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บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๒. เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ๓. เพื่อน าเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยคร้ังนี้ด าเนินตามระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๘ เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเท่ียว และผู้สนใจด้านการรักษาสุขภาพท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๕๕๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณาท่ีใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๙ 
รูปหรือคน โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างซ่ึงมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ เพื่อน ามา
สังเคราะห์เป็นตัวแบบจ าลองและประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ 
และการใช้ประโยชน์ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ รูปหรือคน  
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ด้านนโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐ, ด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ, ด้านสุขภาวะองค์, ด้านไตรสิกขา และด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืน ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน( = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๘๖ ) 
 ๒. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  ทุกตัวแปรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์พิจารณาได้จากค่าสถิติ ไค-สแควร์ เท่ากับ ๔.๔๙,  DF เท่ากับ ๒, P เท่ากับ .๑๐๖๑๒, GFI 
เท่ากับ .๙๙๙, AGFI เท่ากับ .๙๑๘, RMR เท่ากับ .๐๐๖๑๓, RMSEA เท่ากับ .๐๔๘ ค่าตัวแปร
ท้ังหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ ๙๘  
 ๓. โมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วย ๑) “ศีล” หลักฝึกอบรม
ความประพฤติทางกายและวาจา: พูดถูกต้อง ท าถูกต้อง ปฏิบัติศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่
โกหก, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่ดื่มของมึนเมา ๒) “สมาธิ” ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม  มีสติ , จิต
เป็นหนึ่ง, พัฒนาอารมณ์, จิตใจผ่องใส มีสมาธิ ๓) “ปัญญา” ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน ให้
เข้าใจ และรู้ตามความจริง ช่วยส่งเสริม ๑) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี ๒) ความร่วมมือในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ๓) ตระหนักรู้ในส่ิงแวดล้อม หลักไตรสิกขา ซ่ึงเป็น หัวใจของพระพุทธศาสนา จะ
ท าให้เกิดความสมดุลของชีวิต เป็นมนุษย์สุขสมบูรณ์ น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพอย่างยืน 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study factors affecting wellness 

tourism for sustainable development in Khaoyai National Park, Nakhonratchasima 
Province. 2. To study the causal relationship model that affected sustainable 
wellness tourism in Khaoyai National Park, Nakhonratchasima Province. 3. To propose 
a model of sustainable wellness tourism policy enhancement in Khaoyai National 
Park Nakhonratchasima Province. Methodology was the mixed methods: The 
quantitative research, data were collected with questionnaires that had validity value 
equal to 0.978 from 550 samples who were tourists who came touring in Khaoyai 
National Park and analyzed with social research program. The descriptive statistics 
used were frequency, percentage, mean and standard deviation and hypothesis test 
with structural model analysis (SEM) and confirmatory factor analysis, (CFA). The 
qualitative research, data were collected from 19 key informants with structured in-
depth-interview. Data were analyzed by descriptive interpretation. Data were also 
collected from 9 participants. 
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Findings were as follows: 
1. Factors affecting sustainable wellness tourism in Khaoyai National Park 

Nakhonratchasima Province consisted of: state tourism policy, factors of wellness tourism, 
holistic well-being, Threefold training and sustainable wellness tourism development. Each 

of these aspects, by overall, were at high level. ( x̅ = 3.75 S.D. = 0.86). 
2. Causal relationship  model that affected the  sustainable wellness 

tourism  in Khaoyai National Park Nakhonratchasima Province was that all variables 
were consistent with empirical data from Qui-square value equal to 4.49, DF value 
equal to 2, P value equal to 0.10612, GFI equal  to 0.999 AGFI equal to 0.918, RMR 
equal to 0.00613 and RMSEA equal to 0.048. The values of all variables in the model 
can explain the deviation of factors that affected the sustainable wellness tourism in 
Khaoyai National Park, Nakhonratchasima Province by 98 percent.  

3. A model for sustainable wellness tourism policy enhancement in Khaoyai 
National Park Nakhonratchasima Province was found that the Threefold training consisted 
of: 1) “Sila”; the principle for training body and speech behavioral quotient; right speech, 
right action, right livelihood and five precepts observation by no killing, no stealing, no 
lying, no sexual misconduct, no intoxicants. 2) “Samadhi”; mind training for virtual 
morality, mindfulness, mind concentration, emotional quotient development, pure mind 
and spirit and concentration. 3) “Panna”; wisdom develops to have mindful awareness 
understanding, knowing the truth that promotes: (1) happiness and well-being, sustainable 
(2) sustainable development and (3) environment awareness. Threefold training, the heart 
of Buddhism induces the life balance, perfect human beings the lead to the target of 
sustainable wellness tourism. 
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ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ ให้
ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงผู้วิจัยขอระบุนามไว้เพื่อแสดงความขอบคุณ
ไว้ ดังนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, คณะกรรมการการสอบดุษฎีพิจารณ์ ๕ 
ท่าน, คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ๕ ท่าน, ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย ๕ ท่าน, 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๙ ท่าน, ผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๙ ท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และ
เมตตาให้ค าปรึกษาข้อชี้แนะ ข้อแนะน า และข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าดุษฎีนิพนธ์ทุก
ข้ันตอน ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าดุษฎีนิพนธ์นี้ตลอดมา จนกระท่ังดุษฎีนิพนธ์นี้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนั้นการวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วง ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคส่วนราชการ, 
ภาคเอกชน, ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และชุมชนท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมาท่ีผู้วิจัยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณ ท่านนายอ าเภอปากช่อง, ท่านนายกเทศมนตรี
เทศบาลอ าเภอปากช่อง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัยคร้ังนี้, ขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าท่ีคณะสังคมศาสตร์ ทุกท่านท่ีเก่ียวข้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ล าพอง กลม
กูล, นพ.นพพร ชื่นกล่ิน, นพ. มนตรี ลักษณ์สุวงศ์, คุณแม่นิภา อาภาวศิน, นายชัยวัฒน์ วัฒนรวีวงศ์ และ
นายกษิตพัฒน์ วัฒนรวีวงศ์ บุตรชาย ท่ีคอยส่งเสริม สนับสนุน แนะน า และให้ก าลังใจ ตลอดระยะเวลา
การท าดุษฎีนิพนธ์นี้ 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเปิดโอกาส
สังคมแห่งการเรียนรู้ และประสบการณ์บนพื้นฐานของกัลยาณมิตร มิตรภาพของเพื่อนนิสิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นท่ี ๖ และสาขาวิชารัฐศาสตร์รุ่นท่ี ๒ ทุกรูปหรือคน ท่ีมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน 
ร่วมภาระกิจส่งเสริมในการเรียนรู้พัฒนาต่อยอด ให้เกิดแรงบันดาลใจ ผลักดัน เก้ือหนุนด้วยดีตลอด
มา คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดถึง บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกรูปหรือคน มา ณ โอกาสนี้ 

 
ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  



ฉ 

สารบัญ 

 เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญแผนภาพ ฑ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ด 

บทที่ ๑ บทน า  ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๗ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๗ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๗ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๑๐ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๓ 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๔ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวและนโยบายการท่องเท่ียว ๑๔ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๕๘ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม ๗๓ 
 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ๘๓ 
 ๒.๕ หลักไตรสิกขา ๑๐๘ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย ๑๒๔ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๑๓๕ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๖ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๔๙ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                         ๑๕๐ 
 ๓.๒ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๕๒ 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 

 เรื่อง  หน้า 
 ๓.๓ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๖๗ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๗๔ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ๑๗๕ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ๑๘๘ 
 ๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๖๒ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ ๒๗๖ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๘๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๘๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๙๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๙๘ 
บรรณานุกรม ๓๐๓ 
ภาคผนวก  ๓๑๗ 

ภาคผนวก  ก. เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๓๑๘ 
ภาคผนวก  ข. หนังสือขอความอนุ เคราะห์ ผู้ เชี่ย วชาญในการตรวจสอบ         

เคร่ืองมือวิจัย  
 

๓๓๓ 
ภาคผนวก  ค. ผลการวิเคราะห์ค่า (Index of Item Objective Congruence : 

IOC)  
 

๓๓๖ 
ภาคผนวก  ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Try Out)  
 

๓๔๐ 
ภาคผนวก  จ. ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)                                                             ๓๔๒ 
ภาคผนวก  ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ                                                               ๓๔๖ 
ภาคผนวก  ช. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(In-dept Interview)  
 

๓๔๘ 
ภาคผนวก  ซ. ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (In-dept 

Interview) 
 

๓๕๔ 
ภาคผนวก  ฌ. หนั ง สือขอความอนุ เค ราะ ห์ ในการเข้ า ร่วมสนทนาก ลุ่ม  

(Focus Group discussion) 
 

๓๖๐ 



ซ 

 
  

 สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง  หน้า 
ภาคผนวก  ญ. ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ   (Focus Group 

discussion) 
 

๓๖๔ 

ประวัติผู้วิจัย  ๓๖๘ 



ฌ 

 สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 

๒.๑ แสดงความหมายและความส าคัญของการท่องเท่ียว และรูปแบบการ
ท่องเท่ียว 

 
๒๕ 

๒.๒ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ๔๐ 
๒.๓ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ๔๐ 
๒.๔ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ๔๑ 
๒.๕ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ๔๑ 
๒.๖ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ๔๒ 
๒.๗ แสดงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ๔๒ 
๒.๘ แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 

๔๓ 
๒.๙ แสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ๔๕ 

๒.๑๐ แสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

 
๔๖ 

๒.๑๑ แสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนย่อยการท่องเท่ียวส าราญทางน้ า ๔๗ 
๒.๑๒ แสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนย่อยการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ๔๗ 
๒.๑๓ แสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว ๔๘ 
๒.๑๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวและนโยบายการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 
 

๕๕ 
๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๗๐ 
๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม ๘๓ 
๒.๑๗ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี ๘๙ 
๒.๑๘ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ๑๐๗ 
๒.๑๙ แสดงเปรียบเทียบการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบนฐานคิดของหลัก

สุขภาพองค์รวม 
 

๑๑๓ 
๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา ๑๑๙ 
๒.๒๑ แสดงข้อมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย ๑๓๒ 
๒.๒๒ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๑๔๒ 
๓.๑ แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจ าแนกตามตัวแปรแฝง ๑๕๖ 



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่  หน้า 
๔.๑ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ๑๗๕ 
๔.๒ แสดงค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ี

แสดงอิทธิพลของตัวแบบ 
 

๑๗๗ 
๔.๓ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ

ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่ งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านนโยบายการท่องเท่ียวภาครัฐ 

 
 

๑๘๐ 
๔.๔ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ

ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่ งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 
 

๑๘๑ 
๔.๕ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ

ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่ งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา สุขภาวะองค์รวม 

 
 

๑๘๔ 
๔.๖ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา การฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 

 
 

๑๘๕ 
๔.๗ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 
 

๑๘๖ 
๔.๘ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ระหว่างตัวแปรในนโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐ 
 

๑๘๘ 
๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ

นโยบายการ ท่องเท่ียวของภาครัฐ 
 

๑๘๙ 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 

๑๙๐ 
๔.๑๑ แสดงผลการวิ เค ราะ ห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลการวั ด

องค์ประกอบปัจจัยการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 

๑๙๑ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ระหว่างตัวแปรใน องค์ประกอบสุขภาวะองค์รวม 
 

๑๙๓ 



ฎ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด

องค์ประกอบสุขภาวะองค์รวม 
 

๑๙๔ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบไตรสิกขา 
 

๑๙๕ 
๔.๑๕ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด

องค์ประกอบไตรสิกขา 
 

๑๙๖ 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๙๗ 
๔.๑๗ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการ

ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๙๕ 
๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียว
เชงิสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
 

๒๐๓ 
๔.๑๙ แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแบบการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๒๐๔ 
๔.๒๐ แสดงสรุปประเด็นส าคัญด้านนโยบายการท่องเท่ียวภาครัฐ ๒๒๖ 
๔.๒๑ แสดงสรุปประเด็นส าคัญปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๓๘ 
๔.๒๒ แสดงสรุปประเด็นส าคัญด้านสุขภาวะองค์รวม ๒๔๖ 
๔.๒๓ แสดงสรุปประเด็นส าคัญปัจจัยด้านไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปัญญา) ๒๕๔ 
๔.๒๔ แสดงสรุปประเด็นส าคัญการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒๖๑ 
๔.๒๕ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการส่งเสริมนโยบายการ

ท่องเท่ียวภาครัฐ   
 

๒๖๒ 
๔.๒๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการส่งเสริมการลงทุน ๒๖๓ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่  หน้า 
๔.๒๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน

บริการท่องเท่ียว 
 

๒๖๔ 
๔.๒๘ แสดงผลการประเมินความ เหมาะสมด้านส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ 
 

๒๖๕ 
๔.๒๙ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 

๒๖๖ 
๔.๓๐ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 

๒๖๖ 
๔.๓๑ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว 
 

๒๖๗ 
๔.๓๒ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

๒๖๘ 
๔.๓๓ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ด้านพื้นท่ีในการท่องเท่ียว 
 

๒๖๙ 
๔.๓๔ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพด้านไตรสิกขา ด้านศีล 
 

๒๗๐ 
๔.๓๕ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพด้านไตรสิกขา ด้านสมาธิ 
 

๒๗๑ 
๔.๓๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม ไตรสิกขา ด้านปัญญา ๒๗๒ 
๔.๓๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม  ด้านสุขภาวะ 

ทางกาย 
 

๒๗๒ 
๔.๓๘ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะ 

ทางจิต 
 

๒๗๓ 
๔.๓๙ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะ 

ทางสังคม 
 

๒๗๓ 
๔.๔๐ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะ 

ทางปัญญา 
 

๒๗๔ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่  หน้า 
๔.๔๑ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อย่างยั่งยืนด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
 

๒๗๔ 
๔.๔๒ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อย่างยั่งยืน ด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

๒๗๕ 
๔.๔๓ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อย่างยั่งยืน ด้านจิตส านึกในการดูแลส่ิงแวดล้อม 
 

๒๗๕ 



ฑ 

 สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ๑๘ 
๒.๒ แสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๒ 
๒.๓ แสดงมูลค่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโลก (Global Tourism Industry) ๒๔ 
๒.๔ แสดงภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี กับยุทธศาสตร์ด้านการ

ท่องเท่ียว 
 

๓๑ 
๒.๕ แสดงเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

๓๙ 
๒.๖ แสดงคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติท างานเช่ือมโยงกับ

คณะกรรมการการท่องเท่ียวในทุกระดับชั้น 
 

๕๓ 
๒.๗ แสดงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ๖๔ 
๒.๘ แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๖๖ 
๒.๙ แสดงภาพการพัฒนาความหลากหลายคุณภาพและสร้างเอกลักษณ์

การท่องเท่ียวไทย 
 

๗๖ 
๒.๑๐ แสดงสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ๗๘ 
๒.๑๑ แสดงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals - 

SDGs) 
 

๙๒ 
๒.๑๒ แสดงองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนักรู้ ๑๐๔ 
๒.๑๓ แสดงหลักธรรมตามหลักไตรสิกขา ๑๑๘ 
๒.๑๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ๑๔๘ 
๓.๑ แสดงการวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

คู่ขนานและเท่าเทียมกัน (Equal and Parallel Qualitative and 
Quantitative Methods) แล้วยืนยันด้วยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 

๑๕๐ 
๓.๒ แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๕๑ 
๓.๓ แสดงจ านวนเส้นพารามิเตอร์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ

พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๕๓ 
๓.๔ แสดงโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 

SEM) 
 

๑๖๓ 
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 สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  

แผนภาพที่  หน้า 
๓.๕ แสดงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๖๘ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดนโยบายการ

ท่องเท่ียวของภาครัฐ  
 

๑๘๙ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 

๑๙๒ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดสุขภาวะองค์

รวม  
 

๑๙๔ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดไตรสิกขา  ๑๙๖ 
๔.๕ แสดงผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน (SUSWEL) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๙๘ 
๔.๖ แสดงโมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒๐๐ 
๔.๗ แสดงโมเดลจ าลองของพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒๐๙ 
๔.๘ แสดงด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเ ท่ียวเชิ งสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

๒๓๑ 
๔.๙ แสดงด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ๒๓๓ 

๔.๑๐ แสดงด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๓๔ 
๔.๑๑ แสดงด้านการส่งเสริมการลงทุน ๒๓๖ 
๔.๑๒ แสดงด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเท่ียว ๒๓๙ 
๔.๑๓ แสดงด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ๒๒๑ 
๔.๑๔ แสดงการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ๒๒๗ 
๔.๑๕ แสดงกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๒๘ 
๔.๑๖ แสดงส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว ๒๓๐ 
๔.๑๗ แสดงพื้นท่ีในการท่องเท่ียว ๒๓๓ 
๔.๑๘ แสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ๒๓๕ 
๔.๑๙ แสดงการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ๒๓๗ 
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 สารบัญแผนภาพ (ต่อ)  

แผนภาพที่  หน้า 
๔.๒๐ แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๓๘ 
๔.๒๑ แสดงสุขภาวะทางด้านร่างกาย ๒๓๙ 
๔.๒๒ แสดงสุขภาวะทางด้านสังคม ๒๔๐ 
๔.๒๓ แสดงสุขภาวะทางด้านจิตใจ ๒๔๒ 
๔.๒๔ แสดงสุขภาวะทางด้านปัญญา ๒๔๓ 
๔.๒๕ แสดงสุขภาวะองค์รวม ๒๔๕ 
๔.๒๖ แสดงการฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)   ๒๔๗ 
๔.๒๗ แสดงการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) ๒๔๙ 
๔.๒๘ แสดงการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา)  ๒๕๐ 
๔.๒๙ แสดงกระบวนการพัฒนาคนด้วยการฝึกอบรมด้านความประพฤติ

ปฏิบัติดี (ศีล, สมาธิ, ปัญญา) 
 

๒๕๓ 
๔.๓๐ แสดงการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี ๒๕๔ 
๔.๓๑ แสดงการสร้างความร่วมมือของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๕๖ 
๔.๓๒ แสดงการสร้างจิตส านึกในการดูแลส่ิงแวดล้อม ๒๕๗ 
๔.๓๓ แสดงการสร้างคุณค่าร่วมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๕๙ 
๔.๓๔ แสดงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ๒๖๑ 
๔.๓๕ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๗๗ 
๔.๓๖ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๘๐ 



ด 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี/พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนคัมภีร์ อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 

การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/หน้า/ข้อ หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม(ถ้ามี) /หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา ตามล าดับดังนี้ 
๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 พระสุตตันตปิฎก/พระอภิธรรมปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์  (ภาษาไทย) 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
๑.๑.๑ ความเป็นมา 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก UNWTO คาดว่าการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว

เฉลี่ยในช่วง ๑๐ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ในอัตราร้อยละ ๓.๘ การท่องเที่ยวโลกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และชาวสหรัฐอเมริกา นิยมประเทศไทยเป็น
ประเทศจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว จึงทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาตลาดและ
ขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกมุ่งสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงต้องมีความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๑ 

จากการที ่ภาครัฐของไทย กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ในระดับเอเชีย (Medical Hub of Asia) และเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในภูมิภาคเอเชีย (Competitive Advantage) มีความพร้อมในด้านธุรกิจรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริม
สุขภาพ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ถือเป็นธุรกิจหลักที่
สำคัญ โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศมากกว่า ๑๐๐ 
แห่ง การพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) และมุ่งสู่
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) กำลังเดินหน้าอย่างได้ผล ตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า ๑.๖ ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละเกือบ ๑๐ เปอร์เซนต์ช่วยสร้าง
รายได้นำเงินเข้าประเทศ  ในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งใจเข้ามารับบริการทางการแพทย์ถึง ๑.๔๒ ล้านราย สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวประมาณรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  มูลค่าถึง ๙๖,๙๓๐ ล้านบาท ทำให้เกิด

 

 ๑ ศราวุธ ผิวแดง, “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน”, ในเอกสารประกอบการสอน บทที่ ๒ 
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, (อุดรธาน ี: โรงพิมพ์ิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๘),
หน้า ๑๓. 



๒ 

ธุรกิจต่อเนื่อง เช่นธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจด้านบริการอื่น ๆ ฯลฯ 
รวมทัง้เกิดการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ และเกิดการจ้างงานในสาขาอาชีพต่างๆ๒ 

การท่องเที่ยวประเทศไทยเล็งเห็นธุรกิจที่เชื่อมต่อ และกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเป็นที่รู้จักของคนไทย ประกอบกับการตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชากรโลก กระแส
นิยมเรื ่องสุขภาพส่งผลให้นักท่องเที ่ยวทั ่วโลกเสาะแสวงหาความพึงพอใจเพื ่อการมีสุขภาพดี 
(Healthy) ปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) มี
ความต้องการที่จะมีสุขภาพดี จึงลงทุนเดินทางเพื ่อแสวงหาการมีสุขภาวะที่ดี มีการเคลื่อนไหว
นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ไปยังกลุ่มประเทศท่ีกำลังพัฒนา แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในระดับโลกจะประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสปาในโรงแรม การใช้ซาวน่าและ
การนวด การผ่าตัดเสริมความงาม กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง กีฬา การวิ่ง - เดินการกุศล การเข้า
ฟิตเนต การต่อยมวย การเล่นโยคะ รวมถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ ผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในระดับท้องถิ่นจะใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น 
การรักษาสุขภาพโดยใช้ส่วนผสมในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดการรักษาสุขภาพในแถบเอเชีย จะ เน้นเรื่อง
ความสมดุลของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ คนทั่วโลกพยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาลที่ดีกว่า 
ถูกกว่า และเร็วกว่านอกประเทศ ผนวกกับการเติบโตของการท่องเที่ยว จึงทำให้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทยมีความโดด
เด่นระดับโลก ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ยังไม่โดดเด่นมากนัก แต่
สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 
และ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) มีรูปแบบการตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ในบางกรณีอาจเชื่อมโยงถึงทั้งสองอย่าง  การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(Medical Tourism) เน้นเรื ่องการรักษาโรคที ่ม ีความซับซ้อน และ การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) เน้นในส่วนที่ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ ที่รวมเอาแพทย์แผนโบราณ สปา และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าไว้ด้วย๓ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก (Global Wellness Tourism) เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ 
(Wellness Economy) มีขนาดประมาณ ๓.๔ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี ๒๐๑๓ ประเทศที่มี
อัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างรวดเร็วในอันดับต้นๆ ได้แก่ ประเทศจีน 

 
๒ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : http//www.theworks.co.th/blog/

๒๐๑๘/๑๐/๒๔/health-tourism [๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓]. 
๓ วารสารวิชาการสถาบันพลศึกษา, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑). 

http://www.theworks.co.th/blog/๒๐๑๘/๑๐/๒๔/health-tourism/
http://www.theworks.co.th/blog/๒๐๑๘/๑๐/๒๔/health-tourism/


๓ 

สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม อินโดนิเซีย ไทย ตุรกี และโมรอคโค ส่วนอินเดียจัดอยู่ในอันดับแรก
สำหรับการเติบโตด้านการเดินทางเพื่อดูแลสุขภาพ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน ศาสตร์การดูแลสุขภาพ
แบบดั้งเดิมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพส่งผลทำให้การบริการเชิงสุขภาพของไทยมีความ
โดดเด่น และหลากหลายจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก แนวการดูสุขภาพแบบองค์รวม การนำนวดแผน
ไทย สปา โยคะ ฤาษีดัดตน การทำสมาธิ การฟ้ืนฟูจิตใจ และร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ตลอดจนกิจกรรมล้างพิษ การดูแลเรื่องอาหารการกิน สิ่ งเหล่านี้ทำให้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยมีบริบทเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับตั้งแต่ High-
end จนถึงทุกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพเป็นหลัก โดยทั่วไป
จะผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอื่นเข้าไว้ด้วย  ด้วยจุดเด่นของประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา 
คนไทยมีวัฒนธรรมการให้ความเคารพ  มีความเกรงใจ มีกิริยาที่อ่อนน้อมเป็นมิตร อีกท้ังค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวมีราคาถูก จึงทำให้ชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกปี๔ 

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโดดเด่นสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ การท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอด
ทั้งปี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  บริเวณพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีป่าไม้สมบรูณ์ มีอากาศที่ดี บริสุทธิ์เป็นอันดับ  ๗ ของโลก 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี อีกทั้งความสมบูรณ์ของดินในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความอุดมสมบรูณ์
ทำให้เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตร ผัก และผลไม้ ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และป้อน
ผลผลิตไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดในพื้นที่อีสาน ไม่เพียงแต่เป็นการเกษตรที่เน้นเรื่องของเกษตร
อินทรีย์และปลอดสารพิษแล้ว ในพื้นที่บริเวณแห่งนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยบรรยากาศของทิว
เขาที่ล้อมรอบ การเดินทางที่สะดวกสบาย ตลอดจนมีการพัฒนาต่อยอดในสินค้าเชิงสุขภาพ ทำให้
พ้ืนที่บริเวณนี้ได้ความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว๕   

เส้นทางการท่องเที่ยวการเกษตรผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ ซึ่งมีเสน่ห์
ต่างจากที่อื่นแล้ว ยังมีการผสมผสานเรื่องของการเรียนรู้ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักเที่ยวที่มา

 
๔ Global Wellness Institute, Global Spa & Wellness Economy Monitor, New York: 

Global Wellness Institute, 2014, pp.13-45. 
๕  Travel MThai, ๑๖ ที ่เที ่ยวหน้าหนาว เขาใหญ่ ไปแล้วฟินเวอร์, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

https://travel.mthai.com, [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



๔ 

เยือนได้รับความสุขแล้วยังความรู้กลับไปอีกด้วย ความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการเกษตร เช่น สวนผักปากช่อง เดลี่โฮม ไร่องุ่นต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เช่น เขาใหญ่พาราโนมาฟาร์ม อาหารอร่อยเช่น ร้านช็อคโกแลตแฟคเตอรี่ ร้านยุ้งข้าว ยังมีส่วนผสม
ของความสุขที่ครอบครัวจะได้รับเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนซ่อนศิลป์ ฟาร์มโชคชัย และแหล่ง
ท่องเที ่ยวอ่ืน ๆ อีกมากมายและที่สำคัญที่สุดคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเส้นทางนี้ได้เป็นอัน
มาก จากความหลายหลายของสินค้าการท่องเที่ยว  เป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์
ของการท่องเที่ยวในเชิงพุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเสริมภารกิจระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับสภาองค์กรชุมชนตำบลรอบ ๆ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมการจัดทำแผนความร่วมมือ ทั้งในระดับตำบล 
จังหวัด และเครือข่าย แผนงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดเล้อม ในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ 
เพื่อคุ้มครองปกป้องทรัพยากร เกิดในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ที่ไปศึกษาดูงาน
ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้นำรูปแบบในการดำเนินการอุทยานแห่งชาติกลับมาใช้ที่ประเทศไทยใน
พ้ืนที่ ๑๓ แห่ง๖ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ โดยกำหนดให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการสร้างและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนาระบบสนันสนุนการตลาดการ
ท่องเที่ยว สร้างกระแสการรับรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถูกกำหนดเป็นนโยบายหลักในแผนการพัฒนาประเทศ ภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนที่เอื ้ออำนวย โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที ่๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะเก้ือหนุน
การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทย จากความเป็นมา
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น พบว่า การเดินทางจากบ้านไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อจะดำรงรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของบุคคลนั้น ๆ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพักผ่อน อีกทั้งโลกกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้ตัวเองมี
อายุที่ยืนยาว ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในเมืองไทย ซึ่งในอนาคตการท่องเที่ยวเชิง

 
๖ การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://www.facebook.com, [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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๕ 

สุขภาพจะทำรายได้ให้มากขึ้น และต้องการทำให้นักท่องเที่ยวพำนักอยู่เมืองไทยให้นานขึ้น ดังนั้นจึง
เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในบริเวณพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็น
มรดกโลก จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาศักยภาพ และจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๗  

๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
การเปลี ่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร ็วในปัจจุบั น ตลอดจน

ภาวะการณ์ของสังคม มลภาวะเป็นพิษทั้งทางอากาศ ทางน้ำ สภาวการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เกิดข้ึนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้มนุษยต์้องปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิต 
ปรับกระบวนทัศน์ทั้งในภายในและภายนอกเพื่อความอยู่รอดพ้นจากการเจ็บป่วย การที่มนุษย์จะ
ประสบความสำเร็จรอดพ้นจากความเจ็บป่วย มีความสุขทั้งทางร่างกายและความสุขทางด้านจิตใจนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน กระบวนการหล่อหลอมทางความคิด พฤติกรรม การเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้สังคมหันมาดูแลใส่ใจด้าน
สุขภาพมากขึ้น การพักผ่อนหย่อนใจไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม ผสมผสานการ
ดูแลรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงถือได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ร ูปแบบหนึ ่งท ี ่ม ีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต ่อประเทศทั ้งส ่วนบุค คลและส่วนรวม 
ทรพัยากรธรรมชาติเปรียบดั่งขุมทรัพย์ที่มีค่า ที่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศควรจะต้องธำรงดูแล
รักษาไว้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
การจัดการรักษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพที่จะต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ มิติมา
เป็นมาเป็นแรงเสริม๘ 

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นแหล่งท่องเที ่ยวตาม
ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายด้วยปัจจัยหลายอย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีจุดเด่นหลายประการ คือมี
สภาพภูมิอากาศที่ดี ติดอันดับ ๗ ของโลกได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว มีการ
คมนาคมความสะดวกและปลอดภัย สามารถเดินทางไปถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้หลาย
รูปแบบ ระยะทางไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ อีกท้ังมีพ้ืนดินที่มีแรธ่าตุอุดมสมบูรณ์ปลูกผัก ผลไม้ 
ได้ผลโตและรสชาดคุณภาพดี ในเขตพื้นที่นี้นิยมทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ในพื้นที่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การสาธารณูปโภคครบจึงเป็นที่

 
๗ “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เรื่องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”, ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๔, (กุมภาพันธ ์๒๕๖๐) : ๔๙. 
๘ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑, วิสัยทัศน์, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com, [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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๖ 

นิยมมาปลูกบ้านหลังที่ ๒ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคง, มั่งคั่ง, และยั่งยืน 
นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ เน้นการสนับสนุนใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ๒) ด้านการส่งเสริมการลงทุน ๓) ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยว  ๔) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์๙ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตได้หลายระดับสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ได้ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้น สิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของ 
ระบบธรรมชาติ มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ จะต้องเก้ือกูล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย การวางเงื่อนไข
หรือกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันรู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การประพฤติ
อันดีงามเสมอภาคกัน มีความเห็นถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะแบบองค์รวม และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน หลักธรรมที่กล่าวมานี้ คือ หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาการ
ดำเนินชีวิต ครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทางสังคม มีความประพฤติดีงามนความสัมพันธ์
กับเพ่ือนมนุษย์ มีระเบียบวินัยเคารพกฏกติกา อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติทาง
กายและวาจาที่ดีในการดำเนินชีวิต เรียกว่าไตรสิกขา ได้แก่ ๑) ศีล : การฝึกอบรมความประพฤติทาง
กายและวาจา มาเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต เพื่อให้เกิดแนวทางป้องกัน เป้าหมายคือเป็นคนดี มี
ความคิดดี มีระเบียบวินัย รักษากฎระเบียบ มีอาชีพสุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการ
อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยการกระทำดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนทำร้ายกัน ให้ความเคารพในความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ความประพฤติรักษาระเบียบวินัยข้อบังคับที่
กำหนดไว้ ยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกัน ๒) สมาธิ : โดยการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาให้จิตมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ความมีสติ มีความดี มีความงาม มีความสงบ ๓) 
ปัญญา: การฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน เป็นผู้ทรงความรู้, ความเข้าใจ, หยั่งความจริง, จิตเป็น
อิสระ, แก้ปัญหาเป็น๑๐ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “พุทธบูรณาการการ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา” การศึกษาครั ้งนี ้จะมีการประยุกต์หลักไตรสิกขาซึ ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ ่งใน

 
๙ จ ั งหว ั ดนครราชส ีมา ,  ว ิส ั ยท ัศน์  จ ั งหว ัดนครราชส ีมา ,  [ออนไลน์ ],  แหล ่ งท ี ่ ม า  : 

https://www2.nakhonratchasima.go.th/content/vision, [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั ้งที่ ๓๕, (๒๕๔๘), 

หน้า  ๑๔๒. 



