในปัจจุบนัท่ีเป็น Post Modern ส าหรับวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาเพื่ออภิปรายแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์องคร์วมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพื่อวิเคราะห์ประเภทของกิจกรรม ขอ้มูลประชากรศาสตร์ และ
แรงจูงใจ ผลการศึกษาพบว่าการฟ้ืนฟูแบบองค์รวมมีแนวโน้มท่ีจะสามารถพฒันาจิตวิญญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ และน าความสมดุลมาสู่ร่างกาย สมอง และจิตใจ อยา่งไรก็ตามไดมี้การบูรณา
การเก่ียวกบัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเขา้กบัการท่องเท่ียวเชิงชนบทโดย Richard and 
Deborah (2011) ไดมี้การศึกษาการท่องเท่ียวเชิงชนบท: ประสบการณ์ทางดา้นจิตวิญญาณ กล่าววา่ 
สังคมแบบหลงัสมยัใหม่ (Post Modern) มีการรับขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีลดน้อยลง เช่น 
ประชาชนมองหาความเรียบง่าย ความหมายของความส าเร็จและการเติมเต็มจิตวิญญาณ ส าหรับการ
ท่องเท่ียวก็เช่นกนั โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิง
ชนบทและประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณ ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่านักท่องเท่ียวจะไม่ได้มี
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อหาแนวทางในการเติมเต็มจิตวิญญาณ แต่นักท่องเท่ียวจะพบกับ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีอยูภ่ายในจิต นอกจากน้ี Pesonen and Komppula (2010) ไดศึ้กษาการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะในชนบท บริบทของแรงจูงใจและความคาดหวงั  โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะกับแรงจูงใจ โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีความตอ้งการพกัผ่อน การหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจ าวนั 
ความเรียบง่ายไม่ยุ่งวุน่วาย การไดรั้บความสดช่ืน การมีโอกาสในการผ่อนคลายร่างกาย โดยพวก
เขาจะให้คุณค่ากบัความเป็นส่วนตวั ไม่มีตารางก าหนดการท่ีแน่นอน และมีบรรยากาศท่ีใกลก้บั
ธรรมชาติ ผา่นการใชเ้วลาท่ีปล่อยใหผ้า่นไป 

ส าหรับการศึกษาดา้นสุขภาวะ เช่น Tezak, Saftic and Persuric (2011) ไดศึ้กษาอิทธิพล
ของสุขภาวะในการเลือกจุดหมายปลายทาง กล่าววา่ สุขภาวะเหมือนกบัวิถีชีวิตท่ีใส่ใจกบัสุขภาพ
ทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จุดประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวามแตกต่างระหว่าง
นกัท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สุขภาวะระดบัสูง สุขภาวะระดบักลาง สุขภาวะระดบันอ้ย กบัการ
เลือกจุดหมายปลายและคุณลกัษณะส่วนบุคคล ส าหรับหาความแตกต่างใช้การหาไชสแควส์ และ 
ANOVA ผลการศึกษาพบวา่ ความแตกต่างของนกัท่องเท่ียวทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ
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ทัว่ไป ลกัษณะการท่องเท่ียว การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท่องเท่ียว ระยะเวลาการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ สิทธิพิเศษต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า อย่างไรก็ตามอีกหน่ึง
ปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความช่ืนชอบของส่วนบุคคล ท่ีจะท าใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนัใน
แต่ละระดบั นอกจากน้ี Karen (2015) ไดศึ้กษาทฤษฎีในการตดัสินใจและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ: 
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อสุขภาพท่ีน าไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งไร ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะโดยใช้ทฤษฎีการตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเช่ือมโยงระหว่างสุข
ภาวะและการออกแบบโปรแกรมในบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ และ
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกทางสุขภาวะมีอิทธิพลต่อการมีชีวิตอยูดี่ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวก ทั้งน้ีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ จิตวทิยา ความอิสระ และสัมมาสติ 

ส าหรับการศึกษาท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีผา่นมา เช่น Konu and Laukkanen (2009) ไดศึ้กษา
บทบาทของแรงจูงใจในการคาดการณ์นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า เพื่อสุขภาวะในช่วงวนัหยุด 
กรณีศึกษาชาวฟินแลนด์ โดยการศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อหาปัจจยัแรงจูงใจของกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ศกัยภาพ และประเมินบทบาทของปัจจยัแรงจูงใจต่อการท านายความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของ
นักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะในช่วงวยัหยุด ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวท่ีจะมีแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาวะท่ีดีข้ึน จะมีแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบั กิจกรรมทางกายภาพ การมีรูปร่างท่ีสมส่วน 
และการส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึน อย่างไรก็ตาม การไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ การชม
ธรรมชาติ และการมีประสบการณ์กบัธรรมชาติไม่ไดท้  าให้มีความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวเพื่อสุข
ภาวะ อีกทั้งยงัรวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าการรับรู้ของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เช่น Baltusyte  
and Ivanauskiene (2013) ไดศึ้กษาการรับรู้คุณค่าท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมากบัการท่องเท่ียวเชิง
การแพทยใ์นลิทวัเนีย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในบริบทการท่องเท่ียวเชิงการแพทยใ์นลิทวัเนีย โดยประเภทการรับรู้คุณค่า
ต่อพฤติกรรมท่ีตั้งใจกระท า ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้คุณค่าเชิงการแพทย ์การรับรู้คุณภาพการ
บริการ การรับรู้คุณค่าของตน้ทุน และการรับรู้คุณค่าของความเส่ียงและความอิสระ นอกจากน้ี
ความพึงพอใจก็มีความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ระหว่างการรับรู้คุณค่าและพฤติกรรมท่ีตั้งใจกระท า ส าหรับ
เคร่ืองมือการวิจัยใช้การวิเคราะห์และตีความสถิติ โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา การหา
สหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ถดถอย ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่า ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมท่ีตั้งใจกระท า ทั้งน้ีความพึงพอใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตั้งใจกระท า 
นอกจากน้ีก็มีนัยส าคญัท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ท่ีอยู่อาศยั 
รายได ้ประเภทการรักษา 
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2.7  บทสรุป 
 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาในบทท่ี 2 น้ี ได้กล่าวถึงความหมาย ประเภท และ
การศึกษาท่ีผา่นมา โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจยัทางแรงจูงใจท่ีประกอบดว้ย 
ปัจจยัผลักดัน และปัจจยัดึงดูด อย่างไรก็ตาม การศึกษาท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงอิทธิพลของ
แรงจูงใจท่ีมีต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าเพื่อน ามาเช่ือมโยงและเกิดเป็น
กรอบการวจิยั 

 



 
บทที ่3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

 
การศึกษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษาปัจจยั

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั โดยประกอบดว้ย 8 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 3.1 กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 3.2 สมมุติฐานการวิจยั ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 สมมติฐาน 3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นการให้ความหมายของค าศพัท์เฉพาะ  
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา         
3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงท่ีมาของแบบสอบถามท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ   
3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบแบบสอบถาม
ก่อนน าไปลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงวิธีการเก็บขอ้มูล       
3.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงวธีิในการใชส้ถิติวเิคราะห์ผลการศึกษา และ 3.9 บทสรุป 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 จึงตอ้งการศึกษา เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ
ดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการ
ตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนดตวัแปรอิสระเป็น 2 ชุด ได้แก่ ปัจจยั
ผลกัดนัจากภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การหลีกหนี (Escape)  2) การผอ่นคลาย (Relaxation) 3) การ
อยูเ่หนือตนเอง (Transcendence)  4) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) 
5) การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 7) การพบส่ิงใหม่ 
(Novelty)  ส่วนอีกหน่ึงตัวแปรคือ ปัจจัยดึงดูดจากคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 2) ความใกลชิ้ดวฒันธรรมใน
ชุมชน (Local Culture) 3) การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) 4) การมี
บรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 5) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity 
Experience) 6) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) 7) การมีประวติัศาสตร์ท่ี
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น่าสนใจ (History Significance) อยา่งไรก็ตามตวัแปรท่ีท าหนา้เป็นทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ไดแ้ก่ ความพึงพอของนกัท่องเท่ียว  ส าหรับตวัแปรตามไดแ้ก่การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ดงัภาพ
ท่ี 3.1 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการท าวจิยั 
 

ปัจจยัผลกัดนัจากภายใน 
1) การหลีกหนี (Escape)   
2) การผอ่นคลาย (Relaxation) 
3) การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence)  
4) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) 
5) การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 
6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
7) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) 
 

ความพงึพอใจของ

นักท่องเทีย่ว 

(Tourist satisfactions) 

ปัจจยัดงึดูดจากคุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง 

1) การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 

2) ความใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) 

3) การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) 

4) การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 

5) การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) 

6) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) 

7) การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance)  
 

 

 

การตั้งใจกลบัมา

ท่องเทีย่วซ ้า 
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3.2  สมมติฐานการวจิัย 
 

1) HA:  แรงผลกัดนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
2) HB:  แรงดึงดูดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  
3) HC:  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการกลบัมาของนกัท่องเท่ียว 

 
3.3  นิยามเชิงปฏบิัติการ  

 
1)   นกัท่องเท่ียวกลุ่มการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat Visitor) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมจิตใจให้แข็งแรงและมัน่คงยิ่งคง โดยการท ากิจกรรมท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ
คอยแนะน า ดูแล อีกทั้งยงัรวมถึงเป็นการหาปรัชญาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัจากกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวทีไดเ้รียนรู้และปฏิบติั (Voigt et al., 2010) 

2)   ปัจจยัผลกัดนั หมายถึง ความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน อาจจะไม่แสดงออกหรือแสดงออก
ต่อสังคม ถึงส่ิงท่ีตอ้งการจากภายใน ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีให้ความหมายในการด าเนินชีวิต ณ 
ช่วงขณะนั้น ซ่ึงมีตั้งแต่ความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานไปจนถึงความตอ้งการท าเพื่อสังคม (Voigt, 
2009) โดยประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัอธิบายดา้นล่างน้ี 

(1)   การหลีกหนี (Escape) หมายถึง การเดินทางเพื่อหลีกหนีจากท่ีอยูถ่าวรและการใช้
ชีวิตประจ าวนัท่ีปกติไปยงัท่ีอยูช่ัว่คราวและไดท้  ากิจกรรมท่ีแตกต่างจากปกติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ทางกาย จิต และสมองใหส้มดุลมากยิง่ข้ึน (Uysal and Jorowski, 1993) 

(2)   การผ่อนคลาย (Relaxation) หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายกายภาพ จิตใจ 
และสมอง จากส่ิงท่ีตึงเครียดในชีวิตประจ าวนั โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นหนทางในการลดและละ
ความเครียดออกจากร่างกายและจิตใจ (Azman and Chan, 2010) 

(3)   การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) หมายถึง การเดินทางเพื่อหาปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อสามารถควบคุมตนเองให้มีเหตุผลและสติในการด าเนินชีวิต โดยเกิดจากการได้
ทบทวนตนเองหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Lehto et al., 2006) 

(4)   ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health & Appearance) หมายถึง การ
เดินทางเพื่อพฒันาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ไม่มีโรคภยั หรือเป็นการบริหารร่างกายเพื่อ
เป็น แนวทางการปกป้องร่างกายจากโรคภยัต่างๆ (Konu and Laukkanen, 2009) 

(5)   การสนองต่อตนเอง (Indulgence) หมายถึง การเดินทางเพื่อท าตามความตอ้งการ
ของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนร่างกาย จิตใจ และสมอง หากแต่เป็นการสนองท่ีจะพฒันาตนเอง 
(Heung et al, 2001) 
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(6)   ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การเดินทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองไปในทิศทางท่ีดีงามและสร้างสรรค ์โดยท าให้เกิดความมัน่ใจในการด าเนิน
ชีวติไปในทิศทางท่ีดีเหมาะสมดว้ยเช่นกนั (Yoon and Uysal, 2005)  

(7)   การพบส่ิงใหม่ (Novelty) หมายถึง การเดินทางเพื่อท าในส่ิงท่ีไม่เคยท าใน
ชีวติประจ าวนั อาจเป็นการพบสถานท่ี พบประสบการณ์ หรือพบมิตรภาพจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ทั้งน้ีก็ไปในทิศทางท่ีเนน้ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสมอง (Kaufmann, 2002) 

3)   ปัจจยัดึงดูด หมายถึง ส่ิงดึงดูดจากภายนอกท่ีรับรู้ได้ และอาจจะตอบสนองต่อส่ิง
ตอ้งการภายใน ทั้งน้ีปัจจยัภายนอกน้ีจะไม่สามารถควบคุมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้น หรือส่ิงอ่ืนๆ กระท าให้
ปรากฏข้ึน (Research International, 2009) โดยประกอบดว้ย องค์ประกอบส าคญัๆ ดงัอธิบายไว้
ดา้นล่าง ดงัน้ี 

(1)   ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) หมายถึง สถานท่ีท่ีตั้งอยูใ่กลธ้รรมชาติ 
ห่างไกลความเป็นเมือง หรือใกลชิ้ดกบัความเป็นชุมชนชนบท เพื่อให้ร่างกายไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ 
อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มความสดช่ืนจากธรรมชาติ (Basher and Ahmad, 2010) 

(2)   ใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีวฒันธรรมของ
ชุมชนนั้นๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือทางออ้ม เช่น อาหาร การด าเนินชีวิต ความเป็นอยูพ่ื้นฐาน 
ท่ีอยูอ่าศยั (Kassean and Gassita, 2013)  

(3)   กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
กิจกรรมท่ีอยูใ่กลห้รือท าร่วมกบัธรรมชาติ โดยจะไดส้ัมผสัธรรมชาติผา่นกายภาพ ทั้ง 5 ผสัสะ โดย
จะเนน้กิจกรรมท่ีสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง (Hallab, 2006) 

(4)   มีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) หมายถึง สถานท่ีท่ีไม่วุน่วาย ไม่เร่งรีบ 
ไม่มีก าหนดการท่ีแน่นอน และปราศจากการทะเลาะกนัระหวา่งบุคคล อีกทั้งยงัใชชี้วิตอย่างสันติ
และเรียบง่าย (Panchal, 2012) 

(5)   มีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวได้มีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (Koh et al., 2010)  

(6)   สถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) หมายถึง สถานท่ีท่ีไกลจากท่ี
อยู่อาศยัของนักท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่ีแตกต่างจากความเป็นอยู่ปกติและส่ิงจ าเจของรูปแบบ
อาคารและส่ิงของต่างๆ (Mak et al., 2009) 

(7)  มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เก่ียวกบัสถานท่ีนั้น อาจเป็นช่ือเสียงของบุคคล หรือวตัถุโบราณท่ีอยู่ใน
สถานท่ีนั้น (Yoon and Uysal, 2005) 
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3.4   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การแบ่งประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.4.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิง

สุขภาวะเนน้การฟ้ืนฟูวิญญาณ ณ ศูนยส์มาธินานาชาติ ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากสถิตินกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวน 2,126,964 คน 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2556) 

 
3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ

(Cochran, 1997 : 186) ดงัน้ี 
 

n = 
             

 

                
  

 
เม่ือ N  =   ขนาดประชากร(2,126,964 คน) 

        P*  =   ค่าสัดส่วนท่ีสนใจ (ในท่ีน้ีก าหนดให้เท่ากบั 0.5)  
            =   0.05 ท าให ้     =         = 1.96 
        E     =   0.05 
 

ดงันั้น  n = 
                             

                                     
 

 
    n = 383.93    

 
ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งจะเท่ากบั 384 คน แต่เพื่อลดความคลาดเคล่ือนในการน ามาวิเคราะห์

ขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีจึงขอเก็บแบบสอบจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เดินทางท่องเท่ียวรูปแบบเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณเป็นจ านวน 400 ชุด  
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3.4.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ี สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 