๗ 

พระพุทธศาสนา ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ได้องค์ความรู้ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์เพือ่ให้เกิดหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป 

 

๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๒.๒ โมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ โมเดลพุทธบูรณาการการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง

ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓.๓ เพ่ือนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืน
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ (Tourism Public Policy) 
แนวคิดเกี ่ยวกับแนวคิดเก ี ่ยวกับการจ ัดการการท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ (Wellness Tourism 
Management) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม (Holistic Wellbeing) แนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธ
ธรรม คือ ไตรสิกขา (Buddhism Integration) แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
(Development Sustainable Wellness Tourism) ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 
และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง



๘ 

ยั่งยืน ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน พบว่าตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ประกอบด้วยตัว
แปรภายนอกแฝงและตัวแปรภายในแฝง ดังนี้ 

๑) ต ัวแปรภายนอกแฝงและตัวแปรสังเกตได ้ภายนอก (Exogenous latent and 
Observed Variables) คือ ตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรผล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย ๒ ตัวแปรได้แก่ 

๑.๑) นโยบายการท่องเที ่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตุได้ (Quantitative Variable) ๔ ตัวแปร คือ  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริม
การลงทุน การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

๑.๒) ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ  (Factors of Wellness Tourism) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ (Quantitative Variable) ๕ ตัวแปร คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรม สิ่งดึงดูดใจ พ้ืนที่หรือที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก 

๒) ตัวแปรภายในแฝง (Endogenous latent Variables) ได้แก่ 
๒.๑) ตัวแปรสุขภาวะองค์รวม (Holistic well-being) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ 

(Quantitative Variable) ๔ ตัวแปร คือ สุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางด้านสังคม สุขภาวะ
ทางด้านจิตใจ สุขภาวะทางด้านปัญญา 

๒.๒) ตัวแปรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ 
(Quantitative Variable) ๓ ตัวแปร คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที ่ดี ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

๓) ตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ ไตรสิกขา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ (Quantitative 
Variable) ๓ ตัวแปร คือ ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม 
(สมาธิ) ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) 

๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด้วย พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑) ประชากร (Population) ได้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ที่เดินทางมา

ท่องเที ่ยวในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน 
๑,๕๕๑,๔๔๙ คน๑๑ 

 

 ๑๑ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.khaoyainationalpark.com/ [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 



๙ 

๒) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำค ัญ (Key Informants) โดยผ ู ้ว ิจ ัยส ัมภาษณ์เช ิงล ึก  (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๙ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน (เจ้าของ นักธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว) จำนวน ๕ คน 
กลุ่มผู้บริหาร (ข้าราชการประจำ)    จำนวน ๓ คน 
กลุ่มแพทย์และผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข   จำนวน ๓ คน 
กลุ่มผู้บริหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    จำนวน ๒ คน  
กลุ่มนักวิชาการในรัฐประศาสนศาสตร์    จำนวน ๒ คน 
กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา    จำนวน ๔ รูป 
๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Discussion Group) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๙ รูปหรือ

คน ประกอบด้วย 
กลุ่มนักวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จำนวน ๕ คน 
กลุม่นักวิชาการสาขาวิชารัฐศาสตร์    จำนวน ๒ คน 
กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น     จำนวน ๒ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพืน้ที ่
พ้ืนทีใ่นการศึกษาเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ได้แก่ชุมชน รีสอร์ท วัด สถานปฏิบัติธรรม ที่อยู่

บริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลกลางดง อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดำเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ ๑ โมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 

ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

สมมติฐานที่ ๒ นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ หลักไตรสิกขา สุขภาวะองค์รวม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อ พุทธ
บูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ในบริเ วณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 
  



๑๐ 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๖.๑ นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ (Tourism Public Policy) หมายถึง การ

ผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้การ
ท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

๑) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (Support tourism development) หมายถึง 
การพัฒนาความหลากหลายคุณภาพการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวที่มี คุณภาพ
ทีมี่ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่นนั้นให้สูงขึ้น 

๒) การส่งเสริมการลงทุน (Support investment of entrepreneur) หมายถึง การ
สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๓) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ยว (Support basic factor of tourism 
service) หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเชื ่อมโยงทางด้านกายภาพ การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและพลังงาน 

๔) การส ่งเสร ิมการตลาดและประชาส ัมพ ันธ ์ (Support marketing and public 
relations) หมายถึง การกำหนดความต้องการของสินค้าและบริการ โฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด
ตรงกลุ่มเป้าหมาย การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดแสดงสินค้า การอบรม ระบบการตลาดอินเตอร์เน็ต 
(internet marketing) เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ผ่านการ
จัดแสดงสินค้ากับพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ 

๑.๖.๒  ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อการท่องเที ่ยวเชิงส ุขภาพ (Element of Wellness 
Tourism Management) หมายถึง องค์ประกอบการท่องเที่ยวประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้านคือ 

๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) หมายถึง ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
สะดวกสบาย ปลอดภัย ถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว โดยการจัดทำข้อมูลให้มีความทันสมัย 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว มีรถบริการนักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยง่าย 

๒) กิจกรรมการท่องเที ่ยว (Activities) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที ่น ่าสนใจสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในแหล่งท่องเที่ยวนั้น กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น กิจกรรมการ
แลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมเรียนรู ้จากศูนย์เรียนรู ้แพทย์แผนไทย กิจกรรมการศึกษ าความ
หลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ การพักผ่อน การรับประทานอาหารปลอด
สารพิษ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุ เน้นวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และดูแลสุขภาพด้าน
จิตใจให้เกิดความสงบ ความสบายใจ 



๑๑ 

๓) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่จูงใจนักท่องเที่ยวให้สนใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนั้น แยกเป็น สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจเชิงวัฒนธรรม 
สิ่งดึงดูดใจเชิงสังคม 

๔) พื้นที่หรือที่พักในการท่องเที่ยว (Area or Accommodation) หมายถึง ที่พักรับรอง
นักท่องเที่ยวมีเพียงพอกับนักท่องเที่ยว และมีความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสม จัดพื้นที่ใช้สอยสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่นพื้นที่เพื่อการบำบัดรักษาสุขภาพ สวนสุขภาพ พื้นที่ปฏิบัติธรรม 
พ้ืนที่ออกกำลังกาย 

๕) ส ิ ่ งอำนวยความสะดวก (Amenities) หมายถ ึง ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่อนักท่องเที่ยว เช่น น้ำ ไฟฟ้า อินเทอร์เนต ห้องสุขา ร้านค้า ธนาคาร 
สถานพยาบาล เป็นต้น 

๑.๖.๓ สุขภาวะองค์รวม (Holistic Wellbeing) หมายถึง จิตใจที่ผ่องใส อยู่ในร่างกาย
ที่สมบูรณ์ การดำเนินชีวิตเป็นองค์รวมต้องประสานกลมกลืนเกื้อกูลกันดี ซึ ่งเป็นการดูแลระบบ
ความสัมพันธ์ทุกมิติร่างกาย เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านสิ่งแวดล้อมสองอย่าง 
คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ทางด้านจิตใจคือความรู้สึกนึกคิด ทางด้าน
ปัญญาคือความรู ้ความเข้าใจ ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพกายด้วยหลักสันโดษ การสร้างเสริม
สุขภาพจิตด้วยการรักษาศีลห้า การสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฎิบัติสมถะกรรมฐาน และการ
บำบัดด้วยการรู้อาศัยสติ การสร้างเสริมปัญญาด้วยสติปัฏฐานสี่ ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุ สุขภาพกาย
ต้องประกอบไปด้วยการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจวินิฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ และสอดแทรกใน
ทุกกระบวนการทางการแพทย์ ประกอบด้วย ๔ ด้านคือ 

๑) สุขภาวะทางด้านร่างกาย (Physical wellbeing) หมายถึง มีความสุขกับการใช้ชีวิต มี
การดูแลร่างกายตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทำให้ครอบครัวและ
สังคมมีความสุข สุขภาพกายแข็งแรงด้วยศีล 

๒) สุขภาวะทางด้านสังคม (Social wellbeing) หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อ
สังคม มีเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคม เป็นมิตรภาพในการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี 
สุขภาพสังคมดีด้วยการสังคมสงเคราะห์ 

๓) สุขภาวะทางด้านจิตใจ (Mental wellbeing) หมายถึง ความสงบสุขในชีวิต มุ่งสร้าง
ความดี เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการดำเนินชีวิต สุขภาพจิตแข็งแกร่งด้วยสมาธิ 

๔) สุขภาวะทางด้านปัญญา ( Intellectual wellbeing) หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ
ตนเองให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้พัฒนาแก้ปัญา ทำให้เกิดสุขได้ สุขภาพปัญญาดีด้วย
การศึกษาหรอือบรม 



๑๒ 

๑.๖.๔ ไตรสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์
แบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต เป็นกระบวนปฏิบัติ ใช้ฝึกอบรมกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 
เพ่ือให้เกิดสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางใจและสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย 
๓ อย่างคือ 

๑) ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล : ศีลสิกขา) (Training in higher 
morality) หมายถึงการมีสุขภาพกายดี มีการฝึกอบรมสำรวมกายและวาจาให้เรียบร้อย ดูแลสุขภาพ
กายให้มีความสะอาด ร่างกายแข็งแรง ฝึกอยู่ในระเบียบวินัย ประพฤติตนตามกติกาและกฎหมาย 
เพ่ือใหมี้ความประพฤติท่ีดีงาม 

๒) ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ : จิตตสิกขา) (Training in higher mentality)  
หมายถึง การมีสุขภาพจิตเยี่ยม มีการฝึกอบรมจิตใจตนเอง เพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตใจและมุ่งมั่นใน
การทำความดี มีจิตใจตั้งมั่นในการทำงาน จิตใจสุขุม มีสติสัมปชัญญะขณะที่คิด พูด ทำ 

๓) ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา : ปัญญาสิกขา) (Training in higher wisdom)
หมายถึง การมีสุขภาพกายดี  สุขภาพจิตเยี่ยม ส่งผลให้เกิดปัญญา มีการฝึกอบรมปัญญา รู้และเห็น
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีความรอบรู้ตามความเป็นจริงมีสติรู้เท่า
ทัน สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆได้ ด้วยเหตุและผล 

๑.๖.๕ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Health & 
Wellness) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มนุษย์ดำเนินชีวิตด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา เป็นอยู่อย่าง
อิสระภาพ สันติสุขในโลกที่สังคม ธรรมชาติแวดล้อม ประสานเกื้อกูลกันอย่างสมดุลมีองค์ประกอบ
สำคัญ ๓ ประการ 

๑) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness health and good living) หมายถึง  
ความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายรวมถึงโภชนาการและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความเป็นอยู่ที่
ส่งเสริมสุขภาพ การใช้หลักสุขภาพเชิงป้องกัน มีความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านความ
มั่นคงทางการเงิน ด้านอาชีพ 

๒) การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Participation for sustainable development) 
หมายถึง การมีชีวิตกับระบบความสัมพันธ์ทางด้านสังคมที่ดี ชุมชนเข้มแข็งมีเครือข่ายเสริมสร้าง
สุขภาพ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสาเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) จิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment awareness) หมายถึง การตระ
รู้ด้วยจิตความสำนึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ประกอบกับความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยสิ่งเร้าต่างต่างๆต่อคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับตนเอง ระดับบุคคลอ่ืน และระดับ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



๑๓ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำให้ได้องค์ความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างยั่งยืนใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๒ ทำให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๓ ได้องค์ความรู้โมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง

ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่ที่เป็นผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๓) เพ่ือนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยตลอดทั้งแนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องและได้แบ่งประเด็นนำเสนอดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม 
๒.๔ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒.๕ หลักไตรสิกขา 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
รายละเอียดของการศึกษาแต่ละประเด็นมีดังนี้ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสนับสนุน

การศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” ปัจจุบันในสังคมโลกต้องเผชิญกับสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นมลพิษ ทางเสียง ทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ก็ถูก
คุกคามด้วยน้ำมือของมนุษย์ ทำให้สังคมโลกต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย อีกทั้งภาวะ
เศรษฐกิจของโลก ของประเทศต้องเจอกับความยากลำบาก เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ในท่ามกลางวิกฤต
ของโรคระบาด COVID-19 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้สังคมโลกการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป เกิด
ภาวะกดดัน ความกลัว และความไม่แน่ใจ ว่าโรคระบาดจะหยุดได้เมื่อไร ผู้ประกอบการบริษัทห้าง



๑๕ 

ร้านต่าง ๆ ต้องปิดกิจการ เศรษฐกิจเสียหายมาก จึงทำเกิดความเครียดสะสมทวีความรุนแรงมากข้ึน
ในประเทศไทย การท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ เรียกได้ว่า 
เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพ่ึงพาการท่องเที่ยว นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ให้ความสำคัญ
กับการท่องเที ่ยวโดยเฉพาะเรื ่องการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ เนื ่อ งจากประเทศไทยมีจุดเด่นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ขณะเดียวกันด้านการรักษาพยาบาล มีแพทย์
ผู ้เชี ่ยวชาญฝีมือระดับโลกทางด้านต่าง ๆ ซึ ่งทั ่วโลกให้การยอมรับ ประกอบกับสถานพยาบาล
โรงพยาบาลระดับ ๕ ดาว มาตรฐานการติดอันดับโลกทั้งด้านการบริการและการรักษา ทำให้ชาว
ต่างประเทศนิยมเข้ามารักษาตัวและพักผ่อนในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ขณะเดียวกันการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นที่การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ทำให้เกิดสุขภาวะแบบองค์รวม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็นกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวหลังจากการเกิดโรคระบาดทัว่โลก ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ก็อาจลดน้อยลงตามสภาวะการณ์ 

๒.๑.๑ ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่ง หรือสถานที่เป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ๑) เพื่อผ่อนคลายอิริยาบทจากงานประจำ และสร้างความรื่นรมย์ของจิตใจ  
๒) เพ่ือศึกษา ค้นหาคำตอบ หรือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ๓) เพ่ือจรรโลงใจและโน้มน้าว 
ให้เกิดความตระหนักรู้สำนึกต่อสิ่งแวดล้อม วิกิพีเดีย ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุก เพื่อหาความรู้ องค์กรการ
ท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (WTO) กำหนดไว้ว่า การเดินทางระยะทางมากกว่า ๔๐ กิโลเมตร จาก
บ้าน เป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นักวิชาการจากองค์การท่องเที่ยวโลก ได้ให้ความหมาย
การท่องเที่ยว ต้องเดินทางตามเงื่อนไขดังนี้๑) การท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทาง ๒) การท่องเที่ยว
จะต้องมีจุดหมายปลายทาง ๓) การท่องเที่ยวต้องมีความมุ่งหมาย๑ 

ความหมายของการท่องเที่ยวมาจากหลายความมุ่งหมาย 
 ๑) เป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นที่มีหลายจุดมุ่งหมาย ซึ่งเดินทางจากที่อยู่อาศัยประจำเพ่ือ
ธุรกิจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงวันหยุดเยี่ยมเพ่ือน และญาติ 
 ๒) เป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นในช่วงที่มีเวลาว่าง เป็นการพักค้างแรม เพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจเป็นหลัก 

 
๑ เศกสรรค์ ยงวณิชย์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แนวคิดหลักการและการจัดการ, (ขอนแก่น : 

โรงพิมพ์ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕), หน้า ๕-๖. 



๑๖ 

 ๓) เป็นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม เป็นการเดินทางไปรวมกันเพื่อธุรกิจ และมีการ
เตรียมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจ ความเพลิดเพลิน และเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้ห่างไกลจาก
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน 

๔) เป็นปรากฏการณ์ที่รวมเข้าด้วยกัน โดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยว 
นักธุรกิจคณะผู้ต้อนรับระดับรัฐบาล ผู้ต้อนรับในชุมชน เพื่อรับรองผู้มาเยือน 

๕) เป็นการศึกษาในพื้นที่ ที่ห่างไกลจากที่อยู่ประจำ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการ และส่งผลถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม๒ 

โดยรวมการท่องเที่ยวคือ การเดินทางออกจากบ้านด้วยความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์
ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหารายได้ ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการเดิอนทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือหาความสนุกสนาน เท่านั้น แต่การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่ง
หนึ่ง เพื่อไปพำนักอาศัยชั่วคราวด้วยความสมัครใจ ด้วยเหตุผลในการพักผ่อน การชมแข่งขันกีฬา 
เดินทางเพื่อการศึกษา การประชุมสัมมนา หรือการเยี่ยมญาติ มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหารายได้  
การท่องเที่ยวถือ ว่าเป็นสันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางจากแหล่งที่อยู่อาศัย
ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้น
จากความต้องการในด้านทางกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านสถานะ๓ 

การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) หมายถึง การท่องเที ่ยวที ่เกิดการ
ผสมผสานระหว่างการ เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวพร้อม ๆ กับการมาใช้บริการด้าน
การแพทย์และสุขภาพ กีฬา ศูนย์การออกกำลังกาย หรือเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยในการ
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยว และมีกิจกรรมบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจ 
ซึ่งการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถจำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา
สุขภาพ เป็นลักษณะการท่องเที่ยวมาเพื่อทำการรักษาหรือฟื้นฟูร่างกาย เช่น การทำฟัน การผ่ าตัด
ศัลยกรรม เป็นต้น ๒) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะ
ของการ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัย ซึ่งจะมีลักษณะในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่แหล่ง

 

 ๒ ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์, “แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง 
นิเวศน์อย่างยั่งยืน ในประเทศไทย”, รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, (๒๕๕๗) : ๑๐. 

๓ ฐิรชญา มณีเนตร, ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว, (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๒), หน้า ๖๘. 



๑๗ 

ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อมาใช้บริการสปา ใช้บริการนวดแผนไทย 
เป็นต้น๔ 

การท่องเที่ยวมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
การเมืองซึ่งการท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อแสวงหาความสุข และความเพลิดเพลินจากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไปเยือน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจำวัน ทำให้สุขภาพร่างกายสดชื่น 
พร้อมไปเผชิญกับภารกิจต่างๆ ที่ดำเนินอยู่เป็นประจำ  การท่องเที่ยวเปิดโอกาสในการเรียนรู้ หา
ประสบการณ์แปลกใหม่ตลอดการเดินทาง เพื ่อเพิ ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ เข้าใจ
สภาพแวดล้อม แหล่งธรรมชาติ ทำให้ตระหนักรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการการท่องเที่ยวที่ดี ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดี การท่องเที่ยวทำให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่ น 
นำมาซึ่งการยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและมิตรภาพที่ดี นอกจากนี้การท่องเที่ยวทำให้ก่อเกิด
รายได้ การจ้างงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จากแนวคิดเรื ่อง ระบบการท่องเที่ยว 
(Tourism System) เป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ แหล่ ง
ท่องเที่ยว (Tourism Resource) ตลาดการท่องเที ่ยว (Tourism Market or Tourist) และบริการ
การท่องเที่ยว (Tourism Service) แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) เป็นทรัพยากรที่สำคัญ 
สำหรับประเทศไทยได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
๒) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี  ๓) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

ตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) คือความต้องการในการท่องเที่ยว
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในขบวนการจัดการ รวมถึงการส่งเสริม การพัฒนาการขาย การให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวด้วย บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) คือการบริการนักท่องเที่ยวให้เกิด
ความสะดวก สบาย เช่น จัดหาแหล่งที่พัก แหล่งอาหาร แหล่งบรรเทิง แหล่งจำหน่ายสินค้า และ
บริการอ่ืนๆ ในความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบย่อยๆ ทำให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ไว้ดังนี้คือ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้มีสมรรถนะที่ดี
และมีคุณวุฒิวิชาชีพ การท่องเที่ยว (Tourism) สามารถแยกออกเป็น ๒ แนวทางคือ๕   

 
๔ วารีพร ชูศรีและวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  ปีที่ ๗ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๒๐๙.  

๕ สมบัติ กาญจนกิจ, การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวในเอเชีย, (๒๕๕๙), หน้า ๑๔๕-๑๔๗.  



๑๘ 

๑) การท่องเที่ยวแบบทั่วไป (Mass Tourism)  
๒) การท่องเที่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism)   
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism) เป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบ

ยั ่งยืน (Sustainable Tourism) มีรูปแบบการท่องเที ่ยวไปตามกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยว แยกออกเป็น (๑) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism)  (๒) การท่องเที่ยวการ
กีฬา (Sport Tourism)  (๓) การท่องเที่ยวแบบไม่รีบเร่ง (Slow Tourism) (๔) การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ แนวทางคือ การท่องเที่ยวแบบบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ 
(Medical Tourism) ก ับ  การท ่องเท ี ่ ยวแบบส ่ง เสร ิมส ุขภาพ (Wellness Tourism) ๖ แสดง
ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวได้ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว๗ 

 
๖ Benjaporn, การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา/ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya/pluginfile.php/416/course/summary/.pdf. [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
๗ Benjaporn, การท่องเที ่ยวเชิงบำบัดรักษา/ การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya/pluginfile.php/416/course/summary/1. [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
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http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya/pluginfile.php/416/course/summary/1.1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf.%20%5b๓%20พฤษภาค
http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya/pluginfile.php/416/course/summary/1.%201%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf


๑๙ 

นอกจากนี้รูปแบบการท่องเที ่ยว แบ่งตามสากล โดยใช้ประเทศเป็นตัวกำหนด ได้ ๓ 
ประเภทคือ ๑) การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism)  ๒) การท่องเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศ (Inbound Tourism) ๓) การท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หากแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง คือการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน การท่องเที่ยว
เพื่อธุรกิจ สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ แบ่งได้เป็น ๕ ประเภทใหญ่ได้แก่  ๑) การ
ท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ และกีฬา (Health and Sport Tourism) ๒) การท่องเที ่ยวเช ิงนิเวศน์ 
(Ecotourism) ๓) การท่องเที ่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Culture Tourism) ๔) การท่องเที ่ยวเพ่ือ
การศึกษา (Educational Tourism) ๕) การท่องเที ่ยวเพื ่อสัมผัสชาติพันธุ ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
(Ethic Tourism)๘ 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศ 
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย ประเทศไทยได้มีการจัดรูปแบบ

กิจกรรมการให้บริการที ่แตกต่างหลากหลายบรรจุไว้ในโปรแกรมท่องเที ่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion Tourism) ที ่บริษัทนำเที ่ยวเสนอขายให้นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ มีรูปแบบการจัดโปรแกรมการทัวร์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้ 

๑. ทัวร์แพทย์แผนไทย เยี่ยมชมวัดโพธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ ซึ่งได้รับ
ยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย รับฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการ
นวดไทยแผนโบราณเพื่อการรักษาโรคและการ ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการ
นวดไทยแผนโบราณจากผู้ที่มีความสามารถ เปรียบเทียบวิธีการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกับ
การนวดของประเทศอ่ืนๆของโลก 

๒. ทัวร์อาหารสมุนไพร เยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร และ
ศึกษาเรียนรู ้ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรม ทางด้านอาหาร
สมุนไพรไร้พิษที่มีแคลอรี่ต่ำและเครื่องดื่มสมุนไพรที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพ การนวดแพทย์แผนไทย
และอบสมุนไพรเพ่ือบำบัดรักษาโรคและบำรุงรักษาสุขภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน์  
ฝึกโยคะ  ฝึกกายบริหารท่าฤาษีดัดตน และชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร 

๓. ทัวร์สมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่ม ชมรม สมาคม และ
ผู้สนใจสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและบำรุงร่างกายในชนบทต่างจังหวัดที่ยัง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และหมอพื้นบ้านโดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ในสถานที่จริงและรับฟังการบรรยายสรรพคุณ 

 
๘ กรมการท่องเที ่ยวกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา (๒๕๕๗ ), รายงานสถิติน ักท่องเที ่ยว

ชาวต่างชาติ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.tourism.go.th [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 



๒๐ 

รวมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพื้นบ้านและชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม ชมรมหรือ
สมาคมสมุนไพร 

๔. ทัวร์เกษตรธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งการทำเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและการเรียนรู้ปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ เรียนรู้วิธีการปลูกผักออ
แกนิคปลอดสารพิษไว้บริโภคด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

๕. ทัวร์น้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่ เยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่ ที่มีอยู่ใน
หลายจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย และพักในโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในหรือใกล้สถานที่
ให้บริการอาบน้ำแร่ เพื่อบำบัดสุขภาพ โดยมีการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจไปในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่สวยงาม ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งขอน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่นั้น 

๖. ทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาหรือทัวร์แสวงบุญ เป็นการท่องเที่ยววัดที่อยู่ในในป่า
หรือในเขาท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมทั้งการทำบุญบำเพ็ญกุศลและฝึก
สมาธิภาวนาในเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา และฝึกวิปัสสนากรรมฐานในโอกาส
สำคัญในวันนักขัตฤกษ์  

๗. ทัวร ์แหล่งธรรมชาติ  เป็นการท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยวตามธรรมชาติท ี ่มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงามในท่ามกลางป่าและขุนเขา อากาศหนาวเย็น เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และเยี่ยมชมพื้นที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมออกกำลังกายในท่ามกลางสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์และหวงแหน๙   

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี  ๕ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ ๑ ด้านการเร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รูปแบบที่ ๒ ด้านการ
เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ รูปแบบที่ ๓ ด้านการเพ่ิมมาตรการอานวยความ
สะดวก สร้างความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รูปแบบที่ ๔ ด้านการเร่งฟื้นฟูความร่วมมือกับท้องถิ่น
อื่นๆ โดยรอบ ทั้งทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว รูปแบบที่ ๕ 
ด้านการบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย๑๐ 

 

 ๙ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.), “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในท่ีพักแรม”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 
 ๑๐ อภิสรา จ่ายเจริญ, “รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน”, บทความวิจัย วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์ , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๔) (พฤษภาคม 
๒๕๖๐) : ๑๒๗ - ๑๔๒. 



๒๑ 

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บำบัดรักษาสุขภาพ (Health healing) หรือ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่หลากหลาย เช่น  
การนวดแผนไทยการอบสมุนไพรไทยกิจกรรมบริการสุคนธ์บำบัด (Aroma Therapy) และการ 
บริการอาบน้้าแร่ร้อน (Spa) เป็นต้น รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๓ ด้าน 
ได้แก่ 
 ๑) ด้านการจัดการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่มี
บรรยากาศดีร่มรื ่นเหมาะแก่การผักผ่อนหย่อนใจ มีการบำบัดน้ำเสียและวิธีการจัดการน้ำเสียที่มี
คุณภาพ 
 ๒) ด้านบริการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการมีอาหารและเครื่องดื่มไว้  
บริการ มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการ 

๓) ด้านการจัดการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีร้านขายของที่
ระลึก ของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ๑๑ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ใน
หลากหลายรูปแบบ 

 
๑๑ เอื้อมทิพย์ ศรีทอง, “น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และบ้ำบัด

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๑๘๔ – ๑๙๐. 



๒๒ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 ชาวต่างชาติท ี ่ ใช ้บร ิการทางการแพทย์จากประเทศอื ่นสามารถแบ่งได ้ ๔  กลุ่ม 
ได้แก่ ๑) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวรูปแบบอื่น แต่เกิดเจ็บป่วย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา  

นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศ 
(International and Domestic Tourists) 

การเตรียมการ
ท่องเที่ยว 
ท่องเที่ยว 

การเดินทางเข้า
ประเทศ
เป้าหมาย 

ท่ีพัก, 
อาหาร, 

เคร่ืองดื่ม 

 

การเดินทาง
ภายใน 
ประเทศ 

 
กิจกรรม 

 
 
 

ธุรกิจ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

- สายการบิน 
- รถโดยสาร 
- รถทัวร ์
- รถไฟ 
- เรือโดยสาร 
- เรือสำราญ 
- เรือยอร์ซ 

- โรงแรม  
- รีสอร์ท 
- สปา 
-คอนโดมิเนียม 
- โรงพยาบาล 
- ศูนย์ 
การแพทย ์
- สถานพักฟื้น 
- ภัตตาคาร 
- ร้านอาหาร 
 
 

- รถแท็กซ่ี 

- รถเช่า 

- รถประจำทาง 

- รถไฟฟ้า 

- สายการ
บิน 

ภายในประ 
เทศ 

-ธุรกิจขนส่ง
ผู้ป่วย 

 

- การ

บำบัดรักษา 

- สปา นวดไทย 

- น้ำแร ่น้ำพุ
ร้อน 

- เสริมสวย 

- สมาธิ โยคะ 

- อาหารสุขภาพ 

- แหล่ง
ท่องเที่ยว 

-ร้านค้าปลีกของ
ที่ระลึก 

 
 
 

ธุรกิจ, 
หน่วย 
งาน
สนับ 
สนุน 

สถาบันการเงิน บริษัทประกันภยั ประกนัสุขภาพ สถาบันศึกษา สือ่ต่าง ๆ บริษทัท่าอากาศยานไทย 

การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำรวจท่องเท่ียว ฯลฯ 

สภาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมทย สมาคมธรุกจิการทอ่งเที่ยว สมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว 
สมาคมสปาไทย สมาคมมัคคุเทศกอ์าชีพแหง่ประเทศไทย สมาคมการทอ่งเที่ยวเชิงการแพทย์ และสุขภาพไทย ฯลฯ 

- ธุรกจินำเที่ยว 
- บริการข้อมูล  
เกี่ยวกบันำ
เท่ียว 
- บริการ 
จองห้องพัก 
จองการ
เดินทาง 
จองสถานที่
ท่องเที่ยว  



๒๓ 

๒) นักท่องเที่ยวที่ซื้อ Package Tour ซึ่งมีกิจกรรมด้านบริการทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย เช่น ตรวจ
สุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ๓) ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศอื่น (Expatriate: Expat) และ
เกิดเจ็บป่วย ๔) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการทางการแพทย์ บริการทาง
การแพทย์ที ่นักท่องเที ่ยวใช้บริการ ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม เปลี ่ยนถ่ ายอวัยวะ 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มะเร็ง ลดน้ำหนัก และตรวจเช็คสุขภาพ มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ในปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๔๕.๕ - ๗๒.๐ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการขยายตัวร้อยละ 
๑๕ - ๒๕ 

เศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก (Global Wellness Economy) ในปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า 
๓.๗๒ ล้านล้าน เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๕  ของเศรษฐกิจของโลกโดยรวม หรือ
ประมาณครึ ่งหนึ ่งของรายจ่ายด้านสุขภาพของโลก (Global Health Expenditure) ซึ ่งมีมูลค่า
ประมาณ ๗.๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๘ และคาดว่าระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพจะสูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก๑๒ 

 

 ๑๒ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานการวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ๒๕๖๐, 
หน้า ๑๘. 



๒๔ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงมูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก (Global Tourism Industry) 
ที่มา : Global Wellness Institute. 

 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) จากข้อมูลของสถาบันเพื่อสุขภาพโลก 
(Global Wellness Institute: GWI) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกัน
และกันกับการ ท่องเที่ยวเชิง ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีมูลค่าประมาณ ๕๐ - ๖๐พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่ำกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประมาณ ๗เท่า การท่องเที่ยวกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุด ๔กลุ่มแรก 
ได้แก่ การท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที ่ยวเช ิงอาหาร (Culinary 
Tourism) การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco/Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) นอกจากนั้นจากภาพดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี
ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นกลุ่ม (Sector) หนึ่งของเศรษฐกิจ
เชิงสุขภาพที่ มีการขยายตัวค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ ๖.๘ ต่อปีและสูงกว่าภาพรวมซึ่งขยายตัวร้อย๕.๒ 

Cultural 
Tourism 
$800 billion – 
$ 1.1 trillion 

 

Wellness 
Tourism 
$439 billion  

 

 Eco / 
Sustainable 
Tourism 
$325 - 480 
billion  

  Sport 
Tourism 
$250 - 375 
billion  

Culinary Tourism 
$350 - 550 
billion  

 

Medical Tourism 
$ 50-60 billion 

Spiritual Tourism 
$ 37 – 47 billion 

Volun-  
Tourism 
$ 10 – 20 
billion 
 

Adventure 
Tourism 
$ 115 – 150 
billion 

Agri Tourism 
$ 60 – 160 
billion 



๒๕ 

ต่อปี โดย ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕๖๓.๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ๑๓ 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 
 

การท่องเที ่ยว หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่ง หรือสถานที่
เป้าหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
๑) การท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่
หนึ่ง ด้วยการใช้ยานพาหนะ 
๒) การท่องเที ่ยวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง มีสถานที่ที ่เลือก
เดินทาง และใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่ที่นั่น 
๓) การท่องเที ่ยวจะต้องมีจุดมุ ่งหมายการเดินทาง ที ่มิใช่เพ่ือ
ประกอบอาชีพ หรือไปอยู่ประจำ 

ฐิรชญา มณีเนตรคลังนานา
วิทยา 

การท่องเที่ยวโดยรวมหมายความถึง การเดินทางออกจากบ้านด้วย
ความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
หารายได้ ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือ
หาความสนุกสนาน เท่านั้น แต่การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่
แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อไปพำนักอาศัยชั่วคราวด้วย
ความสมัครใจ ด้วยเหตุผลในการพักผ่อน การชมแข่งขันกีฬา 
เดินทางเพื่อการศึกษา การประชุมสัมมนา หรือการเยี่ยมญาติ มิใช่
เพ่ือการประกอบอาชีพหารายได้   

วารีพร ชูศรีและวรลักษณ์ 
ลลิศศิวิมล 

การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเที ่ยวที ่เก ิดการ
ท่องเที่ยวพร้อม ๆ กับการมาใช้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
กีฬา ศูนย์การออกกำลังกาย หรือเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วย
ในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สามารถจำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ  ๑) การท่องเที ่ยวเชิง
บำบัดรักษาสุขภาพ 
๒) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

 ๑๓ Global Tourism Industry,  [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  : http://www.globalwelln 
esssummit.com/images/stories/pdf/wellness_tourism_economy_exec_sum_final_10022013.pdf. 
[๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สมบัติ กาญจนกิจ 
 

ระบบการท่องเที่ยว (Tourism System) เป็นกระบวนการทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ ่งมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ แหล่ง
ท ่ อ ง เท ี ่ ย ว  (Tourism Resource) ตลาดการท ่ อง เท ี ่ ยว 
(Tourism Market or Tourist) และบร ิการการท ่องเท ี ่ ยว 
(Tourism Service) แหล่งท่องเที ่ยว (Tourism Resource) 
เป็นทรัพยากรที ่สำคัญ สำหรับประเทศไทยได้ แบ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
๒) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
๓) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

ชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์จากประเทศอ่ืนสามารถ
แบ่งได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่  
๑) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวรูปแบบอื่น แต่เกิดเจ็บป่วย 
จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา  
๒) นักท่องเที่ยวที่ซื้อ Package Tour ซึ่งมีกิจกรรมด้านบริการ
ทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย เช่น ตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็น
ต้น  
๓) ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศอ่ืน (Expatriate: 
Expat) และเกิดเจ็บป่วย  
๔) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการ
ทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ 
ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มะเร็ง ลดน้ำหนัก และตรวจเช็ค
สุขภาพ มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในปี ๒๕๕๙ 
ประมาณ ๔๕.๕ - ๗๒.๐พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการ
ขยายตัวร้อยละ ๑๕ – ๒๕ 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการท่องเที่ยวกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 
(๒๕๕๗) 
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แบ่งเป็น ๒ แนวทางคือ 
การท่องเที่ยวแบบทั่วไป (Mass Tourism) และการท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือก (Alternative Tourism) 
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism) เป็น 
แนวทางการท ่องเที ่ยวแบบยั ่งย ืน (Sustainable Tourism) มี
ร ูปแบบการท่องเที ่ยวไปตามกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยว แยกออกเป็น 
๑) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism)   
๒) การท่องเที่ยวการกีฬา (Sport Tourism)   
๓) การท่องเที่ยวแบบไม่รีบเร่ง (Slow Tourism)   
๔) การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ 
แนวทางคือ  
    (๑)การท่องเที ่ยวแบบบำบัดร ักษาฟื ้นฟูส ุขภาพ (Medical 
Tourism) กับ  
    (๒) การท่องเที่ยวแบบส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) 

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) 
 

รูปแบบการจัดโปรแกรมการทัวร์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
๑) ทัวร์แพทย์แผนไทย เยี่ยมชมวัดโพธิ์ ชมการสาธิตการนวดไทย
แผนโบราณเพ่ือการรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพ 
๒) ทัวร์อาหารสมุนไพร เกษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร 
ด้านอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน์ ฝึกโยคะ ฝึกกายบริหารท่าฤาษี
ดัดตน 
๓) ทัวร์สมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
ชมรม สมาคม และผู้สนใจสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและบำรุง 
๔) ทัวร์เกษตรธรรมชาติ เยี ่ยมชมแหล่งการทำเกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ การเรียนรู ้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ เรียนรู้
ร่างกายวิธีการปลูกผักออแกนิคปลอดสารพิษไว้บริโภคด้วยภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน 

  



๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ๕) ทัวร์น้ำพุร้อนและอาบน้ำแร่ เยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่ง น้ำพุร้อน

และบ่อน้ำแร่ ใกล้สถานที่ให้บริการอาบน้ำแร่ เพื่อบำบัดสุขภาพ 
โดยมีการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจน้ำแร่นั้น 
๖) ทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาหรือทัวร์แสวงบุญ ทำบุญบำเพ็ญ
กุศลและฝึกสมาธิภาวนาในเบื ้องต้นเพื ่อเสริมสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน 
๗) ทัวร์แหล่งธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่ เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ 

อภิสรา จ่ายเจริญ 
 

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 
๕ รูปแบบ คือ  
รูปแบบที่ ๑ ด้านการเร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดก และสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรม  
รูปแบบที ่ ๒ ด้านการเพิ ่มความหลากหลายของการท่องเที ่ยว
รูปแบบต่างๆ  
รูปแบบที่ ๓ ด้านการเพิ่มมาตรการอานวยความสะดวก สร้างความ
ปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รู 
ปแบบที่ ๔ ด้านการเร่งฟื้นฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นๆ โดยรอบ 
ทั ้งทางด้านการตลาด การลงทุนและการขจัดอุปสรรคในการ
ท่องเที่ยว  
รูปแบบที่ ๕ ด้านการบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาด
เชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ 

 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

 ธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๓ ด้าน 
ได้แก่  
๑) ด้านการจัดการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีบรรยากาศดีร่มรื่นเหมาะแก่การผัก
ผ่อนหย่อนใจ มีการบำบัดน้ำเสียและวิธีการจัดการน้ำเสียที่มี
คุณภาพ  
๒) ด้านบริการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับ
การมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ บริการ มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ
ต่อความต้องการ 
๓) ด้านการจัดการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีร้านขายของที่ระลึก ของฝากให้นักท่องเที่ยวได้ 
เลือกซื้อ 

Benjaporn การท่องเที ่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism) เป็น
แนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) มี
รูปแบบการท่องเที่ยวไปตามกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยว แยกออกเป็น  
๑) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism)   
๒) การท่องเที่ยวการกีฬา (Sport Tourism)   
๓) การท่องเที่ยวแบบไม่รีบเร่ง (Slow Tourism)   
๔) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
แนวทางคือ การท่องเที ่ยวแบบบำบัดรักษาฟื ้นฟูสุขภาพ 
(Medical Tourism) กับ การท่องเที ่ยวแบบส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Tourism) 

 



๓๐ 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Government Public Policy 
Tourism)  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่ามาภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติ
ของจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว อันดับความนิยมของนักท่องเที่ยว และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เชื ่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทำเลที่ตั ้งประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที ่ เป็น
เอกลักษณ์ คนไทยมีอัธยาศัยดี ยิ ้มแย้มแจ่มใส นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวโลกและ
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศทางอาเซียนหลายประเทศก็ใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญใน
การสร้างรายได้เข้าประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกับภูมิภาค หากประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวก็จะเป็นเครื่องมือ
ที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดการกระจายรายได้ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีผลสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีหลายประการ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่
ท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากเป้าหมาย
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  



๓๑ 

 
 

 แผนภาพที่ ๒.๔  แสดงภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี กับยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว๑๔ 
  

 
๑๔ สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์, สุพจน์ ทรายแก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์, “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง

บูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารการวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี 
๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๓๒๑-๓๓๑. 



๓๒ 

จากแผนภาพที่ ๒.๒ ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๔ กับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

กรอบยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค  
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการ

พัฒนาให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประเทศไทยเป็นประทศที่

พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น  

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนด
อนาคตของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ เมื่อพิจารณาแล้ว แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นยุทธศาสตร์ที่มี ความ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง๑๕ 

 
๑๕ กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา, ข้อมูลพัฒนาการท่องเที ่ยว, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

http://servive.nic.go.th [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 
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๒. แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓) ด้านกฎหมาย ๔) ด้านกระบวนยุติธรรม ๕) ด้านเศรษฐกิจ ๖) ด้านทรัพยากรและ
สิ ่งแวดล้อม ๗) ด ้านสาธารณะสุข ๘) ด ้านส ื ่อสารมวลชน ๙) ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๐) ด้านสังคม ๑๑) ด้านพลังงานและด้านป้องกันปราบปราบการทุจริต โดยด้านที่มีความเกี่ยวข้อง
กับกรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

๑) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ความทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวัง ของประชาชนได้ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารงาน  บุคคลให้
สามารถดึงดูด รักษา และจูงใจผู้มีความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 

๒) ด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ การเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว และการบริการส่งเสริมการรวมกลุ ่มในภูมิภาค 
(Regional-Integration) และการพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับรายได้ และคุณภาพ
ชีวิต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ให้
ความสำคัญกับนโยบายการท่องเที่ยวของไทย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน โดยวัดจากรายได้จากการท่องเที่ยว และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ๓) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน  ๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที ่ยวส ินค้าและบริการด้านการท่องเที ่ยวให้เก ิดความสมดุลและยั ่งยืน  
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของ



๓๔ 

การท่องเที่ยว ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่าน
การตลาดเฉพาะกล ุ ่ม การส ่งเสร ิมว ิถ ี ไทย และการสร ้างความเช ื ่อม ั ่นของน ักท ่องเท ี ่ยว  
๕) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ ๒ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้  
๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้น
พื้นฐาน ๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื ่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื ่อความสำเร็จในระดับอาชีพ  
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬา ๖) ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

๔. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหา ที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง 
ความสมดุลของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ คือ 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ชั้นนำของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็น
ไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 
โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพื่อรองรับ การขยายตัวของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ๔) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสมดุลการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ๕) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และส่งเสริม
ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมการท่องเที่ยว
ออกเป็น ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ ๑) ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพและเพิ่มความหลากหลาย ของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ๒) การเติบโตอย่างมีดุลยภาพโดยส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตของพื้นที่ท่องเที่ยวโดยเน้นการ
กระจาย การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโต
ระหว่างช่วงเวลาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ๓) การเติบโตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย โดยเน้น การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที ่ยวและแหล่งท่องเที ่ยวให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์



๓๕ 

ความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่ประชาชน  ๔) การ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู ่ประชาชนทุกภาคส่วนโดยมุ่งพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้และกระจายรายได้แก่ประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งใน
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและสร้างโอกาสเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เมือง
รองและ ชนบท และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรม  ท่องเที ่ยวและอุตสาหกรรมที่
เกี ่ยวเนื ่อง ๕) การพัฒนาอย่างยั ่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั ่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวที ่เสี ่ยงต่อการเสื ่อมโทรม  การบริหาร
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที ่ยวและการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรมโดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยคุณค่าดั้งเดิมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น๑๖ 

ความสัมพันธ์ของกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  
๑. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภายใต ้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างเสริมการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดงันี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ การอำนวยความสะดวกและสร้างความสมดุลให้กับการ
ท่องเที่ยวผ่านการตลาด ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน ๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ๕) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรม 
๖) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ  

๒. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการ
ปร ับเปลี ่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจาก  Value-for-Money ไปส ู ่แหล ่งท ่องเที ่ยวที ่รองรับ 
นักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนผลักดัน ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
เสริมสร้าง ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็น ผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวหรือรายจ่ายของ
นักท่องเที่ยวจากการขยายตลาด ๒) ยุทธศาสตร์สร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวผ่านการบริหาร

 
๑๖ กรมการท่องเท ี ่ยว, “แผนยุทธศาสตร ์พ ัฒนาการท ่องเท ี ่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔” ,

(กรุงเทพมหานคร : VIP COPY PRINT (วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น), ๒๕๖๑), หน้า ๒๖-๒๘.  



๓๖ 

ความสัมพันธ์เครือข่ายและการส่งเสริมพ้ืนที่ท่องเที่ยว ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่
สมรรถนะสูงโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร 

๓. แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลทุกระดับ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข” ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์ประสานและ
ส่งเสริมภาคีในการพัฒนาโดยเครือข่ายประชารัฐ ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ๓) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เพื่อสร้าง
ต้นแบบการพัฒนาด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วม ๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
และมีธรรมาภิบาล โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประสานและส่งเสริมภาคีในการพัฒนาโดยเครือข่ายประชารัฐ 
มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวแห่งชาติ  ฉบับที ่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ปลูกฝัง แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในทุก ๆ ภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีด
ความสามารถในพื้นที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนของแผนพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุล 
ระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวและความสุขของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก ( Global Sustainable Tourism - Criteria: GSTC) รวมถึงการประสานการทำงานเชิง
บูรณาการร่วมกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อขับเคลื ่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วม มีความเกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ มีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับกรมการท่องเที่ยวอย่างสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้าน
ประเด็น ยุทธศาสตร์หรือพันธกิจหลักในการบริหารและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำงานประสานกับทุก
ภาคีที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกรมการท่องเที่ยว ควรมีแผนการ
ดำเนินงานเพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการและความยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล 



๓๗ 

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว  กระทรวงการ
ท่องเที ่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว ได้
กำหนดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ไว้ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และกีฬาฉบับที่ ๔  เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของการ
ท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับความเป็นไปในตลาดการท่องเที่ยว
และกีฬาระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมีความเชื่อมโยงกับ
แนวทางอ่ืนๆ ที่กำหนดไว้ให้เป็นในทิศทางเดียวกันและเกิดการประสานงานเป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที ่เกี ่ยวข้องทั้งด้านบุคลากร สิ ่งอำนวยความสะดวก และงบประมาณ ทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท่องเที่ยวและกีฬา เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งมีเป้าหมายการพัฒนาและบูรณาการตาม  มิติราชการ (Function Base) มิติ
ยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพ้ืนที่ (Area Base) สำหรับการส่งเสริมของภาครัฐที่มีส่วนช่วยให้
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี คือ การที่ภาครัฐเข้ามากำหนดนโยบายเพ่ือ
ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เห็นได้จาก
การที่รัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ๑๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๙) และกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical 
& Wellness) ในอาเซียน๑๗ 

กรอบยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ และแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งเป็น
ประเด็นหลักได้ ๕ ประเด็น ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 

๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เกิดความสมดุล  และยั่งยืน มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) แผนยุทธศาสตร์กรมศิลปากร (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)  ปี ๒๕๕๖ ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ๒๐ ด้านวัฒนธรรมตาม
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรมและแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับ

 
๑๗ วารีพร ชูศรีและวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๗ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๒๐๗. 



๓๘ 

การท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างเป็นธรรม ๔๐ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อพท. กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ  

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวย
ความสะดวก มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเมือง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ การสร้างความสมดุลการท่องเที่ยว
ไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย
มุ่งเน้นการขยายฤดูกาลทางการท่องเที่ยว ไปที่การท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน (Green-Season) รวมถึง 
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในวันธรรมดาของ นักท่องเที่ยวชาวไทยและการเพิ่มค่าใช้จ่ายและ 
ขยายตลาดของนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก เน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง (Quality-Leisure) และ 
นักท่องเที ่ยวกลุ ่มระดับบน (High-Value) รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหง่ชาติ 

๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที ่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) แผนยุทธศาสตร์กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ร่าง
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มี องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
อพท. กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

๔) สร้างความสมดุลการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและ
การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๕) บูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ มียุทธศาสตร์



๓๙ 

ที่เกี่ยวข้องคือ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) และแผนยุทธศาสตร์ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารจัดการและการ
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ท่องเที่ยว แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ อพท. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช๑๘  

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
 แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๑๙ 

จากแผนภาพที ่ ๒.๓ เป้าหมายข้างต้น สามารถจำแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมีตัวชี้วัด และมาตรการและแนวปฏิบัติดังนี้ 

 
๑๘ กรมการท่องเท ี ่ยว, “แผนยุทธศาสตร ์พ ัฒนาการท่องเท ี ่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔”,

(กรุงเทพมหานคร : วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น, ๒๕๖๑), หน้า ๓๒.  
 ๑๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://secretary.mots.go.th 
[๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 



๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ การอำนวยความสะดวกและการสร้าง
ความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
๑) พัฒนาแหล่งสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความความสมดุลและความยั่งยืน
๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ๓) ส่งเสริม
การกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ เวลา และกลุ่มตลาด 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการ 

ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
๘๐  
ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ 

ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ 

ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ 

ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ 

ต่อป ี

๒.ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เป้าหมายต่อความปลอดภัย คุณภาพและ
มาตรฐานในแหล่ง สินค้า และบริการด้าน
การท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

๓.อัตราการเติบโตของรายได้จาการท่องเที่ยว
รวม 

ร้อยละ 
๘๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๘๐ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ต่อป ี

ร้อยละ 
๘๐ต่อป ี

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ ชุมชน 
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ตารางท่ี ๒.๓  แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 
ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาพื้นฐาน และกีฬา
มวลชนมาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การ
เล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ร้อยละของจำนวนประชาชนท่ีมีการออกกำลัง 
กายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

ร้อยละ 
๙๐ ต่อปี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ  การ
พัฒนากีฬาเพื ่อสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร การพัฒนาการศึกษาให้มี
มาตรฐาน 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและ 
อันดับการแข่งขันกีฬาคนพิการนานาชาติ 

อันดับที่ ๑ 
จากการ
แข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 
๒๙ (ในกีฬา
สากล) และ
จากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียน
พาราเกมส์ 
ครั้งที่ ๙ 

อันดับที่ ๖ 
จากการ
แข่งขันกีฬา
เอเชียน
เกมส์ครั้งที่ 
๑๘ และจาก
การแข่งขัน
กีฬาเอเชียน
พาราเกมส์
ครั้งที่ ๓ 

อันดับที่ ๑ 
จากการ
แข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 
๓๐ (ในกีฬา
สากล) และ
จากการ
แข่งขันกีฬาเอ
เซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 
๑๐ 

อันดับที่ ๗ 
ของเอเชีย
การแข่งขัน
กีฬา
โอลิมปิก
เกมส์ ครั้งที่ 
๓๒ และ
อันดับที่ ๕ 
จากการ
แข่งขันกีฬา
พารา
ลิมปิกส์
เกมส์ ครั้งที่ 
๑๖ 

อันดับที่ 
๑ จาก
การแข่ง
จันกีฬา
ซีเกมส์
ครั้งที่ ๓๑ 
(ในกีฬา
สากล) 
และจาก
การแข่ง
จัดกีฬาเอ
เซียน
พารา
เกมส์ครั้ง
ที่ ๑๑ 

๒.ร้อยละของสมาคมกีฬาอาชีพสโมสรกฬีา
อาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนงานการจัดการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 
๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความและนวัตกรรม มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ ๒) รวบรวม จัดการ 
พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

๒.จำนวนงานวิจัยและองค์ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีจดัทำแล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง 

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง 

อย่าง
น้อย 

๖ เรื่อง 

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง 

อย่างน้อย 

๖ เรื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการ การบริหาร การจัดการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี

ประสิทธิภาพ มาตรการและแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการท่องเที่ยวทั้งระบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาค
ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น มี ๒ ยุทธวิธี ๑) ยุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน ๒) ยุทธวิธีการสร้างจิตสำนึกร่วมปกป้องผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการภาคเอกชน มี ๓ ยุทธวิธี ๑) ยุทธวิธีร่วมมือส่งเสริมการลงทุน ๒) ยุทธวิธีร่วมมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ๓) ยุทธวิธีร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การบริหารหาร
จัดการภาครัฐ มี ๔ ยุทธวิธี ๑) ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๒) ยุทธวิธีการส่งเสริมการ
ลงทุน ๓) ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว  ๔) ยุทธวิธีการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์อย่างมีวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น มี ๓ ยุทธวิธี  ๑) ยุทธวิธีการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือ
สังคม ๒) ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ๓) ยุทธวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้านการท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

๒.ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ให้
ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก จึงต้องพัฒนาการ



๔๓ 

ท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และ
ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศไทยด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
และสามารถรักษาให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ระยะ ๒๐ ปี ให้ความสำคัญเน้นด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดคือ
การวางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล การสร้างความเชื่อมั่นใน
เรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการ
ท่องเที่ยวในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยแผนแม่บทการท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผน
ย่อย ดังนี้๒๐  

๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ใน
การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ด้วยความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ตอบสนองกับ
ความตอ้งการของนักท่องเที่ยว สร้างทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว 
ตารางท่ี ๒.๘  แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑. รายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการ
ขยายตัวของ
รายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
เพิ่มขึ้น (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยายตัว 

ร้อยละ ๑๐ 

 

 ๒๐ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ, “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-NSC”, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://nscrdb.go.th [๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒].   



๔๔ 

๒.เมืองและ
ชุมชนที่มี
ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
เพิ่มขึ้น 

จำนวนเมือง
และชุมชนที่มี
ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
เพิ่มขึ้น 

๕ เมือง ๑๕ เมือง ๑๕ เมือง ๒๐ เมือง 

๓. สินค้า
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพิ่มขึ้น 

อัตราการ
ขยายตัวของ
จำนวนสินค้า
และบริการการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับ
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตวั 
ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 

ร้อยละ ๕ 

๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุม นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
รางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่าง
ประกอบธุรกิจและหลังประกอบธุรกิจ หรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑.รายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ เพิ่มข้ึน 

อัตราการ
ขยายตัวของ
รายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ(เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

๒.การเป็น
จุดหมาย

ปลายทางใน
การจัดการ

ประชุม
นานาชาติ
ของไทย 

อันดับของไทย
ในการเป็น
จุดหมาย
ปลายทางใน
การจัดการ
ประชุด
นานาชาติตาม
ดัชนี 
International 
Congress 
and 
Convention 
Association 
(ICCA) 

๑ ใน ๒๓ 
 

๑ ใน ๒๐ ๑ ใน ๑๘ ๑ ใน ๑๕ 

 
๓) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคคลกร ผู้ประกอบการ 
แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่าง และเป็น
เอกลักษณ์จากการให้บริการอย่างเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยที่
พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ 



๔๖ 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑. รายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
ของรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว  
ร้อยละ ๕ 

 

ขยายตัว  
ร้อยละ ๘ 

 

ขยายตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

 

ขยายตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

 

๒. การขยายตวั
ของท่าเรือ
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

อันดับด้านรายได้
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพของ
ประเทศไทย โดย 
Global Wellness 
Institute ดีขึ้น 

อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๘ อันดับที่ ๗ 

๓. สถาน
ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนสถาน
ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๗ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

 ๔) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยที่จะสร้าง
รายไดใ้ห้กับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลชายฝั่ง และการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำสำคัญ โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน 
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภายใต้
บริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑.รายได้การ
ท่องเที่ยว
สำราญทางน้ำ 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการ
ขยายตัวของ
รายได้การ
ท่องเที่ยว
สำราญทางน้ำ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๗ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๑๐ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๑๐ 

๒.การขยายตัว
ของท่าเรือ
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย

เพิ่มขึ้น 

จำนวนท่าเรือ
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

๒ ท่าเรือ 
 

๔ ท่าเรือ 
 

๖ ท่าเรือ 
 

๘ ท่าเรือ 
 

 
๕) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค

อาเซียน ยกระดับเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงจากทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนคมนาคมทาง
ถนน ราง น้ำ และอากาศ ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื ่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 
ตารางท่ี ๒.๑๒  แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประเทศไทยเป็น
จุดเช่ือมต่อการ
เดินทางของ
นักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน 

อัตราการขยายตัว
ของจำนวน

นักท่องเที่ยวชาว
ต่างขาติท่ีเดิน
ทางผ่านแดน

ระหว่างประเทศ
ไทยกับ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๕ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๑๐ 

ขยายตัว 
 ร้อยละ ๑๐ 



๔๘ 

๖) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ (๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว (๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะ หมู่
เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ทั้งทางราง ทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ (๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว  (๕) ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่าน
การค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (๖) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
การวางแผน การกำหนดนโยบาย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
ตารางท่ี ๒.๑๓  แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑.นักท่องเที่ยว
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อันดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดย 
Travel 
Competitiveness 
Index (TTCI) 

๑ ใน ๗๐ ๑ ใน ๖๕ ๑ ใน ๖๐ ๑ ใน ๕๕ 

๒.โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวท่ีมี
คุณภาพ การ
ท่องเที่ยวมี
คุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น 

อันดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมทาง
บก และทางน้ำ 
โดย Travel 
Competitiveness 
Index (TTCI) 

๑ ใน ๕๐ ๑ ใน ๔๕ ๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๕ 



๔๙ 

๓.การท่องเที่ยว
อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อันดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดย Travel 
Competitiveness 
Index (TTCI) 

๑ ใน ๑๑๐ ๑ ใน ๑๐๐ ๑ ใน ๙๐ ๑ ใน ๘๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ของกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนา การให้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและช่วย
ประสานงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการกำกับดูแลธุรกิจและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด คุณภาพการท่องเที่ยว
หมายถึง คุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
รวมถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ นำเกณฑ์ในระดับสากลมาใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวหรือมาตรฐานการท่องเที ่ยวไทยเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล พันธกิจ คือ 
๑) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน 
๒) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๓) ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุม กำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๔) อำนวย
ความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ๗) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ เพื่อการวางแผนและการจัดการ ๘) พัฒนาความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ๒๑ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานทาง การท่องเที่ยว ประกอบด้วยสินค้าและบริการ

 
๒๑ กรมการท่องเท ี ่ยว, “แผนยุทธศาสตร ์พ ัฒนาการท ่องเท ี ่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔” ,

(กรุงเทพมหานคร : วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น, ๒๕๖๑), หน้า ๔๐.  



๕๐ 

ทาง การท่องเที่ยว บุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนา มาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างตัวอย่าง
ต้นแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาและถอดบทเรียนนำไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในภาพรวม และลดปัญหาทางการท่องเที่ยว
รวมถึงส่งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่ีได้ รับความนิยมใน การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ 

๒) ยุทธศาสตร์ที ่พัฒนาการจัดการด้านการท่องเที ่ยวแบบองค์รวม การพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการท่องเที่ยว บนพื้นฐานความสมดุล ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ยกระดับองค์กรและระบบงานสู่ความเป็นเลิศ ปรับกระบวนการทำงาน
ภายในองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งสำหรับบุคลากรภายในกรมการท่องเที ่ยว และ
ผู้รับบริการจากกรมการท่องเที่ยว การปรับวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของบุคลากร ในกรมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของกรมการ
ท่องเที่ยวและบุคลากรกรมการท่องเที่ยว 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และระบบดิจิทัลมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกรมการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ๔ ด้าน  คือ ด้านที่เป็นจุด
แข็ง เป็นความสามารถและสถานการณ์ที่ดีภายในองค์กร ด้านที่ ๒ คือด้านที่เป็นจุดอ่อน ด้านความ
สามรถและสถานการณ์ที่เป็นข้อด้อยภายใน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ด้านที่ ๓ คือด้านที่เป็นโอกาส เป็น
หนทางที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้านที่ ๔ คือปัจจัยที่ขัดขวางการทำงาน  

จุดแข็ง (Strength) การท่องเที่ยวไทย คือ ๑) รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว 
๒) ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเป็นจุดแข็งที่
สำคัญ ๓) การลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง มีความหลากหลายในการท่องเที่ยว 
๕) ประเทศไทยม ีประสบการณ์ด ้านการตลาดต ่างประเทศมากกว ่าประเทศกำล ังพ ัฒนา 
๖) ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูสู่ประเทศในลุ่ม
แม่น้ำโขง ๗) จุดดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมด้านบริการใหม่ ๆ เช่น มวยไทย สปา การ
ให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม 

จุดอ่อน (Weakness) การท่องเที่ยวไทยคือ ๑) ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องระบบ 
โลจิสติกส์ ๒) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ๓) กลไกของรัฐเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ 



๕๑ 

ขาดเอกภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔) มีภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความปลอดภัย การเอา
รัดเอาเปรียบ และหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ โสเภณี การค้ามนุษย์ ๕) ขาดแคลน
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดนเฉพาะมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ ๖) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นและชุมชนขาดความรู ้ด้านการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ๗) การทำธุรกรรมผ่าน e-commerce ยังไม่แพร่หลาย ๘) แหล่งท่องเที่ยว
ไทยยังกระจุกตัวอยู่ ขาดการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๙) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดการรวมกลุ่ม 

โอกาส (Opportunity) การท่องเที่ยวไทยคือ ๑) แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มประเทศ 
BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น ๒) กระแสความนิยม
ท่องเที่ยวทางเลือกการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะทางและนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ๓) การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค การขยายตัวของสายการบินต้นทนุต่ำ 
และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ
และพันธกรณีต่าง ๆ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ๕) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้ า
ระวังป้องกันควบคุมโรค การแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกิด
ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว๒๒ 

อุปสรรค (Threat) การท่องเที ่ยวไทยคือ ๑) การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการ
ท่องเที่ยวโลกมีแนวโน้มสูงขึ ้น ๒) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวหรือมีการใช้จ่ายน้อยลง ๓) การก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก ๔) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกรวมถึงภัยจากโรคระบาด ๕) การแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ ๖) การแข่งขัน
ระหว่างบุคคลในอาเซียน 

ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ๑) การขยายตัว
ของการท่องเที่ยวโลก ๒) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ๓) โครงสร้างการบริหารการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ๔) วิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ๕) ความพร้อมของภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกลไกการทำงาน
ระดับนโยบาย การขับเคลื่อนแผนทุกระดับกลไก การนำแผนไปปฏิบัติ ของคณะกรรมการทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการนำนโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ๘ ด้านดังนี้ 

 

 ๒๒ วิกฤติคือโอกาสของ อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 
https://www.bangkokbiznews.com [๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.bangkokbiznews.com/


๕๒ 

๑) กลไกการทำงานระดับนโยบาย (แผน ๑๑) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัด 

๒) การขับเคลื่อนแผนทุกระดับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัด คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

๓) กลไกการนำแผนไปปฏิบัติ ราชการส่วนกลาง กระทรวง กรม จังหวัด ท้องถิ่น 
๘ กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยว คณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด กบจ. กกอ. อปท. 
๔) การสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว กก. กต. ททท. สส.ปน. บก.ทท. 
๕) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กก. อพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ. อปท. และทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กก. มท. ทก. คค. ททท. 

อปท. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
๗) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว กก. มท. อพท. วธ. ทส. คค. อปท. 
๘) การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  คณะกรรมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งชาติ สภาหอการค้าไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกวิชาชีพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กก. อก. สส.ปน. 
สธ. มธ. พณ. ศธ.) สร้างโอกาสแรงจูงใจในการค้าและลงทุน (กก. BOI กรอ. พณ. สสว.) การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าและบริการ (กก. อก. พณ. มท.) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยว (กก. สธ. มท. ทส. บก.ทท. สตช.) บุคลากรการท่องเที่ยว (กก. รว. ศธ. กรอ. พณ. อก.) การ
พัฒนาในรายสาขา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การประชุมและนิทรรศนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Long stay กลุ่มการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ นักกีฬา 
ครอบครัว ฮันนีมูน นักเรียน นักศึกษาเยาวชน 

๙) สภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เอกชน 
สถาบันการศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๑๐) การสร้างความเข้าใจ การยอมรับนำสู่การผสมผสาน  กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ต่างๆหารสร้างเครือข่ายภาคประชาชน การสร้างระบบติดตามประเมินผล 
  



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติทำงานเชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการการท่องเที่ยวในทุกระดับชั้น๒๓ 

 

 ๒๓ กระทรวงการท ่องเท ี ่ ยวและก ีฬา ,  [ออนไลน์ ], แหล ่ งท ี ่ มา  : https://www.mot.go.th 
[๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

กลไลการทำงานระดับนโยบาย 
(นโยบายรัฐบาล) แผน ๑๐ 

 
๑) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒) คณะกรรมการส ิ ่ งแวดล ้อม
แห่งชาติ 
๓) คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔) คณะกรรมการนโยบายการ

การขับเคลื่อนแผนทุกระดับ 

 

๑) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒) คณะกรรมการส ิ ่ งแวดล ้อม
แห่งชาติ 
๓) คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔) คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัด 
๕) คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

กลไลการทำงานระดับนโยบาย 

 

๑) ราชการส่วนกลาง กระทรวง 
กรม จังหวัด ท้องถ่ิน 
๒) ๘ กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 
๓) คณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่ 
๔) ท่องเที่ยวจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
กบจ. กกอ. อปท. 

การสร้างความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

กก. กต. ททท. สส.ปน. บก. ทท. 

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 

กก. อก. พณ. มท. 

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

กก. กพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ. 
อปท. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑) กก. มท. ทก. คค. ททท. 
๒) อปท. 
๓) คณะกรรมการจัดการจราจรทาง

การท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

กก. มท. อพท. วธ. ทส. คค. อปท. 

บุคลากรการท่องเที่ยว 

กก. รว. ศธ. กรอ. พณ. อก. 

การพัฒนาสินค้าและบริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

๑) คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ 
๒) สภาหอการค้าไทย 
๓ )  ค ณะ กร ร มก า ร ป ้ อ ง ก ั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๔) คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กก. อก. สส.ปน. สธ. มธ. พณ. ศธ. 

การพัฒนาในสาขา 

๑) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๓) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
๔) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕) การประชุมและนิทรรศการ 
๖) การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ 

การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
สินค้าด้านการท่องเที่ยว 

กก. สธ. มท. ทส. บก. ทท. สตช. 

การสร้างความเข้าใจ การ
ยอมรับนำไปสู่การผสมผสาน
กิจกรรมในแผนปฏบิัติการ 

การสร้างเครือข่ายภาคเอกชน การสร้างระบบติดตามผล
ประเมินผล 

สภา
อุตสาหกรรม

การ

สมาพันธ์
ธุรกิจ

ท่องเท่ียว 

สมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

เอกชน
สถาบัน 

การศึกษา 

เครือข่าย
ท่องเท่ียว
โดยชุมชน 

คณะกรรมการ 

นโยบายการ
ท่องเที่ยว 

https://www.mot.go.th/


๕๔ 

อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ๕ ประการคือ ๑) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ๒) การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้
เกิดความยั่งยืน ๓) การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ๔) การสร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว ๕) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค
ประชาชน และองค์กรปกครอง ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างและ
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพ มี
การบูรณาการร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น 
มียุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรม ๒) 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ๓) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ทางศาสนา และวัฒนธรรม ๔) การพัฒนาบุคลากรการ ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๕) การ
สร้างเครือข่ายภูมิศาสตร์ว ัฒนธรรม และการท่องเที ่ยว  ซึ ่งอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนยังมี แนวโน้มและการเติบโตและมีศักยภาพสูง 
หากมีการส่งเสริมจากภาครัฐที่เหมาะสมจะทําให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาและเป็นเครือข่าย
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของ ประเทศและนําไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน๒๔ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
จุดแข็ง (Strengths) ๑) มีทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม โดดเด่น หลากหลาย

และมีชื่อเสียงระดับโลก ๒) ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา ๓) มีความได้เปรียบ
ด้านทำเลที่ตั้งเหมาะสมไม่ไกลจากเมืองหลวง ๔) มีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลากหลาย ๕) มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื ้นฐานและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ๕) มีวัฒนธรรมประเพณีที ่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด  

จุดอ่อน (Weaknesses) ๑) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเสื ่อมโทรม 
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตสาธารณะ ๓) การควบคุมและรักษาระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ ๔) การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว ๕) ปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยว ขยะ น้ำเสีย  

 

 ๒๔ พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ), “ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย  และอาเซียน”,  วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๖ - ๒๓. 