เน่ืองจากลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเฉพาะ การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling หรือ Judgments Sampling) จึงมีความเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
คร้ังน้ี  โดยเจาะจงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 
(Spiritual Retreat Visitor) ท่ีก าลงัเดินทางท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ณ สถานท่ีท ากิจกรรมเชิง
สุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตใจ ประกอบดว้ย 5 แห่งดงัน้ี 1) วดัพระธาตุดอยสุเทพ 2) วดัพระธาตุศรี
จอมทอง 3) วดัร ่ าเปิง ตโปทาราม 4) วดัถ ้าดอยโตน 5) วดัอุโมงค ์โดยเหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีดงักล่าว 
ปะกอบดว้ย การเป็นศูนยส์มาธินานาชาติท่ีมีความพร้อมในเร่ืองกิจกรรม เช่น การมีการบูรณาการ
ระหว่างแนวคิดปัจจุบนัในฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกเขา้กบัสมาธิในการสอนผูป้ฏิบติัสมาธิหรือ
นกัท่องเท่ียว การมีการส่ือสารผา่นภาษาองักฤษ เป็นตน้ รวมถึงสถานท่ีมีความนิยมเดินทางเพื่อท า
กิจกรรมดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณมากท่ีสุด ผ่านการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซต ์
(Schedneck, 2015) โดยจ านวนผูเ้ป็นประชากรตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัท าการสอบถาม
กลุ่มตวัอยา่งก่อนว่าก าลงัเดินทางท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะหรือไม่ เม่ือทราบว่าก าลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ จะขออนุญาตกลุ่มตวัอย่างให้ท าแบบสอบถามทนัที แต่เน่ืองดว้ย
บริบทของการแจกแบบสอบถามไม่เอ้ืออ านวย เน่ืองจากนักท่องเท่ียวผูก้  าลังปฏิบติัธรรมไม่
สามารถพดูคุยใดใดได ้ผูว้จิยัจึงใชว้ิธีการฝากแบบสอบถามไวก้บัศูนยก์ลางการปฏิบติัธรรมของแต่
ละท่ี เม่ือนกัท่องเท่ียวส้ินสุดการปฏิบติัธรรม นกัท่องเท่ียวดงักล่าวจะมายงัศูนยก์ลางน้ี เพื่อลงช่ือ
ออกในแต่ละท่ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสามารถขออนุญาตให้นักท่องเท่ียวกรอกแบบสอบถามได้ในเวลา
ดงักล่าว  

 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะของ
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้เป็นตวัแปรตน้
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การหลีกหนี (Escape)  2) การผอ่นคลาย (Relaxation) 3) การอยูเ่หนือตนเอง 
(Transcendence) 4) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) 5)การสนองต่อ
ตนเอง (Indulgence) 6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 7)การพบส่ิงใหม่ (Novelty)   
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ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับแรงจูงใจด้านปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะของ
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้เป็นตวัแปรตน้ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 2) ใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน 
(Local Culture) 3) มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) 4) มีบรรยากาศท่ีสงบ 
(Peace Atmosphere) 5) มีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) 6) สถานท่ีมี
ความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) 7) มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance)  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้เป็นตวัแปรตามของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด และ
ตวัแปรตน้ของการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า  

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรตาม  

ค าถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการหา
ระดบัความเห็นดว้ยของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีต่อความพึงพอใจและการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
จึงใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

แหล่งท่ีมาของแบบสอบถามในส่วนท่ี 1-ส่วนท่ี 4 นั้น สามารถจ าแนกไดต้ามแต่ละตวัแปร 
โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัผลกัดนัจากภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ปัจจยัดึงดูดจากคุณลกัษณะ
ของจุดหมายปลายทาง ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และการตั้งใจลบั
มาท่องเท่ียวซ ้ า ดงัตารางท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3.1  แหล่งท่ีมาของแบสอบถาม 
 

ตัวแปร แหล่งทีม่าของแบบสอบถาม ข้อที่ 

ปัจจัยผลกัดันจากภายใน 
1. การหลีกหนี (Escape) Bashar and Ahmad, 2010; Konu H. and 

Lankkanen T., 2009; Van Vuuren and 
Slabbert E., 2011; Kim, Lee and 
Klenosky, 2003 

1-3 

2. การผอ่นคลาย (Relaxation) Bashar and Ahmad, 2010; Konu H. and 
Lankkanen T., 2009; Juho P. et al., 2011; 
Cornelia V., 2010 

4-6 

3. การอยูเ่หนือตนเอง 
(Transcendence) 

Bashar and Ahmad, 2010; Konu H. and 
Lankkanen T., 2009; Cornelia V., 2010 

7-10 

4. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
(Physical Health and 
Appearance) 

Bashar and Ahmad, 2010; Konu H. and 
Lankkanen T., 2009 

11-13 

5. การสนองต่อตนเอง 
(Indulgence) 

Bashar and Ahmad, 2010; Konu H. and 
Lankkanen T., 2009; Juho P. et al., 2011 

14-19 

6. ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
Esteem) 

Bashar and Ahmad, 2010 20-22 

7. การพบส่ิงใหม่ (Novelty) Bashar and Ahmad, 2010; Mai N. and 
Huynh T, 2014; Konu H. and Lankkanen 
T., 2009 

23-27 

ปัจจัยดึงดูดจากคุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง 
1. การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ 
(Natural Setting) 

Bashar and Ahmad, 2010; Kim, Lee and 
Klenosky, 2003; Cornelia V., 2010; 
Catherine K., 2015 

28-30 

2. ความใกลชิ้ดวฒันธรรมใน
ชุมชน (Local Culture) 

Bashar and Ahmad, 2010, Van Vuuren 
and Slabbert E., 2011; Juho P. et al., 2011, 
Konu H. and Lankkanen T., 2009 

31-33 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

  

ตัวแปร แหล่งทีม่าของแบบสอบถาม ข้อที่ 
3. การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติ (Nature Base Activity) 

Cornelia V., 2010; Konu H. and 
Lankkanen T., 2009 

34-36 

4. การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace 
Atmosphere) 

Bashar Aref Mohammad Al-Haj 
Mohammad and Ahmad Puad Mat Som, 
2010, Cornelia Voigt, 2010 

37-39 

5. การมีประสบการณ์ร่วมอยา่ง
แทจ้ริง (Authenticity Experience) 

Cornelia V., 2010 40-42 

6. การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจาก
ท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) 

Bashar and Ahmad, 2010, Cornelia V., 
2010 

43-45 

7. การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
(History Significance) 

Mai N. and Huynh T., 2014 46-48 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว Cronin, Brady and Hult, 2000; Connell, 

2006; Wang, 2012, Mai N. and Huynh T., 
2014 

49-53 

การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 

1. การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า Cronin, Brady and Hult, 2000; Connell, 
2006; Wang, 2012; Mai N. and Huynh T., 
2014 

54-58 

 
ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามท่ีเ ก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้และสถานภาพการสมรส มีลกัษณะเป็นค าถามแบบ
ปิด (Close-Ended Questions) จ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 
  ขอ้ท่ี 1  อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทสเกลอนัดบั (Ordinal Scale) 
  ขอ้ท่ี 2  เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
  ขอ้ท่ี 3  การศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
  ขอ้ท่ี 4  รายได ้เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
  ขอ้ท่ี 5  สถานภาพการสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 



53 

ระดบัเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียท่ีสามารถก าหนดความส าคญัของคะแนน โดยการใช้
หลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
(วเิชียร เกตุสิงห์. 2538: 8-11) 
 

  ช่องกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนช่วงหรือระดบัท่ีตอ้งการแปลผล
 

 

      =   
   

 
    = 0.80  

 
  สรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนระดบัความส าคญัของนกัท่องเท่ียว ไดด้งัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
    2.61 – 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
    3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 
    4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
1)   น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้มาร่างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นน าร่าง

แบบสอบถามท่ีได้เสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
ครอบคลุมของเน้ือหา พร้อมทั้งแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2)   น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอให้ผูท้รวงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน (รายช่ือผูท้รวงคุณวุฒิปรากฏตามภาคผนวก ก) พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อวดัความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ตลอดจนความชดัเจนและความเหมาะสมใน
การใชภ้าษา 

3)   วิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม ซ่ึงจาก
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามงานวิจยัจากผูท้รวงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวสี (2543) ท่ีกล่าวว่า เกณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ตดัสินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ค่าดชันีท่ีค  านวณไดต้อ้งมีค่ามากกว่า 0.50 (IOC > 
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.50) จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงันั้นแบบสอบถามทุกขอ้ใน
การวิจยัคร้ังน้ี จึงมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป 

4)   น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าระหวา่ง 0 ≤  α 
≤ 1 ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียง 1 จะมีค่าความเช่ือมัน่สูง โดยเกณฑ์ยอมรับ ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถาม อยู่ท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 ข้ึนไป (George and 
Mallery, 2003)  

5)   วิเคราะห์ผลเพื่อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่า 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมามีความน่าเช่ือถือ (Reliability) สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งได ้ 

6)   จดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่ง 
 
3.7   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช ้ขอ้มูลปฐม
ภูมิ ซ่ึงไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ณ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ชุด โดยโปรแกรม SPSS เพื่อเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อให้พร้อม
ในการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป ซ่ึงในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ลงพื้นท่ีเอง และเจา้ของ
สถานท่ีไดช่้วยอ านวยความสะดวกและอนุญาตให้วางแบบสอบถามไว ้โดยผวูิจยัไดแ้บ่งระยะเวลา
ในการเห็บขอ้มูลเป็นช่วงๆ เช่น คร้ังแรงไปเก็บดว้ยตวัเองและวางแบบสอบถามไวก้บัเจา้หน้าท่ีท่ี
ไดติ้ดต่อไว ้และผูว้จิยัไปเก็บแบบสอบถามท่ีไดว้างทิ้งไว ้และไดแ้จกแบบสอบถามกบัผูท่ี้มาปฏิบติั
เม่ือมีโอกาส เพราะในแต่ละช่วงท่ีเก็บ จะข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีไปดว้ย 
 

3.8   การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ และใชส้ถิติ 
ดงัต่อไปน้ี  

1)   การวเิคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตวัอย่างด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics)ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
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ของตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ตวัแปรปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 2) ตวัแปรปัจจยั
ดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 3) ตวัแปรความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 4) ตวัแปรการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) เพื่อทราบถึงลกัษณะการแจกแจง และการกระจายตวัของตวัแปรในแต่ละดา้นดงักล่าว   

2)   การวเิคราะห์ค่าอิทธิพลของตวัแปร 
เพื่อทราบถึงค่าอิทธิพล ประกอบดว้ย 1) ตวัแปรปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาวะต่อตวัแปรความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 2) ตวัแปรปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะต่อตวัแปรความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 3) ตวัแปรความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อตวั
แปรการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า วา่มีอิทธิพลต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential 
Statistic) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอิทธิของตวัแปร (พวงรัตน์ 
ทวรัีตน์, 2543) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2  เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอิทธิพลของตวัแปร 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับอทิธิพล 
r > 0.8 สูง 

0.6 < r < 0.8 ค่อนขา้งสูง 
0.4 < r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 < r < 0.4 ค่อนขา้งต ่า 

r < 0.2 ต ่า 
 

3) สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปร 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้ก าหนดสัญลกัษณ์เพื่อใช้แทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ ท่ี

ท าการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
Adjust R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ 
B  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ใน 

รูปคะแนนดิบ 
β หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized Regression Coefficient) 
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df  หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
N  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
p  หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient of 

     Determination) 
R2 Change หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไป 
S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Std. Error หมายถึง  ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการ 

ถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ (Standard Error) 
SEest หมายถึง  ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการ 

พยากรณ์ (Standard Error of Estimate) 
Sig. หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากตวัสถิติท่ีใช ้

ทดสอบสมมติฐาน 
SS  หมายถึง  ค่าผลรวมของความเบ่ียงเบนก าลงัสอง (Sum of 

    Squares) 
t  หมายถึง  ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
*  หมายถึง  ค่าท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  หมายถึง  ค่าท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ESC หมายถึง  การหลีกหนี (Escape)   
REL หมายถึง  การผอ่นคลาย (Relaxation) 
TRA หมายถึง  การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) 
INDUL หมายถึง  การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 
PHY หมายถึง  ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical health & 

     appearance) 
SELFES หมายถึง  ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
NOV หมายถึง  การพบส่ิงใหม่ (Novelty) 
NAT หมายถึง  การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 
LOC หมายถึง  ความใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local  

Culture) 
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PEA หมายถึง  การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 
NBAC หมายถึง  การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature  

Base Activity) 
AUTEX หมายถึง  การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง  

(Authenticity Experience) 
FAR หมายถึง  การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far  

from Home) 
HIS หมายถึง  การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History  

Significance) 
TSN หมายถึง  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist  

Satisfactions) 
INRE หมายถึง  การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Intention to Revisit) 

 
3.9   บทสรุป 

 
จากการกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดของบทท่ี 3 น้ี เพื่อบอกถึงวิธีการในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ

ระบุถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่แบบสอบถาม รวมถึงขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามโดยเก็บ
แบบเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวเฉพาะ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงใชส้ถิติเชิง
บรรยายและเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) อยา่งไรก็ตามก็ไดมี้การระบุถึงสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวั
แปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะเป็นการน าผลการศึกษามาน าเสนอโดยจุดประสงค์ของการวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง 

“การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า” มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวด้านการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 2) 
เพื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ด้านการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวดา้นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณโดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 9 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 4.2 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบดว้ย
ค าถามปัจจยัผลกัดนั ค าถามปัจจยัดึงดูด ค าถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และค าถามการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนั
จากภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการหลีกหนี ดา้นการผอ่นคลาย ดา้นการอยูเ่หนือตนเอง ดา้นความ
สมบูรณ์ทางกายภาพ ดา้นการสนองต่อตนเอง ดา้นความภูมิใจในตนเอง และดา้นการพบส่ิงใหม่ 
4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดึงดูดจากคุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง ซ่ึงประกอบดว้ย การตั้งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ ความใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ การมี
บรรยากาศท่ีสงบ การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร การ
มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นเสนอ
โดยรวม 4.7 ผลการวเิคราะห์การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ซ่ึงจะเป็นการเสนอโดยรวม 4.8 อิทธิพล
ของปัจจยัแรงผลกัดนัต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 4.9 อิทธิพลของปัจจยัแรงดึงดูดต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียว และ 4.10 อิทธิพลของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ซ่ึง 4.8-4.10 เป็นการเสนอเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน และสุดทา้ย 
4.11 บทสรุป 
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4.1  ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ส าหรับการทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) หากขอ้ค าถามท่ีมากกวา่ 0.7 ข้ึนไป สามารถสรุปไดว้า่มีความน่าเช่ือถือในการ
น าแบบสอบถามไปใช ้ซ่ึงผลการทดสอบสามารถแยกตามแต่ละตวัแปร ประกอบดว้ยปัจจยัผลกัดนั 
ปัจจยัดึงดูด ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  ผลการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

ปัจจัยผลกัดันจากภายใน 
1. การหลีกหนี (Escape)             0.728 
 1) Place provides feeling about getting away from 

daily routine   
2) The unfamiliar place fulfill my design 
3) I relief from my anxiety in everyday life when I 
visit this place 

 

2. การผอ่นคลาย (Relaxation)            0.784 
 4) I am refreshed when I visit this place 

5) I reduce my stress levels when I visit this place 
6) I renew spiritually when I visit this place 

 

3. การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence)           0.838 
 7) Place gives me time and space for my reflection 

8) Place provides me about searching my inner self 
9) I understand myself better when I visit this place 
10) Place provides me with thinking about what life 
means 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

4. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance)        0.722 
 11) Place provides me about self-active 

12) Place suitable to provide program about 
improving my personal appearances 
13) Place enhances health and wellbeing to me 

 