๕๕ 

โอกาส (Opportunities) ๑) แหล่งท่องเที่ยวมีชื ่อเสียงระดับโลก ๒) อากาศมีความ
บริสุทธิ์อันดับ ๗ ของโลก ๓) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและผู้สูงอายุ ๔) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและพัฒนาสู่นานาชาติ การท่องเที่ยวยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการ สารสนเทศ การศึกษา ๕) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา ๖) มีวัดและสถานปฏิบัติธรรมจำนวนมากเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
ธรรม ๗) ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับและเรียนรู้ มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ๘)กระแสโลกใน
เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั ่งยืน ๙) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะช่วยเสริมสร้างตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

ภัยคุกคาม (Threats) ๑) ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ๒) การก่อการร้ายสากล ความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ และโรคระบาด ๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย ๔) การบุกรุกที่ป่า
สงวน ๕) ความลักลั่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ๖) อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก 
ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 

๑) ส ่งเสร ิมและพัฒนาการท่องเที ่ยว (Support tourism 
development) 
๒ )  ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ล ง ท ุ น  (Support investment of 
entrepreneur) 
๓) การพัฒนาป ัจจ ัยพ ื ้นฐานด ้านการบร ิการท ่องเท ี ่ยว 
(Support basic factor of tourism) 
๔) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Support 
marketing and public relation) 

สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์, สุพจน์ 
ทรายแก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์ 

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีผลสำคัญในการ
ผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีหลายประการ เช่น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้การท่องเที่ยว
สู่ท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในสายตาของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐  ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 



๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) 
และและ พระใบฎีกาสัญญา 

อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนยังมี แนวโน้มและการเติบโตและมีศักยภาพสูง 
หากมีการส่งเสริมจากภาครัฐที่เหมาะสมจะทําให้มีแนวโน้มที่จะ
เกิดการพัฒนาและเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวที่เชื ่อมโยงกับการ
ท่องเที ่ยวของ ประเทศและนําไปสู ่การพัฒนาชุมชนที่ยั ่งยืน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่ส ําค ัญของการพัฒนาแหล ่งท ่องเท ี ่ยวทาง 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น มียุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่ 
๑) การส ่งเสร ิมการตลาด การท่องเที ่ยวทางศาสนา และ
วัฒนธรรม  
๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงศาสนา และ
วัฒนธรรม  
๓) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรม  
๔) การพัฒนาบุคลากรการ ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม 
๕) การสร้างเครือข่ายภูมิศาสตร์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๒ “ม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง ประชาชนอยู ่ดี กินดี และมี
ความสุข 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบริหารจัดการภาครัฐ 



๕๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ต่อ) 

  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

วารีพร ชูศรีและวร
ลักษณ์ ลลิตศศิวิมล 

การส่งเสริมของภาครัฐที่มีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย
เจริญเติบโตไปได้ด้วยดี คือ การที่ภาครัฐเข้ามากำหนดนโยบายเพื่อผลักดัน
และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เห็นได้จากการที่รัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และ
กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู ่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง  สุขภาพ 
(Medical & Wellness) ในอาเซียน 

กรมการท่องเที่ยว กรอบยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถแบ่งเป็น
ประเด็นหลักได้ ๕ ประเด็น 
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เกิดความสมดุล 
และยั่งยืน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
อพท. กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม แผน 
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
(Quality-Leisure) และ  น ักท ่องเท ี ่ ยวกลุ่ มระด ับบน (High-Value) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ 
๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้แก่ อพท. กรม
ศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนแม่บท 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
๔) สร้างความสมดุลการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การ
ส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๕) บูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือ 



๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ต่อ) 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒.๒.๑ ประเภทและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่

ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม และมีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมด้วย เป็น
การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน และรักษาสุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ รวมถึงการรับประทานอาหาร ปลอดสารพิษ การออกกำลังกาย 
โยคะ การทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม การนวด การอบสมุนไพร ตลอดจนการตรวจสุขภาพ โดยเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จากกระแสการสนใจเอาใจใส่ด้านสุขภาพ หลายๆประเทศในภูมิภาคเอเซีย และทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ได้ให้การส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบ
ด้านค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ ที่ถูกกว่า และมาตรฐานระดับสากล ผนวกกับประเทศไทยมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ การบริการรองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับว่ามี
ความสำคัญที่จะนำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีด้วยมูลค่ามหาศาล ทำให้นักธุรกิจใช้โอกาสนี้ในการ
ขยายตลาด มีการลงทุนอย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการการท่องเที่ยว ระดับ
ปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม ความรับผิดชอบในหน้าที ่ ความกระตือรือล้นในการจัดการ
ท่องเที่ยว ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทางด้านพ้ืนที่ การจัดการ การกำหนดกิจกรรม และกระบวนการ 
เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์ร่วกัน๒๕ 

 

 ๒๕ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๑. 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการท่องเที่ยว แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที ่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ
กรมการท่องเที่ยว๑) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
ทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม  
๓) ยุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรและระบบงานสู่ความเป็นเลิศ  
๔) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 



๕๙ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การออกจากบ้านโดยมีแรงจูงใจที่สำคัญ คือการใช้
เวลาว่างเพื่อสุขภาพ มีส่วนประกอบ กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
สุขภาพดี แรงจูงใจสำคัญหลักคือสุขภาพ ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู การเดินทางเพื่อทำกิจกรรมรักษา
ทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความหมายว่าเป็นผลรวมของความสัมพันธ์และปรากฎการณ์ 
ในการเดินทางโดยมีแรงจูงใจในด้านการป้องกัน และการรักษาส่งเสริม ดูแลสุขภาพ เป็นเป้าหมาย
หลักโดยเข้าพักในโรงแรมเฉพาะด้าน มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแล ให้คำแนะนำเป็น
รายบุคคล นักท่องเที่ยวจะซื้อเป็นแพ็คเก็จบริการครอบคลุม ด้าน สมรรถภาพทางกาย การดูแลความ
งาม โภชนาการเพ่ือสุขภาพ อาหารลดน้ำหนัก การผ่อนคลาย การทำสมาธิและจิตใจ และกิจกรรมให้
ความรู้เพื่อสุขภาพ ๒๖ 

สอดคล้องกับความหมายของ Jagyasi ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะไป
ร่วมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การผ่อนคลายร่างกายและ จิตใจ 
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี ้ นอกจากจะช่วย  ส่งเสริมสุขภาพ
นักท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเกิดการขยายตัวมากขึ้น ก่อให้เกิด
ธุรกิจด้านสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การเกิดศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม ธุรกิจสปา 
ศูนย์ดูแลและบำบัดรักษาสุขภาพกายและจิต วิญญาณ๒๗ 

สำหรับการท่องเที่ยวบริการด้านการแพทย์ (Medical & Healthy Tourism) หมายถึง 
การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีจิตสำนึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บริการด้านการแพทย์ที่
นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บริการในไทย ได้แก่ การตรวจเช็คสุขภาพ การทำเลสิค ศัลยกรรมความ
งาม ทันตกรรม การผ่าตัด และการพักฟื้น นอกจากนี้ บริการการแพทย์ทางเลือกของไทย เช่นการ
นวดแผนไทย สปา มีชื่อเสียงและยอมรับกันไปทั่วโลก๒๘ 

ความสำคัญของสุขภาพพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย
ของ “สุขภาพ” ไว้ว่า “ความสุขปราศจากโรค, ความสบาย” ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ เราใช้คำสุขภาพกัน
น้อยมาก เพราะขณะนั้นเราใช้คำว่า “อนามัย” (อน + อามัย) ซึ่งหมายถึง ‘ความไม่มีโรค’ ซึ่งเมื่อ

 
๒๖ Muller and Kaufmann, กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ, อ้าง

ถึงใน Smith & Puczko, (2009), p. 5.  
 ๒๗ Prem Jagyasi,  “ Wellness Tourism and Medical Tourism : Where Do Spy Fit? ” , 
Research Report, (Global spa summit 2011), p. 3. 
 ๒๘ Alexandr Nikolaevich Dunets, “Health tourism in low mountains: A case study”, 
Research Report, (Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(3), 2213), 2020, p. 3. 



๖๐ 

เปรียบกันแล้วจะเห็นว่า คำว่า “สุขภาพ” มีความหมายกว้าง และสมบูรณ์กว่า “อนามัย” เพราะ
สุขภาพเน้นสุขภาวะคือ ภาวะที่ทำให้เกิดความสุขปราศจากโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆ ปัจจัย และมี
ความหมายในเชิงบวก ส่วนอนามัยนั้นเน้นที่โรค ซึ่งเป็นความทุกข์ มีความหมายในเชิงลบสำหรับ 

องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้ให้ความหมายของ 
สุขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว้ดังนี้ “สุขภาพหมายถึง สภาวะแห่ง
ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และมิได้
หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้น” ต่อมาในที่ประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ได้มีมติให้เพิ่มคำว่า “Spiritual well-being” 
หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในคำจำกัดความของสุขภาพเพ่ิมเติมดังนั้น เมื่อกล่าวถึงสุขภาพใน
ปัจจุบันจะต้องครอบคลุมสิ่งที่สำคัญ ๔ ประการคือ 

๑) ภาวะทั่วไปของร่างกายและจิตใจจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒) มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
๓) จะต้องปราศจากโรคหรือความทุพพลภาพ 
๔) จะต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงตนและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในสังคมได้เป็นปกติสุข 
องค์ประกอบของสุขภาพดี คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ อุจจาระ และออกกําลังกาย จะ

เห็นได้ว่ากิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬา เป็นมิติ หนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ หากส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ เห็นถึงคุณประโยชน์ มีทัศนคติที่ดี  และมีทักษะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพของ แต่ละบุคคลและสังคม จะเป็นวิถีหนึ่งที่สําคัญ
ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการทํางานของร่างกาย การออกกําลังกายที่
เหมาะสมและถูกวิธีจะ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
โดยเฉพาะระบบหัวใจและ ไหลเวียนเลือด และกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง๒๙  

ความสำคัญของสุขภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิตว่า 
“อโรคยา ปรมา ลาภา” ซึ่งแปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่ง พระพุทธภาษิตข้อนี้ 
แม้แต่ชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกันและเห็นพ้องต้องกันว่า “สุขภาพคือพรอัน
ประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกล่าวไว้ว่า“คนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มี
ความหวังและคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง” ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสุขภาพคือวิถีแหง่ชีวิต 
โดยสุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะนำบุคคลไปสู่ความสุขและความสำเร็จต่างๆ 
นานาได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า “สุขภาพชีวิต”องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสิ่งที่มีอิทธิพล

 
๒๙ อรนภา ทัศนัยนา, “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุโดย

มหาวิทยาลัย”, ดุษฎีนิพนธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน้า ๒๐. 



๖๑ 

ต่อสุขภาพของคนเรานั้นมีมากมายหลายสาเหตุ แต่ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบที่สำคัญๆ 
ดังนี้ 

๑) องค์ประกอบด้านตัวบุคคลลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup) เชื ้อชาติ 
(Race) เพศ (Sex) อายุ และระดับพัฒนาการ (Age and development level)ปัจจัยทางสรีรวิทยา
(Physiological factors) ปัจจัยทางด้านจิตใจ (Phycological Factors) ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติพฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice) 

๒) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) สิ่งแวดล้อมอาจแบ่งออกได้
เป็น ๔ ด้านใหญ่ คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(Biological environment) ส ิ ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment) ส ิ ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Social-economic environment) 

๓) องค์ประกอบทางด้านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health 
Service System Factors) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ของรัฐในการที่จะ
สนองตอบต่อการส่งเสริมให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเท่า
เทียมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบการบริการทางการแพทย์ 

สุขภาพจิต Mental Health หมายถึงภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ปัญหา
สร้างสรรค์ทำงานได้ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ สุขภาพจิตที่ดีคือ ความสามารถที่ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้เป็นไปตาม อำนาจของสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง แต่ไม่เอาแต่ใจ
ตัวเองหรือไม่คำนึงถึงผู้อื่น สุขภาพจิต ย่อมมีความเหมือนกันกับสุขภาพกาย ย่อมมีความเสื่อมบ้าง 
โทรมบ้างสลับกันไป เป็นธรรมดา ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ตลอดเวลานั้นหายากบางคนต้องล้มป่วย
เป็นโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้าง อันผลมาจากสุขภาพจิต ผู้มีสุขภาพจิตดีมีลักษณะดังนี้๓๐ 

๑) เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างดี ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ ยอมรับความผิดหวังได้
อย่างกล้าหาญ ใจกว้างพอที่จะยอมรับและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น ประมาณความสามารถของ
ตนเองได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ยอมรับสภาพความขาดแคลนหรือขีดจำกัดบางอย่างของตนได้ 
และยอมรับนับถือตนเอง สามารถจัดการกับสภาพการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนได้ พอใจ
และชื่นชมยินดีต่อความสุขหรือความสำเร็จของตนที่เกิดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม 

๒) เป็นผู้ที่รู้จักเข้าใจผู้อื่นได้ดี ซึ่งแสดงออกในรูปของ ให้ความสนใจและรักคนอื่นเป็น
และยอมรับความสนใจและความรักใคร่ที่คนอื่นมีต่อตน เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง

 

 ๓๐ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://www.dmh.go.th 
[๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.dmh.go.th/


๖๒ 

บุคคล เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะหรือบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวโยง 

๓) เป็นผู้ที ่สามารถเผชิญกับความจริงในชีวิตได้อย่างดี เช่นแก้ไขปัญหาและเผชิญต่อ
อุปสรรคได้ด้วยตัวเอง โดยไม่หวาดกลัวมากนัก มีการวางแผนล่วงหน้าในการกระทำงานหรือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้สอดคล้องกับความจริง ตัดสินใจในปัญหาต่างๆได้อย่าง
ฉลาด ฉับพลัน ปกติปราศจากการลังเลหรือเสียใจภายหลัง๓๑ 

คนปกติเมื่อตกอยู่ในภาวะหรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างแรง จะทำให้เกิด
ความตึงเครียดเป็นเวลานาน พฤติกรรมอาจเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อารมณ์แปรปรวน มี
ความคิดสับสน การรับรู้ผิดไปจากปกติ จนทำให้ไม่สามารถ ประกอบกิจกรรมเพื่อดำรงชีวิตที่ปกติได้ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกปัญหา สุขภาพจิต ปัญหาจะรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุของ
ปัญหา และระยะเวลาที ่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ มีปัจจั ยมากมายที่ก่อให้เกิดปัญหา 
สุขภาพจิต เพราะจิตใจมนุษย์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลา แล้วแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรม พฤติกรรมที่แดงออกนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าที่มากระทบ ส่งผลให้มี สุขภาพจิต 
ในรูปแบบต่างๆกัน คืออาจจะมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตไม่ดี หรือเจ็บป่วยเป็นโรคประสาท โรคจิต 
เป็นต้น 

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) หมายถึง ความสัมพันธ์ระว่างสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ฉะนั้นสุขภาพอนามัยของมนุษย์ย่อมได้รับผลของ
มนุษย์ก็ย่อมได้รับผลจากคุณภาพของสิ่งแวดล้อม๓๒ ถ้าสิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรมเกิดเป็นมลพิษ
ขึ้น มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้น ก็ต้องได้รับผลเสียต่อสุขภาพอนามัย เกิดการเจ็บไข้ได้
ป่วย แม้แต่เศรษฐกิจและสังคมก็อาจได้รับผลกระทบด้วย อนามัยสิ่งแวดล้อมยังมีความเกี่ยวข้องกับ
สมดุลธรรมชาติที่เกี่ยวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในส่วนที่จะทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีพอยู่ด้วยดี  
ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายไว้ ๒ ลักษณะคือ 

๑) ความสมดุลนิเวศวิทยาระหว่าง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที ่ดี  
ซึ่งหมายความรวมถึงให้มวลมนุษย์มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ และได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
และในทำนองเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งมวล รวมไปถึงที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ
มนุษย์แต่ละบุคคลตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆในโลก 

 
๓๑ องค์การอนามัยโลก, “WHO : World Health Organization”, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Mental.htm [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 
๓๒ กระทรวงสาธารณสุข, “คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://team.sko.moph.go.th [๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Mental.htm
http://team.sko.moph.go.th/


๖๓ 

๒) การควบคุมกระบวนการ อิทธิพลและปัจจัยด้านต่างๆทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ที่
กระทำหรืออาจกระทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และการดำรงชีพอยู่ในสังคมของ
มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม๓๓ 

ดังนั้นอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จึงมีความหมายโดยรวมว่า การ
จัดการหรือควบคุมปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อมที ่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การ
เจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย์ อันได้แก่ น้ำดื่มน้ำใช้ ที่อยู่อาศัย สัตว์พาหนะนำโรค ขยะมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ หรือมลพิษอ่ืนๆเพื่อให้มนุษย์มีสภาวะที่สมบูรณ์
ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข๓๔ 

กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายการเดินทางจากที่พำนักอาศัย ไปยัง
สถานที่แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม เพ่ือการพักผ่อน หย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงาน
ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเวลาว่างมาดูแลบำบัดรักษาสุขภาพ มีเป้าหมาย เรื่องสุขภาพ เป็นแรงดึงดูด
ที่สำคัญ การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการโภชนาการ อาหารที่ปลอดสารพิษ การบำบัด นวด สปา 
ตลอดจน การออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ ผนวกกับการดูแลสุขภาพจิตใจ ด้วยการทำ
สมาธิ ปฏิบัติธรรม นำไปสู ่สุขภาวะที่สมบูรณ์ เกิดความสมดุลทั ้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มี
สติปัญญารู้เท่าทัน ตระหนักรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เต็มไปด้วยพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยม 
  

 
๓๓ WHO, “cited in Wattanakul, K. et al., 1993”, วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย , 

ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๐-๒๕. 
๓๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, “คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

สำหร ับ  องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ น ” ,  [ออนไลน์ ], แหล ่ งท ี ่ ม า  : http://164.115.41.179>E.pdf 
[๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๗ แสดงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)๓๕ 

ประเภทและรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามวัตถุประสงค์ คือการ

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) และ การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา
สุขภาพ (Health Healing Tourism) จุดประสงค์หลัก คือการฟื้นฟู และส่งเสริมบำรุงรักษาสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต การบำบัดรักษาพยาบาล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความประพฤติ ค่านิยม ในการดูแลรักษาตัวเองได้มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางป้องกันโรค ด้วยการนำกิจกรรมที่ส่งเสริมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ผสมผสานกับการออกกำลังกาย และกีฬามาร่วมด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Promotion Tourism) ของประเทศไทยมีรูปแบบการจัดโปรแกรมทัวร์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่
แตกต่างหลากหลายดังนี้ ๑) ทัวร์แพทย์แผนไทย ๒) ทัวร์อาหารสมุนไพร ๓) ทัวร์สมุนไพรชนบท ๔) 

 
๓๕ Tuohino, A., & Kangas, Hotel Herttua -Spa and rehabilitation in Eastern Finland. 

In: Health and wellness tourism, (M. Smith, & L. Puczko, Zeds., (Oxford: Butterworth-Heinemann, 
2009), pp. 313-318. 

-Beauty & Antiaging 
-Spiritual tourism 
-Yoga tourism 
-Spa tourism 

 

-surgery and treatment 
-Stem-cell tourism 
-Fertility tourism 
-Transplanting tourism 
-Nutrition/ Weight loss 

Illness   Health      Wellness 
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๖๕ 

ทัวร์เกษตรธรรมชาติ ๕) ทัวร์น้ำพุร้อน และอาบน้ำแร่ ๖) ทัวร์ฝึกสมาธิ และบำเพ็ญภาวนา ๗) ทัวร์
แหล่งธรรมชาติ๓๖  

การดูแลสุขภาพทางเลือก ได้แก่ ๑) น้ำพุร้อนกับการดูแลสุขภาพ ๒) การอาบใบตอง 
๓) การพอกโคลน การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาของคนไทย ได้แก่ ๑) การนวดแผนไทย ๒) อาหาร
ไทยเพื่อสุขภาพ ๓) การออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตน สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๒ 
ลักษณะ คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ และโปรแกรมการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพเต็มรูปแบบ ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นการผสมผสานระหว่างการ
ท่องเที่ยวทั่วไปกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพียงแค่นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาสอดแทรกใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วไป โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวมีความ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว ทั้งนี้โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Tourism) ๓๗ 

การสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ คือการที่นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว เช่นทางด้านกายภาพ 
เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการพักผ่อนทางด้านร่างกาย และจิตใจสดชื่ นรักษาสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดเด่นของประเทศไทยคือ การท่องเที่ยวแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวฝึกสมาธิ
และบำเพ็ญภาวนา การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยว  
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว Dickman (1996) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยวไว้ 

๕ องค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility), ปัจจัยด้านสิ่ง
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Attraction), ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities), ปัจจัยด้าน
บริการจัดการแหล่งท่องเที ่ยว (Area), ปัจจัยด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที ่ยว 
(Amenities)  
  

 
๓๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประเภทและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพใน

ประเทศไทย, (๒๕๕๕) : ๑-๒. 
๓๗ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, “รูปแบบศูนย์จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”, วารสารมหาวิทยาลัยคริส

เตียน, ปีท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๖๐. 



๖๖ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๘ แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๓๘ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ 5A ดังนี้ 

๑) การคมนาคม และการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (Accessibility) เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญ ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการคมนาคมในปัจจุบันได้พัฒนาให้
สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจการบิน การเดินเรือ การคมนาคมขนส่ง
ทางบกทางรถยนต์ รถไฟ รถโดยสาร รถไฟฟ้าเป็นต้น ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่สะดวก 
ปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย  โดยการ
ประสัมพันธ์ให้ข้อมูลแนะนำการเดินทาง จัดทำข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีพนักงานคอยให้คำแนะนำ สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ มีรถโดยสารบริการนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก มีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยว มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) Functional 
Experiences คือความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อการบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ความ
คุ้มค่าของเงิน (๒) Social Experiences คือคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวได้รับและมีส่วนร่วม เช่นการอนุรักษ์

 
๓๘ พบพร โอทกานนท์, ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล, “รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยว และความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาวยุโรป
และอเมริกัน”, วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๔. 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
Factor of Wellness 

Tourism 

 
พื้นที่หรือที่พัก 
Accommodati
on 

การเข้าถแึหล่ง
ท่องเที่ยว 
Accessibility 
 กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
Activity 
 

สิ่งดึงดดูใจใน
การท่องเที่ยว 
Attraction 

สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
Amenities 



๖๗ 

สิ่งแวดล้อม (๓) Emotion Experiences คือความรู้สึกและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่าง
จากกิจกรรมที่เคยสัมผัสมา๓๙ 

๒) กิจกรรม (Activities) กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่แหล่งท่องเที่ยวจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว และชุมชน
สามรถนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม ควรมีความหลายหลาย น่าสนใจสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาพำนัก ท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนั้น เพื่อทำให้การท่องเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น
กิจกรรมทางทะเล ดำน้ำ ว่ายน้ำ ปีนหน้าผา ไต่เขา เดินป่า ล่องแก่งในลำน้ำ และอื่นๆ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือ รูปแบบกิจกรรม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรรม ก่อให้เกิดความสุข
แก่นักท่องเที่ยว และชุมชน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสอดคล้องของ
กิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยว ความมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตาม
ศักยภาพของพื้นที่ เพราะนักท่องเที่ยวมีความสนใจหลากหลายความต้องการแตกต่างกัน  กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย, กิจกรรมการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ, กิจกรรมการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์, กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่ง
มุ่งเน้นให้นักเที่ยวเที่ยวดูแลสุขภาพ สร้างความสุข การพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทาน
อาหารปลอดสารพิษ  กิจกรรมต่างๆซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการวิธีดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้แข็งแรง มีอายุยืนยาวขึ้น และแรงจูงใจทางด้านสุขภาพทางด้านจิตใจ ให้มี
ความสงบ ความสบายใจ และแรงจูงใจทางด้านสังคม คือคนในครอบครัว มีส่วนร่วม ส่งเสริม
สนับสนุนให้เข้าร่วมโปรแกรม การประยุกต์จุดเด่นของกิจกรรมในแต่ละพื ้นที ่ ที ่คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ไม่ขัดต่อจริยธรรม และกฎหมาย๔๐ 

๓) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีความสำคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนั้น ซึ่งสามารถแยกเป็น 
สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ สถานท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น สิ่งดึงดูดใจเชิงวัฒนธรรม สิ่งดึงดูดใจเชิงสังคม ซึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวควรมีบริการข้อมูลตลอดเส้นทาง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่
ให้รายละเอียดครบถ้วน มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ในเชิงลึก เป็นผู้มีทักษะในการนำพาเที่ยวชมสถานที่

 

 ๓๙ วิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ, “แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, ๒๕๖๑), หน้า ๔๗. 
 ๔๐ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อำเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี, (๒๕๖๐) : ๑๖๕. 



๖๘ 

ท่องเที่ยวต่างๆ๔๑ การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายทุกช่วงอายุวัย ตัวชี้
ค ือ ความน่าสนใจ การเข้าถึง ส ิ ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และ
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้๔๒ 

๔) พื้นที่หรือที่พัก (Area or Accommodation) แหล่งท่องเที่ยวมีความสำคัญในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบด้วย จัดที่พักรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
กับจำนวนนักท่องเที่ยว และมีความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสม การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดพ้ืนที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เหมาะสม 
เช่น พ้ืนที่ใช้สอยเพื่อการบำบัดรักษาสุขภาพ  สวนสุขภาพ พ้ืนที่ทำสมาธิ พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม พ้ืนที่นวด
แผนโบราณ  พื้นที่ออกกำลังกาย เป็นต้น สภาพแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวมีการพัฒนา และ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีกฎข้อบังคับชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยของ
แหล่งท่องเที่ยว สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน การให้ความสำคัญต่อพ้ืนที่นั้น ๆ 
ความหวงแหนรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคนในชุมชน ในฐานะเป็นเจ้าของพื ้นที่บอกเล่า
เรื่องราวความน่าภาคภูมิใจแก่ผู้มาเยือน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
วิถีชีวิต กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวเปิดภาพจำแล้วอยากมาเที่ยว
ซ้ำ๔๓  

๕) สิ ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) สิ ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 
พื้นฐานต่อนักท่องเที่ยว เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เนต ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เดินทาง
สะดวก ปลอดภัย ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ สะอาด สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 
ร้านอาหารราคาเหมาะสม ธนาคาร สถานพยาบาล มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว และอื่นๆเป็น
ต้น๔๔ ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทนั้น ควรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชนในท้องถิ่น ตลอดจนการให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน การพัฒนาการ

 

 ๔๑ วารัชต์ มัธยมบุรุษ, “แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกรณีศึกษา
พื้นที่รอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง”, วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พะเยาวิจัย, 
ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา, (๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) : ๑๙๑-๑๙๒. 

๔๒ โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีแนวใหม่โดยชุมชน 
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๖) : ๕๖. 

๔๓ กองกณฑ์ โตชัยวัฒน์, พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อรีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ, 
(๒๕๕๔), หน้า ๙. 

๔๔ ยุพิน อุนแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล, “การพัฒนาตัวบ่งชี ้ความเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๐. 



๖๙ 

ท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้ขีดความสามารถของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรมีการกำกับดูแล ควบคุมคุณภาพของทรัพยากรจากการท่องเที่ยว 
ควรส่งเสริมการบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวให้เข้ากับ
วิถีชุมชน เพ่ือเกิดขบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว เกิดความตระหนักรู้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีการบูรณาการ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนแก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว๔๕ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปัจจัยในการให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ ๑) สิ่งที่ดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ๒) สิ่งที่อำนวย
ความสะดวกเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานด้านการท่องเที ่ยวและเป็นปัจจัยซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการ
ประกอบการทางธุรกิจ โดยมีการบริการของรัฐอยู่ในบางส่วน ๓) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐาน ( Infra-structures) ซึ่งการ เข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวนั้นต้องมีความ
สะดวก ๔) การต้อนรับจัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีผลต่อการ ทำให้  
นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอีก๔๖  สำหรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น๔๗ 
  

 
๔๕ บุษบา สิทธิการ, “รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่างมีส่วนร่วม

ของชุมชนสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐) : 
๓๑๔-๓๒๖. 
 ๔๖ อัจฉรา หล่อตระกูล, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
กรณีศึกษา : พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับ
ที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) : ๑๗๘-๑๘๘. 
 ๔๗ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์, “อิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อ
ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑๘๐-๑๙๑. 



๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุษบา สิทธิการ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวให้

เข้ากับวิถีชุมชน เพื่อเกิดขบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจระหว่างชุมชน
และนักท่องเที ่ยว เกิดความตระหนักรู ้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีการบูร
ณาการวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

อรนภา ทัศนัยนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ได้รวมเข้าไป 
ในสุขภาพในปัจจุบันด้วย ครอบคลุมสิ่งที่สำคัญ ๔ ประการคือ 
๑) ภาวะทั่วไปของร่างกายและจิตใจจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒) มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
๓) จะต้องปราศจากโรคหรือความทุพพลภาพ 
๔) จะต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงตนและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในสังคมได้
เป็นปกติสุข 

อัจฉรา หล่อตระกูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปัจจัยในการ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  
๑) สิ่งที่ดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ  
๒) สิ ่งที ่อำนวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบการทางธุรกิจ 
โดยมีการบริการของรัฐอยู่ในบางส่วน 
๓) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวเกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐาน 
(Infra-structures) ซึ ่งการ เข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวนั ้นต้องมีความ
สะดวก  
๔) การต้อนรับจัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ
ที่มีผลต่อการทำให ้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอีก 

 
  



๗๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ต่อ) 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ ์
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มาก เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม การอนุรักษ์สิ่งปลูก
สร้างอันทรงคุณค่า  โดยคำนึงถึงความสามารถและความเหมาะสม
ของพื้นที่ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยว
ยังให้ความสำคัญกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ 
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อ 
เป็นการสร้างจิตสำนึกและไม่ให้เกิดความเส ียหายแก่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ ประสบการณ์การท่องเที่ยวมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
๑) Functional Experiences คือความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมี
ต่อการบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ความคุ้มค่าของเงิน 
๒) Social Experiences คือคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวได้รับและมี 
ส่วนร่วม เช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓) Emotion Experiences คือความรู้สึกและคุณค่าที่นักท่องเที่ยว
ได้รับความแตกต่างจากกิจกรรมที่เคยสัมผัสมา 

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา รูปแบบศูนย์จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๒ ลักษณะ คือ  
๑) โปรแกรมการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เพียงแค่นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาสอดแทรกในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวทั่วไป 
๒) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวมี
ความประสงค์ที ่จะเข้าร ่วมกิจกรรมทางสุขภาพอย่างแท้จริง 
สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว 

 
  



๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ต่อ) 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กองกณฑ์ โตชัยวัฒน์ พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อรีสอร์ทสำหรับ
ผู้สูงอายุ   
๑) พื้นที่ใช้สอยเพ่ือการบำบัดรักษาสุขภาพ  สวนสุขภาพ   
๒) พื้นที่ทำสมาธิ    
๓) พื้นที่ปฏิบัติธรรม  
๔) พื้นที่นวดแผนโบราณ    
๕) พื้นที่ออกกำลังกายสภาพแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวต้องมี
ความตระหนักรู ้ในคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน ความหวงแหน
รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคนในชุมชน ในเรื่องราวความน่า
ภาคภูมิใจ 

พบพร โอทกานนท์, ดร.เยาว
ภา ปฐมศิริกุล 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้านคือ  
๑) Accessibility ป ัจจ ัยด ้านเส ้นทางคมนาคมเข ้าถ ึงแหล่ง
ท่องเที่ยว  
๒) Attraction ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
๓) Activities ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  
๔) Area ปัจจัยด้านบริการจัดการแหล่งท่องเที ่ยว๕) Amenities
ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุพิน อุนแก้ว และโชคชัย 
สุเวชวัฒนกูล 

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยว
อยากมาเที่ยวซ้ำ ความตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน 
การให้ความสำคัญต่อพื้นที่นั้น ๆ ความหวงแหนรวมถึงความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งของคนในชุมชน บอกเล่าเรื่องราวความน่าภาคภูมิใจแก่
ผู ้มาเยือน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ วิถีชีวิต 

คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือ รูปแบบกิจกรรม 
ความสอดคล้องของกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยว ความมีเอกลักษณ์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และไม่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย 



๗๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ต่อ) 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ สิ่งดึงดูดใจ สามารถแยกเป็น  
๑) สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ  
๒) สิ่งดึงดูดใจเชิงวัฒนธรรม  
๓) สิ่งดึงดูดใจเชิงสังคม  
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวควรมีบริการข้อมูลตลอดเส้นทาง มีป้ายบอก
ทางที่ชัดเจน ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้รายละเอียดครบถ้วน มี
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ในเชิงลึก เป็นผู้มีทักษะในการนำพาเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ลักษา เกยุราพันธ์ และคณะ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องคำนึงถึงด้านพื้นที่ การ
จัดการ การกำหนดกิจกรรมและกระยวนการ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) มีเป้าหมายเพื ่อป้องกัน และรักษา
สุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ รวมถึงการรับประทานอาหาร ปลอดสารพิษ การ
ออกกำลังกาย โยคะ การทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม การนวด การอบ
สมุนไพร ตลอดจนการตรวจสุขภาพ โดยเป็นการท่องเที ่ยวที่มี
จิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม 

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ ดัชนีชี้วัด 
๑) ความน่าสนใจ 
๒) สภาพการเข้าถึง 
๓) สิ่งอำนวยความสะดวก  
๔) สภาพแวดล้อม 
๕) ความปลอดภัย 
๖) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being) 

สุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิต กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิตและสุขภาพในแนว
สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณาถึงทุกๆ 
องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น
หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ 



๗๔ 

จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ใน
ภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด  

๒.๓.๑ มิติและมุมมองของสุขภาวะองค์รวม 
หลักการพื้นฐานของสุขภาพองค์รวมให้คุณค่าของคำว่า "สุขภาพ" ว่าหมายถึง การปรับ 

แก้ไข และพัฒนาให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การไม่เจ็บป่วย สุขภาวะของเรา
จะเป็นแบบเดียวกับที่วิถีชีวิตของเราเป็นการเลือกบริโภคสิ่งใดเข้าสู่ทั้งทาง "ร่างกาย" และ"จิตใจ"จะมี
ส่วนกำหนดสุขภาวะกายและใจของบุคคลคนนั้น การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่สุด หลักการของสุขภาพองค์รวมจะเน้นการพัฒนาระดับการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนให้ดีเยี่ยม
ถึงที่สุด โดยให้ทบทวนพฤติกรรมในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สุขภาพองค์รวมเน้นการให้
คุณค่าต่อวิถีการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญกับกระบวนการทางการศึกษา และสร้างความรับผิดชอบให้
แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ์  และเมื่อมีสภาวะความเจ็บป่วย 
การแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine) จะให้หลักการแบบองค์รวมในการแลกเปลี่ยนเรื่องการ
รักษาและการดูแลสุขภาพกับคนไข้ โดยการเยียวยาแบบธรรมชาติ (Natural Healing System) และ
พิจารณาปัจจัยทั่วทั้งตัวคนและสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้อง  ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก แบ่งเป็น ๔ 
องค์ประกอบ คือ  

๑) สุขภาวะทางกาย (Physical well-being) หมายถึง ภาวะของคนที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อตอบสนองความสุข สามารถรับรู้อารมณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้ 
(หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นภาวะของคนที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การ
ดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ คำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การจัดการ
ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจำวัน 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี  

๒) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) หมายถึง ความรู้สึกปลอดภัยในการดำเนิน
ชีวิต ในสังคมที่ไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสรรค์สังคม ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ครอบครัวเป็นสุข มีความรักความสามัคคีในสังคม การสงเคราะห์ต่อผู้อื ่น การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

๓) สุขภาวะทางจิต (Mental well-being) หมายถึง การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรม 
ความดีงามในจิตใจ มีเมตตา กรุณา มีสมาธิ จิตแจ่มใส อารมณ์ไม่ขุ่นมัว ไม่ซึมเศร้า การมีสุขภาพจิตที่
เข้มแข็ง มีสมรรถภาพแห่งจิตที ่ดี การมีคุณภาพแห่งจิตดี ความภาคภูมิใจ และความเชื ่อมั ่นใน
ศักยภาพของตนเอง  

๔) สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being) หมายถึง การมีสติปัญญา ความเชื่อ 
ความรู้ ความเข้าใจในชีวิต และโลกอย่างถูกต้องตามความจริง มีเหตุผล พิจารณาเห็นปัจจัยที่เป็น



๗๕ 

สาเหตุของความสุข ความทุกข์ สามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ ได้แก่ การเห็นคุณค่าใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม การรู้เท่าทันการใช้ชีวิต การรู้จักใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง การมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต การมีความสงบสุขในทางธรรม๔๘ 

สำหรับคำจำกัดความของสุขภาวะแบบองค์รวมของไทย ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ ระบุไว้ว่า เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ได้หมายถึงความไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านั้น โดย (ร่าง) พระราชบัญญัติ
สุขภาพได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ระบบการแพทย์แผน
ไทย เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่
ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น รักษาด้วยการใช้สมุนไพร การนวด ประคบ การใช้
ธรรมชาติบำบัด การนั่งสมาธิ ๒) ระบบแพทย์พื้นบ้าน คือ ระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน จน
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิต ๓) การแพทย์ทางเลือก หมายถึง ระบบการแพทย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หรือใช้แพทย์พ้ืนบ้าน เช่น โยคะ ชี่กง หรือการฝังเข็ม๔๙ 

ความสัมพันธ์การเสริมสร้างสุขภาวะของรัฐบาลสู่ประชาชน การพัฒนาความหลากหลาย
คุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ ที่
มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจ เน้นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ที่
สูงขึ้น โดยที่โครงสร้างพื้น ต้องเชื่อมโยงกับการเดินทาง และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืนใน
แหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ด้านการบริการที่มีความปลอดภัย 
สะอาดมีสุขนามัยที่ดี มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีผลิตภัณฑ์สร้าง รายได้ และมี
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือความยั่งยืน 
  

 

 ๔๘ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, “รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๘.   

๔๙ สมรทิพย์ วิภาวนิช “ การพัฒนารูปแบบ การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสุขภาวะชุมชน ”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘-๑๙. 



๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพแผนที่ ๒.๙ แสดงภาพการพัฒนาความหลากหลายคุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวไทย๕๐ 

การพัฒนาความหลากหลายคุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ ที่มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจ เน้นการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ ้น โดยที่โครงสร้างพื้น ต้องเชื่อมโยงกับการ
เดินทาง และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความยั ่งยืนในแหล่งธรรมชาติ และวิถีชี วิตชุมชน การ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ด้านการบริการที่มีความปลอดภัย สะอาดมีสุขนามัยที่ดี มีการกระจายรายไดสู้่
ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือความยั่งยืน 

แนวคิดการมีสุขภาวะที่ดีแนวพุทธ สุขภาวะ (Happy Eco Symsbiosis) สุขภาวะที่ดี
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาสุขภาวะแต่ละด้านมีองค์ประกอบสุขภาพ ๔ 
มิติได้แก่  ๑) สุขภาวะทางกาย ประกอบด้วย ร่างกายแข็งแรง, ปลอดสารพิษ, ปลอดภัย, มีสัมมาชีพ 
หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีปัจจัยที่จำเป็นเพียงพอมี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ๒) สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย ความดี, ความงาม, ความสวย, ความ
มีสติ หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข รื่นเริง มีความเมตตา ลดความเห็นแก่ตัวหากยังมีความเห็นแก่ตัวก็จะมี

 
๕๐ จิราภรณ์ พรมมะทา, “แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทย

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม”, วารสาร, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๐-๑๒. 
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สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้ ๓) สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย สังคมสุขสัมพันธ์, สังคมเข้มแข็ง, 
สังคมยุติธรรม, สังคมสันติ หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีสันติภาพ มีระบบบริการที่เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ดี ๔) สุขภาวะ
ทางปัญญา ประกอบด้วย ปัญญารู้รอบ รู้เท่าทัน ปัญญาทำเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็นปัญญาอิสรภาพ 
หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทำความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่ง เป็นความสุขที่เป็น
อิสรภาพ มีความปิติ มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม๕๑ 

การมีร่างกายแข็งแรงจากการออกกำลังกาย ไม่นำสารพิษเข้าตัว เช่น บุหรี่ เหล้า ยาเสพ
ติดมลพิษ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเภทภัย สัมมาชีพช่วยให้มีปัจจัย ๔ ความดี เช่น เมตตากรุณา การให้
อภัย ความงาม เช่น ศิลปะและสุนทรียธรรมอื่นๆ ความสงบ ได้แก่ สมาธิ ความมีสติทำให้ทุกอย่างดี
ขึ้น และมีความสุขอย่างยิ่งสังคมสุขสัมพันธ์ หมายถึง มีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับตั้งแต่ในครอบครัว
เป็นต้นไปสังคมเข้มแข็ง หมายถึง การรวมตัวร่วมคิด ร่วมทำ มีความเป็นชุมชน และความเป็นประชา
สังคมสังคมยุติธรรม หมายถึง มีความยุติธรรมทุกด้านสังคมสันติ หมายถึง การที่สามารถแก้ความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี ป้องกันความรุนแรงได้ มีสันติภาพปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาทำเป็น ปัญญาอยู่
ร่วมกันเป็น ทำให้เกิดสุขภาวะทางกายทางจิต และทางสังคม ดังกล่าวข้างต้น และปัญญาที ่ลด
ความเห็นแก่ตัวลง มีอิสรภาพมากขึ้น จนถึงทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นวิมุติสุขก็ได้ทั้งหมด
รวมกัน ๔ ด้าน ๑๖ ประการ เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์๕๒ 
  

 
๕๑ พินิจ ลาภธนานนท์, สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์

การพิมพ์จำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙-๒๐. 
๕๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (นครปฐม : 

วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙. 
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แผนภาพที่ ๒.๑๐ แสดงสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ 
 

สัมมาชีพช่วยให้มีปัจจัย ๔ ความดี (เช่น เมตตากรุณา การให้อภัย) ความงาม (เช่น ศิลปะ
และสุนทรียธรรมอื่นๆ) ความสงบ (ได้แก่ สมาธิ) ความมีสติทำให้ทุกอย่างดีขึ้น และมีความสุขอย่างยิ่ง
สังคมสุสัมพันธ์ หมายถึง มีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปสังคมเข้มแข็ง 
หมายถึง การรวมตัวร่วมคิด ร่วมทำ มีความเป็นชุมชน และความเป็นประชาสังคมสังคมยุติธรรม 
หมายถึง มีความยุติธรรมทุกด้านสังคมสันติ หมายถึง การที่สามารถแก้ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ป้องกันความรุนแรงได้ มีสันติภาพปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาทำเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ทำให้
เกิดสุขภาวะทางกายทางจิต และทางสังคม ดังกล่าวข้างต้น และปัญญาที่ลดความเห็นแก่ตัวลง มี
อิสรภาพมากขึ้น จนถึงทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นวิมุติสุขก็ได้ทั้งหมดรวมกัน ๔ ด้าน ๑๖ 
ประการ เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ สุขภาวะเกิดจากการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน การมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ คือการมีสุขภาวะทีดีทั้ง ๔ มิติ   

มิติที่ ๑  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  
มิติที่ ๒  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม  
มิติที่ ๓  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตใจ 
มิติที่ ๔  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางปัญญา  
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ อาหาร การบริโภคอาหารด้วย

สารอาหารครบ ๕ หมู่ และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
นอกจากอาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ เพื่อพัฒนาอารมณ์ แล้ว การ



๗๙ 

ออกกำลังกาย ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญเพื่อการมีสุขภาพดี องค์ประกอบของสุขภาพดี คือ ๕อ. อาหาร 
อากาศ อารมณ์ อุจจาระ และออกกำลังกาย 

ความสัมพันธ์ของสุขภาวะองค์รวมใน ๔ มิติ แนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม  คือทุกส่วน
ของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารมณ์ เมื่อ
นำไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine)  สุขภาพแบบ
องค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณาถึงทุกๆ องค์ประกอบใน
ร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ สั งคม จิต
วิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะ
สมดุลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด สุขภาวะที่สมบูรณ์ จะเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาวะทั้ง ๔ ด้านนี้ เกี่ยวเนื่อง  เชื่อมโยง สัมพันธ์ และ
ส่งผลกระทบต่อกันเป็นหนึ่งเดียว ประกอบรวมกันเป็น สุขภาพองค์รวม ที่มิอาจแยกจากกัน การจะ
สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ได้หมายถึง การป้องกันความไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึง
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน รอบด้าน และสอดคล้องส่งผลเกื้อกูลกัน   

สถานการณ์ด้านโรคไม่ติดต่อในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นและแพร่กระจายมากขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้จากอัตราการตายด้วยโรคหัวใจ อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด และรองมา 
ตามลำดับของประเทศไทย อีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โรคดังกล่าวมักเป็นผลเนื่องมาจากการ
ดำเนินชีวิตและการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ขาดความสนใจดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่
ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การที่จะมีสุขภาพดีอย่าง
ยั่งยืนและสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น ต้องนำเอาหลักการสุขภาพองค์รวม หรือการบูรณาการมาแก้ปัญหา  
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่หันมาเน้นเรื่องสุขภาพแบบบูรณาการ โดยมองว่าสุขภาพมิใช่เป็นเพียงการ
ตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพเท่านั้น แต่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยถ้วนหน้ากันอันจะ
ก่อให้เกิดสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตที่มีสติ ปัญญา กับปัจจัยทั้งด้านจิตใจ  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างแนบแน่นนั่นเอง แนวคิด
สุขภาพแบบบูรณาการเน้นให้ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ได้เรียกร้องให้
สังคมได้หันมามุ่งเอาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นตัวตั้งในการพัฒนาประเทศ มิใช่มุ่ง
แต่ เพียงเป้าหมายทางวัตถุ และละเลยผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดังที่เคยปฏิบัติมา ในอดีต
แนวคิดสุขภาพแบบบูรณาการ ไม่เพียงแต่จะเน้นว่าต้องหาทางถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
ประชาชนนำไปประยุกต์ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังได้ใส่ใจต่อการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา



๘๐ 

ท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย สุขภาพตามแนวคิดระบบ
สุขภาพแบบบูรณาการ จึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุก
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพแบบบูรณาการ จะเน้นถึงการมี
สุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพ ดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ ๔ 
มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิต วิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์ และสังคม เพ่ือ
สร้างความอยู่เย็นเป็นสุข๕๓ 

หลักธรรมในพุทธศาสนาช่วยส่งเสริมการมีสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุได้เป็นอย่าง
สอดคล้อง กลมกลืนกับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  การมีสุขภาวะที่ดีนั้นจะเน้นใน ๔ มิติดังนี้คือ 

๑) สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) การมีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่วไม่มี
ความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุ หรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างภายใน และภายนอก เช่น การทำสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพื่อเป็นการเพ่ิม
สมาธิ และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การทำสมาธิ  

๒) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health) การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  

๓) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม (Social Health) การที่มีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน
ใน สังคม มีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรและเก้ือกูลต่อผู้อื่น ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม  

๔) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) เป็นความสุขที่เกิดจากการ
เข้าใจ ธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้ มีปัญญา เข้าใจความจริง
ของโลก และชีวิตมีความม่ันคงทางจิตใจ๕๔  

การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ตามหลักศีล ๕ พบว่าการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ตาม
หลักศีล ๕ คือ กระบวนการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ 
ตามหลักเบญจศีล (ไม่โหดร้าย ไม่ใจอยาก ไม่มากรัก ไม่ปากชั่ว ไม่มัวเมา) และเบญจธรรม (เมตตา
กรุณา สัมมาอาชีวะ กามสัญญมะ สัจจวาจา สัมมาสติ) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้
บรรลุจุดหมายของชีว ิต ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีว ิต รูปแบบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านชุมชนด้วยกระบวนการทั้งหมด มีส่วน
สำคัญในการสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ การพัฒนาแนวคิดของชุมชน ที่จะส่งเสริมให้ชุมชน
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ และสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ โดยการจัด

 
๕๓ เมธี วงศ์วีระพันธุ์, “การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”, 

วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙) : ๓๘.  
๕๔ จิรวรรณ โปรดบำรุง, “การดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธจริยศาสตร์”, วารสารมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๙) : ๒๓๓.  



๘๑ 

กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของการอยู่ร่วมกัน การประสานงานหลักเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและความ
ยั่งยืนของกิจกรรม ประชาชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตใน
ครอบครัว ได้มีส่วนสำคัญในการนำเด็กและเยาวชนได้สร้างแรงจูงใจในการสร้างเครือข่ายได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น๕๕ 
ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ คือการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ คือการ
มีสุขภาวะทีดีทั้ง ๔ มิติ   
มิติที่ ๑ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  
มิติที่ ๒ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต  
มิติที่ ๓ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม 
มิติที่ ๔ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางปัญญา 

เมธี วงศ์วีระพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบใน
จังหวัดเชียงใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบบูรณาการ จะ
เน้นถึงการมีสุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพ ดี มี 
ความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ ๔ มิติ คือ 
กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิต วิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการ
พัฒนามนุษย์ และสังคม เพ่ือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก แบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบ คือ  
๑) สุขภาวะทางกาย (Physical well-being) หมายถึง ภาวะ
ของคนที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ คำนึงถึง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  การจัดการความสัมพันธ์ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

 
๕๕ พระมหาโยธิน โยธิโก, “การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕”, รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, (๒๕๕๙) : ๒๒๗. 



๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ทางวัตถุ การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของใน

ชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
๒) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) หมายถึง ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน สร้างสรรค์สังคม ดำรงอยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ครอบครัวเป็นสุข มีความรักความสามัคคีในสังคม การ 
สงเคราะห์ต่อผู้อื ่น การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๓) สุขภาวะทางจิต (Mental well-being) หมายถึง การมี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี การมีคุณภาพ
แห่งจิตดี ความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง  
๔) สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being) หมายถึง 
การเห็นคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเสียสละเพ่ือ
ความสุขส่วนรวม การรู้เท่าทันการใช้ชีวิต การรู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง การมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต การมีความสงบสุข 

จิรวรรณ โปรดบำรุง 
 

ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การทำสมาธิ  
๒) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health) การมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่
พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  
๓) สุขภาวะที ่สมบูรณ์ทางสังคม (Social Health) การที ่มี
ความสามารถในการอยู ่ร ่วมกันใน ส ังคม มีความสุข มี
ความสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรและเก้ือกูลต่อผู้อื่น ต่อครอบครัว ต่อ
ชุมชน ต่อสังคม  
๔) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) เป็น
ความสุขที่เกิดจากการเข้าใจ ธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่ง
ชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้ มีปัญญา เข้าใจความจริง
ของโลก และชีวิตมีความม่ันคงทางจิตใจ 

 
  



๘๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระมหาโยธิน โยธิโก กา รพ ัฒนาค ุณภ าพของมน ุ ษย ์ ต ามหล ั กศ ี ล  ๕  คื อ

กระบวนการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจและจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายนำไปสู่
การขับเคลื่อน ทั้งในมิติของการอยู่ร่วมกัน ประสานงานเพื่อ 
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจกรรม ประชาชน
มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตในครอบครัว ได้มีส่วนสำคัญในการนำเยาวชนได้สร้าง
แรงจูงใจในการสร้างเครือข่ายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 

 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism and sustainable Development) 
หมายถึง แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ โดยได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาในสังคมยุคปัจจุบัน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโลกตามแนวคิดของฝ่ายตะวันตก ซึ่งมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและวัตถุเพียงด้าน
เดียว ในขณะเดียวกันก็ได้ทำลายโลกไปด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเน้นแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ แต่
ขาดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมควบคู่กันไป จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และประเทศไทยก็ได้นำแนว
ทางการพัฒนามาจากประเทศท่ีเจริญแล้วมาใช้ จึงทำให้ประเทศมีความเจริญเพียงด้านเทคโนโลยีและ
วัตถุมากขึ้น แต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจอันเป็นส่วนสำคัญ จึงทำให้สังคมก่อเกิดปัญหาอย่าง
มากมาย เพราะสังคมจะมีความเสื่อมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่ดั้งเดิม แต่ใน
ขณะเดียวกันได้นำเสนอบทบาทพระพุทธศาสนาที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวพุทธเพื่อแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยระบุเนื้อหาไว้ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ องค์ประกอบ เป้าหมายของการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ความหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ใน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มมาจากการพัฒนาคน ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบการพัฒนา ให้เป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ๔ ดำเนินไปด้วยกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่
กันและกัน องค์ประกอบ ๔ ได้แก่ ๑) มนุษย์  ๒) สังคม ๓) ธรรมชาติ ๔) เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรมนุษย์ที่มีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มี
ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นกำลังในระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเกื้ อหนุน
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน ระบบต่างๆทางสังคม จำแนกย่อยเป็น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
ระบบการบริหารกิจการต่างๆ เพ่ือให้กระบวนการนั้นมีประสิทธิภาพ ในการนำไปสู่ความสำเร็จ ระบบ



๘๔ 

เหล่านี้ต้องสอดคล้อง กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระบบเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่
แบ่งแยกแตกต่างกัน ผลสำเร็จที่เกิดจากระบบต่างๆทางสังคม เป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเข้าถึงชีวิตที่ดีงาม มีอิสรภาพ และสันติสุขท่ีแท้จริง จุดเน้นอยู่ที่มาตรการทางสังคม 
ที่เน้นการเก้ือกูล ไม่เบียดเบียนกัน เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมกันนั้น สังคมท่ีมีมาตรการป้องกัน 
ไม่เบียดเบียนทำลายธรรมชาติแวดล้อม และมีมาตรการส่งเสริม เกื้อกูลธรรมชาติ๕๖ 

๒.๔.๑ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Good Health and Well-being) 
แผนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตเป็นแผนการปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล ความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลแสดงนัยถึงสภาวะสุขภาพในหลากหลายมิติ
และความพึงพอใจ ความพึงพอใจส่วนบุคคลมีหลากหลายมิติด้วยกัน และในแต่ละมิติก็จะต้องได้รับ
การดูแล พัฒนา และรักษาเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด แผนความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต
ควรหลอมรวมหลากหลายมิติของความเป็นอยู่ที ่ดีเข้าด้วยกัน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
อารมณ์ สติปัญญา สังคม การงาน การเงิน และสิ่งแวดล้อม 

๑) ประเมินความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายในปัจจุบัน ความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายรวมถึง
โภชนาการและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย นอกจากนี้ความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายยังรวมถึง
ความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพด้วย ความเป็นอยู่ที่ดีในแบบที่ส่งเสริมสุขภาพได้แก่ การดูแลสุขภาพเช่น
การไปตรวจร่างกายเป็นประจำและการใช้หลักสุขภาพเชิงป้องกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการไมส่บูบุหรี่ 
ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และใช้ยาปลุกประสาท  

๒) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านโภชนาการ. ความเป็นอยู่ที่ดีด้านโภชนาการนั้น
เกี่ยวกับว่า ร่างกายของคุณได้รับการบำรุงและการดูแลเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหน  

๓) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจคือมาตรวัดว่าคุณ
รับมือกับสถานการณ์ท่ียากลำบากอย่างไร และคุณสร้างสมดุลทางอารมณ์ได้ดีแค่ไหน  

๔) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณ ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณไม่ได้
เกี่ยวกับศาสนาหรือศรัทธาส่วนบุคคล แต่เก่ียวกับการรับรู้ความหมายของชีวิตและตำแหน่งของตัวเอง
ในชีวิตอย่างไร 

๕) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ ความเป็นอยู่ที่ดีด้าน
อารมณ์และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับว่าตระหนัก ยอมรับ และสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเอง
และความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีแค่ไหน การมีความเป็นอยู่ที่ดีด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ทำให้
รู้สึกเข้มแข็งและมีแรงใจมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม การขาดความเป็นอยู่ที่ดีด้านอารมณ์อาจดูด
พลังและความสุขได้ พิจารณาความสัมพันธ์ ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่มีต่อชีวิตใน

 
๕๖ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 

http//: siam.edu [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



๘๕ 

ปัจจุบัน มีส่วนไหนที่อยากจะปรับปรุงหรือเปล่า มีความสุขหรือเปล่า คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์หรือ
อารมณ์กดทับคุณอยู่ไหม 

๖) ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณหมายถึง การที่คุณสามารถหาความหมาย ความหวัง 
ความอบอุ่นใจ และความสงบภายในชีวิตของคุณไม่ว่าจะผ่านงาน ธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี ครอบครัว 
หรืองานอาสาสมัคร พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณในปัจจุบัน รู้สึกเติมเต็มในชีวิต
อย่างไร ขาดความรู้สึกถึงเป้าหมายหรือสมรรถภาพหรือไม ่

๗) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสติปัญญา ความเป็นอยู่ที่ดีด้านสติปัญญาหมายถึง 
ปริมาณข้อมูลและความรู้ที่รับเข้ามา และปริมาณการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ และแยกแยะที่ส่งออก
ไป การเรียนรู้ การแก้ปัญหา และความกระตือรือร้นในจิตใจคือด้านสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีด้าน
สติปัญญา พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสติปัญญา รู้สึกว่าชีวิตกระตุ้นให้ใช้สติปัญญาหรือเปล่า 
หรือว่าเบื่อ มีวิธีการแสดงความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์เพียงพอหรือไม่๕๗ ใช้การวิเคราะห์และแยกแยะ
บ่อยแค่ไหน 

(๑) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคมเกี่ยวข้องกับว่า 
มองเห็นตัวตนบนโลกใบนี้และในสังคมอย่างไร และปรับตัวให้เข้ากับบทบาทในสังคมได้ดีแค่ไหน 
พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม รู้สึกม่ันคงและม่ันใจในบทบาททางสังคมหรือไม่คุณสามารถ
รับบทบาททางสังคมที่ใหม่และแตกต่างไปจากเดิมได้อย่างง่ายดายหรือเปล่า 

(๒) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านการงาน ความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลในด้านนี้เน้น
ความสำคัญของการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รวมถึงการมีเส้นทางอาชีพที่ คุ้มค่าและเต็มเติมด้วย 
พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านการงาน รู้สึกผูกพันกับการงานและอาชีพหรือไม่รู้สึกว่ามีคนเห็น
คุณค่าในงานหรือไม่ งานทำให้รู้สึกเติมเต็มหรือไม่ พึงพอใจกับเส้นทางอาชีพของตนเองหรือไม ่

(๓) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านการเงิน ความเป็นอยู่ที่ดีด้านการเงินเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความมั่นคงและสุขภาพทางการเงิน พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้าน
การเงิน มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ รู้สึกม่ันคงทางการเงินในอนาคตหรือไม่มีการกำหนดและ
ใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

(๔) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีด้านนี้เกี่ยวข้องกับ
ระดับจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ได้สูดอากาศท่ีสดชื่น ดื่มน้ำสะอาด และได้รับแสงแดด

 
๕๗ สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์, สุพจน์ ทรายแก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์, “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณา

การของจังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารการวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๓๒๑-๓๓๑. 



๘๖ 

เพียงพอ ได้ใช้เวลาดื่มด่ำไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่  มีมาตรการในการรักษาพลังงานและ
บริโภคอย่างรู้คุณค่าหรือไม่ 

การตั้งเป้าหมายด้านความเป็นอยู่ท่ีดี 
๑) ตั้งเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกาย. หลังจากประเมินแต่ละมิติของความ

เป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลแล้ว ก็ได้เวลาตั้งเป้าหมาย เป้าหมายเริ่มแรกควรเป็นเป้าหมายง่ายๆ และทำได้
จริง เพราะคงไม่อยากกระวนกระวายกับเป้าหมายยากๆ ในทันที การไปที่ศูนย์ออกกำลังกายท้องถิ่น
และสอบถามเกี่ยวกับการประเมินร่างกายก็เป็นความคิดที่ดีเช่นเดียวกัน ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มปฏิบัติ
ตามแผนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายถ้าน้ำหนักเกินหรือมีประวัติปัญหาสุขภาพเริ่มจากการเดินให้
บ่อยขึ้น จอดรถไว้ให้ไกลจากทางเข้ากว่าเดิมและเดินให้มากขึ้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันได
เลื่อน เดินรอบๆ ละแวกบ้านหรือพาสุนัขออกไปเดินเล่น พูดคุยกับแพทย์ถ้าน้ำหนักเกินหรือมีประวตัิ
สุขภาพที่สำคัญอย่างโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ ข้ออักเสบ หรือปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆ 
แพทย์สามารถช่วยตั้งเป้าหมายที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลได้  กิจกรรมทางกายที่คุณเลือกจะต้อง
เป็นสิ่งที่ชอบทำและไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกให้ทำ ถ้าชอบทำกิจกรรมนั้นก็มีแนวโน้มจะทำมันได้ตลอด
มากกว่า พยายามทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากขึ้น ถ้ากิจกรรมทางกายในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มี
กิจกรรมที่ออกแรงน้อยถึงปานกลาง ก็อาจจะไม่พร้อมสำหรับไตรกีฬาสักเท่าไหร่ เริ่มจากกิจกรรมช้าๆ 
และเบาๆ ก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มระดับการออกแรงเมื่อรู้สึกทำได้และพร้อม อดทนและลองกิจกรรมที่
มีแรงกระแทกต่ำอย่างโยคะ ไทเก็ก หรือชี่กงก่อน การออกกำลังกาย และจิตวิญญาณ ที่เก่าแก่เหล่านี้
ทำให้สุขภาพดีข้ึน ลดความเครียด ลดความเจ็บปวด เพ่ิมความแข็งแกร่งและสมดุล 

๒) ตั้งเป้าหมายเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีด้านโภชนาการ ท่ามกลางแผนการรับประทานอาหาร
และคำแนะนำที่ขัดแย้งกันเอง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการรับประทานอาหารแบบไหนดีที่สุด เริ่มจากกฎ
ที่ค่อนข้างง่ายก่อน ลองพูดคุยกับนักโภชนาการที่สามารถช่วยให้ตนเองกำหนดโภชนาการที่เหมาะสม
และร่างกายของตนเองมากที่สุด รับประทานอาหารที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ พยายามจำกัดปริมาณอาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปและให้ทำอาหารเองตั้งแต่ต้น 
ใช้หม้อไฟฟ้าหรือยึดอาหารพื้นฐานอย่างข้าว ถั่ว และผักเป็นหลักถ้าไม่ค่อยมีเวลาอาจจะลองเตรียม
อาหารไว้ล่วงหน้า ๑  สัปดาห์และเก็บไว้ในช่องฟรีซจนกว่าจะพร้อมรับประทานก็ได้ จำกัดการบริโภค
เนื้อแดง เพิ่มปริมาณการรับประทานปลา และสัตว์ปีกที่ไม่มีหนังเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ 
ควรรับประทานผักมากกว่าผลไม้เพราะผลไม้มีน้ำตาล เพิ่มปริมาณการดื่มน้ำสังเกตอาการแพ้อาหาร
ให้ดี ถ้าสงสัยว่าแพ้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้งดรับประทานอาหารนั้นอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ อาหาร
ที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้แก่ ให้เวลาตัวเอง ๓๐ วันสำหรับแผนการรับประทานอาหารใหม่เพ่ือสร้าง
นิสัยและเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเริ ่มการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก 
ร่างกายอาจจะผ่านช่วงเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลงในระยะยาว การอุทิศตัวเองให้กับการวางแผนตลอด



๘๗ 

ช่วงระยะเวลาอาจมีพลังมาก แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ยากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการอยู่รอบกลุ่มคนที่มี
ความรู้และสนับสนุนก็อาจช่วยได้ 

๓) ตั้งเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจต้องอาศัยความ
พยายาม แต่ถึงจะทรมานจากโรคซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือป่วยทางจิตอื่นๆ ก็สามารถพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจได้ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ลองวิธีต่อไปนี้เพื่อลดอาการซึมเศร้า 
ความวิตกกังวล และความเครียด แบ่งเวลาสำหรับการผ่อนคลายเงียบๆ ในแต่ละวัน ออกไปเดินเล่น
เมื่อรู้สึกทุกข์ใจ แบ่งเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายที่ชอบ เช่น อ่านหนังสือ ทำสวน ดูหนัง เป็นต้น  ฝึก
และใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ เช่น หายใจโดยการขยายช่องท้องแทนหน้าอก เทคนิคนี้ทำให้กะบังลม
ที่เป็นกล้ามเนื้อแบนใต้ปอดหดตัวลงโดยการขยายกล้ามเนื้อช่องท้อง หายใจลึกๆ ๑๐๐ ครั้งทุกวัน  

๔) ตั้งเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณ คุณสามารถใช้หลากหลายเทคนิค
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณได้ เช่น  ฝึกและใช้เทคนิคการ
หายใจลึกๆ เช่น หายใจโดยการขยายช่องท้องแทนหน้าอก เทคนิคนี้จะทำให้กะบังลมขอที ่เป็น
กล้ามเนื้อแบนใต้ปอดหดตัวลงโดยการขยายกล้ามเนื้อช่องท้อง หายใจลึกๆ ๑๐๐ ครั้งทุกวัน ฝึกสมาธิ
เป็นเวลาสั้นๆ ๒ – ๓ วันต่อสัปดาห์ เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นแล้ว ค่อยๆ เพิ่มปริมาณการฝึกสมาธิ 
เตือนตัวเองว่าให้ใจเย็นๆ และ “อยู่กับปัจจุบัน”๕๘ 

กำหนดและปฏิบัติตามแผนเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี 
๑) ระบุส่วนที่ต้องปรับปรุง ซื่อสัตย์กับตัวเองว่ารู ้สึกพึงพอใจกับแต่ละด้านของความ

เป็นอยู่ที่ดีมากน้อยแค่ไหน วิธีนี้จะทำให้สร้างแผนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเองได้  จัดลำดับแต่ละด้านของชีวิตจาก ๑ – ๑๐ ลำดับที่ ๑ คือลำดับที่แย่ที่สุด และลำดับที่ 
๑๐ คือลำดับที่ดีที่สุด วิธีนี้จะทำให้กำหนดได้ว่าด้านไหนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่มากท่ีสุด 

๒) ตั้งเป้าหมาย. เมื่อระบุส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่รู้สึกว่าต้องปรับปรุงได้แล้ว ให้
เริ่มตั้งเป้าหมาย เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จในแต่ละด้านอย่างเจาะจง ตั้งเป้าหมายที่สามารถ
ทำให้สำเร็จได้ในระยะสั้นและทำให้มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายระยะยาวที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากนี้
เป้าหมายระยะยาวยังต้องสมเหตุสมผลและทำได้จริงด้วย เช่น ถ้าอายุ ๒๕ ปี เป้าหมายระยะยาวที่
สมเหตุสมผลอาจจะเป็นความมั่นคงทางการเงินเมื่อคุณเกษียณตอนอายุ ๖๐ ปี ส่วนเป้าหมายระยะ
ยาวที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือการเป็นมหาเศรษฐีให้ได้ก่อนอายุ ๓๐ ปี อดทนกับตัวเอง การเปลี่ยนแปลง
ตัวเองครั้งยิ่งใหญ่มักไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนและก็มักจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ 
เพราะฉะนั้นอย่าหมดกำลังใจถ้าดูเหมือนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันที 

 
๕๘ Jake Behrens, การวางแผนสุขภาพชีว ิตและความเป็นอยู ่ท ี ่ ดี , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

http://familydoctor.org/familydoctor/en/prevention-wellness/emotional-wellbeing/mentalhealth/ 
spirituality-and-health.htm [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



๘๘ 

๓) ติดตามความก้าวหน้า. เขียนแผนภูมิหรือบันทึกที่สามารถวางโครงร่างแต่ละส่วนของ
แผนความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลและเป้าหมายในแต่ละด้านได้ ประเมินตนเองอยู่เสมอ รู้สึกมีความสุข
มากขึ้นและพอใจมากขึ้นไหม มีพลังงานมากขึ้นและมีช่วงเวลาที่สนุกหรือเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมาก
ขึ้นหรือเปล่า ความสัมพันธ์ของคุณมีความสุขมากข้ึนไหมจากนั้นให้แบ่งเวลาในปฏิทินเพ่ือกำหนดวันที่
คุณจะติดตามความก้าวหน้าด้านความเป็นอยู่ที ่ดีของตัวเอง ทำเครื่องหมายวันและจุดตรวจสอบ
สำคัญเอาไว้เพ่ือที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง เริ่มจากการกำหนดบรรทัดฐานของความเป็นอยู่
ที่ดีด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาก่อน เขียนลงไป จากนั้นย้อนกลับมาดูอีกครั้งหลังผ่านไปแล้ว ๑ หรือ ๒ 
เดือน การได้เห็นผลกระทบเชิงบวกของสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วอาจเป็นเชื้อเพลิงแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด 