5. การสนองต่อตนเอง (Indulgence)           0.736 
 14) I spoil myself by doing more mindfulness 

meditation when I visit this place 
15) I am pampered by participating in meditation 
class when I visit this place 
16) When I visit this place, I focus on myself about 
mindfulness than other things. 
17) I am obligated to no one when I visit this place 

 

6. ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)           0.818 
 18) I gain more confidence about myself when I visit 

this place 
19) I feel that this place will help me to recover from 
un-pleasure things which sometimes happen in life 

 

7. การพบส่ิงใหม่ (Novelty)            0.827 
 20) I fulfill my curiosity in meditation activity when I 

visit this place 
21) I discover new experience that different from my 
normal lifestyle when I visit this place  
22) I learn about how people live in different cultures 
when I visit this place 
23) I participate in all new activities when I visit this 
place 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

 24) I learn new things about meditation activity and 
following new rules when I visit this place 

 

ปัจจัยดึงดูดจากคุณลกัษณะของจดหมายปลายทาง 
1. การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting)          0.824 
 25) The ambient of natural landscape make me feel a 

sense of freedom 
26) Charmingly or artistically furnished makes me 
feel peaceful 
27) I am fulfill my spiritual happiness though natural 
environment (heating, Wind, Fluid, Solid) 

 

2. ความใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture)    \    0.746 
 28) The place provides me with the interact and 

exchange with local community 
29) When I visit this place, I have experience with 
local food 
30) I obtain experience with different cultures from 
local community 

 

3. การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity)        0.766 
 31) The place provides activity about cleaning the 

surrounding area that makes me feel part of the nature 
32) This place has enough green environment that 
treat me  my body well 

 

4. การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere)          0.703 
 33) The place makes me feel peaceful with myself 

34) The place makes me contemplate what is 
important to me 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

 35) The place has more silence that give experience 
calmness 

 

5. การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง(Authenticity Experience)        0.929 
 36) The place provides me with authentic experience 

about how to meditate 
37) The place gives me with the deepen meditation 

 

6. การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร(Far from Home)         0.723 
 38) The distance of this place have fulfill my design 

to get away from my own home 
39) The place makes me solitude in a foreign land 
40) This place makes me feel far from my own home 
as I needed 

 

7. การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ(History Significance)         0.795 
 41) The historical site of this place is most important 

for my visit   
42) I visit this place because I have someone who I 
feel faithful 
43) The place is most well known about meditation 
center 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
1. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว                      0.829 
 44) Travelling to the meditation centers brings me 

pleasure. 
45) Meditation center makes me feel satisfied. 
46) Combining meditation center with tourist 
attractions is enjoyable. 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อที่ Alpha 
Coefficient 

 47) Overall I am satisfy with this place because it is 
international meditation center 

 

การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า       
1. การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า                                                     0.818 
 48) I intend to participate at the meditation center in 

the future. 
49) In the future, I will plan to extend the length of 
stay more than this time. 
50) I will certainly recommend to others to participate 
in spiritual retreat though meditation 

 

  
 จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบวา่ โดยภาพรวมไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า (Alpha Coefficient) เท่ากบั .964 ซ่ึงสามารถแยกตามแต่ละตวัแปร ประกอบดว้ยปัจจยัผลกัดนั
ปัจจยัดึงดูด มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า มากกวา่ 0.7 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่า เท่ากบั .829 และการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั .818 จึงสรุปไดว้า่ 
แบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งและพื้นท่ีศึกษาจริงได ้
 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั จากนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการ
พฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ จ านวน 400 ฉบบั เม่ือท าการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อท าการวิจยั 
พบวา่ ทุกฉบบัมีความสมบูรณ์ครบถว้นสามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ั้งหมด โดยไดน้ าเสนอผล
การวิเคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ  
4) ระดบัการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายไดเ้ฉล่ียต่อไป ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 

เพศ (N=400) 
ชาย 
หญิง 

 
186 
214 

 
46.5 
53.5 

อายุ (N=400) 
ต ่ากวา่ 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

 
22 

236 
104 

17 
13 

8 

 
5.5 
59 
26 

4.25 
3.25 

2 
สถานภาพ (N=400) 
โสด 
สมรส 
หยา่ 
แยกกนัอยู ่
อ่ืน ๆ 

 
311 

38 
6 

 
45 

 
77.8 

9.5 
1.5 

 
11.3 

การศึกษา (N=400) 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
14 
78 

209 
83 
16 

 
3.5 

19.5 
52.3 
20.8 

4.0 

อาชีพ (N=400) 
รับราชการ 
ลูกจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
คา้ขาย 

 
6 

140 
74 

6 

 
1.5 

35.0 
18.5 

1.5 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 
นกัเรียน 
ขา้ราชการเกษียณอาย ุ
อ่ืน ๆ 

91 
4 

79 

22.8 
1.0 

19.8 
รายได้(ต่อปี) (N=400) 
$8,000 หรือต ่ากวา่ 
มากกวา่ $8,000 – $12,000 
มากกวา่  $12,000 – $15,000  
มากกวา่ $15,000 – $20,000 
มากกวา่ $20,000 – $30,000 
มากกวา่ $30,000 

 
127 

88 
54 
24 
31 
76 

 
31.8 
22.0 
13.5 

6.0 
7.8 

19.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.5) มีอายุระหว่าง   
20-30 ปี (ร้อยละ 59) มีสถานะภาพโสด (ร้อยละ 77.8) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 
52.3) รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท (ร้อยละ 20.8) โดยมีอาชีพเป็นลูกจา้ง (ร้อยละ 35) และมีรายได้
ต่อไปเฉล่ีย ต ่ากวา่ 8,000 ดอลล่าสหรัฐ (ร้อยละ 31.8)   
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยผลกัดันจากภายใน 
  

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ โดย
ไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ดา้นการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3  แสดงปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
 

ปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 

การหลกีหนี (Escape)    
1.  Place provides feeling about getting away from daily 

routine  
2.  The unfamiliar place fulfill my design 
3.  I relief from my anxiety in everyday life when I visit 

this place 

3.97 
 

3.74 
3.94 

 

1.035 
 

.977 

.957 
 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
 

รวม 3.8825 .84948 เห็นดว้ย 
การผ่อนคลาย (Relaxation)    
4.  I am refreshed when I visit this place 
5.  I reduce my stress levels when I visit this place 
 
6.  I renew spiritually when I visit this place 

4.24 
4.25 

 
4.16 

.875 

.926 
 

1.051 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย 

รวม 4.2167 .85888 เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การอยู่เหนือตนเอง (Transcendence)    
7.  Place gives me time and space for my reflection 
8.  Place provides me about searching my inner self 
 
9.  I understand myself better when I visit this place 
10.  Place provides me with thinking about what life 

means 

4.35 
4.36 

 
4.12 
4.21 

.950 

.916 
 

.992 

.930 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

รวม 4.2569 .83740 เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and 
Appearance) 

   

11.  Place provides me about self-active  3.71 .941 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 
12.  Place suitable to provide program about improving 

my personal appearances 
13.  Place enhances health and wellbeing to me  

3.38 
 

3.94 

1.009 
 

.937 

ไม่แน่ใจ 
 
เห็นดว้ย 

รวม 3.6742 .81081 เห็นดว้ย 
การสนองต่อตนเอง (Indulgence)    
14.  I spoil myself by doing more mindfulness 

meditation when I visit this place 
15.  I am pampered by participating in meditation class 

when I visit this place 
16. When I visit this place, I focus on myself about 

mindfulness than other things. 
17.  I am obligated to no one when I visit this place 

3.70 
 

3.55 
 

3.99 
 

3.73 

1.114 
 

1.123 
 

.902 
 

1.110 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 

รวม 3.7419 .83888 เห็นดว้ย 
ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)    
18.  I gain more confidence about myself when I visit 

this place 
19.  I feel that this place will help me to recover from 

un-pleasure things which sometimes happen in life 

3.84 
 

4.01 

.955 
 

.880 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 

รวม 3.9263 .83857 เห็นดว้ย 
การพบส่ิงใหม่ (Novelty)    
20.  I fulfill my curiosity in meditation activity when I 

visit this place 
4.08 

 
.934 

 
เห็นดว้ย 
 

21.  I discover new experience that different from my 
normal lifestyle when I visit this place 

4.32 
 

1.007 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

22.  I learn about how people live in different cultures 
when I visit this place 

4.02 
 

.989 
 

เห็นดว้ย 
 

23.  I participate in all new activities when I visit this 
place  

3.97 
 

1.047 
 

เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 
 24.  I learn new things about meditation activity and 

following new rules when I visit this place  
4.35 

 
.888 เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
รวม 4.1455 .82330 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่ปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ 3.9777 .70603 เห็นดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะโดยรวมอยู่ระดบัเห็น
ดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย ด้านการหลีกหนี ดา้นความสมบูรณ์ทางกายภาพ ดา้นการสนองต่อตนเอง 
ดา้นความภูมิใจในตนเอง ดา้นการพบส่ิงใหม่ นอกจากน้ีดา้นการผ่อนคลาย และดา้นการอยู่เหนือ
ตนเอง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 

 4.4  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยดึงดูดจากคุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง 
 

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ โดย
ไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ดา้นการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.4  
 
ตารางที ่4.4  แสดงปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ 
 

ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 

การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting)    
25. The ambient of natural landscape make me feel a 

sense of freedom 
26. Charmingly or artistically furnished makes me feel 

peaceful 
 

3.97 
 

3.71 
 
 

.898 
 

1.059 
 
 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 
27.  I am fulfill my spiritual happiness though natural 

environment (Heating, Wind, Fluid, Solid)     
3.90 

 
.949 

 
เห็นดว้ย 
 

รวม 3.8567 .83405 เห็นดว้ย 
ความใกล้ชิดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture)    
28.  The place provides me with the interact and 

exchange with local community 
29.  When I visit this place, I have experience with local 

food  
30.  I obtain experience with different cultures from 

local community 

3.50 
 

4.02 
 

3.65 

1.048 
 

.994 
 

1.015 
 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 

รวม 3.7225 .86450 เห็นดว้ย 
การมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Nature Base 
Activity) 

   

31. The place provides activity about cleaning the 
surrounding area that makes me feel part of the 
nature 

32. This place has enough green environment that treat 
me my body well  

3.41 
 

3.96 
 

1.125 
 

.967 
 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 

รวม 3.6838 .91800 เห็นดว้ย 
การมีบรรยากาศทีส่งบ (Peace Atmosphere) 
33. The place makes me feel peaceful with myself 
 
34. The place makes me contemplate what is important 

to me 
35. The place has more silence that give experience 

calmness 

4.25 
 

4.23 
 

3.90 

.796 
 

.910 
 

1.038 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย 

รวม 4.1250 .78480 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ  S.D. ระดับ 

การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง (Authenticity Experience) 
36. The place provides me with authentic experience 

about how to meditate  
37. The place gives me with the deepen meditation  

4.19 
 

4.11 

.975 
 

.967 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 

รวม 4.1500 .93725 เห็นดว้ย 
การมีสถานที่ที่มีความไกลจากที่อยู่ถาวร (Far from 
Home) 

   

38. The distance of this place have fulfill my design to 
get away from my own home 

39. The place makes me solitude in a foreign land 
40. This place makes me feel far from my own home as I 

needed  

3.83 
 

3.72 
3.59 

 

1.106 
 

1.072 
1.068 

 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

รวม 3.7142 .96339 เห็นดว้ย 
การมีประวตัิศาสตร์ทีน่่าสนใจ (History Significant)    
41. The historical site of this place is most important for 

my visit 
42. I visit this place because I have someone who I feel 

faithful 
43. The place is most well known about meditation 

center 

3.12 
 

3.19 
 

3.67 

1.141 
 

1.100 
 

1.019 

ไม่แน่ใจ 
 
ไม่แน่ใจ 
 
เห็นดว้ย 

รวม 3.3267 .89210 ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลีย่ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเทีย่วเชิงสุขภาวะ 3.7970 .72305 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) ความใกลชิ้ดวฒันธรรมใน
ชุมชน (Local Culture) การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) การมีบรรยากาศท่ี
สงบ (Peace Atmosphere) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity Experience) การมี
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สถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) อยา่งไรก็ตามมีปัจจยั ซ่ึงอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 
ไดแ้ก่ การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significant)  
 

4.5  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
 

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยได้
ท าการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ และการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ดา้นการหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  แสดงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว  S.D. ระดับ 
44.  Travelling to the meditation centers brings me pleasure. 
45.  Meditation center makes me feel satisfied 
46.  Combining meditation center with tourist attractions is 

enjoyable 
47.  Overall I am satisfy with this place because it is 

international meditation center  

3.97 
4.11 
3.81 

 
4.01 

 

.955 

.940 
1.039 

 
.985 

 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 

รวม 3.9756 .84693 เห็นดว้ย 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 3.9756 .84693 เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย

การเป็นศูนยส์มาธินานาชาติมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (  = 4.11) รองลงมาได้แก่ การเป็นศูนยส์มาธิ         

(  = 4.01)   
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4.6  ผลการวเิคราะห์การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 
 
ตารางที ่4.6  แสดงการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 

การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า  S.D. ระดับ 
48.  I intend to participate at the meditation center in the 

future 
49.  In the future, I will plan to extend the length of stay 

more than this time. 
50.  I will certainly recommend to others to participate in 

spiritual retreat though meditation 

3.82 
 

3.70 
 

4.19 
 

.969 
 

1.083 
 

.976 
 

เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 
 
เห็นดว้ย 

รวม 3.9042 .87827 เห็นดว้ย 
ค่าเฉลีย่การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 3.9042 .87827 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยการ

ท่ีเต็มใจแนะน าให้กบัผูอ่ื้นในการเดินทางท่องเท่ียวผ่านการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณจากการนัง่สมาธิ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( =4.19) รองลงมาไดแ้ก่ การตั้งใจจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกในอนาคต ( =3.82) 
 

4.7  อทิธิพลของปัจจัยแรงผลกัดัน ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
 
 การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์ เร่ือง อิทธิพลของปัจจัย
แรงผลกัดนั ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัและวิเคราะห์ผล
ตามสมมติฐาน ดงัน้ี 
 
 สมมติฐาน(HA) ปัจจยัแรงผลกัดนั (Push Motivation) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
   ของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยผลักดัน (Push 
Motivation) ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ตวัแปรย่อย ไดแ้ก่ การหลีกหนี (Escape) การผอ่นคลาย (Relaxation) 
การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) 
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การสนองต่อตนเอง (Indulgence) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) ท่ี
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) โดยใชส้ถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิต่างๆ ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตัวแปรตามวา่มีอิทธิพลต่อกนั
มากนอ้ยเพียงใด โดยไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
2) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์

ของตวัแปรปัจจยัผลกัดนั ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
3) สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยผลักดัน ต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว 
 

4.7.1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

 
ตารางที ่4.7  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัผลกัดนั 

 

  (Xa1)  (Xa2) (Xa3) (Xa4) (Xa5) (Xa6) (Xa7) 

ESCAPE(Xa1) 1       
RELAXATION(Xa2) .742** 1      
TRANSCENDENCE(Xa3) .736** .823** 1     
INDULGENCE(Xa4) .641** .628** .545** 1    
SELF-ESTEEM(Xa5) .668** .603** .699** .552* 1   
PHYSICAL HEALTH & 
APPERANCE(Xa6) 

.659** .649** .639** .677** .609** 1  

NOVELTY(Xa7) .688** .724** .721** .638** .645** .647** 1 
 
หมายเหตุ:  **p<0.01 
  

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรปัจจยัผลกัดัน
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะแต่ละดา้นมีค่าอยูร่ะหวา่ง .545 - .823 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 โดยปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้น การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) (Xa3) 
และการผ่อนคลาย (Relaxation) (Xa2) มีความสัมพนัธ์การสูงสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั .823 ในขณะท่ีดา้นการอยู่เหนือตนเอง (Transcendence) (Xa3) และ การสนองต่อตนเอง 
(Indulgence) (Xa4) มีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .545 