๔) อัพเดตแผนความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ขณะที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลให้ดี
ยิ ่งๆ ขึ้นไป อาจจะพบว่าเป้าหมายบางอย่างใช้เวลามากหรือน้อยกว่าที่คาดไว้ หรืออาจจะพบว่า
เป้าหมายบางอย่างก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จอีกต่อไป เพราะฉะนั้นกำหนดเวลา
ที่จะตรวจตราความก้าวหน้าและประเมินความต้องการของตัวเองใหม่ทุก ๖เดือนหรือช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน วิธีนี้จะทำให้แผนความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับการเติบโตและความก้าวหน้าส่วนบุคคล
ของตนเอง กระบวนการทำตามแผนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลนั้นไม่นิ่ง ความต้องการ เป้าหมาย 
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนไปหมด ถึงเวลานั้นก็อาจจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายของตนเองตามการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แม้ว่าสถานการณ์บางอย่างในชีวิตอาจเปลี่ยนแปลง
ไป แต่ถ้าให้ความสำคัญกับเป้าหมายเหล่านี ้ก่อนสิ ่งอื ่นใด ก็จะไปถึงระดับการควบคุมความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับตนเองได้มากขึ้น เช่นสมมุติว่าตั้งเป้าที่จะลดน้ำหนักให้ได้ ๕ กิโลกรัม
ภายใน ๖ เดือน เมื่อครบกำหนดให้คุณประเมินเป้าหมายนั้นอีกครั้ง ตนเองมีความสุขกับน้ำหนักใน
ปัจจุบันไหม อยากจะลดน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่า ถ้ามีความสุขกับน้ำหนักของตนเอง เป้าหมายใหม่ก็
อาจจะเป็นการรักษาน้ำหนักให้คงที่ ถ้าอยากลดน้ำหนักเพิ่ม เป้าหมายใหม่ก็อาจจะเป็น การลด
น้ำหนักให้ได้อีก ๑๐ กิโลกรัมภายในอีก ๖ เดือนขอแรงสนับสนุน การได้รับแรงสนับสนุนจากคนอ่ืน
อาจเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจ คนที่สนับสนุนทำให้คุณรู้สึกว่าต้อง
รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง ให้กำลังใจยามท่ีต้องการ และอาจจะถึงขั้นทำในสิ่งที่กำลังพยายาม
ทำอยู่ไปพร้อมๆ เลยก็ได้ ถ้าจำเป็นให้ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากมืออาชีพ เช่ นอยากจะ
ปรับปรุงแผนการรับประทานอาหารและโภชนาการเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกายและจิตใจ ก็
อาจจะต้องปรึกษานักโภชนาการ ถ้ามองหาความมั่นคงทางการเงิน ให้พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงิน 
เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือที่ให้การสนับสนุนในด้านที่ต้องการการสนับสนุนสร้าง “ระบบบัดดี้” กับเพื่อน 
สามี ภรรยา หรือญาติในหลายๆ ด้านของแผนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ถ้ากำลังสร้างแผนเพื่อความ



๘๙ 

เป็นอยู่ที่ดีด้านการเงิน การให้สามี ภรรยามาร่วมด้วยนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญของการเข้าใกล้ความ
เป็นอยู่ที่ดีด้านความสัมพันธ์และอารมณ์มากขึ้นไปพร้อมๆ กัน๕๙ 
ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
องค์การสหประชาชาติ
ประจำประเทศ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาคน ซึ่งเป็น
แกนกลางของระบบการพัฒนา ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ๔ ดำเนินไปด้วยกัน เป็น
ปัจจัยเกื้อกูลแก่กันและกัน องค์ประกอบ ๔ ได้แก่ ๑) มนุษย์  ๒) 
สังคม ๓) ธรรมชาติ ๔) เทคโนโลย ี

สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์,  
สุพจน์ ทรายแก้ว และ
สาธิต วงศ์อนันต์ 

การประเมินความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต หลอมรวมหลากหลายมิติของ
ความเป็นอยู่ที่ดีเข้าด้วยกัน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์ 
สติปัญญา สังคม การงาน การเงิน และสิ่งแวดล้อม 
๑) ประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีด้านร่างกายในปัจจุบัน  
๒) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านโภชนาการ.  
๓) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ  
๔) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณ  
๕) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ 
๖) ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตวิญญาณ 
๗) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสติปัญญา 

Jake Behrens การวางแผนสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
๑) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม ปรับตัวให้เข้ากับบทบาท
ในสังคมได้ดีแค่ไหน พิจารณาระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม รู้สึก
มั่นคงและม่ันใจในบทบาททางสังคม 
๒) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านการงาน ความเป็นอยู่ที ่
ดีส่วนบุคคลในด้านนี ้เน้นความสำคัญของการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงาน รวมถึงการมีเส้นทางอาชีพที่คุ้มค่าและเต็มเติมด้วย  

  
 

๕๙ Jake Behrens, การวางแผนเพ ื ่อความเป ็นอย ู ่ท ี ่ด ีของช ีว ิต , [ออนไลน์ ], แหล ่งท ี ่มา  : 
http://familydoctor.org/familydoctor/en/prevention-wellness/emotional-wellbeing/mentalhealth/ 
spirituality-and-health.htm [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



๙๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 พึงพอใจกับเส้นทางอาชีพของตนเองหรือไม่ 

๓) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านการเงิน เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความมั่นคง มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายหรือไม่ รู้สึกม่ันคงทางการเงินในอนาคตหรือไม่ 
๔) ประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับ 
ระดับจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวพันกับ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้สูดอากาศที่สดชื่น 
ดื่มน้ำสะอาด และได้รับแสงแดดเพียงพอ ได้ใช้เวลาดื่มด่ำไปกับ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ มีมาตรการในการรักษาพลังงาน
และบริโภคอย่างรู้คุณค่าหรือไม ่

 
๒.๔.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้นำจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

จำนวน ๑๙๓ ประเทศ ได้ลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development 
Goals (SDGs) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly 
- UNGA) เป็นทิศทางทางการพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายได้แก่
รายได้น้อย หลายคนยังขาดการเข้าถึงอาหาร น้ำดื่มที่สะอาด และสุขอนามัยที่เพียงพอ SDGs มี
เป้าหมายที ่จะขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ซึ ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี ่ยวข้องกับการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้น
พ้ืนฐาน ๑) ภายในปี ๒๕๗๓ ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่าย
ดำรงชีพรายวันต่ำกว่า๖๐ 

 
๖๐ วิก ิพ ีเด ีย, เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://sustinabledvelop 

ment.un.org [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://sustinabledvelopment.un.org/
https://sustinabledvelopment.un.org/
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 แผนภาพที่ ๒.๑๑  แสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
- SDGs) ๖๑ 

 
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน (No Poverty) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ในทั่วโลก ๑) 

ผู้คนมากกว่า ๘๐๐ ล้านคนยังมี ๑.๒๕ ดอลล่าร์ ต่อวัน ๒) ภายในปี ๒๕๗๓ ลดสัดส่วนชาย หญิง และ
เด็ก ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติตามนิยามของแต่ละประเทศให้ลดลงอย่างน้อย
ครึ่งหนึ่ง ๓) ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี ๒๕๗๓ ๔) ภายในปี ๒๕๗๓ สร้าง
หลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหา
ในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง

 
๖๑ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http//:saim.edu [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

Sustainble Development Goals-SDGs 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๑ 
ยุติความยากจน 
ทุกรูปแบบในทุก

ท่ี 

ยุติความหิวโหย 

บรรลุความม่ันคงทาง
อาหารและการเกษตร 

ท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ 
สร้างหลักประกันว่าทุก 

คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ ๔ 
บรรลุความเสมอภาค

ระหว่างเพศและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

สร้างหลักประกันว่าทุก 

คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิภาพ
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ ๓ เป้าหมายที่ ๕ 

สร้างหลักประกันให้ 
มีน้ำใช้และมีการ 

บริหารจัดการน้ำและ 
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 

สำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ ๖ 
สร้างหลักประกันให้ 

ทุกคนเข้าถึงพลังงาน 

สมัยใหม่ในราคาท่ีย่อม 

เยา เช่ือถือได้และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๗ 
ส่งเสริมการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง 
การจ้างงานเต็มที่ 

และมีผลิตภาพการมีงาน 
ที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ ๘ 
สร้างโครงสร้างพื้น 

ฐานที่มีความทนทาน 

ส่งเสริมการพัฒนา 

อุตสากรรมที่ครอบ 

คลุมและส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ ๙ 

ลดความไม่เสมอภาค 

ภายในและระหว่าง
ประเทศ 

เป้าหมายที่ ๑๐ 

ทำให้เมืองและการตั้ง 

ถ่ินฐานของมนุษย์
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน 

และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑๑ 

สร้างหลักประกันให้มี 

รูปแบบการบริโภคและ
ผลิตท่ียั่งยนื 

เป้าหมายที่ ๑๒ 
ดำเนินการอย่างเร่ง 

ด่วนเพื่อต่อสู้กับการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายที่ ๑๓ 
อนุรักษ์การใช้ 

ประโยชน์จากทรัพยากร 

ทางทะเลอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑๔ 
ปกป้อง ฟื้นฟู 

ส่งเสริมการใช้ระบบ 

นิเวศบนบก 

อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑๕ 

ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข
และให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุม 

เป้าหมายที่ ๑๖ 
ดำเนินการและฟื้นฟู 
หุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระดับโลกสำหรับ 

การพัฒนาท่ียั่นยืน 

เป้าหมายที่ ๑๗ 
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รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก  ๕) ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและ
ความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที ่เกี ่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และผล
การผลิตทางเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ทำให้สัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลง เป้าหมายSDGs มุ่ง
จัดความหิวโหย ให้เด็กและผู ้ด้อยโอกาสจำนวนมากเข้าถึงอาหารที ่เพียงพอ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการตลอดทั้งปี ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมกำลังผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ทำกิน เทคโนโลยี และการตลาดอย่างเท่าเทียม๑) ยุติความหิวโหยและสร้าง
หลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี ๒๕๗๓ ๒) ยุติภาวะทุพโภชนาการทุก
รูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระ
แกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ภายในปี ๒๕๖๘ ๓) เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและ
รายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุ
สัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าใน
การผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่ าและการจ้างงานนอก
ฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิต
อาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการ
ผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื ่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและ
คุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่
ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและ
สัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรม
และเท่าเทียม ตามท่ีตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพที่ดี (Good Health and Well- being) ทำให้แน่ใจถึงการมีสุข
ภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที ่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ  นับตั้งแต่การสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษ ประสบความสำเร็จ ลดการเสียชีวิตของเด็ก ปรับปรุงสุขภาพของ
มารดา จากการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี เอดส์ มาลาเรีย และอื่นๆ ๑) ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก 
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ให้ต่ำกว่า ๗๐ ต่อการเกิดมีชีพ ๑ แสนคน ภายในปี ๒๕๗๓ ๒) ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรก
เกิดและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง ๑๒ ต่อการเกิดมี
ชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลงให้ต่ำถึง ๒๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายใน
ปี ๒๕๗๓ ๓) ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้
กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) ลดการตายก่อนวัยอัน
ควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุน
สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทาง
ที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย  ๖) ลดจำนวนการ
ตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี ๒๕๖๓ ๗) สร้างหลักประกันว่ามี
การเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผน
ครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี ๒๕๗๓ ๘) 
บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มี
คุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ๙) ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และ
จากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ทำให้แน่ใจถึงการได้รับ
การศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
๑) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๒) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ๓) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
วิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) ขจัดความ
เหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง 
และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓ ๖) สร้าง
หลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ
คำนวณได้ ภายในปี ๒๕๗๓ ๗) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและ
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ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใน
ส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) บรรลุถึงความเท่าเทียม
ทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน ๑) ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อ
ผู ้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ ๒) ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงทั ้งในที่
สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืน ๓) ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ
การทำลายอวัยวะเพศหญิง ๔) ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับ
ค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และ
สนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ๕) สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่า
เทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

เป้าหมายที่ ๖  น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) ทำให้
แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน  
๑) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื ่มที ่ปลอดภัยและมีราคาที ่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 
๒๕๗๓ ๒) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่าย
ในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓ ๓) ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำ
กลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) ดำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความ
เหมาะสม ภายในปี ๒๕๗๓ ๖) ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมายที่ ๗ พลังงานที่ไม่มีวันหมดในราคาที่ซื้อขายได้ (Affordable and Clean 
Energy) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของตน  
๑) สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือ
ได้ ภายในปี ๒๕๗๓ ๒) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๓) เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น ๒ เท่า 
ภายในปี ๒๕๗๓ 
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เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and 
Economic Growth) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน  ๑) ทำให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ ๒) บรรลุการมีผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
มุ่งเน้นในภาคส่วนที ่มีมูลค่าเพิ ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น ๓) ส่งเสริมนโยบายที่มุ ่งการพัฒนาที่
สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่ง
รวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน ๔) พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ
โลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน ๑๐ ปีของแผนการทำงาน
เพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการ ไปจนถึงปี 
๒๕๗๓ ๕) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน 
รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๖) ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม 
ภายในปี ๒๕๖๓ ๗) ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็น
ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ง
รวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี ๒๕๖๘ ๘) ปกป้อง
สิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน 
รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย ๙) ออกแบบและใช้
นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๑๐) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการ 

เป้าหมายที ่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื ้นฐานที ่ด ี (Industry 
Innovation and Infrastructure)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม  ๑) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การ
เข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน  ๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี ๒๕๗๓ ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่ง
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ขึ้นเป็น ๒ เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ๓) เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 
และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด  ๔) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ
ปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื ่อให้เกิดความยั่ งยืน โดยเพิ ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุก
ประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) เพิ่มพูนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี ๒๕๗๓ มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ ่มจำนวนผู ้ทำ
งานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑ ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาให้เพิ่มมากขึ ้นเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เท่าเทียม (Reduce Inequality) ลดความ
เหลื่อมล้ำทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ๖) ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ใน
กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 
๗) ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่
คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ ๘) สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่
เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที ่เลือกปฏิบัติ และ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำที ่เหมาะสมในเรื ่องนี้  ๙) เลือกใช้นโยบาย 
โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ๑๐) พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก 
และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว ๑๑) สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทน
และเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับชอบ และชอบธรรมมาก
ขึ้น ๑๒) อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย 
เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพ
ที่มีการวางแผนและจัดการที่ดี 

เป ้าหมายที ่  ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce 
Inequalities) 

ในประเทศกำลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ ่มขึ ้น ๑๑% ตามการเจริญเติบโตของ
ประชากร ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การ
ส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำ
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เป็นมากที่สุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็
เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน ความเหลื่อมล้ำที่เพ่ิมมากขึ้นต้องการนโยบายที่ดีใน
การให้อำนาจแก่ผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศ 
เชื้อชาติ 

เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Community)   
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และยั ่งยืน ๑) สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที ่อยู ่อาศัยและการบริการพื ้นฐานที่พอเพียง 
ปลอดภ ัย และในราคาท ี ่ สามารถจ ่ายได ้  และยกระด ับช ุมชนแออ ัด ภายในป ี  ๒๕๗๓ 
๒) จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั ่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ 
ภายในปี ๒๕๗๓ ๓) ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการ
วางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุก
ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติของโลก ๕) ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึง
ภัยพิบัติที ่เกี ่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 
๒๕๗๓ ๖) ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ ๗) จัดให้
มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง 
เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption 
and Production) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ๑) ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ ๑๐ ปีว่าด้วยการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการ
พัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา  ๒) บรรลุการจัดการที ่ยั ่งยืนและการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ ๓) ลดขยะเศษอาหารของโลกลง
ครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) บรรลุการจัดการสารเคมีและของ
เสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมี
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นัยสำคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 
ภายในปี ๒๕๖๓ ๕) ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี ๒๕๗๓ ๖) สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัท
ขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของ
บริษัทเหล่านั้น ๗) ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและ
การให้ลำดับความสำคัญของประเทศ ๘) สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) การ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ ้น ๑) เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  ๒) บูรณาการมาตรการ
ด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ  
๓) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน
เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัย
ล่วงหน้า 

เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั ่งยืน (Life Below Water) 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน ๑) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน 
รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี ๒๕๖๘ 
๒) บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มี
นัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพ่ือบรรลุการมมหาสมุทรที่มี
สุขภาพดีและมีผลิตภาพภายในปี๒๕๖๓ ๓) ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร 
โดยรวมถึงผ่านทางการเพ่ิมพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ๔) ภายในปี ๒๕๖๓ให้กำกับ
อย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่
มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทำลาย และ
ดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา 
(fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้
ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำ
เหล่านั้น ๕) ภายในปี ๒๕๖๓ อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่
มีอยู่ ๖) ภายในปี ๒๕๖๓ ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมง
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เกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และท่ีไม่มี
การควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ
แตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก ๗) ภายในปี ๒๕๗๓ เพ่ิม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการ
ใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน (Life on Land) พิทักษ์ปกป้องบูรณะ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ๑) สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำ
จืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขต
แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ ๒) ส่งเสริมการ
ดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่
เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี ๒๕๖๓ ๓) ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน ภายในปี ๒๕๗๓ ๔) สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือ
ลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภายในปี ๒๕๖๓ จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ๖) สร้างหลักประกันว่า
จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ๗) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะ
ยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ๘) นำมาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 
๒๕๖๓ ๙) บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ภายในปี ๒๕๖๓ 



๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข และสถาบันยุติธรรมเข้มแข็ง (Peace and Justice 
Strong Institutions) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และ
เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ๑) ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ๒) ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก ๓) ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  ๔) ลดการลักลอบ
เคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส งคืนทรัพยสินที่ถูก
ขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี ๒๕๗๓ ๕) ลดการ
ทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ ๖) พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิด
รับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ ๗) สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  ๘) ขยายและเสริมความ
แข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล  ๙) จัดให้มีเอกลักษณ์ทาง
กฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี ๒๕๗๓ ๑๐) สร้างหลักประกันว่า
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั ้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ ๑๗ การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Partnership for the 
Goal) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑) ด้านการเงิน เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร
ภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรัฐ ประเทศพัฒนาแล้ว
จะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดย
เต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมี
สัดส่วน ODA/GNI ร้อย ๐.๗ สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 
๐.๑๕ ถึง ๐.๒๐  สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที ่ส ุด โดยสนับสนุนให้ผู ้ให้ ODA พิจารณา
ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ ๐.๒๐ สำหรับให้แก่ประประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา ช่วย
ประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่ง
ส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม 
และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหา



๑๐๑ 

หนี้  ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ๖๒ 
๒) ด้านเทคโนโลยี เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้, ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก ส่งเสริม
การพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลัง
พัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่
ตกลงร่วมกัน ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี ๒๕๖๐ และ
เพิ ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที ่สำคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถเพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศ
สำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศ
กำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ , ใต้-ใต้ และไตรภาคี ๓) ด้านการค้าส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่
เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่าน
การสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮาเพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา
ในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 
๒ เท่าในปี ๒๕๖๓ ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิ
พิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วย
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด ๔) ประเด็นเชิงระบบ ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิง
สถาบัน เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบาย
และความสอดคล้องเชิงนโยบาย ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เคารพ
พื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการ
ขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย  ยกระดับ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่ วมมือจาก
ภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน 
เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลัง

 

 ๖๒ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http//: saim.edu, [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



๑๐๒ 

พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -ภาคเอกชน และประชา
สังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน ข้อมูล การติดตาม และการ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา 
รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มี
คุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานการณ์
อพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ ต่อยอดจากข้อริเริ ่มที ่มีอยู ่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัด
ความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการ
สร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี ๒๕๗๓ 

ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ๑) ปัจจัยการ
บริหารการจัดการภาครัฐ (๑) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ภาครัฐมีการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (๒) ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนภาครัฐ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวคือการให้ความสำคัญด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ (๓) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่นระบบการ
ขนส่ง บุคลากรด้านบริการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว  (๔) การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความ
ปลอดภัย สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก ๒) ปัจจัยการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน (๑) การร่วมมือส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องการ
จัดหาแหล่งเงินทุน สนับสนุนด้านวิชาการ (๒) การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว เพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมผลผลิตในชุมชน จัดศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ท่องเที่ยว (๓) การร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการคือให้ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณในการสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือสร้างจุดยืนร่วมกันในการขับเคลื ่อนการท่องเที ่ยว 
๓) ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น (๑) การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน จัดอบรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น
เป็นกำลังสำคัญที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ (๒) การสร้างจิตสำนึก
ร่วมปกป้องผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว โดยภาครัฐต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่น
เกี่ยวกับผลกระทบอันจะเกิดจากแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน สร้างจิตสำนึก
ร่วมกัน๖๓ 

 

 ๖๓ พงษ์ศักดิ ์ เพชรสถิตย์, “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนของจังหวัด
กำแพงเพชร”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๖๔-๖๕. 



๑๐๓ 

ตระหนักรู้ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้ หมายถึง
ความสํานึกในภาวะจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น 
สภาวะส่วนบุคคลที่ได้รับรู้หรือได้ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีการประเมินค่าให้กับสิ่งเหล่านั้น 
หรือให้ความสําคัญต่อสิ่งเหล่านั้น ปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลเกิดความตระหนักขึ้นคือ ประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยสิ่งเร้าต่าง ๆ ความตระหนักรู้ คือ ความรู้สึกใคร่ครวญ ว่ามีความจําเป็นต้อง
เห็นด้วย ต้องทําหรือเห็นด้วยคล้อยตามจนแสดงออกมาเป็นลักษณะการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ต่ำที่สุด
ของภาคอารมณ์และความรู้สึก ความตระหนักมีลักษณะคล้ายกับความรู้ ความตระหนัก และความรู้  
ไม่เป็นลักษณะของสิ่งเร้า และจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามาทําให้เกิดความตระหนัก  การแสดงออกทาง
ความรู้สึก ความคิดเห็น จิตใต้สํานึก เป็นสภาวะส่วนบุคคลที่เข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง โดนอาศัยประสบการณ์ เหตุการณ์ ระยะเวลา และสภาวะสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยที่ทํา
ให้เกิด ความตระหนัก การแสดง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในอันเนื่องมาจากบุคคลเคยมีประสบการณ์ 
เคยรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ทีส่่งผลให้เกดิ ความตระหนัก๖๔ 

ความตระหนักรู้ คือ ความสํานึกที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์
และความรู้ ทําให้เกิดความคิดภายในจิตใจ แล้วนํามา ประเมินค่าต่อสิ่งเร้า โดยในงานวิจัยนี้ได้พูดถึง
ความตระหนักรู้ ๓ เรื่อง ได้แก่ ความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ และ
ความตระหนักรู้เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก 

๑) ความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม หมายถึง จิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยงานวิจัย
นี้ จะเน้นไปในด้านของปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์
ออก ได้ ๓ ระดับ คือ ระดับตนเอง (Egoistic) ระดับบุคคลอื่น (Altruistic) และระดับสิ่งแวดล้อม 
(Biospheric) จิตสํานึกทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) ความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ หมายถึง จิตสํานึกทางด้านสุภาพของแต่ละบุคคลที่ส่งผล
ให้ ดําเนินการใส่ใจในสุขภาพ โดยความตระหนักด้านสุขภาพนั้นจะทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสําคัญ 

ของ สุขภาพ และมีแรงจูงใจในการปรับปรุงชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพและร่างกายที่ดี ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วสามารถ กระทําได้โดยการคํานึงถึงโภชนาการและสมรรภภาพทางกายภาพ 

๓) ความตระหนักรู้เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง จิตสํานึกในด้านรูปลักษณ์ภายนอก 
ที่ต้องการดูแล รักษาความงาม และสิ่งที่ปรากฎออกมาภายนอก กระบวนการเกิดความตระหนักเป็น 
ผลมาจากกระบวนการทางปัญญา บุคคลที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าการสัมผัสจะเกิดความรับรู้ เมื่อรับรู้

 
๖๔ Bushell, R. & Sheldon, P. Wellness and tourism:  Mind, body, spirit, place. New York: 

Cognizant (2009), p 58. 



๑๐๔ 

แล้วจะ เกิดความคิดรวบยอดแล้วนําไปสู่การเรียนรู้ เมื่อมีความรู้ในสิ่งนั้นจะนําไปสู่การเกิดความ
ตระหนักรู้ และนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๒ แสดงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ 
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้าซึ่งได้แก่ บุคคล 

กลุ่มสังคม สถานการณ์ และ สิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ องค์ประกอบสําคัญที่
ก่อให้เกิดความตระหนักอยู่ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่าย และมีการ
พัฒนา เพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ  

๒) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม  
ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ  

๓) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางกริยา วาจา ท่าทาง 
ที่มีผลต่อสิ่งเร้าหรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระทําปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑) การรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชวีิต 

ประจําวัน การรับรู้เรื่องราวโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นจะทําให้เกิดประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึนซ้ำอีกจะส่งผลให้เกิดความรับรู้ในระดับต่าง ๆ  

๒) ความใส่ใจ และการให้คุณค่าในเรื่องที่ต้องการรับรู้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลาย 
ระดับตั้งแต่ความต้องการ ความจําเป็น ความคาดหวัง ความสนใจ ปัจจัยทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ  

๓) ลักษณะและรูปแบบของเรื่องที่ต้องการรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับ 
ประสบการณแ์ละความใส่ใจ หรือการให้คุณค่าในเรื่องที่ต้องการจะรับรู้ และยังข้ึนอยู่กับลักษณะหรือ 
รูปแบบของเรื่องที่ต้องการรับรู้ด้วย เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ 
บุคคลนั้น ๆ 
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๑๐๕ 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้นั้นมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ด้วย และ
สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักได้ดังนี้ ประสบการณ์ที่มีผลต่อการรับรู้โดยตรง ความเคย
ชินต่อสภาพแวดล้อมและภาวะความเป็นอยู่ มีผลทําให้บุคคลไม่ตระหนักต่อ สิ่งที่เกิดข้ึน การเอาใจใส่
และการให้คุณค่าของเหตุการณ์ หากมีมากจะส่งผลทําให้ เกิดความตระหนัก ในเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น   
ลักษณะและรูปแบบของเหตุการณ์ หากมีรูปแบบที่ทําให้บุคคลนั้น ๆ สนใจย่อมทําให้ บุคคลนั้น ๆ 
เกิดการรับรู้และตระหนักในเหตุการณ์นั้น ๆ มากขึ้น ความถี่และระยะเวลาที่เกิดการรับรู้ ถ้าเกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ บ่อยครั้งจะทําให้ผู้ที่ถูกรับรู้ มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากขึ้น  

ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้  
๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้าที่ทําให้บุคคลเกิดความสนใจต้องการจะรบัรู้ 

ซึ่ง จะนําไปสู่ความรู้สึกและความตระหนักต่อไป   
๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษย์ นําไปสู่ความ

สนใจ การสังเกต การรวบยอดความรู้ และการเรียนรู้ นําไปสู่ความตระหนักรู้ต่อไป บุคคลนั้นๆ จะ
เกิด ความตระหนักต่อเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ ด้าน คือ  (๑) ด้าน
กายภาพ ได้แก่ การรับรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทางกายภาพ เช่น หู ตาจมูก ปาก และผิวหนังที่
สามารถรับสัมผัส (๒) ด้านจิตวิทยา ได้แก่ ประสบการณ์หรือความรู้เดิม การสังเกตุ การพิจารณา 
ความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด และความใส่ใจและการให้คุณค่าต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
มีอิทธิพลทําให้เกิดความตระหนักในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ว่าให้ความสําคัญ ใน
รูปแบบใด   

จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility) หมายถึง 
การมีจิตสํานึก ตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง  มี
ความมุ่งม่ัน และทุ่มเทท่ีจะอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององคกร
อย่างเต็มที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 

ระดับของจิตสำนึกดังนี้ ระดับที่ ๐ ไม่แสดงออกด้านนี้อย่างชัดเจน ระดับที่ ๑ มีความ
สนใจ ตระหนัก และเห็นความสําคัญ ประโยชน์ของการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม  การตระหนัก มี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรที่กําหนดไว้ การเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การเห็นคุณค่า ความจําเป็น
ของการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ระดับที่ ๒ มีการแสดงออกของจิตสำนึกระดับที่ ๑ และแสวงหา
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การแสวงหาโอกาส เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือสังคม การให้ความร่วมมือ เข้าร่วม หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงาน



๑๐๖ 

ต่างๆ อย่างเต็มใจ ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้านการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และปลอดภัย 
การเป็นจิตอาสา และแสดงความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วยความสมัครใจ ระดับที่ ๓ มีการแสดงออกของจิตสำนึกระดับที่ ๒ และ
กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญประโยชน์ของกิจกรรม โครงการ หรือนโยบายดา้น
การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลรักษาชุมชน สังคมให้น่าอยู่เพ่ือให้เกิดการร่วมแรงร่วม
ใจอย่างแท้จริง  

การพัฒนาและปรับปรุงระบบ วิธีการ การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาชุมชน 
สังคมในเชิงสร้างสรรค์ เป็นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม ของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ระดับที่ ๔ มีการแสดงออกของจิตสำนึกระดับที ่ ๓ และศรัทธา และ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการ นโยบายเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ การยืนหยัด 
สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถึงแม้คน ส่วน
ใหญ่จะไม่สนับสนุน หรืออาจจะต้องทําให้หน่วยงานของตนต้องเสียประโยชน์ในระยะสั้น การสื่อสาร 
และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ และ ความ
ร่วมแรงร่วมใจ การคิดนอกกรอบ นําเสนอความคิดใหม่เพื ่อใช้กําหนดนโยบายด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทย และสิ่งแวดล้อมโดยรวม อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ระดับท่ี ๕ 
มีการแสดงออกของจิตสำนึกระดับที่ ๔ และเป็นผู ้นําที ่มีบทบาทสําคัญในงานเพื ่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม การมีบทบาทสําคัญในงานเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
ประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมีความมุ่งมั่น ยืดมั่น 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวด
วงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ในองค์กรด้าน
การพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้น่าอยู่ 
  



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
องค์การสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑) ขจัดความยากจน (No Poverty)   
เป้าหมายที่ ๒) ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)  
เป้าหมายที ่๓) สุขภาพท่ีดี (Good Health and Well- being) 
เป้าหมายที่ ๔) การศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality Education) 
เป้าหมายที่ ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 
เป้าหมายที่ ๖) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and 
Sanitation) 
เป้าหมายที่ ๗) พลังงานที่ไม่มีวันหมดในราคาที ่ซื ้อขายได้ 
(Affordable and Clean Energy) 
เป้าหมายที่ ๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and Economic Growth) 
เป้าหมายที่ ๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดี (Industry Innovation and Infrastructure)  
เป้าหมายที่ ๑๐) ลดความไม่เสมอภาค ภายใน และระหว่าง
ประเทศ (Reduced Inequalities) 
เป้าหมายที่ ๑๑) เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities 
and Community)   
เป ้าหมายที่  ๑๒) แผนการบร ิโภคและการผลิตท ี ่ย ั ่ งยืน
(Responsible Consumption and Production) 
เป้าหมายที่ ๑๓) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action) 
เป้าหมายที่ ๑๔) การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั ่งยืน 
(Life Below Water)  
เป้าหมายที่ ๑๕) การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน (Life on Land) 
เป้าหมายที่ ๑๖) สังคมสงบสุข และสถาบันยุติธรรมเข้มแข็ง 
(Peace and Justice Strong Institutions) 
เป้าหมายที่ ๑๗) การร่วมมือกันเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Partnership for the Goal) 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Bushell, R. & Sheldon, P.  Wellness and tourism:  Mind, body, spirit, place 
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ 
๑) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 
๒) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) 
๓) พฤติกรรม (Behavioral Component) 

พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที ่ยว
อย่างยั่งยืน 
๑) ปัจจัยการบริหารการจัดการภาครัฐ (๑) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว (๒) ด้านการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ 
(๓) การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (๔) การส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างมีวิสัยทัศน์ 
๒) ปัจจัยการบริหารจัดการภาคเอกชน (๑) การร่วมมือส่งเสริม
การลงทุน (๒) การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
(๓) การร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
๓) ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น 
(๑) การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (๒) 
การสร้างจิตสำนึกร่วมปกป้องผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว 

 

๒.๕ หลักไตรสิกขา  
สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษาฝึกหัด

อบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน (Sikkhà: the 
Threefold Learning; the Threefold Training) ๑) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ ่ง ข้อปฏิบัติ
สำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง  (Adhisãla-sikkhà: training in higher morality) 
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติสำหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่าง
สูง (Adhicitta-sikkhà: training in higher mentality) ๓) อธิปญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง
ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความ รู้แจงอยางสูง  (Adhipanyà-sikkhà: training in 
higher wisdom) เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and wisdom)๖๕  

 
๖๕ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑, องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔. 