 
ตารางที ่4.8  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัผลกัดนัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 
 Xa1 Xa2 Xa3 Xa4 Xa5 Xa6 Xa7 Xa Ya 

ESC(Xa1) 1         
REL(Xa2) .742** 1        
TRA(Xa3) .736** .823** 1       
INDUL(Xa4) .641** .628** .545** 1      
SELFES(Xa5) .668** .603** .699** .552* 1     
PHY(Xa6) .659** .649** .639** .677** .609** 1    
NOV(Xa7) .688** .724** .721** .638** .645** .647** 1   
PUSH(Xa) .870** .877** .875** .792** .809** .824** .857** 1  
Tourist 
Satisfaction(Ya) 

.745** .771** .764** .644** .682** .711** .752** .859** 1 

 
หมายเหตุ:  **p<0.01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
เท่ากบั 0.859 และเม่ือพิจารณาตวัแปรในแต่ละดา้น พบวา่ การผอ่นคลาย (Xa2) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มากท่ีสุด (0.771) รองลงมาคือ การอยู่เหนือตนเอง (Xa3) (0.764) และการพบส่ิงใหม่ 
(Xa7) (0.752) เรียงตามล าดบั 
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4.7.2  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์ของ
ตัวแปรปัจจัยผลกัดัน ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

 
ตารางที ่4.9  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ของตวัแปรปัจจยัผลกัดนั ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 
.861f* .742 .738 .43377 2.103 
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), RELAXTION, NOVELTY, PHYICAL & APPERANCE,    
      SELF-ESTEEM, ESCAPE, TRANCENDENCE 
      Dependent Variable: Tourist Satisfaction 

     *p<0.05 
  
 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าค่อนขา้งสูง 
เท่ากบั 0.742 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ
เป็นตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดสู้งถึงร้อยละ 
74.2 โดยมีค่าความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เท่ากบั 0.43377 และมีค่า 
Durbin-Watson เท่ากบั 2.103 ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึงค่าความคาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
 

ตารางที ่4.10  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจยัผลกัดนัต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 212.255 6 35.376 188.016 .000g 
Residual 73.945 393 .188   
Total 286.200 399    
 

หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), RELAXTION, NOVELTY, PHYICAL & APPERANCE,    
      SELF-ESTEEM, ESCAPE, TRANCENDENCE 
      Dependent Variable: Tourist Satisfaction 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.10 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยผลักดันทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะอย่างน้อย 5 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 
ตารางที ่4.11  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของตวัแปรปัจจยัผลกัดนั ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

 
Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 
(Constant) -.103 .124  -.826 .409 
RELAXATION .209 .050 .212 4.200 .000 
NOVELTY .210 .043 .204 4.830 .000 
PHYSICAL & 
APPERANCE 

.197 .040 .189 4.985 .000 

SELF-ESTEEM .118 .040 .117 2.959 .003 
ESCAPE .149 .044 .149 3.376 .001 
TRACENDENCE .132 .052 .130 2.512 .012 
 
หมายเหตุ:  Dependent variable: Tourist Satisfaction 
 

จากตารางท่ี 4.11 เม่ือพิจารณาตวัแปรปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะแต่ละดา้น 
พบว่า มีตวัแปร 6 ตวัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ การผอ่นคลาย (Relaxation) การพบส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความ
ภูมิใจในตนเอง การอยู่เหนือตนเอง โดยการผ่อนคลาย (Relaxation) มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด 
กล่าวคือ เม่ือจ านวนหน่วยของการผ่อนคลายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 0.212 หน่วย (21.2 เปอร์เซ็นต)์ ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ 
การพบส่ิงใหม่ กล่าวคือ เม่ือจ านวนหน่วยของการพบส่ิงใหม่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 0.204 หน่วย (20.4 เปอร์เซ็นต)์ ในขณะท่ีอีก 1 ตวัแปรพบว่าไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ไดแ้ก่ การสนองต่อตนเอง พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี  
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สมการรูปคะแนนดิบ 
TSN = -.103 + .209REL + .210NOV + .197PHY + .118SELFES + .149ESC + .132TRA  

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = .212ZREL + .204ZNOV + .189ZPHY + .117ZSELFES + .149ZESC + .130ZTRA  
 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรปัจจยัผลกัดนัท่ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด คือ การผอ่นคลาย การพบส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความภูมิใจใน
ตนเองการหลีกหนี และการอยูเ่หนือตนเอง   
 

4.7.3  สรุปผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจัยผลกัดัน ต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
 
ตารางที ่4.12  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของปัจจยัผลกัดนั ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  
 

PUSH Tourist satisfaction 
β Sig. R R2 Adjusted R2 SEest 

RELAXATION (Xa2) .212 .000     
NOVELTY (Xa7) .204 .000     
PHYICAL & APPERANCE (Xa6) .189 .000     
SELF-ESTEEM (Xa5) .117 .003     
ESCAPE (Xa1) .149 .001     
TRANCENDENCE (Xa3) .130 .012     
INDULGENCE (Xa4) - -     
   .861* .742 .738 .43377 
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), RELAXATION, NOVELTY, PHYICAL & APPERANCE, 
        SELF-ESTEEM, ESCAPE, TRANCENDENCE 
        Dependent variable: Tourist Satisfaction 
        *p<0.05 
        - หมายถึง ไม่มีอิทธิพล  
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีค่าอยู่ในระดบัสูง 0.742 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยั
ผลกัดันทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวสูง 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดร้้อยละ 74.2 โดยมีค่าความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เพียง 0.43377 และเม่ือทดสอบนยัส าคญัดว้ยสถิติ t 
ของทั้ง 7 ตวัแปร พบวา่ มี 6 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ การผอ่นคลาย การพบส่ิงใหม่ คามสมบูรณ์ทางกายภาพ ความ
ภูมิใจในตนเองอการหลีกหนี และการอยู่เหนือตนเอง นอกจากน้ีตวัท่ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05) ไดแ้ก่ การสนองต่อตนเอง  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีสามารถพยากรณ์
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด คือ การผอ่นคลาย การพบส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
ความภูมิใจในตนเอง การหลีกหนี และการอยูเ่หนือตนเอง เรียงตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1  
 

 
 

ภาพที ่4.1  ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ   
      นกัท่องเท่ียว  

 

Relaxation 

Novelty 

Physical and Appearance 

Self-Esteem 

Escape 

Transcendence 

Tourist Satisfaction 
R2=.742** 

 

 

 

.212** 

.204** 

.189** 

.117* 

.149* 

.130* 

Push factors 

**p<0.01 *p<0.05 

Indulgence 
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4.8  อทิธิพลของปัจจัยแรงดึงดูด ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
  

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์ เร่ือง อิทธิพลของปัจจยัแรง
ดึงดูด ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัและวิเคราะห์ผลตาม
สมมติฐาน ดงัน้ี 
 
 สมมติฐาน (HB) ปัจจยัแรงดึงดูด (Pull Motivation) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
   ของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) 
 

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดึงดูด (Pull Motivation) 
ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) ความใกลชิ้ด
วฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) การมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) 
การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity 
Experience) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from Home) การมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ (History Significance) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
(Tourist Satisfaction) โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
และตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
2) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์

ของตวัแปรปัจจยัดึงดูด ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
3) สรุปผลการวิ เคราะห์อิทธิพลของปัจจัย ดึงดูด ต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว 
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4.8.1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

 

ตารางที ่4.13  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดึงดูด 
 

 Xb1 Xb2 Xb3 Xb4 Xb5 Xb6 Xb7 
NAT(Xb1) 1       
LOC(Xb2) .614** 1      
PEA(Xb3) .780** .612** 1     
NBAC(Xb4) .677** .629** .706** 1    
AUTEX(Xb5) .677** .561** .756** .522** 1   
FAR(Xb6) .596** .569** .658** .621** .621** 1  
HIS(Xb7) .595** .567** .550** .556** .473** .580** 1 
 
หมายเหตุ:  **p<0.01 
      Xb1=Natural Setting, Xb2=Local Culture, Xb3=Peace Atmosphere, Xb4=Nature   
                  Based Activity, Xb5=Authenticity Experience, Xb6=Far from Home, Xb7=History         
                  Significant 
  

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรปัจจยัดึงดูด
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะแต่ละดา้นมีค่าอยู่ระหว่าง .473 - .780 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace 
Atmosphere) (Xb3) และการตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) (Xb1) มีความสัมพนัธ์การ
สูงสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .780 ในขณะท่ีด้านการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
(History Significance)  (Xb7) และ การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) 
(Xb5) มีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .473 
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ตารางที ่4.14  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดึงดูดและความพึงพอใจของ 
                      นกัท่องเท่ียว 
 
 Xb1 Xb2 Xb3 Xb4 Xb5 Xb6 Xb7 Xb Y1 
NAT(Xb1) 1         
LOC(Xb2) .614** 1        
PEA(Xb3) .780** .612** 1       
NBAC(Xb4) .677** .629** .706** 1      
AUTEX(Xb5) .677** .561** .756** .522** 1     
FAR(Xb6) .596** .569** .658** .621** .621** 1    
HIS(Xb7) .595** .567** .550** .556** .473** .580** 1   
Xb .857** .793** .878** .823** .806** .817** .755** 1  
TSN(Y1) .761** .609** .786** .643** .729** .667** .583** .833** 1 
 
หมายเหตุ:   **p<0.01 
       Xb1=Natural Setting, Xb2=Local Culture, Xb3=Peace Atmosphere, Xb4=Nature  

      Based Activity, Xb5=Authenticity Experience, Xb6=Far from Home, Xb7=History   
      Significant, Xb=Pull Factors 

  
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
เท่ากับ 0.833 และเม่ือพิจารณาตัวแปรในแต่ละด้าน พบว่า การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace 
Atmosphere) (Xb3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุด (0.786) รองลงมาคือ การตั้งอยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ (Natural Setting) (Xb1) (0.761) และการมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity 
Experience) (Xb5) (0.729) เรียงตามล าดบั 
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4.8.2  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์ของ
ตัวแปรปัจจัยดึงดูด ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

 

ตารางที ่4.15  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของตวัแปรปัจจยัดึงดูด ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 
.849* .720 .717 .45094 2.065 
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Peace Atmosphere, Natural Setting, Far from Home,     
      Authenticity Experience, History Significant 
      Dependent Variable: Tourist Satisfaction 
      *p<0.05  
 

ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าค่อนขา้งสูง 
เท่ากบั 0.720 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียว โดยตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเป็นตวั
แปรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไดค้่อนขา้งสูงถึง
ร้อยละ 72 โดยมีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เท่ากบั 0. 45094 
และมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 2.065 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึงค่าความคาดเคล่ือนท่ีเป็น
อิสระต่อกนั 

 
ตารางที ่4.16  แสดงค่าความแปรปรวนปัจจยัดึงดูดต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 
Regression 206.080 5 41.216 202.686 .000f 
Residual 80.120 394 .203   
Total 286.200 399    
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Peace Atmosphere, Natural Setting, Far from Home,     
      Authenticity Experience, History Significant 
      Dependent Variable: Tourist Satisfaction 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.16 พบว่า มีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยดึงดูดทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะอย่างน้อย 4 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 
ตารางที ่4.17  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของตวัแปรปัจจยัดึงดูด ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

 
Model 

Un-standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 
(Constant) .166 .124  1.336 .182 
Peace Atmosphere .304 .055 .282 5.565 .000 
Natural Setting .264 .046 .260 5.685 .000 
Far from Home .129 .034 .146 3.778 .000 
Authenticity 
Experience 

.186 .039 .206 4.809 .000 

History Significant .086 .034 .091 2.562 .011 
 
หมายเหตุ:  Dependent variable: Tourist satisfaction 
  

จากตารางท่ี 4.17 เม่ือพิจารณาตัวแปรปัจจัยดึงดูดแต่ละด้าน พบว่า มีตวัแปร 5 ตวัท่ีมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ การมี
บรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมี
สถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง 
(Authenticity Experience) การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance)โดยการมี
บรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เม่ือจ านวนหน่วยของการ
ผอ่นคลายเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 0.282 หน่วย (28.2 
เปอร์เซ็นต์) ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural 
Setting) กล่าวคือ เม่ือจ านวนหน่วยของการพบส่ิงใหม่เพิ่งข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 0.260 หน่วย (26 เปอร์เซ็นต)์ ในขณะท่ีอีก 2 ตวัแปร พบวา่ไม่มีนยัส าคญั
ทางถิติ (p>0.05) ได้แก่ ความใกล้ชิดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) และการมีกิจกรรม
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เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 

 
สมการรูปคะแนนดิบ 
 TSN = .166 + .304PEA + .264NAT + .129FAR + .186AUT + .086HIS  
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = .282ZPEA + .260ZNAT + .146ZFAR + .206ZAUT + .091ZHIS 

 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรปัจจยัดึงดูดท่ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด คือ การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
(Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์
ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) 
 

4.8.3  สรุปผลการวเิคราะห์อทิธิพลของปัจจัยดึงดูด ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
 
ตารางที ่4.18  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของปัจจยัดึงดูด ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  
 

PULL Tourist satisfaction 
β Sig. R R2 Adjusted R2 SEest 

Peace Atmosphere .282 .000     
Natural Setting .260 .000     
Far from Home .146 .000     
Authenticity Experience .206 .000     
History Significant .091 .011     
Local Culture - -     
Nature Based Activity - -     
   .849* .720 .717 .45094 
 

หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Peace Atmosphere, Natural Setting, Far from Home,     
      Authenticity Experience, History Significant 
      Dependent variable: Tourist Satisfaction 
      *p<0.05 
      - หมายถึง ไม่มีอิทธิพล  
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะ ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีค่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง 0.720 แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ค่อนขา้งสูง สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดร้้อยละ 72 โดยมีค่าความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เพียง 0.45094 และเม่ือทดสอบนยัส าคญั
ด้วยสถิติ t ของทั้ง 7 ตวัแปร พบว่า มี 5 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 
การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from 
Home) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง (Authenticity Experience) การมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ (History Significance) นอกจากน้ีปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ไดแ้ก่ ความใกลชิ้ด
วฒันธรรมในชุมชน และการมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีสามารถพยากรณ์
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด คือ ไดแ้ก่ การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 
การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from 
Home) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง (Authenticity Experience) การมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ (History Significance) เรียงตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 
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Pull factors 

 
ภาพที ่4.2  ปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  
 

4.9  อทิธิพลของความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 
  

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค ์เร่ือง อิทธิพลของความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัและวิเคราะห์
ผลตามสมมติฐาน ดงัน้ี 
 
 สมมติฐาน (HC) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) มีอิทธิพลทางบวก
   ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Intention to Revisit) 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้ท าการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว  (Tourist Satisfaction) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

Natural Setting 

Peace Atmosphere 

Authenticity Experience 

Far from Home 

History Significant 

Tourist satisfaction 
R2=.720** 

 

 

.260** 

.282** 

.206** 

.146** 

.091* 

**p<0.01 *p<0.05 

Local Culture 

Natural Based Activity 
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(Intention to Revisit) โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
และตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
2) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์

ของความพึงพอใจ ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
3) สรุปผลการวเิคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อการตั้งใจ

กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 

4.9.1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
 
ตารางที ่4.19  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและการ 
                       ตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 
 Tourist satisfaction (Xc) Intention to revisit (Yb) 
Tourist Satisfaction (Xc) 1  
Intention to Revisit (Yb) .718** 1 
หมายเหตุ: **p<0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กับการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 
0.718  
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4.9.2  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์ของ

ตัวแปรปัจจัยดึงดูด ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
 

ตารางที ่4.20  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 
R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 
.718** .515 .514 .61217 1.920 
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Tourist Satisfaction 
      Dependent Variable: Intention to Revisit 
      **p<0.01 
  

ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าปานกลาง 
เท่ากบั 0.515 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า โดยตวัแปรพยากรณ์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเป็นตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าไดร้้อยละ 51.5 โดยมีค่าความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เท่ากบั 0.61217 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.920 ซ่ึง
อยูร่ะหวา่ง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึงค่าความคาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

 
ตารางที ่4.21  แสดงค่าความแปรปรวนความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 
Regression 158.620 1 158.620 423.267 .000b 
Residual 149.151 398 .375   
Total 307.771 399    
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Tourist Satisfaction 
      Dependent Variable: Intention to Revisit 
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ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ มีตวัแปรอิสระความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 1 
ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression     
                       Analysis) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 
 

Model 
Un-standardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta(β) t Sig. 
(Constant)      
Tourist 
Aatisfaction 

.744 .036 .718 20.573 .000 

 
หมายเหตุ:  Dependent variable: Intention to Revisit 
 
 จากตารางท่ี 4.22 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว พบว่า มีตวัแปร 1 ตวัท่ีมี
อิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กล่าวคือ เม่ือ
จ านวนหน่วยของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าเพิ่มข้ึน 0.718 หน่วย (71.8 เปอร์เซ็นต)์ ตามสมการถดถอยพหุคูณ ดงัน้ี 
 

สมการรูปคะแนนดิบ 
  INT = .744 
 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .718ZTSN 
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4.9.3  สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการตั้งใจ
กลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 

 
ตารางที ่4.23  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  
                       Analysis) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 

Model Intention to revisit 
β Sig. R R2 Adjusted R2 SEest 

Tourist Satisfaction .718 .000     
   .718** .515 .514 .61217 
 
หมายเหตุ:  Predictors: (Constant), Tourist Satisfaction 
      Dependent Variable: Intention to Revisit 
     **p<0.01 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า มีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง 0.515 แสดงให้เห็นวา่ ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าปานกลาง สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดร้้อยละ 51.5 โดยมีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) 0.61217 ดงัภาพท่ี 4.3  
 

 
 
ภาพที ่4.3  ความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า  
 
 

Tourist Satisfaction Intention to Revisit 
R2 = 0.515** 

.718** 

**p<0.01  
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4.10  บทสรุป 
  

จากการกล่าวมาข้างตน้ทั้งหมดของบทท่ี 4 น้ี ได้กล่าวถึงผลการศึกษาท่ีเสนอผลตาม
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวใ้นบทท่ี 3 ซ่ึงประกอบ โดยผล พบว่า ปัจจยัผลกัดนัประกอบดว้ย การผ่อน
คลาย การพบส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความภูมิใจในตนเอง การหลีกหนี และการอยู่
เหนือตนเอง เรียงตามล าดับ มีอิทธิเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ปัจจัยดึงดูด
ประกอบดว้ยการมีบรรยากาศท่ีสงบ การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ี
อยูถ่าวร การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า นอกจากน้ียงักล่าวถึงผลอิทธิพลและอ านาจการพยากรณ์ท่ีตวัแปรอิสระมีต่อ 
ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษ

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ” มีวตัถุประสงค์ คือ          
1) เพื่อศึกษาปัจจยัผลักดันทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

การวิจยัคร้ังน้ีได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว และการตั้งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า จาก
ฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงแรงจูงใจ
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูด ทั้งน้ีปัจจยัผลกัดนั
สามารถวดัไดจ้าก การหลีกหนี การผอ่นคลาย การอยูเ่หนือตนเอง ความสมบูรณ์ทางกายภาพ การ
สนองต่อตนเอง ความภูมิใจในตนเอง และการพบส่ิงใหม่ นอกจากน้ีปัจจยัดึงดูดสามารถวดัไดจ้าก 
การตั้ งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ความใกล้ชิดวฒันธรรมในชุมชน การมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติ การมีบรรยากาศท่ีสงบ การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง การมีสถานท่ีท่ีมีความไกล
จากท่ีอยูถ่าวร และการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
จากนั้นไดน้ าปัจจยัในแต่ละดา้นดงักล่าวมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังน้ี พร้อมกบั
ตั้งสมมติฐานการวิจยัวา่ ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียว ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิต
วิญญาณ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) วดัพระธาตุศรีจอมทอง 2) วดัพระธาตุดอยสุเทพ 
3) วดัถ ้าดอยโตน 4) วดัร ่ าเปิง 5) วดัอุโมงค ์จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้จ านวน 400 
ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น 
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(Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะ ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว รวมถึงอิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ต่อการตั้งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยการน าเสนอในบทท่ี 5 ได้แบ่งหัวขอ้ในการน าเสนอดัง
รายละเอียด ดงัน้ี 5.2 สรุปผลการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยการสรุปตามสมมติฐานและวตัถุประสงค ์  
5.3 อภิปรายผลการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์5.4 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
ซ่ึงประกอบด้วยเชิงวิชาการและเชิงปฏิบติัการ 5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ซ่ึงเป็น
แนวทางในการเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป และ 5.6 บทสรุป  
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
  

การสรุปผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ตามวตัถุประสงคง์านวิจยั ไดแ้ก่ 1) อิทธิพลของ
ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว 2) อิทธิพลของปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟู
จิตวิญญาณต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 3) อิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ดงัตารางท่ี 5.1  
 
ตารางที ่5.1  ผลลพัธ์ของสมมติฐาน 
 

 สมมติฐาน (Hypothesis) ผลลพัธ์ 
HA ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ(Push Factors) มีอิทธิเชิง

บวกต่อ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) 
สนบัสนุน 

HB ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ(Pull Factors) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) 

สนบัสนุน 

HC ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) มีอิทธิเชิงบวก 
ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Intention to Revisit) 

สนบัสนุน 

 
จากตารางท่ี 5.1 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัผลลพัธ์ของสมมติฐาน โดยภาพรวมสมมติฐานมีการ

สนบัสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย HA ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ(Push Factors) มีอิทธิเชิง
บวกต่อ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) โดยมีตวัแปรจ านวน 6 ตวั จาก 7 ตวั
แปร ท่ีมีอิทธิเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นการผอ่นคลาย การพบ



94 

ส่ิงใหม่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความภูมิใจในตนเอง การหลีกหนี และการอยู่เหนือตนเอง 
ส าหรับสมมติฐาน HBปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ(Pull Factors) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) โดยมีตวัแปรจ านวน 5 ตวั จาก 7 ตวัแปร ท่ี
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace 
Atmosphere) การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่
ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity Experience) การมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) ส าหรับสมมติฐาน HC ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfactions) มีอิทธิเชิงบวก ต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Intention to 
Revisit) นอกจากน้ีไดส้รุปผลการศึกษาดงัภาพท่ี 5.1   
 

 
 
ภาพที ่5.1  สรุปผลการวจิยั 

5.1.1  อทิธิพลของปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

Push factors 
- Relaxation 
- Novelty 
- Physical and Appearance 
- Self-Esteem 
- Escape 
- Transcendence 

Pull factors 
- Peace Atmosphere 
- Natural Setting 
- Authenticity Experience 
- Far from Home 
- History Significant 
 

Tourist 
Satisfaction 

Intention 
to Revisit 

HA 

0.742** 

HB 

0.720** 

HC 

0.515** 

**p<0.01  
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ปัจจัยผลักดันทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยการผอ่นคลาย(Relaxation) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การ
พบส่ิงใหม่ (Novelty) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง 
(Self–Esteem) การหลีกหนี (Escape) และ การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) เรียงตามล าดบั  

สถานประกอบการทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ควร
ให้ความส าคญักบัปัจจยัการผ่อนคลายและการพบส่ิงใหม่เป็นอนัดบัตน้ โดยสถานประกอบการท่ี
ตอ้งการให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ควรมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองนกัท่องเท่ียวในการ
เติมเต็มการผ่อนคลาย โดยสามารถเกิดจากความรู้สึกสดช่ืน การลดความตึงเครียด และการไดรั้บ
การฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ซ่ึงสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกเติมเต็มการผ่อนคลายท่ีน าไปสู่ความพึง
พอใจ ส าหรับการพบส่ิงใหม่ ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการท าให้นกัท่องเท่ียวพึงพอใจ โดย
สามารถเกิดจาก ความรู้สึกท่ีนกัท่องเท่ียวไดป้ระสบกบักิจกรรมการนัง่สมาธิซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ี
นกัท่องเท่ียวอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) รวมถึงการท่ีนกัท่องเท่ียวไดค้น้หาประสบการณ์แปลก
ใหม่จากวถีิชีวติปกติประจ าวนั อีกทั้งการไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนหรือบุคคลท่ีมีวิถีชีวิต
และวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเองก็สามารถเติมเต็มการพบส่ิงใหม่ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีจะไม่มุ่งเน้น
ความเป็นชุมชน หรือหมู่คน นอกจากน้ีการไดร่้วมท ากิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยไดป้ระสบพบเจอ 
เช่น การเดินจงกรม การสอบอารมณ์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเฉพาะซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ
นอ้ยคนจะไดล้องปฏิบติั ยิง่ไปกวา่นั้นการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผา่นกฎ ระเบียบท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ค่อย
ได้ปฏิบติัในกิจวตัรประจ าวนั เช่น การท าวตัรเช้า การท าวตัรเย็น เป็นตน้ อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ี
ส าคญัรองลงมา ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ซ่ึงเป็นการมุ่งเติมเต็มนกัท่องเท่ียวในดา้นการ
พฒันาร่างกาย ไม่วา่จะเป็นความเป็นอยูร่ะหวา่งการมาท่องเท่ียว เช่น ความสะอาดของอาหาร ความ
ปลอดภยัของสถานประกอบการ เป็นตน้ ส าหรับปัจจยัความภูมิใจในตนเอง โดยเกิดจากการท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกฟ้ืนฟูจากความไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต น าสู่ความมัน่ใจในตนเอง
มากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตามปัจจยัการหลีกหนี และการอยูเ่หนือตนเอง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวเช่นกัน แต่อยู่ในความส าคัญท้ายๆ ด้านการหลีกหนีควรเติมเต็มความรู้สึกของ
นกัท่องเท่ียวในการไดล้ะจากชีวิตปกติประจ าวนั รวมถึงการท าให้นกัท่องเท่ียวไดค้ลายจากความ
กงัวลจากชีวิตปกติประจ าวนั โดยการน าพาให้นกัท่องเท่ียวไปในกิจวตัรและสถานท่ีท่ีไม่คุน้ชิน 
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดอ้อกจากความเป็นอยู่เดิมๆ ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ปัจจยัการอยู่เหนือตนเอง โดยสถานประกอบการควรเติมเต็มความรู้สึกของ
นกัท่องเท่ียวในการให้เวลาและพื้นท่ี ในการท่ีนกัท่องเท่ียวไดอ้ยูก่บัตนเอง เพื่อไดค้น้หาตวัตนจาก
ภายใน อีกทั้งไดเ้ขา้ใจตนเองลึกซ้ึงยิง่ข้ึน รวมถึงไดคิ้ดเก่ียวกบัการใหค้วามหมายในชีวติของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยผลักดัน ท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่  การสนองต่อตนเอง 
(Indulgence) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวไม่มุ่งเนน้การตามใจ (Spoil) ตนเองดว้ยการท าสติมากข้ึน และ
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ไม่มุ่งเนน้การท าให้สบาย (Pampered) ดว้ยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เก่ียวกบัสมาธิ รวมถึงการท่ี
ไม่มุ่งหาการท่ีไม่ผกูมดั (Obligated) กบัใคร จึงเห็นไดว้า่ปัจจยัดงักล่าวไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ตอ้งการเติมเต็มตนเองในดา้นการสนองต่อตนเอง แต่
มุ่งเนน้การท่ีสามารถควบคุมตนเอง ให้อยูบ่นความธรรมดาของชีวิต จากผลของการศึกษาคร้ังน้ี มี
ความแตกต่างจากการศึกษาท่ีผา่นมาในอดีตของ Athena H. et al (2009) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดงักล่าวมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัน้ีไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีสามารถพยากรณ์ความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด คือ การผ่อนคลาย (Relaxation) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) ความ
สมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) การหลีกหนี 
(Escape) และ การอยู่เหนือตนเอง (Transcendence) โดยเม่ือปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะ ประกอบดว้ย การผ่อนคลาย (Relaxation) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) ความสมบูรณ์ทาง
กายภาพ (Physical and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) การหลีกหนี (Escape) 
และ การอยู่เหนือตนเอง (Transcendence) หรือเรียกรวมกนัว่า ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะใหมี้ระดบัสูงข้ึนแลว้ จะท าใหค้วามพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวสูงข้ึนตาม  
  

5.1.2  อิทธิพลของปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยการมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด 
รองลงมา คือ การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่
ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) และการมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significant) เรียงตามล าดบั  

ส าหรับสถานประกอบการท่ีตอ้งการสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีจะน าไปสู่
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในอนาคต ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดึงดูดจากคุณลกัษณะของ
จุดหมายปลาย ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การมีบรรยากาศท่ีสงบ โดยมุ่งเน้นให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกสงบกบัตนเองเพื่อทบทวนถึงส่ิงส าคญัในชีวิต รวมถึงการท าให้นกัท่องเท่ียวได้
พบกบัประสบการณ์ท่ีเงียบจากสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึง
การมีบรรยากาศท่ีสงบ ส าหรับปัจจยัท่ีส าคญัรองมา ไดแ้ก่ การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ โดยควร
มุ่งเนน้ใหส่ิ้งแวดลอ้มของนกัท่องเท่ียวอุดมไปดว้ยธรรมชาติ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดความรู้สึกอิสระ 
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ความสงบ และความสุขทางจิตวญิญาณ นอกจากน้ีปัจจยัการมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร ก็
สามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได ้โดยระยะทางของสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเติมเต็ม
เจตนาในการท่ีออกห่างจากท่ีอยูอ่าศยัปกติ รวมถึงการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร
ของตนเอง สามารถเติมเต็มความตอ้งการสันโดษได ้ดงันั้นสถานประกอบการควรเน้นย  ้าเก่ียวกบั
ความสันโดษท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดพ้บเม่ือมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ส าหรับปัจจยัการมีประสบการณ์
ร่วมอย่างแทจ้ริง ถือว่ามีความส าคญัเช่นกนั โดยมุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียวเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติั
สมาธิ ท่ีสามารถเติมเตม็ความรู้สึกไดรั้บประสบการณ์แทจ้ริง ส าหรับปัจจยัท่ีส าคญัเป็นอนัดบัทา้ยๆ 
ไดแ้ก่ การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ โดยสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการเป็นศูนยส์มาธิ
ก็จะสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจไดม้ากกวา่สถานประกอบการท่ีไม่เป็นศูนยส์มาธิ 
รวมถึงการมีบุคคลท่ีมีความน่าเล่ือมใส ศรัทธา ก็สามารถน าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได้
มากข้ึนเช่นกนั  

อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัดึงดูดท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม(Local 
Culture) และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Activity) ส าหรับความใกลชิ้ดกบั
วฒันธรรม(Local Culture) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวไม่มุ่งเนน้การไดรั้บวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากผูค้น
ในชุมชน เช่น นกัท่องเท่ียวไม่มุ่งหาการมีปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนกบัผูค้นในชุมชน รวมถึงไม่
มองหาการไดมี้ประสบการณ์กบัอาหารพื้นถ่ิน จึงเห็นไดว้า่ปัจจยัความใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม(Local 
Culture) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมุ่งเน้นการเรียนรู้
ตนเองมากกวา่การเรียนรู้ชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการศึกษาท่ีผา่นมาของ C. Kanagaraj and T. 
Bindu (2013) ท่ีพบว่าปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อความความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ส าหรับอีกหน่ึง
ปัจจยั ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Activity) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวไม่ได้
มุ่งเน้นการรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม รวมถึงไม่มุ่งเน้นการ
ฟ้ืนฟูร่างกายผา่นการอยูก่บัธรรมชาติท่ีเพียงพอ จึงเห็นไดว้า่ ปัจจยักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ 
(Nature Based Activity) ไม่มีอิทธิต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่
ตอ้งการเติมเต็มตนเองในด้านการท ากิจกรรมร่วมกบัธรรมชาติ เช่น กิจกรรมในถ ้ า กิจกรรมการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม แต่มุ่งเนน้การท่ีอยูก่บัตนเอง ควบคุมตนเองให้อยูบ่นกฎระเบียบท่ีมีความ
แตกต่างยา่งช้ินเชิงจากชีวิตประจ าวนัเช่น การท าวตัรเชา้ในเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.  การท าวตัร
เยน็ในเวลา 18.00 น.-20.00 น. การเดินจงกลม การงดรับประทานอาหารเยน็ เป็นตน้ จากผลของ
การศึกษาคร้ังน้ี มีความแตกต่างจากการศึกษาของ Ministry of Tourism in New Zealand (2009) ท่ี
กล่าวว่า ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 
ปัจจยัน้ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว   