๑๐๙ 

ศีล ในไตรสิกขา ครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ 
และทางสังคม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกวัตถุ ส่วนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยตั้งอยู่ในวินัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีอาชีวะสุจริต 
ไม่ใช้กายวาจาและอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายดำเนินชีวิตที่เรียกว่า 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ในไตรสิกขา ครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุ
หรือทางกายภาพ และทางสังคม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลก กายกรรม ๓ (การกระทำทาง
กาย) ๑) ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ (ละการฆ่าการเบียดเบียน มีเมตตา
กรุณาช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน) ๒) อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ  
(ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น) ๓) กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ น จาริตฺตํ 
อาปชฺชิตา โหติ (ละการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ) วจีกรรม ๔ (การกระทำทางวาจา) 
๑) มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ (ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุ
ตนเอง ผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ) ๒) ปิสุณํ วาจํ ปหาย ฯลฯ สมคฺคกรณี วาจํ ภาสิตา 
โหติ (ละการพูดคำส่อเสียด ช่วยสมานคนท่ีแตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยคำ
ที่สร้างสามัคคี) ๓) ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูปี วาจํ ภาสิตา โหติ (ละคำหยาบ พูด
แต่คำสุภาพอ่อนหวาน) ๔) สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯเปฯ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที 
นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ (ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่คำจริงมีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูก
กาลเทศะ) มโนกรรม ๓ (การกระทำทางใจ) ๑) อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ (ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น) 
๒) อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ (ไม่มีจิตคิดร้าย คือปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์
ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็นสุขเถิด ) ๓) สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติ ฯเปฯ สยํ 
อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ (มีความเห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากกรรมดี
กรรมชั่วมี เป็นต้น) กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง เช่นว่า ธรรมจริยา (ความ
ประพฤติธรรม), โสไจย (ความสะอาดหรือเครื่องชำระตัว), อริยธรรม (อารยธรรมธรรมของผู้เจริญ), 
อริยมรรค (มรรคาอันประเสริฐ), สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท)้, สัปปุริสธรรม (ธรรมของสัตบุรุษ) ๖๖   

กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ในสองระดับ คือ ระดับในการเสริมสร้างกำลังใจ
การสร้างทัศนคติด้านบวกให้แก่ผู้สูงอายุ และระดับการสร้างคุณธรรมทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยใช้
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดแนวกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ในระดับของการสร้าง
กำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ การพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี คือไม่มีความเครียด เป็นจิตใจที่มีความ
เบิกบาน การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม ผู้สูงอายุได้พบปะ
พูดคุย และร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจิตใจ และในระดับการสร้างคุณธรรมให้กับจิตใจ สอนให้ 
ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ร่วมไปกับกระบวนการพัฒนาสมรรถภาพของจิตโดยการฝึก 

 
๖๖ องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๕/๒๘๗, ๑๖๘-๑๘๑/๒๙๖-๓๐๐. 



๑๑๐ 

สมาธิมีเป้าหมาย คือ ผู ้สูงอายุจะต้องมีสติระลึกได้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ปัญญา เป็น
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถเกิดการเรียนรู้ ทั้งทางโลก และ
ทางธรรมควบคู่กันไป การมุ่งเน้นไปที่การทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่อยู่ในภาวะที่มีความสุข และเกิดความ
เข้าใจในการใช้ชีวิต หลักคือการสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปรับเปลี่ยนมุมมองในการมองตนเอง 
และมองสังคม ผู้สูงอายุอาจตัดสินตัวเองว่าเมื่อเข้าสู่วัย  ชราตนจะไม่สามารถทำอะไรได้ ชีวิตจะ
กลายเป็นภาระให้กับลูกหลานเมื่อตีตราตนเองเป็นแบบนี้แล้ว ก็ทำให้มองว่า สังคมจะต้องตีตราว่าตน
เป็นภาระให้กับสังคม และมองสังคม ในทางท่ีผิดแผกไป ฉะนั้นแล้วการที่จะปรับมุมมองก็จะต้องปรับ
ที่ตัวของผู้สูงอายุก่อนเป็น อันดับแรก คำสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทำความเข้าใจกับชีวิต 
ไม่ได้สอนให้ตัดสิน ชีวิตว่าดีหรือเลว ผู้สูงอายุจะต้องสร้างศรัทธา และความเชื่อมันให้กับตนเอง
เสียก่อน การเชื่อม่ันในตนเองทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในตัวของผู้สูงอายุเช่นกัน การคิดดีนี้จะเป็น
หนทางในการสร้างปัญญาที่ดี 
 หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พึ ่งประสงค์ ๓ ด้าน 
เพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ๑) ด้านศีลสิกขา ต้องสร้างจิตสำนึกค่านิยมเคารพกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ ความประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจส่งเสริมปลูกฝังสนับสนุนค่านิยมการนำหลัก
ศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
๒) ด้านสมาธิสิกขา ให้เอาใจใส่อดทนตั้งใจมีความเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร ก้าว
ข้ามอุปสรรคต่าง ๆ มีความกล้าหาญ กตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตา กรุณาโอบอ้อมอารี มีน้ำใจต่อกัน 
๓) ด้านปัญญาสิกขา ส่งเสริมให้มีความคิดเห็น ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่าง ๆ ที่ดีงาม มีความตริ
ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ มีความเสียสละหวังดีมีไมตรี สร้างทักษะความรู้และอุปนิสัยในการ
เรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่คิด มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้๖๗ 
 กระบวนทัศน์ใหม่ตามแนวพุทธวิธี (ไตรสิกขา) คือ ๑) พออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒) รู้รักสามัคคี ได้แก่ ความรัก ความเมตตา การให้ทาน และการเสียสละที่มีต่อสังคมและ
ระบบนิเวศน์ นำมาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง พุทธวิธี (ไตรสิกขา) เป็นการทวนกระแสกิเลสนิยม 
(ความโลภ ความโกรธ ความหลง) ที่ไม่มีความพอประมาณในการเสพบริโภค กามคุณทั้ง ๕ ประการ 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ดังนั้น กระบวนทัศน์ใหม่ตามพุทธวิธี ย่อมเป็นการฝึกจิต ฝึกตน (กาย

 
๖๗ พระโกศล มณิรตนา, “การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม”,

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ีพิเศษ เล่มที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๓๘๓-๓๙๗. 



๑๑๑ 

วาจา) ให้ออกจากกาม (สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ) ที่อยู่ ในปัญญาสิกขา อันเป็นพื้นฐานของ 
เนกขัมมะบารมี (การออกบวช การตรึกออกจากกาม)๖๘ 

ระบบการพัฒนาชีวิตจะเดินหน้าไปได้ ต้องอาศัยองค์รวมการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นหลักการ
พื ้นฐาน ซึ ่งประกอบด้วย ๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ คือเสียงจากผู ้อื ่นโดยเฉพาะ
กัลยาณมิตร หรืออิทธิพลจากภายนอก  ๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักมอง รู้จัก
คิด รู้จักพิจารณา ให้หาประโยชน์ และให้เห็นความจริง ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
พัฒนามนุษย์ เมื่อฝึกฝนพัฒนาแล้ว ก็ต้องมีระบบการตรวจสอบ และวัดผล ด้านต่างๆของการพัฒนา
ชีวิต ด้วยการดูสุขภาวะ ปฏิบัติการของคนต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ คือระบบการ
พัฒนาการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา๖๙ 
 การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัย ๑) การประพฤติปฏิบัติที่
แสดงออกด้าน ศีล ๕ (มัชฌิมศีล) เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กติกาของสังคมที่ยอมรับกฏกติกา
ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อมด้าน ความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคม มีพื้นฐานของ
การสร้างเสริมคุณภาพกาย สุขภาพจิตดี ๒) การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้าน สมาธิ มีสภาวะการ
อบรมจิตใจให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ การปฏิบัติสื่อถึงขั้นตอนที่ฝึกให้เกิดมี สัมมาวายะ และสัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น ส่งผลถึงการมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิตที่เข้มแข็ง มี
สมรรถภาพจิต ๓) การประพฤติปฏิบัติที ่แสดงออกด้านปัญญา จากการปฏิบัติสมาธิส่งผลให้เกิด
ปัญญา ในการอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ด ี มีการพิจารณา มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ เป็นที่ไว้วางใจและสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นที่นับถือ๗๐ 

การพัฒนาความรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตของมนุษย์มิติไตรสิกขาตามหลักพระพุทธศาสนา คือ 
ศีล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง มีอรรถว่า สำรวม เหตุเกิดขึ้นได้เพราะมีหิริและโอตัปปะ ผลของการมีศีล ทำ
ให้เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ สะอาด ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่า ในขณะนี้มีศีลมีการสังวรดี
อยู่หรือไม ่ถ้าไม่มีจะสร้างได้อย่างไร หรือถ้ามีแล้วศีลนั้น สามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น การปฏิบัติใน
สมาธิ เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน เหตุให้เกิดสมาธิ คือ สุข ผลของการมีสมาธิ คือ จิตมีความไม่

 

 ๖๘ สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย,“พุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา”, วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) 
: ๑-๔๙. 

๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๒-๑๔๖. 
 ๗๐ บรรยวัสถ์ ฝางคำ, “ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑), หน้า ๙๔-๙๖. 



๑๑๒ 

หวั่นไหว ทำให้เกิดปัญญา ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่าในขณะนี้มีจิตเป็นสมาธิอยู่หรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะพัฒนาได้อย่างไร สมาธิ คือ ความไม่ฟุ้งซ่านในจิตก็สามารถตรวจสอบจิตของตนเองได้ว่ามี
สมาธิหรือไม ่การรู้อย่างรอบด้านในสมาธินี้ ก็อาศัยหลัก ปฏิสัมภิทา ๔ การปฏิบัติในปัญญา เป็นธรรม
อย่างหนึ่ง เหตุที่ทำให้เกิดปัญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปัญญา คือ มีความหายหลง ส่วนการพัฒนา
ปัญญา เช่นการเจริญสติปัฏฐาน ๔๗๑ 
 พุทธธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะของตนและ
ผู้อยู่รอบข้าง พบว่า ศีล เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อาชีพ 
การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาส
ต่าง ๆ ร่วมกัน พบว่า สมาธิ เป็นการพัฒนาจิต ให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข มีเจตจำนงที่
เป็นกุศล การจัดดอกไม้ การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ การเย็บปักถักร้อย การทำขนมไทย การ
ร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า และพบว่า ปัญญาเป็นการพัฒนาในขั้นสูงสุด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับสุขภาพกาย และจิตใจ จัดตั้งศูนย์ดูแล
สุขภาพ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งพาตนเองจนเป็นที่ พึ่งของคนอื่น ซึ่ง
การบูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทั้ง ๓ ด้านมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีอย่างแท้จริง๗๒ 
 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจ โดยใช้หลัก ไตรสิกขา แบ่ง
กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมฐานศีล กิจกรรมฐานสมาธิ กิจกรรมฐานปัญญา เนื ่องด้วย 
ไตรสิกขาถือเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ ๆ ๓ ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหากใครปฏิบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างหมดสิ้น หลักท้ัง ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ 
๑) ศีล คือ การฝึกพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึงพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี สิ ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่เพื่อนมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่
มีในธรรมชาติ ๒) สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ  มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจ
เป็นรากฐานพฤติกรรม ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาดีแล้วก็จะควบคุมดูแล และนำพฤติกรรมไปในทางที่ดี
งามด้วย ๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาซึ่งมีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและ

 

 ๗๑ ภาคภูมิ  ศรีถาวร และคณะ, “การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา” วารสาร มจร.
สังคมปริทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ) เมษายน – มิถนายน ๒๕๖๑ : ๑ – ๑๒. 
 ๗๒ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) และคณะ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๙๖-๙๘. 



๑๑๓ 

ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้องมีกิจกรรมพัฒนาศีล 
สมาธิ ปัญญา จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้๗๓ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานคิดของหลักสุขภาพองค์รวม การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพนั้น โดยสาระสำคัญที่แท้จริงก็คือ การมุ่งเน้นให้เกิดสุขภาพจิตสดใจ มีสุขภาพกายแข็งแรง 
ดังนั้น การนำหลักสุขภาวะองค์รวม มาเป็นกรอบในการบูรณาการการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น 
สามารถอธิบายเปรียบเทียบได้ตามตารางดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงเปรียบเทียบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานคิดของหลักสุขภาพองค์
รวม 

การพัฒนาตามหลักสุขภาพองค์รวม แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
พัฒนาทางด้านร่างกาย  
(Physical Development)  
มุ ่งเน้นดูแลสุขภาพร่างกายด้วย ใช้สอย
ปัจจ ัย ๔ ที ่ เป ็นมิตรกับธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดโลกร้อน 
๒) สร ้างผล ิตภ ัณฑ์ด ูแลส ุขภาพที ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๓) ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่เป็นพืชผัก
ออแกนิคปลอดสารพิษ 
๔) สถานที่บริการสะอาด ปลอดภัยไร้ไวรัส  

พัฒนาทางด้านสังคม  
(moral development, 
social development)  
มุ่งเน้นการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ
กฎหมาย ศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๑) รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
๒) การประกอบกิจการท่องเทียวเชิงสุขภาพหรือการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที ่ไม ่ลอกเลียนแบบหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ผู้อื่น 
๓) ไม่คิดค่าบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า
เกินไป 

พัฒนาทางจิตใจ  
(Emotional Development, 
Psychological Development)  
มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดี มีศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาและมีสัมมาทิฏฐิ 

๑) มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความสุขและมีทัศนคติที่ดีและ
ประทับใจ 
๒) สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ 
๓) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ให้บริการ 
สร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์และการบริการ 

 

 ๗๓ บุญรอด บุญเกิด และคณะ, “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี”, วารสารการวิจัยรำไพพรรณี, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑-๑๑. 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงเปรียบเทียบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานคิดของหลักสุขภาพองค์
รวม (ต่อ) 

การพัฒนาตามหลักสุขภาพองค์รวม แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
พัฒนาทางปัญญา  
(Intellectual Development, Mental 
Development, Cognitive 
Development)  
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้การคิดเชิง
ระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

๑) สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแนวใหม่ 
๒) สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
๓) แสวงองค์ความรู้ใหม่ 
๔) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 จากตารางเปรียบเทียบการพัฒนาการท่องเทียวเชิงสุขภาพโดยใช้หลัก ไตรสิกขา เป็น
กรอบในการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาแล้วจะเห็นว่าแนวทางดังกล่าว เป็นลักษณะที่เป็น New 
Normal ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในยุคหลังจากนี้ที่ไวรัสโควิด - ๑๙ ได้คลี่คลาย
หายไปแล้ว และภาครัฐได้ยกเลิกการปิดเมืองชั่วคราว (Lock Down) วิถีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึง
ต้องเปลี่ยนไป โดยสิ่งจะต้องนำไปปฏิบัติเป็นอันดับแรก ได้แก่ 

๑) ระบบทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อของสถานบริการท่องเที่ยวต้องดีขึ ้น  เช่น มี
บริการอบฆ่าเชื้อห้องและสถานที่ให้บริการ และระบบทำลายเชื้อที่อาจติดมากับธนบัตร ภาชนะที่
ลูกค้าใช้ ฯลฯ นอกจากนั้นในโรงแรมระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพักกับการรับบริการอาจต้องผ่าน
อินเทอร์เน็ต และในกรณีที่มีโรคระบาดต้องนำหุ่นยนต์มาใช้ในการบริการแขกที่เข้าพักมากขึ้น ไม่ว่า
จะเที ่ยวแบบไหน พักที ่ใด นักท่องเที ่ยวจะถามหามาตรฐานความสะอาดมาเป็นอันดับแรก 
ผู้ประกอบการต่างๆ จะต้องสื่อสารประเด็นนี้กับนักพักผ่อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำความ
สะอาดสถานประกอบการ หรือมาตรการดูแลแขกที่มาพัก ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความม่ันใจและเชื่อมั่นให้แก่
แขก ซึ่งหาทางผู้ประกอบการไม่เน้นย้ำและสื่อสารเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้ว ก็ยากที่จะเรียกลูกค้า
ให้กลับมาใช้บริการได้๗๔ ในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื ่องนี้ทางรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
รองรับเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสโควิด - ๑๙ คลี่คลายลงแล้ว มีแผนการฟื้นฟูที่จะรองรับการใช้ชีวิต
ตามวิถีใหม่ หรือ New normal ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพความสะอาดและความปลอดภัยเป็น
หลัก พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน ซึ่งหลักการทั้งหลายเหล่านี้

 

 ๗๔ The Standard, การท่องเท่ียวจะหน้าตาเป็นอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-๑๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
: https://thestandard.co/how-tourism-will-look-like-after-coronavirus/, [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

https://thestandard.co/how-tourism-will-look-like-after-coronavirus/


๑๑๕ 

สอดคล ้องก ับหล ัก การพัฒนาทางกาย (Physical Development) ท ี ่ม ุ ่ ง เน ้นในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยมีองค์ประกอบที่เก้ือกูลต่อการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยมีชีวิตที่ยืนยาว 

๒) การได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด - ๑๙  
ระบาดไปทั่วประเทศและทั่วโลก กิจการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ถูกสั ่งร ะงับชั่วคราวจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถาน
ออกกำลังกาย สถานบำบัดสุขภาพ สปา เป็นต้น ซึ ่งสุ ่มเสี ่ยงต่อการติดเชื ้อ สิ ่งที ่ภาครัฐควรจะ
ดำเนินการเมื่อเข้าสู่ภาวการณ์ฟ้ืนฟูพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นใหม่คือ มาตรการด้านการเงินและการคลัง 
และมาตรการด้านการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมสร้าง
และการรักษาขีดความสามารถด้านการท่องเที ่ยว , มาตรการด้านการสร้างรายได้แก่สถาน
ประกอบการท่องเที ่ยว, การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที ่ยว , การสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและด้านสุขอนามัย, การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยแนวทางทั้งหลายเหล่านี้สอดคล้องกับหลัก การพัฒนาทางด้านสังคม (moral development; 
social development) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ศีลธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งในการพัฒนาด้านศีลภาวนานี้อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นวิถีใหม่ (New Normal) ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ทั้งนี้หากการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่เท่าเทียมแล้วเราจะ
ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนา 

๓) สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง งานวิจัยล่าสุดของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (แอลเอสอี) ในอังกฤษ บ่งชี้ว่า การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คน
มีความสุขมากกว่าการมีรายได้เพ่ิมเป็นสองเท่า๗๕ ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนว่า ภาครัฐจำเป็นต้องเข้า
มามีบทบาทใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข โดยเน้น "การสร้างความสุข" มากกว่า "การสร้างความมั่ง
คั่ง" สิ่งสำคัญที่สุดต่อการมีความสุขและความทุกข์ของคนเราอยู่ที ่ความสัมพันธ์ในสังคม รวมทั้ง
สุขภาพกายและจิต แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐประสบความสำเร็จเรื่องการขจัดความยากจน การสร้างงาน 
การศึกษา และสุขภาพกาย แต่เรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการสร้าง “ความสุข” หรือ การ
มีสุขภาพจิตที่ดีของคนในชาติก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องหันมาให้ความสนใจเช่นกัน ทั้งนี้เครือข่าย
ทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอสดีเอสเอ็น) ในสังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผย
รายงานเรื่องความสุขโลก ปี ๒๕๖๒ พบว่า ไทยมีความสุขอันดับ ๕๒ ของโลก มีคะแนน ๖.๐๐๘ 
คะแนน ลดลงจากปีที ่ผ่านมา อยู ่อันดับ ๔๖ มีคะแนน ๖.๐๗๒ คะแนน และอันดับของไทยลด

 
๗๕ BBC NEWS ไทย, กุญแจความสุข, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://www.bbc.com/thai/ 

features-38356960. [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.bbc.com/thai/features-38356960
https://www.bbc.com/thai/features-38356960


๑๑๖ 

ติดต่อกันเป็นปีที่ ๒๗๖ ตัวชี้วัดความสุขที่สำคัญก็คือ ความ “เชื่อมั่น” และ “ศรัทธา” ต่อการบริการ
สาธารณะจากภาครัฐ เมื่อย้อนกลับมามองถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพิจารณาตามหลัก การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ(Emotional Development; Psychological Development) แล้วนั ้น จะเห็นว่า
จุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ในสังคมปัจจุบันก็คือการทำอย่างไรให้คนมี “ความเชื่อมั่น” 
และ “ศรัทธา” ต่อคุณภาพและบริการได้ ดังนั้น สิ่งที่จะผู้ประกอบการจะต้องทำให้ได้ก็คือการสร้าง
ทัศนคติที่ดีแก่ผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ให้บริการ รวมทั้งการ สร้าง
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ “ความสุข” ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
แสวงหากัน 

๔) New Normal บริบทใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในยุคหลังไวรัส โควิด - ๑๙ 
คลี่คลายไปแล้วจะก่อให้เกิดบริบทใหม่ท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายรูปแบบได้แก่ 

๔.๑) สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือสังคมที่ไม่มีการใช้เงินสดอีกต่อไป เพราะ
ผู้คนจะหันมาใช้ระบบการจ่ายเงิน (Payment) รูปแบบต่าง ๆ แทน เช่น e-Payment หรือ QR Code 
Payment ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกมาก หากเทียบกับการใช้เงินสดแบบที่เราคุ้นเคยกัน ไม่ว่า
จะเป็นการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ การใช้บริการขนส่งสาธารณะ๗๗ รูปแบบการใช้จ่ายเพื่อการ
ท่องเที ่ยวอาจจะต้องเปลี ่ยนไป ดังนั ้นการปรับตัวเพื ่อบริบทนี้ ผู ้ท่องเที ่ยวและผู ้ประกอบการ
จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

๔.๒) สังคมไร้ตลาดสด การจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคจะเน้นการหลีกเลี่ยงผู้คน
ให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสอันจะพึงมีในอนาคตโดยการจับจ่ายใช้สอยซื้อของ
ในตลาดออนไลน์ (E-Commerce) เป็นหลักซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ social distancing จากเดิมที่
ในอดีตที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางท่องเที่ยวและหาซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ แต่ในปัจจุบันทุกอย่างหาซื้อได้จากเว็บ e-commerce ได้ทั้งหมดจากเว็บ Lazada 
และ Shopee 

๔.๓) ต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้น หลังจากนี้ต้นทุนของการบริการด้านการท่องเที่ยวและ
บริการต่าง ๆ อาจเพิ่มสูงขึ้น เช่น หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ ฯลฯ อาจกลายเป็นอุปกรณ์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในอนาคต หรือราคา ตั๋วเครื่องบินอาจต้องเพิ่มขึ้น เพราะต้องมีระยะห่างของที่นั่ง

 
๗๖ โพสต ์ท ู เดย ์ .  อ ันด ับความส ุขไทย ,  [ออนไลน์ ],  แหล ่งท ี ่มา : https://www.posttoday. 

com/social/ general/584071. [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
๗๗ Thai dot com payment, สังคมไร้เงินสดคืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.thai 

dotcompayment.co.th/2018/09/cashless-society/.  [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

http://www.thaidotcompayment.co.th/2018/09/cashless-society/
http://www.thaidotcompayment.co.th/2018/09/cashless-society/


๑๑๗ 

ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ๗๘ หรือการจัดรูปแบบทัวร์จากเดิมท่ีทักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มใหญ่ ๕๐-๑๐๐ คน 
ต่อไปอาจจะมาเป็นกลุ่มเล็กเพียง ๕-๑๐ คนเท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยวขนาดใหญ่จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนการลงทุนอย่างไรให้อยู่รอดได้ 

๔.๔) พฤติกรรมประเภทเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะลดลง ซึ่งก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้อยู่
แล้วในภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวของไทย ส่วนการบริการด้านสุขภาพและ Wellness ถึงแม้จะมีบทบาท
เด่นอยู่แล้วก็ตาม แต่ต่อไปจะขยายตัวมากขึ้นอีก เช่น ขยายไปสู่การดูแลผู้สูงวัยทั้งในลักษณะ Day-
care และในระบบกินนอนพวก Airbnb และโฮมสเตย์อาจจะต้องหาวิธีการจัดการตัวเองใหม่ ในด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย และปรับตัวเองไปเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ที่สำคัญก็คือ มาตรการการ
รักษาระยะห่าง จะทำให้รายได้จากการบริการต่อครั้งค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะบังคับให้เราเข้าสู่ตลาดที่มี
กำลังซื้อสูงขึ้น นับเป็นข้อดีของการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่จะไม่มีการดัมพ์ราคากันจนต่ำเตี้ยเรี่ยดิน อย่าง
กีฬา เช่น กอล์ฟ ปั่นจักรยาน หรือวิ่งมาราธอน ที่วิ่งกันเป็นกลุ่มเล็กซึ่งรักษาระยะห่างได้ก็น่าจะ
เดินหน้าต่อไปได้ ส่วนสนามมวยก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนที่นั่งแบบโรงละคร เช่น ทำให้มีสิ่งที่คนสมัย
เก่าเรียกว่า ชั้นบ๊อกซ์ คือ คูหาที่มีผนังพลาสติกป้องกันน้ำลายจากการตะโกนเชียร์กัน เป็นต้น 

๔.๕) นวัตกรรมใหม่คือไม้เด็ด ในท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการ
ท่องเที ่ยวที่มีรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รูปแบบการบริการที ่แปลกใหม่ ดึงดูดใจ ย่อม
ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังใช้รูปแบบการดำเนินการแบบเดิมอยู่ ทำให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกิดขึ้นเสมอ จากบริบทของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้
สอดคล้องกับหลัก พัฒนาทางด้านปัญญา(Intellectual Development t; Mental Development; 
Cognitive Development) ที่มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมผนวกกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่
มาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างบริบทใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเราอาจจะได้เห็นกันในยุคหลัง
ไวรัสโควิด-๑๙ คลี่คลายไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 
  

 

 ๗๘ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, New Norm ท่องเที่ยวไทย บริบทใหม่...จะไปทางไหน?, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : https://www.prachachat.net/columns/news-439843. [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.prachachat.net/columns/news-439843


๑๑๘ 

 
            

       
            
 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๓ แสดงหลักธรรมตามหลักไตรสิกขา 

สรุปหลักธรรม แนวคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
นโยบายการท ่องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพ ได ้อย ่างย ั ่ งย ืน พ ัฒนาการทางด ้านร ่างกาย (Physical 
development) พัฒนาการทางด้านจิตใจ (Mental development) รวมทั ้งพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ (Emotional development) และพัฒนาการทางสังคม(Social development)  สำหรับ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ (Mental development) หมายรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านปัญญา 
(Intellectual development) ด้วย การพัฒนาทางด้านจิตใจและทางด้านอารมณ์ มีความเกี่ยวพัน
ทางด้านความคิด สติปัญญา สมอง โดยตรงจนบางครั ้งแยกกันไม่ออกและสับสน ระหว่างจิตใจ 
ความคิด อารมณ์ สติปัญญา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้ นักท่องเที่ยว มีการผ่อนคลาย ลดความ
ตึงเครียดจากชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เจริญสติปัญญา และ
สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้อย่างมีพลัง ซึ่งตรงกับจุดมุ่ งหมาย และความต้องการ อย่างแท้จริง
ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่คำนึงถึงสุขภาพเป็นหลัก 
  

ฝึกอบรมอบรมจิตให้เกดิคุณธรรม 
(สมาธิ) 

 

ฝึกอบรมปัญญาให้มสีติรู้เท่าทัน 
(ปัญญา) 

 
 

ฝึกอบรมความประพฤติทาง 
กายและวาจา (ศีล) 

 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. 
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ในสองระดับ คือ  
๑) ระดับในการเสริมสร้างกำลังใจการสร้างทัศนคติด้านบวก 
๒) ระดับการสร้างคุณธรรมทางจิตใจ 
ระบบการพัฒนาชีวิตจะเดินหน้าไปได้ ต้องอาศัยองค์รวมการ
ดำเนินชีวิตที่ดีเป็นหลักการพื้นฐาน 
๑) ปัจจ ัยภายนอก ได ้แก่ ปรโตโฆสะ คือ เส ียงจากผู ้ อ่ืน
โดยเฉพาะกัลยาณมิตร หรืออิทธิพลจากภายนอก   
๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักมอง รู้จัก
คิด รู้จักพิจารณา ให้หาประโยชน์ และให้เห็นความจริง 
ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ เมื่อฝึกฝนพัฒนาแล้ว ก็ต้อง
มีระบบการตรวจสอบ และวัดผล ด้านต่างๆของการพัฒนาชีวิต
ปฏิบัติการของคนต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ คือ
ระบบการพัฒนาการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

พระโกศล มณิรตนา การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ที่พ่ึงประสงค์ ๓ ด้าน เพ่ือให้เป็นคนเก่ง คน
ดี มีความสุข 
๑) ด้านศีลสิกขา ต้องสร้างจิตสำนึกค่านิยมเคารพกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ความประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจส่งเสริม
ปลูกฝังสนับสนุนค่านิยมการนำหลักศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน  
๒) ด้านสมาธิส ิกขา ให้เอาใจใส่อดทนตั ้งใจมีความเพียร
พยายามอดทนมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร ก้าวข้ามอุปสรรค
ต่าง ๆ มีความกล้าหาญ กตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบ
อ้อมอารี มีน้ำใจต่อกัน  
๓) ด้านปัญญาสิกขา ส่งเสริมให้มีความคิดเห็น ความเชื่อถือ
ทัศนคติ ค่านิยมต่าง ๆ ที่ดีงาม มีความตริตรองพิจารณาอย่าง
รอบคอบ มีความเสียสละหวังดีมีไมตรี สร้างทักษะความรู้และ 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 อุปนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่คิด มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้ 
ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑, 
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔ 

ไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษา  
ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญาในทางความประพฤติอยา
งสูง   
๑) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรม 
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมจิต
เพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิขั้นสูง   
๓) อธ ิป ญญาสิกขา ส ิกขาคือป ญญาอันย ิ ่ง ข ้อปฏิบ ัต ิส ําหรับ 
ฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความ รู้แจงอยางสูง 

องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๕/๒๘๗, 
๑๖๘-๑๘๑/๒๙๖-๓๐๐. 
 