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีสามารถพยากรณ์ความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุด คือ การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere)  การตั้งอยู่



98 

ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) 
การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) และการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
(History Significant) โดยเม่ือปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ประกอบด้วย การมี
บรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere)  การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมี
สถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง 
(Authenticity Experience) และการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significant) หรือเรียก
รวมกนัว่า ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะให้มีระดบัสูงข้ึนแลว้ จะท าให้ความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวสูงข้ึนตาม  
 

5.1.3  อทิธิพลของความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดย

การเป็นศูนยส์มาธิ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การเป็นศูนยส์มาธินานาชาติ ในขณะท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจใกลเ้คียงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานท่ีท่ีท าการศึกษาทั้ง 5 
แห่งมีความพร้อมทางดา้นการมีกิจกรรมท่ีสามารถเติมเต็มความตอ้งการภายใน และการมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีตรงตามความตอ้งการ จึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในอนาคต  

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวสามารถพยากรณ์การตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าได ้ โดยเม่ือความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวให้มีระดบัสูงข้ึนแลว้ จะท าให้การตั้งใจ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าสูงข้ึนตาม 
 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย  
  

จากการศึกษา เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษา
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ท่ีมีต่อแรงจูงใจ
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจยั
ผลักดันต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว และอิทธิพลของปัจจยัดึงดูดต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวน ามาสู่การอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ 1) อิทธิพลของปัจจยัผลกัดนัทางการ
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ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว          
2) อิทธิพลของปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 3) อิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า ดงัน้ี 
 

5.2.1  อทิธิพลของปัจจัยผลกัดันทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

 จากภาพรวม ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว โดยการผ่อนคลาย (Relaxation) มีอิทธิทางบวกสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การ
พบส่ิงใหม่ (Novelty) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง 
(Self–Esteem) การหลีกหนี (Escape) และ การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) เรียงตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาแต่ละปัจจยั ท่ีมีอิทธิต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 การผ่อนคลาย(Relaxation) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist 
Satisfaction) แสดงว่า เม่ือนักท่องเท่ียวรู้สึกสดช่ืน รู้สึกลดความตึงเครียด รวมถึงรู้สึกฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณของตนเอง ซ่ึงสามารถเติมเตม็การผอ่นคลายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Kassean 
and Gassita (2013) ท่ีพบวา่ การผอ่นคลายเป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัการผอ่น
คลายซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้แสวงหาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ในการแสดงออก รวมทั้งการศึกษาของ Panchal (2012) ท่ีพบวา่ การผอ่นคลายมีความสัมพนัธ์ต่อ
การรับรู้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว  นอกจากน้ีการผ่อนคลายยงัเป็นปัจจยั
ผลกัดนัท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด (Crompton, 1979; 
Yoon and Uysal, 2005; Mak et al., 2009; Azman and Chen, 2010; Damijanic and Sergo, 2013; 
Kaufmann, 2002; Mak, Wong and Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto et al., 2006; Horx, 
2002; Pearce and Lee, 2005) 

การพบส่ิงใหม่ (Novelty) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist 
Satisfaction) แสดงว่า เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรู้้สึกเติมเต็มส่ิงท่ีตนเองอยากรู้เก่ียวกบักิจกรรมการนัง่
สมาธิ ไดค้น้หาประสบการณ์ใหม่จากวถีิชีวติปกติในปัจจุบนั ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตของคนท่ี
มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเอง อีกทั้งไดร่้วมท ากิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยไดป้ระสบ
พบเจอ รวมถึงไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผ่านกฎ ระเบียบท่ีตนไม่เคยกระท ามาก่อนเก่ียวกบักิจกรรมการ
นัง่สมาธิในสถานท่ีท่ีไดท้่องเท่ียว โดยส่ิงเหล่าน้ีสามารถเติมเต็มการพบส่ิงใหม่แก่นกัท่องเท่ียวได ้
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Panchal (2012) ท่ีพบว่า การพบส่ิงใหม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
รับรู้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั Kassean and Gassita (2013) ท่ี
ศึกษาพบวา่ การพบส่ิงใหม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในการเป็นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีศึกษา
พบว่า ปัจจยัการพบส่ิงใหม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออกมา นอกจากน้ี
การพบส่ิงใหม่ยงัเป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้
(Crompton, 1979; Heung et al., 2001; Yoon and Uysal, 2005; Hallab, 2006; Voigt, 2009; ISPA, 
2004; Kaufmann, 2002; Naylor and Kleiser, 2002; Lehto and et al., 2006) 

ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical and Appearance) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงว่า เม่ือนกัท่องเท่ียวรู้สึกวา่ร่างกายถูกกระตือรือร้น
ผ่านกิจกรรมท่ีได้ปฏิบติั เช่น การท าความสะอาดลานวดั การเช็ดถูพระพุทธรูป เป็นตน้ รวมถึง
ความรู้สึกว่าได้พฒันาบุคลิกภาพของตนเอง และการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีแก่
นกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีท่ีไดท้่องเท่ียว เช่น การกินอาหารสะอาด การอยูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยั ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกเก่ียวกับความสมบูรณ์ทางกายภาพได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีพบวา่ ปัจจยัความสมบูรณ์ทาง
กายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออกมา โดย Konu H., Laukkanen T. 
(2009) ไดเ้นน้ย  ้าวา่กิจกรรมทางกายภาพและการส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึน มีความสัมพนัธ์
ในการคาดการณ์นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าได ้นอกจากน้ีปัจจยัความสมบูรณ์ทางกายภาพยงั
เป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้ (McGehee, Loker-
Murphy and Uysal, 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Awaritefe, 2004; Yoon and Uysal, 2005; 
Hallab, 2006; Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; ISPA, 2004; 
Kaufmann, 2002; Naylor and Kleiser, 2002; Mak, Wong and Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; 
Lehto, Brown, Chen and Morrison, 2006; Horx, 2002; Pearce and Lee, 2005; Kim, Sun and 
Mahoney, 2008) 

ความภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
(Tourist Satisfaction) แสดงวา่ เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้มัน่ใจในตนเองมากข้ึนจากการไดไ้ป
ยงัสถานท่ีท่ีไดท้่องเท่ียว รวมถึงความรู้สึกวา่สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถช่วยให้ฟ้ืนฟูจากความไม่สม
ปรารถนาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถเติมเต็มความรู้สึกเก่ียวกบัความภูมิใจใน
ตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีพบวา่ 
ปัจจยัความภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออกมา นอกจากน้ี 
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ความภูมิใจในตนเองยงัเป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ได ้(Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Yoon and Uysal, 2005; Mak et al., 2009; Konu and 
Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Naylor and Kleiser, 2002; Mak, Wong and Chang, 
2009; Kim, Sun and Mahoney, 2008)  

การหลีกหนี (Escape) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว (Tourist 
Satisfaction) แสดงวา่ เม่ือนกัท่องเท่ียวรู้สึกไดอ้อกจากชีวติปกติประจ าวนั ไดไ้ปยงัสถานท่ีท่ีตนเอง
ไม่คุ ้นเคย รวมถึงได้บรรเทาความกังวลจากชีวิตปกติประจ าวนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถเติมเต็ม
ความรู้สึกในการหลีกหนีได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Panchal (2012) ท่ีพบวา่ การหลีก
หนีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั Kassean 
and Gassita (2013) ท่ีศึกษาพบวา่ การหลีกหนีเป็นหน่ึงในแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว โดย Smith M. and Kelly C. (2006) ไดเ้นน้ย  ้าวา่ การหลีกหนีเป็นปัจจยัส าคญั
ทางการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว รวมถึงการศึกษา
ของ Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีพบวา่ ปัจจยัการหลีกหนีซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยั
ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้แสวงหามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออกมา นอกจากน้ี
การหลีกหนียงัเป็นปัจจยัผลักดนัท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวได ้
(Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005; 
Hallab, 2006; Mak et al., 2009; Konu and Laukkanen, 2009; Azman and Chen, 2010; Damijanic 
and Sergo, 2013; Voigt, 2009; ISPA, 2004; Mak, Wong and Chang, 2009; Lam and Hsu, 2006; 
Lehto et al., 2006; Horx, 2002) 

การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
(Tourist Satisfaction) แสดงว่า เม่ือนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้เวลาและพื้นท่ีในการอยูก่บัตนเอง ไดค้น้หา
ตวัตนภายใน ไดเ้ขา้ใจตนเองลึกซ้ึงยิง่ข้ึน รวมถึงไดคิ้ดเก่ียวกบัการให้ความหมายในชีวิตของตนเอง
จากการไดไ้ปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ โดยส่ิงเหล่าน้ีสามารถเติมเต็มความรู้สึกการอยูเ่หนือตนเอง
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cornelia V., Graham B., and Gray H. (2011) ท่ีพบวา่ ปัจจยั
การอยู่เหนือตนเองซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้แสวงหามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออกมา นอกจากน้ีการอยู่เหนือตนเองยงัเป็นปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญัซ่ึง
สามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้(Heung et al., 2001; Awaritefe, 2004; Konu and 
Laukkanen, 2009; Voigt, 2009; Lam and Hsu, 2006; Lehto and et al., 2006; Horx, 2002; Pearce 
and Lee, 2005; Kim, Sun and Mahoney, 2008)  

งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้แตกต่างจากการวิจยัในอดีต ไดแ้ก่ การพบปัจจยัผลกัดนัท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ได้แก่ ด้านการสนองต่อตนเอง (Indulgence) แสดงว่าเม่ือนกัท่องเท่ียวตามใจ (Spoil) 
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ตนเองดว้ยการท าสติมากข้ึน และการท าให้สบาย (Pampered) ดว้ยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เก่ียวกบัสมาธิ รวมถึงการท่ีมุ่งหาเพียงการท าสติมากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีไม่ผกูมดั (Obligated) กบั
ใคร ในผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อาจเน่ืองมาจาก
นกัท่องเท่ียวมิไดมุ้่งในการเติมเต็มปัจจยัดงักล่าว เพียงการท าสติผ่านการเรียนรู้สมาธิ หรือการอยู่
คนเดียวโดยไม่ขอ้งเก่ียวกบัใครเท่านั้น แต่เป็นการท่ีนกัท่องเท่ียวมุ่งหาความสมดุลในร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ ผ่านการควบคุมตนเองและตระหนกัรู้ตนเองในทุกขณะ จึงท าให้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
เพียงการเรียนรู้สติเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ทุกส่ิงในสมาธิจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั เช่น การเดิน
จงกรม เป็นตน้ รวมถึงการเรียนรู้น้ีย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนและผูท่ี้สอบอารมณ์ จึงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ียงัมีการเขา้พบและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น  ทั้งน้ีงานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่การสนองต่อตนเองมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวตามใจตนเองในประสบการณ์ท่ีหรูหรา
และฟุ่มเฟือย จากการอดทนต่อการท างานหนกั โดยเช่ือวา่ท างานให้เต็มท่ีควรสนุกให้เต็มท่ีเช่นกนั 
(Work Hard, Play Hard) (Athena et al., 2009) จึงเห็นไดว้า่ การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงสปา สามารถเติมเตม็ความรู้สึกตามปัจจยัดงักล่าวน้ี ในการท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความ
พึงพอใจได้ แต่ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณน้ี ไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ในการเติมเต็มตนเองผา่นการให้รางวลักบัส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย 
แต่เป็นการเติมเต็มให้กลบัมาสมดุลในชีวิตมากข้ึน ดงันั้นการวิจยัช้ินน้ีมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจใน
ความแตกต่างจากการศึกษาท่ีผ่านมาอดีตเก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 

5.2.2  อิทธิพลของปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะด้านการพัฒนาการฟ้ืนฟูจิต
วญิญาณต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว  

 จากภาพรวม ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว โดยการมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) มีอิทธิพลทางบวกสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่
ถาวร (Far from Home) การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) และการมี
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significant) เรียงตามล าดบั เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั ท่ีมีอิทธิต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงวา่ การท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกสงบกบัตนเองเพื่อทบทวน
ถึงส่ิงส าคัญในชีวิต รวมถึงการท าให้นักท่องเท่ียวได้พบกับประสบการณ์ท่ีเงียบจากสถานท่ี



103 

ท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงการมีบรรยากาศท่ีสงบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ท่ีพบวา่ การมีบรรยากาศสงบ เป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั Pesonen and Komppula (2010.) ท่ีศึกษา
พบวา่ การมีบรรยากาศสงบ มีความสัมพนัธ์ต่อความคาดหวงัท่ีจะท่องเท่ียวในอนาคต นอกจากน้ี
การมีบรรยากาศสงบยงัเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ไดดี้ท่ีสุด (Peace Atmosphere) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 12 ความถ่ี (Koh et al., 2010; Mak et al, 2009; 
Azara et al., 2007 quoted in Smith and Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt, Brown and Howat, 
2011; Panchal, 2012; Kassean and Gassita, 2013; Hallab, 2006; Crompton, 1979; McGehee, et 
al., 1996; Kozak, 2002; Jonsson and Devonish, 2008)   

การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงวา่ ภูมิทศัน์ทางธรรมชาติท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงความ
อิสระ อีกทั้งความงดงามของธรรมชาติท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกสงบ รวมถึงการไดเ้ติมเต็มความสุข
ทางจิตวิญญาณ ผ่านส่ิงแวดล้อมรอบด้าน ได้แก่ ดิน น ้ า ลม และไฟ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงการตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Kassean and 
Gassita (2013) ท่ีพบวา่ การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติเป็นหน่ึงแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว นอกจากน้ีการอยูท่่ามกลางธรรมชาติยงัเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านาย
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้ (Voigt et al., 2011; Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; 
Kassean and Gassita, 2013; Hallab, 2006; Konu and Laukkanen, 2009; Lubbe, 2003; McGehee, et 
al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005) 

การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงวา่ ระยะทางของสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเติม
เต็มเจตนาในการท่ีออกห่างจากท่ีอยู่อาศยัปกติ รวมถึงการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวมีความไกลจากท่ีอยู่
ถาวรของตนเอง เช่น ต่าประเทศ เป็นต้น สามารถเติมเต็มความต้องการสันโดษได้ ส่ิงเหล่าน้ี
สามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกว่าสถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Karen (2015) ท่ีพบวา่ การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวรมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีส าคญัซ่ึง
สามารถท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้ (Mak et al, 2009; Azara et al., 2007 quoted in 
Smith and Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt et al., 2001; Panchal, 2012; Hallab, 2006; Konu and 
Laukkanen, 2009; Azman and Chan, 2010; Crompton, 1979; McGehee, et al., 1996; Uysal and 
Jurowski, 1993; Yoon and Uysal, 2005) 
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การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงว่า การเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัสมาธิ
สามารถท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกไดรั้บประสบการณ์แทจ้ริง รวมถึงการได้ร่วมปฏิบติัสมาธิอย่าง
ลึกซ้ึง ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงการมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Sherpley and Jepson (2011) ท่ีพบวา่ การมีประสบการณ์ร่วมอยา่ง
แทจ้ริง ท าให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ติมเต็มความเรียบง่าย ผา่นการท่องเท่ียวเชิงชนบท นอกจากน้ีการมี
ประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริงยงัเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีส าคญัซ่ึงสามารถท านายความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวได ้ (Koh et al., 2010; Mak et al, 2009; Azara et al., 2007 quoted in Smith and 
Puczko, 2009; Cohen, 1996; Voigt et al., 2011; Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Hallab, 
2006; Crompton, 1979; Heung et al, 2001; Jonsson and Devonish, 2008)  

การมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significant) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) แสดงวา่ ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีมีความส าคญัต่อการเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการมีบุคคลท่ีน่าศรัทธาในสถานท่ีท่องเท่ียวและมีช่ือเสียงทางดา้นการเป็น
ศูนยส์มาธิ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกถึงการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ท่ีพบวา่ ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรมและการ
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว นอกจากน้ีการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจยงัเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีส าคญัซ่ึงสามารถ
ท านายความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้(Basher and Ahmad, 2010; Panchal, 2012; Kassean and 
Gassita, 2013; Hallab, 2006; Lubbe, 2003; McGehee, et al., 1996; Uysal and Jurowski, 1993; 
Yoon and Uysal, 2005) 

งานวิจัยช้ินน้ีมีความแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต เก่ียวกับการพบปัจจัยดึงดูดท่ีไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านความใกล้ชิดกบัวฒันธรรม(Local Culture) และด้านกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Activity) ส าหรับดา้นความใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม (Local 
Culture) นั้ น แสดงว่า การมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนกับผู ้คนในชุมชน และการได้มี
ประสบการณ์กับอาหารพื้นถ่ิน รวมถึงการได้รับวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากผูค้นในชุมชน โดย
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว อาจเน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียว
ไม่ไดมุ้่งเน้นการท่ีมาสร้างความสัมพนัธ์หรือเรียนรู้กบัคนในชุมชน แต่เป็นการมุ่งเน้นท่ีจะฟ้ืนฟู
ตนเอง และส่งเสริมตนเองใหมี้ความสมดุลทางจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ผา่นกิจกรรมท่ีอยูก่บั
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยให้เวลาและพื้นท่ีกบัการทบทวนเร่ืองราวในอดีต และความหมายในชีวิต
ต่อไปในอนาคต จึงไม่ได้ให้ความส าคญักับปัจจยัดังกล่าว ทั้งน้ีงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าปัจจัย
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ดงักล่าวมีอิทธิพอต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เม่ือนักท่องเท่ียวได้พบผูค้นท่ีเพิ่งรู้จกั ณ 
จุดหมายปลายทางจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผ่านความใกล้ชิดและเรียนรู้ร่วมกบัผูค้นใน
ชุมชน (C. Kanagaraj and T. Bindu, 2013) อยา่งไรก็ตามแมปั้จจยัดงักล่าวไม่มีความส าคญัในการท่ี
จะท าให้นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณเกิดความพึงพอใจ แต่ในการ
ท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆก็สามารถท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได้ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นตน้ ส าหรับอีกหน่ึงปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Activity) แสดงวา่ กิจกรรมเก่ียวกบัการท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติในการดูแลรักษา เช่น การดูแลรักษาบริเวณลานวดั
โดยการท าความสะอาด การนัง่สมาธิในถ ้ า เป็นตน้ รวมถึงการมีพื้นท่ีทางธรรมชาติท่ีเพียงพอท่ีท า
ให้เกิดการฟ้ืนฟูร่างกายได้ดีข้ึน ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว อาจเน่ืองมาจาก
นกัท่องเท่ียวไม่ไดมุ้่งเนน้ในการท ากิจกรรมดงักล่าว แต่มุ่งเนน้ท่ีการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณของตนเองให้
เกิดความสมดุลระหวา่งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผา่นการเรียนรู้ในกิจกรรมการนัง่สมาธิ การ
ท าวตัรเชา้ การท าวตัรเยน็ ซ่ึงเป็นกฎระเบียบและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจากชีวิตของ
ตนเองในวิถีประจ าวนั โดยมุ่งเนน้ท่ีจะอยูก่บัตนเองเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามงานวิจยัส่วนใหญ่
พบวา่ปัจจยัดงักล่าวสามารถเติมเตม็ความรู้สึกท่ีไดท้  ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ เช่น เดินชายหาด  
ปีนเขา เดินป่า ทั้ งน้ีจะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน ในการท่องเท่ียวรูปแบบผจญภัย
(Ministry of Tourism in New Zealand, 2009) ดงันั้นแมปั้จจยัดงักล่าว ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ แต่
ในการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เชิงผจญภัย เป็นต้น ก็ยงัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นขอ้คน้พบเก่ียวกบัการศึกษาแรงจูงใจต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวอีกมิติในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการศึกษาในอดีตท่ี
พบว่าปัจจยัดังกล่าวมีอิทธิพล แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 

  
 5.2.3  อทิธิพลของความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 

จากภาพรวม ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
โดยการเป็นศูนยส์มาธิ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การเป็นศูนยส์มาธินานาชาติ และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจใกลเ้คียง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Chan et al. 
(2007) และ Oliver (2010) ท่ีพบวา่เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรั้บส่ิงท่ีมากกวา่ความคาดหวงั นกัท่องเท่ียว
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จะมีแนวโน้มในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีความพึงพอใจยงัมีความส าคญัในการ
ท านายการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าไดดี้ท่ีสุด 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจิัย  
  

5.3.1  เชิงวชิาการ  
การศึกษาเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาถึงการท่องเท่ียวเชิง

การแพทย ์ส าหรับดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะก็มีศึกษาเช่นกนั โดยมุ่งเนน้ดา้นการนวด การสปา 
การบ าบดัผ่านน ้ าพุร้อน เป็นตน้ ท าให้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ 
ยงัมีอยู่จ  ากัด ยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ดงันั้น ผลการการวิจยั
คร้ังน้ีช่วยเติมช่องวา่ง (Gap) ดงักล่าว โดยการศึกษา “การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการ
ฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ: ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า” 
ซ่ึงวดัผลจากความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ท่ีศึกษา
พบวา่ การผอ่นคลาย(Relaxation) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical 
and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) การหลีกหนี (Escape) และ การอยูเ่หนือ
ตนเอง (Transcendence) หรือเรียกว่าปัจจยัผลกัดนั และ การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere)  
การตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from 
Home) การมีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง (Authenticity Experience) และการมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ (History Significant) หรือเรียกว่าปัจจยัดึงดูด ซ่ึงเป็นแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุข
ภาวะท่ีช่วยพยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด โดยผูส้นใจสามารถน าผลการวิจยั
ดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการคน้ควา้และศึกษาวจิยัเชิงลึกเก่ียวกบัแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะต่อไปในอนาคต ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวอีก 2 รูปแบบท่ีอยูภ่ายใต้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะในปัจจุบนั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มความสวยงามและสปา (Beauty Spa 
Visitor) และนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle Resort Visitor)  

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้คน้พบเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว ส าหรับปัจจยัปลกัดนั ไดแ้ก่ การสนองต่อตนเอง (Indulgence) และปัจจยัดึงดูด 
ไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดกบัวฒันธรรม(Local Culture) และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature 
Based Activity) ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวจิยัในอดีต ทั้งน้ีสามารถน ากรอบวิจยัดงักล่าว ไปศึกษา
ในบริบทท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น พื้นท่ีการศึกษาท่ีมีความเป็นเมืองเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเน้น
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พื้นท่ีธรรมชาติ, การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งเน้นเพียงดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณผ่านกิจกรรมเก่ียวกบัสมาธิ, นกัท่องเท่ียวรูปแบบ
อ่ืนเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเชิงสุขภาวะดา้นการ
พฒันาการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ, ระเบียบวิธีวิจยัแบบอ่ืน ไดแ้ก่ เชิงคุณภาพ เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าผลการวิจยัคร้ังต่อไปมายืนยนัว่าปัจจยัดงักล่าวมี
หรือไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีผลต่อศึกษาคร้ังต่อไป หากมีอิทธิพล 
อาจเน่ืองมาจากนักท่องเท่ียวด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณมีความคิดเห็นในการเติมเต็ม
ตนเองท่ีแตกต่างกบักลุ่มอ่ืน แต่หากไม่มีอิทธิพลเช่นเดียวกนั แสดงวา่ ในปัจจุบนัปัจจยัดงักล่าวไม่มี
ความเก่ียวขอ้งต่อความพึงพอใจ อาจเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางโลกาภิวฒัน์ ท่ีท าให้ผูค้นมี
การเติมเตม็ตนเองท่ีแตกต่างจากผูอ้ดีต  

การวิจยัในคร้ังน้ี ไดเ้พิ่มพูนองคค์วามรู้พื้นฐานทางดา้นฝ่ังอุปสงค ์(Demand Side) โดยมุ่ง
ศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดร้วบรวมแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวและการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวสามารถช่วย
พยากรณ์การตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าได ้ซ่ึงผูส้นใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการคน้ควา้
และศึกษาวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าจากความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและ
จากแรงจูงใจต่อไปไดใ้นอนาคต  
 

5.3.2  เชิงปฏิบัติการ 
ผลการวจิยัยนืยนัวา่ ปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียว และเม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่า การผ่อนคลาย(Relaxation) สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด  รองลงมา คือ การพบส่ิงใหม่ (Novelty) ความ
สมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical and Appearance) ความภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) การหลีกหนี 
(Escape) และ การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) ตามล าดบั ดงันั้นในการท าให้นกัท่องเท่ียวพึง
พอใจ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะจึงควรให้ความส าคญักบัปัจจยั
แรงจูงใจดงักล่าว โดยเฉพาะปัจจยัการผอ่นคลาย และการพบส่ิงใหม่ เป็นอนัดบัแรก ๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี ควรมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองนักท่องเท่ียวในการเติมเต็มการ
ผอ่นคลาย โดยสามารถเกิดจากความรู้สึกสดช่ืน การลดความตึงเครียด และการไดรั้บการฟ้ืนฟูจิต
วิญญาณ ซ่ึงสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกเติมเต็มการผ่อนคลายท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจ ส าหรับ
การพบส่ิงใหม่โดยสามารถเกิดจาก ความรู้สึกท่ีนกัท่องเท่ียวไดป้ระสบกบักิจกรรมการนัง่สมาธิซ่ึง
เป็นประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) รวมถึงการท่ีนกัท่องเท่ียวไดค้น้หา
ประสบการณ์แปลกใหม่จากวิถีชีวิตปกติประจ าวนั อีกทั้งการไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใช้ชีวิตของคน
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หรือบุคคลท่ีมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเอง ทั้งน้ีจะไม่มุ่งเน้นความเป็นชุมชน หรือ
หมู่คน ก็สามารถเติมเตม็การพบส่ิงใหม่ไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีการไดร่้วมท ากิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีไม่เคย
ได้ประสบพบเจอ เช่น การเดินจงกรม การสอบอารมณ์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมเฉพาะซ่ึง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศนอ้ยคนจะไดล้องปฏิบติั ยิ่งไปกวา่นั้นการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผา่นกฎ 
ระเบียบท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยไดป้ฏิบติัในกิจวตัรประจ าวนั เช่น การท าวตัรเชา้ การท าวตัรเยน็ เป็น
ตน้ ส าหรับความสมบูรณ์ทางกายภาพ ซ่ึงเป็นการมุ่งเติมเต็มนกัท่องเท่ียวในดา้นการพฒันาร่างกาย 
ไม่วา่จะเป็นความเป็นอยูร่ะหวา่งการมาท่องเท่ียว เช่น ความสะอาดของอาหาร ความปลอดภยัของ
สถานประกอบการ เป็นตน้ ส าหรับปัจจยัความภูมิใจในตนเอง โดยเกิดจากการท าให้นกัท่องเท่ียว
รู้สึกฟ้ืนฟูจากความไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต น าสู่ความมัน่ใจในตนเองมากยิ่งข้ึน 
ส าหรับดา้นการหลีกหนีควรเติมเตม็ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวในการไดล้ะจากชีวิตปกติประจ าวนั 
รวมถึงการท าให้นักท่องเท่ียวได้คลายจากความกงัวลจากชีวิตปกติประจ าวนั โดยการน าพาให้
นกัท่องเท่ียวไปในกิจวตัรและสถานท่ีท่ีไม่คุน้ชิน เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดอ้อกจากความเป็นอยูเ่ดิมๆ 
และปัจจยัการอยูเ่หนือตนเอง โดยสถานประกอบการควรเติมเต็มความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวในการ
ให้เวลาและพื้นท่ี ในการท่ีนักท่องเท่ียวไดอ้ยู่กบัตนเอง เพื่อได้คน้หาตวัตนจากภายใน อีกทั้งได้
เขา้ใจตนเองลึกซ้ึงยิง่ข้ึน รวมถึงไดคิ้ดเก่ียวกบัการใหค้วามหมายในชีวติของตนเอง 

ส าหรับปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว และเม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่า การมีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุด รองลงมา คือ  การตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ (Natural Setting) การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from Home) การมี
ประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity Experience) และการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
(History Significant) ตามล าดบั ดงันั้นในการท าให้นกัท่องเท่ียวพึงพอใจ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนิน
ธุรกิจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะจึงควรให้ความส าคญักบัแรงจูงใจดงักล่าว โดยเฉพาะปัจจยัการ
มีบรรยากาศท่ีสงบ และการตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ เป็นอนัดบัแรก ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี การมีบรรยากาศท่ีสงบ โดยมุ่งเน้นให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกสงบกบัตนเองเพื่อ
ทบทวนถึงส่ิงส าคญัในชีวติ รวมถึงการท าใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้บกบัประสบการณ์ท่ีเงียบจากสถานท่ี
ท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงการมีบรรยากาศท่ีสงบ ส าหรับการตั้งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ โดยควรมุ่งเน้นให้ส่ิงแวดล้อมของนักท่องเท่ียวอุดมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อ
สนบัสนุนให้เกิดความรู้สึกอิสระ ความสงบ และความสุขทางจิตวิญญาณ นอกจากน้ีปัจจยัการมี
สถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร ก็สามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได ้โดยระยะทาง
ของสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเติมเต็มเจตนาในการท่ีออกห่างจากท่ีอยู่อาศยัปกติ รวมถึงการท่ี
สถานท่ีท่องเท่ียวมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวรของตนเอง สามารถเติมเต็มความตอ้งการสันโดษได ้
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ดงันั้นสถานประกอบการควรเนน้ย  ้าเก่ียวกบัความสันโดษท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดพ้บเม่ือมาท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะ ส าหรับปัจจยัการมีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง ถือว่ามีความส าคญัเช่นกนั โดย
มุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวเรียนรู้เก่ียวกับการปฏิบัติสมาธิ ท่ีสามารถเติมเต็มความรู้สึกได้รับ
ประสบการณ์แทจ้ริง ส าหรับปัจจยัการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ โดยสถานประกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงทางดา้นการเป็นศูนยส์มาธิก็จะสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได้มากกว่า
สถานประกอบการท่ีไม่เป็นศูนยส์มาธิ รวมถึงการมีบุคคลท่ีมีความน่าเล่ือมใส ศรัทธา ก็สามารถน า
ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจไดม้ากข้ึนเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม ในดา้นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ปัจจยั
ปลกัดนั คือ การสนองต่อตนเอง (Indulgence) และปัจจยัดึงดูด คือ ความใกล้ชิดกบัวฒันธรรม
(Local Culture) และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Activity) ท าให้ผูป้ระกอบการ
ท่ีด าเนินธุรกิจด้านการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณสามารถน าไปปรับใช้ในการตดัสินใจเลือก
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะน้ี เช่น การไม่เลือกใช้ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพล
ดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ส าหรับความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
และเม่ือพิจารณา พบว่า  การเป็นศูนยส์มาธิ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การเป็นศูนยส์มาธิ
นานาชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ ตามล าดบั ดงันั้นในการท าใหน้กัท่องเท่ียวตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะจึงควรให้ความส าคญั
ดงักล่าว เพื่อช่วยเพิ่มใหน้กัท่องเท่ียวตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
1)  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในฝ่ังอุปสงค ์(Demand) ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไป ควร

มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางในการพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะด้วยการศึกษาวิจยัเชิงลึกต่อไป เช่น ศึกษาเพิ่มเติมในฝ่ังอุปทาน 
(Supply) โดยมุ่งเน้นศึกษาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคก์รไม่แสวงผลก าไร เพื่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์ท่ีผ่านการมีส่วนร่วมในการคิดของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย น าไปสู่การท่ีสามารถน าไปปรับใชต่้อไปในอนาคต     

2)  จากผลงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น Panchal, 2012; Yoon and Uysal, 
2005; Basher and Ahmad, 2010; Kassean and Gassita, 2013; Lubbe, 2013;  Heung et al, 2001 แสดง
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ให้เห็นว่า ปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
โดยความถ่ีจากการสังเคราะห์ตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความส าคญัรองจากกรอบการวิจยัคร้ังน้ี เช่น 
อาหารพื้นถ่ิน (Local Cuisine), สภาพอากาศ (Climate at Destination), การทรีทเมน้ท์แบบดั้งเดิม 
(Traditional Treatment) ฯลฯ  ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ เพื่อใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์รอบดา้นมากยิง่ข้ึน  

3)  จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า แรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ดังนั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาโดยใช้กรอบ
แนวคิดน้ีท่ีผา่นการสังเคราะห์ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะกบันกัท่องเท่ียว
กลุ่มความสวยงามและสปา (Beauty Spa Visitor) และนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีพกั (Lifestyle 
Resort Visitor) ซ่ึงเป็นประเภทของการท่องเท่ียวท่ีอยูภ่ายใตก้ารท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะในปัจจุบนั 
เพื่อเพิ่มพนูองคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะต่อไป 

4)  จากผลการวจิยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจมีทั้งท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) อาจ
น าการศึกษาคร้ังน้ี เช่น ปัจจยัผลักดัน ปัจจยัดึงดูด ไปศึกษาในบริบทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเชิงพื้นท่ี
การศึกษาอ่ืน เช่น จังหวดักรุงเทพ และจังหวดัภูเก็ต ซ่ึงถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาวะดา้นการพฒันาการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณล าดบัรองจากจงัหวดัเชียงใหม่ (Brooke 
Schedneck. 2015) หรือจะน าไปศึกษาในระเบียบวิธีวิจยัแบบคุณภาพเพื่อเป็นการเติมเต็มความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลในเชิงลึก เก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวในการมีหรือไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 
 

5.5  บทสรุป 
  

จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของบทท่ี 5 น้ี ได้ท  าการสรุปผลการศึกษาจากบทท่ี 4 ตาม
สมมติฐาน โดยผลพบวา่ สนบัสนุน ทุกสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงการอภิปรายโดย
เกิดจากผลการศึกษาในบทท่ี 4 และการศึกษาท่ีผา่นมาในบท 2 น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่การ
อภิปรายผลดงักล่าว นอกจากน้ียงักล่าวถึงข้อเสนอแนะท่ีจะสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ต่อใน
อนาคต รวมถึงขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป โดยเกิดจากการท่ีผูว้ิจยัท่ีได้พบช่องว่างของ
การศึกษาคร้ังน้ี จึงควรมีการศึกษาคร้ังต่อไป  
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามงานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 2) ศึกษาปัจจยัดึงดูดทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาวะท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถาม แลว้น าส่งให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูท้รวงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ในด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อวดัความสอดคล้องของข้อค าถามและ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. อาจารย ์ดร.วรรักษ ์สุเฌอ 
อาจารยป์ระจ าคณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2. อาจารย ์ดร. ไพฑูรย ์มนตพ์านทอง 
อาจารยป์ระจ าคณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

3. อาจารย ์ดร.สุภาภรณ์ ประสงคท์นั 
อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามงานวิจยัจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พบวา่ 
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวสี (2543) ท่ีกล่าววา่ เกณฑ์ส าหรับใชใ้น
การตดัสินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ค่าดชันีท่ีค  านวณไดต้อ้งมีค่า มากกวา่ 0.50 (IOC 
> .50) จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงันั้น แบบสอบถามทุกขอ้
ของผูว้จิยัในคร้ังน้ี จึงมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี ข.1 
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ตารางที ่ข.1  ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามในงานวิจยั 
 

ข้อค าถาม IOC 

ปัจจัยผลกัดันจากภายใน 

การหลกีหนี (Escape) 
Place provides feeling about getting away from daily routine  0.66 

The unfamiliar place fulfill my design 0.66 

I relief from my anxiety in everyday life when I visit this place 0.66 

การผ่อนคลาย (Relaxation) 
I am refreshed when I visit this place 0.66 

I reduce my stress levels when I visit this place 0.66 

I renew spiritually when I visit this place 0.66 

การอยู่เหนือตนเอง (Transcendence) 
Place gives me time and space for my reflection 0.66 

Place provides me about searching my inner self 0.66 

I understand myself better when I visit this place 0.66 

Place provides me with thinking about what life means 0.66 

ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical health & apperance) 
Place provides me about self-active  0.66 

Place suitable to provide program about improving my personal 

appearances 

0.66 

Place enhances health and wellbeing to me  0.66 

การสนองต่อตนเอง (Indulgence) 
I spoil myself by doing more mindfulness meditation when I visit 

this place 

0.66 

I am pampered by participating in meditation class when I visit this 

place 

0.66 

When I visit this place, I focus on myself about mindfulness than 

other things. 

0.66 

I feel that I am the only person in the world when I stay in this place  0.33 

I feel that I temporary get away from other people when I visit this 

place 

0 

I am obligated to no one when I visit this place 0.66 

ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
I gain more confidence about myself when I visit this place 0.66 

I feel that this place will help me to recover from un-pleasure things 

which sometimes happen in life 

0.66 

I am positive toward myself after I finished this trip 0.33 
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ข้อค าถาม IOC 

การพบส่ิงใหม่ (Novelty) 
I fulfill my curiosity in meditation activity when I visit this place 0.66 

I discover new experience that different from my normal lifestyle 

when I visit this place 

0.66 

I learn about how people live in different cultures when I visit this 

place 

0.66 

I participate in all new activities when I visit this place  0.66 

I learn new things about meditation activity and following new rules 

when I visit this place  

0.66 

ปัจจัยดึงดูดจากคุณลกัษณะของจุดหมายปลายทาง 

การตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural setting) 
The ambient of natural landscape make me feel a sense of freedom 1 

Charmingly or artistically furnished makes me feel peaceful 1 

I am fulfill my spiritual happiness though natural environment 

(heating, Wind, Fluid, Solid)     

1 

ความใกล้ชิดวฒันธรรมในชุมชน (Local culture) 
The place provides me with the interact and exchange with local 

community 

1 

When I visit this place, I have experience with local food  1 

I obtain experience with different cultures from local community 1 

การมีกจิกรรมเกีย่วข้องกบัธรรมชาติ (Nature base activity) 
The place provides activity about cleaning the surrounding area that 

makes me feel part of the nature 

0.66 

The place provides meditation activities in cave that make me feel 

more calmness than other place 

0.33 

This place has enough green environment that treat me  my body 

well  

0.66 

การมีบรรยากาศทีส่งบ (Peace atmosphere) 
The place makes me feel peaceful with myself 1 

The place makes me contemplate what is important to me 1 

The place has more silence that give experience calmness 1 

การมีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง (Authentic experience) 
The place provides me with authentic experience about how to 

meditate  

1 

The place gives me with the deepen meditation  0.66 

The place provides enjoyable meditation an experience with all my 

senses 

 

 

0.33 
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ข้อค าถาม IOC 

การมีสถานที่ทีม่ีความไกลจากทีอ่ยู่ถาวร (Far from home) 
The distance of this place have fulfill my design to get away from 

my own home 

0.66 

The place makes me solitude in a foreign land 1 

This place makes me feel far from my own home as I needed  1 

การมีประวตัิศาสตร์ทีน่่าสนใจ (History significance) 
The historical site of this places most important for my visit 1 

I visit this place because I have someone who I feel faithful 1 

The place is most well known about meditation center 1 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 

Travelling to the meditation centers brings me pleasure. 0.66 

Meditation center makes me feel satisfied 0.66 

Combining meditation center with tourist attractions is enjoyable 0.66 

Overall I am satisfy with this place because it is international 

meditation center  

0.66 

Overall I am satisfy with this place  0 

การตั้งใจกลบัมาท่องเทีย่วซ ้า 
I intend to participate at the meditation center in the future 1 

In the future, I will plan to extend the length of stay more than this 

time. 

1 

I will certainly recommend to others to participate in spiritual retreat 

though meditation 

1 

In the future, I will return to meditation trips  0.33 

In the future, I will definitely return to this place 0.33 
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The participant information and consent form 

Title of research project: 

WELLNESS TOURISM ON SPIRITUAL RETREAT: A STUDY OF 

MOTIVATION THAT INFLUENCING TOURIST SATISFACTION AND 

INTENTION TO REVISIT  

IN CHIANGMAI PROVINCE 

 

Dear participants, 

 

 This questionnaire is part of research project to investigate the motivation that 

influencing tourist satisfaction and intention to revisit. Thank you for taking the time 

to participant by filling in this questionnaire. 

This questionnaire is divided into 5 parts; part one requires you to state your 

opinion about internal motivation that push you travel with meditation center in 

Chiangmai province. The second part asks about destination attribute for your visit. 

The third part requires you to explain your satisfaction level. The fourth part asks you 

about in the future your intention to revisit. The fifth part asks you to provide 

information about yourself such as ages, gender and your education background. The 

survey should take approximately 10-15 minutes to complete.  

Responses to this questionnaire will be strictly confidential. Please do not 

attach your name to the questionnaire. The researcher Chuennapha Nilsonthi and my 

supervisor Assistant Professor Dr. Suwaree Ashton are the persons who will see the 

completed questionnaire, which will remain the property of National Institute of 

Development Administration. You can stop answering the questionnaire at any time. 

Participants must be over 18 years of age. 

This study adheres to the guidelines of NIDA. I would be pleased to discuss 

your participation or any query you may have at any time. Please contact me, 

Chuennapha Nilsonthi Email: chuennapha.nan@gmail.com 

 

      Your sincerely 

      Chuennapha Nilsonthi 
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Sector 1  Internal Motivation that Push you Travel with Meditation Center in    

                Chiangmai Province 

 

Explanation: Please fill  in the   by following your opinion  

 Degree of opinion 
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Escape 

1) Place provides feeling about getting away 

from daily routine   

     

2) The unfamiliar place fulfill my design      

3) I relief from my anxiety in everyday life when 

I visit this place 

     

Relaxation 

4) I am refreshed when I visit this place      

5) I reduce my stress levels when I visit this 

place 

     

6) I renew spiritually when I visit this place      

Transcendence 

7) Place gives me time and space for my 

reflection 

     

8) Place provides me about searching my inner 

self 

     

9) I understand myself better when I visit this 

place  

     

10) Place provides me with thinking about what 

life means 

     

Physical health & appearance 

11) Place provides me about self-active  
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 Degree of opinion 
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12) Place suitable to provide program about 

improving my personal appearances 

     

13) Place enhances health and wellbeing to me       

Indulgence 

14) I spoil myself by doing more mindfulness 

meditation when I visit this place 

     

15) I am pampered by participating in meditation 

class when I visit this place 

     

16) When I visit this place, I focus on myself 

about mindfulness than other things. 

     

17) I am obligated to no one when I visit this 

place 

     

Self-Esteem 

18) I gain more confidence about myself when I 

visit this place 

     

19) I feel that this place will help me to recover 

from un-pleasure things which sometimes 

happen in life  

     

Novelty 

20) I fulfill my curiosity in meditation activity 

when I visit this place 

     

21) I discover new experience that different from 

my normal lifestyle when I visit this place 

     

22) I learn about how people live in different 

cultures when I visit this place 

     

23) I participate in all new activities when I visit 

this place  
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24) I learn new things about meditation activity 

and following new rules when I visit this place  

     

 

Sector 2  Destination Attribute for your Visit 

  

Explanation: Please fill  in the   by following your opinion  

 Degree of opinion 
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Natural setting 

25) The ambient of natural landscape make me 

feel a sense of freedom 

     

26) Charmingly or artistically furnished makes 

me feel peaceful 

     

27) I am fulfil my spiritual happiness though 

natural environment (heating, Wind, Fluid, 

Solid)     

     

Local cultural 

28) The place provides me with the interact and 

exchange with local community 

     

29) When I visit this place, I have experience 

with local food  

     

30) I obtain experience with different cultures 

from local community 
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Nature base activity 

31) The place provides activity about cleaning 

the surrounding area that makes me feel part of 

the nature 

     

32) This place has enough green environment 

that treat me  my body well  

     

Peace atmosphere 

33) The place makes me feel peaceful with 

myself 

     

34) The place makes me contemplate what is 

important to me 

     

35) The place has more silence that give 

experience calmness 

     

Authenticity experience 

36) The place provides me with authentic 

experience about how to meditate  

     

37) The place gives me with the deepen 

meditation  

     

Far from home 

38) The distance of this place have fulfill my 

design to get away from my own home 

     

39) The place makes me solitude in a foreign 

land 

     

40)  This place makes me feel far from my own 

home as I needed  
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History significant 

41) The historical site of this place is most 

important for my visit   

     

42) I visit this place because I have someone 

who I feel faithful  

     

43) The place is most well known about 

meditation center 

     

 

Sector 3  Tourist Satisfaction 

 

Explanation: Please fill  in the   by following your opinion  

 Degree of opinion 
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44) Travelling to the meditation centers brings 

me pleasure. 

     

45) Meditation center makes me feel satisfied.      

46) Combining meditation center with tourist 

attractions is enjoyable. 

     

47) Overall I am satisfy with this place because it 

is international meditation center  
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Sector 4  Intention to Revisit 

 

Explanation: Please fill  in the   by following your opinion  

 

 Degree of opinion 
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48) I intend to participate at the meditation 

center in the future. 

     

49) In the future, I will plan to extend the length 

of stay more than this time. 

     

50) I will certainly recommend to others to 

participate in spiritual retreat though meditation 

     

 

Sector 5  Socio Demographic  

 

Explanation: Please fill  in the   by following your opinion  

 

51) Genders: 

  1) Male    2) Female 

52) Ages: 

 ………………………………. years  

53) Status: 

  1) Single    2) Married    3) Divorced 

  4) Widowed    5) Others (specify)........................................                                     

54) Educations: 

  1) Secondary school or below   2) High school   

  3) Bachelor’s degree     4) Master degree   

  5) Doctoral degree 
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55) Occupations: 

  1) Government officer /State Enterprise Employee   

  2) Employee   

 3) Self-Employed      

 4) Trader 

 5) Student    

 6) Retired Government  Official 

 7) Others (specify).....................................................         

56) Income (average per year): 

 1) $ 8,000 and less than per year      

 2) More than $ 8,000 - $ 12,000 per year   

 3) More than $ 12,000 - $ 15,000 per year     

 4) More than $ 15,000 – $ 20,000 per year 

 5) More than $ 20,000 - $ 30,000 per year    

 6) More than $ 30,000 per year 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเกบ็รวบรวมข้อมูลในการท าวทิยานิพนธ์โดยการใช้แบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวช่ืนนภา นิลสนธิ 
 
ประวตัิการศึกษา   บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการจดัการการ 

ท่องเท่ียว วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยันเรศวร 
    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน นกัวจิยั ศูนยว์จิยัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
รางวลั/ทุนการศึกษา  พ.ศ. 2554 - 2555 
    นิสิตผลการเรียนดีเด่น วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยันเรศวร 
     

พ.ศ. 2557 
    นกัศึกษาทุนปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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