ไตรส ิกขา ค ือ ศ ีล สมาธ ิ  ป ัญญา  ศีล ในไตรส ิขา ครอบคลุม
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทาง
สังคม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกวัตถุประกอบด้วย 
กายกรรม ๓ 
๑) ละการฆ่าการเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๒) ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 
๓) ละการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ 
วจีกรรม ๔  
๑) ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื ่น หรือ
เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ๒) ละการพูดคำส่อเสียด ช่วยสมานคน
ที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยคำที่สร้าง
สามัคคี 
๓) ละคำหยาบ พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน 
๔) ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่คำจริงมีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูก
กาลเทศะ 
มโนกรรม ๓ 
๑) ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น 
๒) ไม่มีจิตคิดร้าย 

  



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ๓) มีความเห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล วิบากกรรมดีกรรมชั่วมี

ผล 
The Standard การท่องเที่ยวจะหน้าตาเป็นอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-๑๙ 

๑) ระบบทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อของสถานบริการท่องเที่ยวต้องดีขึ้น 
เช่น มีบริการอบฆ่าเชื้อห้องและสถานท่ี  
๒) การท่องเที่ยว และบริการมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากข้ึน 
๓) ในส่วนของภาครัฐอาจมีการทำหนังสือเดินทางเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะ 
(Health digital passport) เพ่ือตรวจสอบสุขภาพก่อนเดินทาง 
๔) นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และท่ีพัก จากความสะอาด ปลอด
เชื้อโรค เป็นอันดับแรก 
๕) การใช้แอพพลิเคชั่นในการดำเนินงาน การจ่ายเงิน รับสลิป การเปิดปิด
ลิฟท์ เปิดปิดประตูห้อง เพ่ือลดการสัมผัส 
๖) นักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่แออัด สถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมจะกลายเป็นเป้าหมายรอง 
๗) การท่องเที่ยว ธรรมชาติเดินป่า ปีนเขา การดำน้ำลึก จะเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น 
๘) การท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น หรือกลุ่มเฉพาะเพื่อนรู้ใจ หลีกเลี่ยงการ
อยู่กับคนแปลกหน้า 
๙) รถยนต์ส่วนตัว เป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง ใช้รถสาธารณะน้อยลง 
เพ่ือลดความเสี่ยงด้วยวิธีเว้นระยะห่าง 

BBC NEWS ไทย 
 

กุญแจความสุข การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมีความสุข
มากกว่าการมีรายได้เพิ่มเป็นสองเท่า ภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใหม่
เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข โดยเน้น "การสร้างความสุข" มากกว่า "การสร้าง
ความมั่งคั่ง" สิ่งสำคัญที่สุดต่อการมีความสุขและความทุกข์ของคนเราอยู่ที่
ความสัมพันธ์ในสังคมรวมทั้งสุขภาพกายและจิต แม้ว่าที ่ผ่านมาภาครัฐ
ประสบความสำเร็จเรื่องการขจัดความยากจน การสร้างงาน การศึกษา และ
สุขภาพกาย แต่เรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการสร้าง “ความสุข” 

  



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บรรยวัสถ์ ฝางคำ 
 

การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัย  
๑) การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้าน ศีล ๕ (มัชฌิมศีล) เป็นบุคคล
ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กติกาของสังคมที่ยอมรับกฎกติกาด้วยความ
เต็มใจ มีความพร้อมด้าน ความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีพ้ืนฐานของการสร้างเสริมคุณภาพกาย สุขภาพจิตดี 
๒) การประพฤติปฏิบัติที ่แสดงออกด้าน สมาธิ มีสภาวะการอบรม
จิตใจให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ การปฏิบัติสื่อถึงขั้นตอนที่ฝึกให้เกิดมี 
สัมมาวายะ และสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น ส่งผลถึงการ
มีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิตที่เข้มแข็ง มีสมรรถภาพจิต 
๓) การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้านปัญญา จากการปฏิบัติสมาธิ
ส่งผลให้เกิดปัญญา ในการอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มใส ควบคุม
อารมณ์ได้ดี มีการพิจารณา มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ เป็นที่
ไว้วางใจและสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นที่นับถือ 

บุญรอด บุญเกิด และคณะ 
 

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจ โดยใช้
หลัก ไตรสิกขา แบ่งกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมฐานศีล 
กิจกรรมฐานสมาธิ กิจกรรมฐานปัญญา เนื่องด้วย ไตรสิกขาถือเป็น
หลักปฏิบัติใหญ่ ๆ ๓ ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหากใคร
ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างหมด
สิ้น หลักทั้ง ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ  
๑) ศีล คือ การฝึกพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึงพัฒนาพฤติกรรม
ทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มี
ผลดี สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทาง
วัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี 
และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ  
๒) สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจมีความสำคัญ 

  



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 อย่างยิ ่ง เพราะจิตใจเป็นรากฐานพฤติกรรม ถ้าจิตใจได้รับการ

พัฒนาดีแล้วก็จะควบคุมดูแล และนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย 
๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาซึ่งมีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญา
เป็นตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด  ดังนั ้นการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้องมีกิจกรรมพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา 
จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ 

สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย กระบวนทัศน์ใหม่ตามแนวพุทธวิธี (ไตรสิกขา) คือ 
๑) พออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) รู้รักสามัคคี ได้แก่ ความรัก ความเมตตา การให้ทาน และการ
เสียสละที่มีต่อสังคมและระบบนิเวศน์ นำมาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
พุทธวิธี (ไตรสิกขา) เป็นการทวนกระแสกิเลสนิยมที ่ไม่มีความ
พอประมาณในการเสพบริโภค กามคุณทั้ง ๕ ประการ ได้แก่ รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัสดังนั้น กระบวนทัศน์ใหม่ตามพุทธวิธี ย่อมเป็น
การฝึกจิต ฝึกตนให้ออกจากกาม ที ่อยู ่ในปัญญาสิกขา อันเป็น
พ้ืนฐานของ เนกขัมมะบารมี 

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติ
โย (ปุณขันธ์) และคณะ 

พุทธธรรมไตรสิกขา ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะของตน
และผู้อยู่รอบข้าง พบว่า ศีล เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม 
การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อาชีพ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม การถือศีลปฏิบัติธรรม ใน
โอกาสต่าง ๆ ร่วมกัน พบว่า สมาธิ เป็นการพัฒนาจิต ให้เป็นจิตใจที่
ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข มีเจตจำนงที่เป็นกุศล การจัดดอกไม้ การ
ถักไหมพรม การอ่านหนังสือ การเย็บปักถักร้อย การทำขนมไทย 
การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า และพบว่า ปัญญาเป็นการ
พัฒนาในขั้นสูงสุด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากร
มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย และจิตใจ จัดตั้งศูนย์
ดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู ้สูงอายุ 
พ่ึงพาตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน  

 
  



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงพุทธบูรณาการตามหลักไตรสิกขา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ภาคภูมิ  ศรีถาวร และคณะ ๑) ศีล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง มีอรรถว่า สำรวม มีเหตุเกิดขึ้นได้

เพราะมีหิริและโอตัปปะ ผลของการมีศีล ทำให้เป็นผู้มีกาย 
วาจา ใจ สะอาด ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่า 
ในขณะนี้มีศีลมีการสังวรดีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะสร้างได้อย่างไร 
หรือถ้ามีแล้วศีลนั้น สามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
๒) การปฏิบัติในสมาธิ เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน เหตุให้
เกิดสมาธิ คือ สุข ผลของการมีสมาธิ คือ จิตมีความไม่หวั่นไหว 
ทำให้เกิดปัญญา ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองได้ว่าใน
ขณะนี้มีจิตเป็นสมาธิอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะพัฒนาได้อย่างไร 
สมาธิ คือ ความไม่ฟุ้งซ่านในจิตก็สามารถตรวจสอบจิตของ
ตนเองได้ว่ามีสมาธิหรือไม่ การรู้อย่างรอบด้านในสมาธินี้ ก็
อาศัยหลัก ปฏิสัมภิทา ๔ 
๓) การปฏิบัติในปัญญา เป็นธรรมอย่างหนึ่ง เหตุที่ทำให้เกิด
ปัญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปัญญา คือ มีความหายหลง 
ส่วนการพัฒนาปัญญา เช่นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่การวิจัย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นภูเขา
สลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑ อำเภอ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และทุ่ง
หญ้า ม ีพรรณพืชกว ่า ๒,๕๐๐ ชนิด ม ีพ ื ้นที ่  ๒,๑๖๘.๖๔ ตารางกิโลเมตร หร ือประมาณ 
๑,๓๕๕,๓๙๖.๙๖ ไร่  เขาใหญ่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "ผืนป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่" จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๙ เมื่อปีพุทธศักราช 
๒๕๔๘ ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ แหล่งมรดกโลกผืนนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งแต่
ก่อนเป็นป่าดงดิบที่ทึบหนา มีสัตว์มากมายทั้ง เสือ กระทิง และช้าง ชุกชุมไปด้วยไข้มาเลเรีย ไม่มีถนน
หนทางตัดฝ่าผืนป่า ดั่งเช่นในปัจจุบัน 

สภาพโดยท่ัวไทยของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยภูเขาหลายลูกสลับซับซ้อน
กัน ได้แก่ เขาร่ม เขาแหลม เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ้าผ่า เขากำแพง เขาสมอปูน เขาแก้ว เขาแผง
ม้าและยังประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก



๑๒๕ 

พื้นที่จะลาดลงทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่สูงชัน และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญถึง ๕ สาย ได้แก่ 
แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางประกง แม่น้ำลำตะคลอง แม่น้ำพระเพลิง ซึ่งแม่น้ำ
ปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายก อยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะมาบรรจบรวมกันที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแม่น้ำบางประกง และไหลลงสู่อ่าวไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเกษตรกรรม
และทางเศรษฐกิจ สังคมของภูมิภาคนี้ เป็นอย่างมาก ส่วนแม่น้ำลำตะคลองและแม่น้ำพระเพลิง จะ
อยู่ทางเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ที่ราบสูงโคราช ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่
สำคัญของภาคอีสานตอนล่าง ไหลลงสู่แม่น้ำโขง สำหรับห้วยมวกเหล็ก จะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะไหลลงสู ่แม่น้ำป่าสัก ที ่อำเภอมวกเหล็ก ๗๙  การเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจึงยากลำบากอย่างยิ่ง หลายคนต้องเสียชีวิตด้วยไข้
ป่ามาเลเรีย  จนไม่ค่อยจะมีใครกล้าเข้ามาในดินแดนแถบนี้ ผู้คนจึงตั้งชื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ว่า "ป่าดง
พญาไฟ" ต ่อมาในสม ัยร ัชกาลที ่  ๕ เม ื ่อม ีการสร ้างทางรถไฟและถนนมิตรภาพไปส ู ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี พ.ศ.๒๔๖๕ ผู ้คนก็เริ ่มที ่จะอพยพเข้าไป แล้วถากถางป่าทำไร่ 
โดยเฉพาะบริเวณฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่นั้นมาป่าที่เคยดุร้ายดง
พญาไฟ ก็ได้กลายมาเป็น ป่าดงพญาเย็น ตั้งแต่นั้นมา 

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งสงวนระบบนิเวศตามธรรมชาติอัน
หลากหลาย ตั้งแต่ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง ไปจนถึงป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง 
นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าเขตร้อนกระจายตัวอยู่ทั่วไป รวมทั้งป่าบนเขาหินปูนและป่าริมห้วย จากระบบ
นิเวศทางธรรมชาติที่หลากหลาย ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ป่าจำนวนมาก  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ 
ออกเป็น ๖  เขตพื้นที่ ได้แก่ ๑) เขตบริการ (Intensive use zone)  มีประมาณ ๑.๘ %  ของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ  พื้นที่เขตนี้มีการรองรับนักท่องเที่ยวสูง  มีสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์อาหาร เป็นต้น ๒) เขตการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
(Outdoor recreation zone) มีประมาณร้อยละ ๑๒ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
สองข้างทางถนนสายหลัก ซึ่งมีจุดเด่นและจุดที่น่าสนใจตามธรรมชาติ  รวมทั้งน้ำตกที่สำคัญ  เช่น  
น้ำตกเหวสุวัต  น้ำตกเหวนรก  น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาลิกา และสถานที่กางเต็นท์ ๓) เขตหวงห้าม  
(Strict nature reserve zone) มีประมาณร้อยละ  ๒.๑ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  ครอบคลุมพื้นที่
ที่มีสภาพพ้ืนที่ที่เปราะบาง เช่น  พื้นที่รวมฝูงของนกเงือก รังของนกเงือกช่วงฤดูทำรัง ถิ่นที่หากินของ
กระทิงบริเวณเขาฟ้าฝ่า เขตนี้จะไม่เปิดให้มีการใช้ประโยชน์  ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัย ๔) เขตการใช้
พ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ (Special use zone) มีประมาณร้อยละ  ๑.๒ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  

 
๗๙ กรมอุทยานแห่งชาติ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.dnp.go.th, [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 



๑๒๖ 

เป็นพื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอ่ืน เช่น  สถานีควบคุมและรายงานข่าวเขาเขียว ๕) เขต
ฟ้ืนฟูสภาพ (Recovery zone)  มีประมาณร้อยละ ๔.๓ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ จะอยู่รอบๆบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเคยเป็นฟื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมมาก่อนและกำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู
สภาพป่า ๖) เขตพื้นที่สันโดษหรือป่าเปลี่ยว (Primitive zone) มีประมาณร้อยละ ๗๘.๖ ของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติที่เข้าถึงได้ลำบากมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้๘๐ 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น ๑) น้ำตกเหวนรก เป็นต้นน้ำขนาดใหญ่ ที่สูงและ
สวย แต่ในช่วงฤดูฝนน้ำตกเหวนรกมีสายน้ำที่ไหลเชี่ยวมากน้ำตกเหวนรกตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเขา
ใหญ่–ปราจีนบุรี ๒) น้ำตกเหวสุวัต เหวไทย เหวประทุน เป็นน้ำตกกลุ ่มเดียวกัน ตั ้งอยู ่บนสุด  
ถนนธนะรัตชถ์ถนนเข้าถึงได้ ในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหลแรงมาก ๓) น้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน้ำตกขนาด
กลาง มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ที่น้ำตกแห่งนี้จะมีต้นกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้ จากน้ำตกผากล้วยไม้สามารถเดินเท้าไปยังน้ำตกเหวสุวัตได้ ๔) น้ำตกกอง
แก้ว จะสวยงานมากในช่วงฤดูฝน น้ำตกสายนี้เหมาะกับการเล่นน้ำอยู่ห่างจากตัวอุทยานเพียง ๑๐๐ 
เมตรเท่านั้น ๕) น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกมี
ชื่อเสียงมาอย่างช้านาน ห่างจากตัวจังหวัดนครนายกเพียง ๒๐ กิโลเมตร 

กิจกรรมการท่องเที่ยว ๑) กิจกรรมส่องสัตว์ เป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟส่องสัตว์ในตอนกลางคืน
ไปตามท้องถนนสองข้างทางเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถติดต่อกรมอุทยาน 
ได้ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.สามารถติดต่อได้ทุกวันเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ๒) กิจกรรมเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทางประมาน ๑,๒๐๐เมตร ๓) กิจกรรมเส้นทางเดินป่าประเพทไม่พักแรม มีทั้งหมด 
๑๓ เส้นทาง ระยะทางตั้งแต่ ๑-๘ กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ ๑-๕ชั่วโมง ๔) กิจกรรมเส้นทางเดินป่า
ประเภทท่องไพร เป็นเส้นทางที่ค้างแรมในป่าใช้เวลาประมาน ๑ -๓ คืน ๕) กิจกรรมดูนก อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งที่ดูนกดีที่สุดอีกแห่งหนึงมีนกอยู่ถึง ๓๔๐ชนิด ๖) กิจกรรมขี่จักรยาน และ
ล่องแก่ง ๗) รอยเท้าไดโนเสาร์ 

บริบททั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา มีการ
บริหารราชการ เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ส่วนราชการ ๒๕๘ หน่วย ส่วนกลางในภูมิภาค ๑๙๖ หน่วย 
ส่วนภูมิภาค ๓๕ หน่วย รัฐวิสาหกิจ ๒๗ หน่วย ๒) หน่วยงานอิสระ ๒๖ หน่วย ๓) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๓๓๔ องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔๓ แห่ง 
เทศบาล ๙๐ แห่ง (เทศบาลนคร ๑, เทศบาลเมือง ๔, เทศบาลตำบล ๘๕ แห่ง) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมูลค่า GPP ๒๖๔,๙๖๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีมูลค่าสูง

 
๘๐ “The Nature  Bulletin  of  The  Siam  Society”, วารสารการศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่, Vol. 20, (1963) : 46. 



๑๒๗ 

เป็นลำดับที่ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ อัตราการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒ จากปีก่อน รายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ ๑๐๖,๐๐๐ บาท เป็นลำดับที่ ๒ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ 

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมาระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้จำแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สำคัญ พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๒๘ ต่อปี โดยโครงสร้างเศรษฐกิจที่
สำคัญ ประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ ๒ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๘ และภาคบริการและอ่ืนๆร้อย
ละ ๕๑ โดยมี พื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ ๘ ล้านไร่ มีสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดได้แก่ ข้าว 
ด้านอุตสาหกรรมมีจำนวน โรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า ๗,๗๐๐ โรงงาน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของ
จังหวัดเท่ากับ ๙๖,๖๙๐ บาท ซึ่งต่ำกว่า รายได้เฉลี่ยของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวแม้ไม่ใช่สาขา
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดแต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๗ มีรายไดร้วม ๑๓,๕๑๑ ล้าน
บาท อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๑๗.๔๓ เส้น
ความยากจนต่อคนต่อปีอยู่ที่ระดับ ๒,๒๑๔ บาท ด้านแรงงานยังมีอัตราการว่างงานอยู่ที่รอ้ยละ ๑.๕๓ 
ซึ่งสูงกว่าคา่เฉลี่ยของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเชื่อมโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ผลการเปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรค ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่
เพ่ิมข้ึนเป็น ๔๘๐ กก. ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น ๔,๒๐๐ กก. พลังงานชีวมวลจากผลผลิต
มันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ ๖๐ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของ
ภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น “ครัวของโลก” มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพสูง เป็นฐานการ
ผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรค โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ที่ได้รับการพัฒนา และ
ปรับปรุงจำนวน ๕๐ เส้นทาง บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความสมารถด้านระบบโลจิสติกส์จำนวน ๔๐๐  
คน เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน บุคลากร และเทคโนโลยี รองรับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างสมดุล 



๑๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง
และกระจายรายได้สู ่ประชาชนในพ้ืนที่ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบ 
ปัญหาอุปสรรค รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖ ปี ๒๕๕๙ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๑ ปี๒๕๕๙  มูลคา่การจำหนา่ยสินค้าผ้าไหมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๔ เป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยว
สีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยง มรดกโลก
และประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลการ เปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรค มีระบบบริการสาธารณสุข 
ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้านในจังหวัด ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าถึงข้อมูล มี
อาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประชาคมแผนชุมชนร้อยละ ๘๐ 
ของหมู่บ้านเป้าหมายในจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมี
คุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดี ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลการ เปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรค 
ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านเป้าหมาย ระบบ
ชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ก่อสร้างมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๗๐ แห่ง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูก 
ต้นไม้ ร้อยละ ๘๐ ของ หมู่บ้านเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ำเสีย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ำใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีปริมาณน้ำที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการที่ดีทำให้ปริมาณขยะลดลง แต่มี
สัดส่วนปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ ๒.๙๙ ซึ่งลดลงจากปีก่อนมาก คุณภาพน้ำอยู่ใน
ระดับพอใช้ พร้อมทั้งมีสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดลดลง ซึ่ง
ต่ำกว่าคา่เฉลี่ยของประเทศ จากข้อมูลลการวัดระดับการพัฒนาดังกล่าวนี้ จังหวัดได้ให้ความสำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ดิน น้ำ  และเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า
เกษตร เพราะ เป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัด และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านความเหลื่อมล้ำที่มีเกิดขึ้นลดสัดส่วนคนจน ลดอัตราการว่าง อีกท้ังรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ 
ไม่ให้พื้นที่ป่าลดลง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ และเพิ่มสัดส่วนการนำขยะกลับไปใช้ใหม่ให้สูงขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคน ควบคู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดอง และใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๘๐ เป็นศูนย์กลางกองกำลัง เสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและ



๑๒๙ 

ประเทศ เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม 
ความมั่นคงในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน สรุประดับการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ใน
ภาพรวมใกล้เคียงกับค่ากลางของประเทศและมีระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มดี
ขึ้น ยกเว้นมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวมีปัญหา ปริมาณขยะและการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือน และการใช้น้ำมันในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก และยังมีตัวชี้วัดที่ ควรให้ความสำคัญ 
เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราการว่างงาน หนี้สินครัวเรือน ความยากจน การลดปริมาณ
ขยะ และการเข้าถึงประปา  ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสำคัญ  คือ การแก๎ไขปัญหาความยากจน 
การเพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค๎าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มี มูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ สนับสนุน SME การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กับ
วิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องลงมา
จนถึงแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ขณะเดียวกันก็นำปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อมูล
จากแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนหมู่บ้าน ที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาอำเภอ ของทุกอำเภอมาเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับใหม่นี้ด้วยวิสัยทัศน์ 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”๘๑ 

ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ในปี
หนึ่ง ๆ มีนักท่องเที่ยวมาที่จังนครราชสีมาหลายล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
จำนวน ๑๗,๔๑๘.๔๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีรายได้จำนวน ๑๕,๘๑๘.๒๑ ล้านบาท 
จำนวนนักท่องเที่ยว ๘,๓๒๑,๒๓๙ คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีนักท่องเที่ยว ๗,๘๗๙,๕๗๑ คน 
เป็นนักท่องเที ่ยวชาวไทยจำนวน ๘,๑๗๓,๗๘๖ คน และนักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศจำนวน 
๑๔๗,๔๕๓ คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนวันละ ๒,๑๓๑ บาท จำนวนโรงแรมในปี ๒๕๕๙ จำนวนห้องพัก
ของโรงแรมที่จดทะเบียนตามพรบ. โรงแรมมีทั้งหมด ๑๖,๔๕๘ ห้อง ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติ ระบุสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) มีจำนวนนักท่องเที ่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีจำนวน
นักท่องเที ่ยวทั ้งหมด ๑,๕๕๑,๔๔๙ คน พ้ืนที ่ยอดนิยมใน เขาใหญ่ คือ วังน้ำเขียว , ปากช่อง
, หมูสี, ไทยสามัคคี, โป่งตาลอง, กลางดง, หนองสาหร่าย, คลองม่วง, หนองน้ำแดง, ขนงพระ แลนด์
มาร์คยอดนิยมใน เขาใหญ่ คือ แหล่งช็อปปิง ปาลิโอเขาใหญ่, ฟาร์มโชคชัย, ร้านเอาต์เล็ตวิลเลจ เขา

 

 ๘๑ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http://www.nakhonratchasima.go.th/strategy/strg_plan61_64_section1_3.pdf. [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
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๑๓๐ 

ใหญ่, ศูนย์กิจกรรมกลางแจ้งทองสมบูรณ์คลับ, โบนันซ่ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ, บ่อน้ำผุด, จังเกิ้ล
กอล์ฟคลับ, ตลาดน้ำเขาใหญ่, จุดชมวิวลำพระเพลิง ๑, พีบีวัลเล่ย์, เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ ปัจจุบัน มี
โรงแรมจำนวน ๔๕๘ ที่ เขาใหญ่มีรีสอร์ทที่โอบล้อมไปด้วยทิวเขาและอยู่ไม่ไกล เพียงแค่ ๓ ชั่วโมง 
จากกรุงเทพก็จะได้มาพักผ่อนท่ามกลางความเงียบสงบ เป็นส่วนตัว สัมผัสความงามของธรรมชาติได้ 

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่แวะมาพักผ่อน
ดื่มด่ำธรรมชาติกัน เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต และกระแสการโปรโมททางสังคมออนไลน์   ทำให้มี
โรงแรมที่พักใกล้ๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดข้ึนมากมายมีหลายสไตล์ให้เลือกพัก รายชื่อโรงแรม ที่
พักเขาใหญ่ ราคาถูก เริ่มต้นหลักร้อยไปจนถึงราคาแพงหลักพัน และโรงแรมที่พัก แนวบ้านพักเป็น
หลัง ที่พักแบบ เป็นบ้านพัก วิลล่าบังกะโล ที่พักสำหรับครอบครัว หมู่คณะ คู่รัก กลุ่มแก๊ง ก็มี ที่พัก
เขาใหญ่ ราคาถูก หลักร้อย เริ่มต้นราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท โรงแรมที่เขาใหญ่ ราคาเริ่มต้นหลัก
พัน ๑,๑๐๐-๒,๐๐๐บาท รีสอร์ท บ้านพักเขาใหญ่ ราคาเริ่มต้นคืนละ ๒,๑๐๐-๓,๐๐๐ บาท รีสอร์ทที่
พักหรูที่เขาใหญ ่ราคาเริ่มต้นคืนละ ๓,๑๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ที่พักเขาใหญ่พร้อมกิจกรรม ๑) เขาใหญ่-
ปากช่อง โบทานิกา เขาใหญ่ Botanica KhaoYai  ๒) เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ The Greenery 
Resort Khaoyai  ๓) ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ Fountain Tree Resort Khaoyai. ๔) เดอะ 
โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ The Bonanza Resort Khaoyai ๕) เขาใหญ่ แฟนตาซี รีสอร์ท ๖) แพน
เธอร์ครีก ๗) เดอะเวสเทิร์นบูติครีสอร์ท ๘) ภูเพชร รีสอร์ท  ๙) ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง 
 ศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ โดย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่าชุมชนมีกิจกรรมเฉพาะของ
แต่ละชุมชนซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของชุมชน ศักยภาพที่ชุมชนควรพัฒนามีหลายองค์ประกอบ เช่น 
ศักยภาพด้านการจัดการ ชุมชนควรกำหนดกฎกติกา และจัดการร่วมกันด้านวิธีการกระจายรายได้ใน
ชุมชนรวมถึงการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ และศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ชุมชนควรพัฒนาปรับปรุงถนน ป้ายบอกทาง รวมถึงการบริการด้านร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซื้อ และจุดบริการนักท่องเที่ยวในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมศักยภาพด้านกิจกรรม โดยพัฒนากิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมได้
ตลอดปี ด้านองค์กรชุมชน ควรกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น๘๒ 

 

 ๘๒ ปุณยวีร ์ ว ิเศษสุนทรสกุล, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวโดยชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา , ปีที่ ๑๐ 
ฉบับท่ี ๓, (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓) : ๑-๑๒. 
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๑๓๑ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขาใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากกลุ่มทุนภายนอกที่มุ่งแสวงหาที่ทำกิน และนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ช่วงแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแบบยัง
ชีพสู่การใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อเกษตรเชิงพาณิชย์ ปัจจัยการคมนาคมและการเข้าถึง การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบทตามนโยบายการพัฒนาที่ต้องการโครงข่ายการขนส่งในประเทศ ทำให้
เกิดการลงทุนพื้นที่ใหม่ ๆ เป็นการเปิดตลาดที่ดินให้กว้างขึ้นจากการบุกเบิกที่ดินที่ห่างไกลออก ไป 
และการซื้อขายที่ดินในช่วงนี้เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ตั้งกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ใกล้
กัน เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งเดินทาง ในช่วงที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ที่ดินเกษตรเชิง
พาณิชย์ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว ในช่วงเวลานี้คนจำนวนมากต้องการพื้นที่โล่งสำหรับ
การพักผ่อนและนันทนาการ เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ที่ดินที่เคยเป็นเพียงปัจจัยการผลิตและที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลายเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนที่สันทนาการที่มนุษย์สามารถบริโภคและรับ
ประโยชน์ได้โดยตรงเพื่อคุณภาพชีวิต เขาใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกลุ่มทุน
และนโยบายของภาครัฐ ดังนี้ ๑) ยุคเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๕) ๒) ยุคการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๐) ๓) ยุคของการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๙)๘๓ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
๑) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้แก่ ประสบการณ์การมาเยือนพื้นที่ กิจกรรม
การท่องเที่ยว แรงจูงใจ รูปแบบการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน
กับครอบครัวแบบมาท่องเที่ยวซ้ำ ส่วนใหญ่เดินทางโดนรถยนต์ส่วนตัว มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไป
เช้า-เย็นกลับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีลูกหลานหาข้อมูลเดินทางจากเว็บไซต์ กิจกรรมที่ไปเยือนมาก
ที่ ๓ อันดับแรกคือ กิจกรรมในกลุ่มที่ไม่ใช้พละกำลังมาก ได้แก่ ชมวิวทิวทัศน์ นั่งพักผ่อน ถ่ายภาพ 
จุดท่องเที่ยวที่ไปเยือนมากที่สุด คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และน้ำตกเหวสุวัต
๒) ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว การ
บริการพิเศษ โดยการออกแบบและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพัก แหล่ง
ท่องเที่ยว อุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม และป้ายสื่อความหมายควรนำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้ใน
การออกแบบและพัฒนา เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ ไฟฟ้า
ส่องสว่าง ราวจับบริเวณทางเดิน ทางลาดขึ้นลง ปุ่มกดฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น๘๔ 

 

 ๘๓ มฑณ ยนต์ดัน, “เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุน”, บทความวิจัย 
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑-๑๘. 
 ๘๔ กาญจนาวดี พวงชื่น และเสกสรรค์ ภูมิสถาน, “พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”, วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 
ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๔. 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Grénman, Miia – 
Räikkönen, Juulia  
 

Well-being and wellness tourism – Same,  
same but different. ความเป็นอยู ่ท ี ่ด ี และการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพ มีความเหมือนแต่แตกต่างกัน  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้
กลายเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับการบริโภค ซึ่งดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยว  
Well-being สนใจให้คุณค่ากับความสุข ความพึงพอใจ (Happiness 
and Satisfaction) จากการใช้ชีวิต (lifestyles) ที่อยู่ดีกินดีหรูหรา 
มากกว่าคุณภาพของชีวิต (quality of life) แต่อย่างไรก็ตาม ก็ให้
คุณค่าของชีวิต การพัฒนาตนเอง การค้นหาประสบการณ์  
Wellness tourism ให้คุณค่าความใส่ใจเรื ่องสุขภาพ เศรษฐกิจ, 
ส ั งคม ,  ส ิ ่ งแวดล ้อม และความย ั ่ งย ืน  ( economic, social, 
environment and sustainable)  
สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

Halleröd, B. & Seldén, 
D. 

The Multi-dimensional Characteristics of Wellbeing: How 
Different Aspects of Wellbeing Interact and Do not Interact 
with Each Other, Social Indicator Research. simple rules 
for happiness based on the meaning perspective:  
1. Freedom of choice: You have the power to choose 
happiness and not to let anyone disturb your happiness.  
2. Faith and beliefs can open up many unexpected 
blessings.  
3. The right perspective can make all the difference.  
4. Acceptance: Enjoy who you are and what life offers.  
5. Values: Devote time to what really matters.  
6. The journey is more enjoyable than the destination.  
7. Contentment is the key to wealth and happiness.  
8. Gratitude will bring joy to you and others. 

 
  



๑๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วารสาร The Nature  
Bulletin  of  The Siam 
Society  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ 
ด้านนันทนาการ ออกเป็น ๖ พ้ืนที่ ได้แก่  
๑) เขตบริการ ๒) เขตการท่องเที่ยวและนันทนาการ) 
๓) เขตหวงห้าม ๔) เขตการใช้พ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ  
๕) เขตฟ้ืนฟูสภาพ ๖) เขตพ้ืนที่สันโดษหรือป่าเปลี่ยว   

ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล 
 

ศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศักยภาพ
ด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที ่ยวได้ ส่วนกิจกรรมการท่องเที ่ยวพบว่าชุมชนมี
กิจกรรมเฉพาะของแต่ละช ุมชนซึ ่งถ ือว ่าเป็นข้อดีของช ุมชน  
ศักยภาพที่ชุมชนควรพัฒนามีหลายองค์ประกอบ เช่น ศักยภาพด้าน
การจัดการ ชุมชนควรกำหนดกฎกติกา และจัดการร่วมกันด้าน
วิธีการกระจายรายได้ในชุมชนรวมถึงการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร
ในการประชาสัมพันธ์ และศักยภาพด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก 
ชุมชนควรพัฒนาปรับปรุงถนน ป้ายบอกทาง รวมถึงการบริการด้าน
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และจุดบริการนักท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรส่งเสริมศักยภาพ
ด้านกิจกรรมโดยพัฒนากิจกรรมให้น ักท่องเที ่ยวสามารถมา
ท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมได้ตลอดปี ด้านองค์กรชุมชน ควรกระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น 

 
  



๑๓๔ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
มฑณ ยนต์ดัน ขนส่งเดินทาง 

๒) ในช่วงที ่สองคือ การเปลี ่ยนแปลงประโยชน์ที ่ดินเกษตรเชิง
พาณิชย์ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว ในช่วงเวลานนี้คน
จำนวนมากต้องการพื้นที่โล่งสำหรับการพักผ่อนและนันทนาการ 
เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ที่ดินที่เคยเป็นเพียงปัจจัยการผลิตและ
ที่ตั ้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวและพื ้นที่
สันทนาการที่มนุษย์สามารถบริโภคและรับประโยชน์ได้โดยตรงเพ่ือ
คุณภาพชีวิตเขาใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
กลุ่มทุนและนโยบายของภาครัฐ ดังนี้ 
๑) ยุคเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๕) 
๒) ยุคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๐) 
๓) ยุคของการท่องเที่ยวและที่อยู๋อาศัย (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๙) 

กาญจนาวดี พวงชื่น และ
เสกสรรค์ ภูมิสถาน, 
วารสารการบริการและการ
ท่องเที่ยวไทย 

การพักผ่อนกับครอบครัวแบบมาท่องเที่ยวซ้ำ ส่วนใหญ่เดินทางโดน
รถยนต์ส่วนตัว มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว มีลูกหลานหาข้อมูลเดินทางจากเว็บไซต์ กิจกรรม
ที่ไปเยือนมากที่ ๓ อันดับแรกคือ กิจกรรมในกลุ่มที่ไม่ใช้พละกำลัง
มาก ได้แก่ ชมวิวทิวทัศน์ นั่งพักผ่อน ถ่ายภาพ จุดท่องเที่ยวที่ไป
เยือนมากที่สุด คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
และน้ำตกเหวสุวัต  
๒) ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้แก่ สิ่งอำนวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการพิเศษ โดยการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพัก แหล่ง
ท่องเที่ยว อุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม และป้ายสื่อความหมาย
ควรนำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา เพ่ือ
ความสะดวกและปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ 
ไฟฟ้าส่องสว่าง ราวจับบริเวณทางเดิน ทางลาดขึ้นลง ปุ่มกดฉุกเฉิน 
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 
  



๑๓๕ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
การศึกษาวิจัย พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างยั่งยืน ใน

บริเวณอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พุทธบูรณาส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์ และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สภาพการณ์ แนวทางและรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทั้ง ๔ ตัวในการพัฒนาการท่องเที่ยวส่งผลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
ได้แก่ 

๑) ด้านนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นท่ี  
๒) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
๓) ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
๔) ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว  
เมื่อเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (๑) ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

(๒) ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว (๓) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (๔) ด้านนโยบายรัฐบาลและ
หน่วยงานในพื้นที่  สำหรับตัวแบบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ ควรให้
ความสำคัญกับยุทธศาสตร์เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยดังนี้  (๑) ด้านการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (๒) ด้านจัดการโลจิสติกส์ (๓) ด้านพัฒนาช่องทางการตลาด (๔) ด้านการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (๕) ด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่ง
ท่องเที่ยว ๘๕ 

รัตติยา เหนืออำนาจ ได้ทำการวิจัยเรื ่องการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้สังเคราะห์ตัวแบบจำลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบคือ ๑) หัวใจของการจัดการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทำ ตระหนักคุณค่า พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการ
ชุมชน ๒) เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยวประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
การตลาด ๓) เครื่องกำกับใจประกอบด้วย ๓ ระดับคือ ระดับบุคคล -อิทธิบาทธรรม ระดับผู้นำ-ทุติย
ปาปณิกธรรม และระดับชุมชน-สาราณียธรรม สำหรับการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย

 
๘๕ สุทธิชัย โลห์นารายณ์ และคณะ, “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์”, 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมณ์, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : 
๓๒๑-๓๓๑. 



๑๓๖ 

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มี ๓ องค์ประกอบสำคัญ คือ ศักยภาพคน ศักยภาพ
ด้านพื้นที่ ศักยภาพด้านการจัดการและชุมชนควรตระถึงองค์ความรู้ ๘ ประการคือ องค์ความรู้ที่ ๑)  
R-Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ ๒)  E-Experiencing ร่วมทำรู้จัก องค์ความรู้ที่ ๓)  
A-Appreciating ตระหนักคุณค่า องค์ความรู้ที ่ ๔)  L-Lifelong Learning พัฒนาสร้างสรรค์ องค์
ความรู้ที ่ ๕)  I-Image สร้างภาพลักษณ์องค์ความรู้ที ่ ๖)  T-Technology การใช้เทคโนโลยี องค์
ความรู้ที่ ๗)  Y-Young Blood สืบสานรักษาต่อยอด องค์ความรู้ที่ ๘)  S-Service Mind การบริการ
ด้วยใจ๘๖ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ 
จัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของ  
วัดจะปรากฏตามอัตลักษณ์ที่สำคัญตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา มีกระบวนการจัดการที่
แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของวัดนั้น มีความเชื่อและคล้ายคลึงกันใน ๕ ด้าน คือ ๑) รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๒) รูปแบบและกิจกรรม
การทองเที ่ยวตามความเชื ่อทางพระพุทธรูปและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ ่น  ๓) รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที ่ยวตามแหล่งพุทธศิลป ๔) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที ่ยวตามแหล่ง
ประวัติศาสตร์และทางพระพุทธศาสนา ๕) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัติธรรม
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา สำหรับชาวไทยด้วย
กันเองแล้วเดินทางไป วัดก็เพื่อทำบุญ ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื ่อพัฒนาจิตใจ ส่วน ชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที ่ยวเชิงพุทธศาสนาด้วยการชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุและงานพุทธศิลป์ ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางส่วนที่ให้ความสนใจ
กับการเดินทางไปเพื่อการปฏิบัติธรรม เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ รูปแบบของกิจกรรมใน
แต่ละภูมิภาคของไทยจะมีการท่องเที่ยวไปตามความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีตามอัตลักษณ์ของตนเอง
ทีเ่ป็นจุดดึงดูดสำคัญ๘๗ 

พระศรีสังคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ์) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา : 
รูปแบบและเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของวัดในสังคมไทย พบว่า รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
พุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบของวัดที่ส่งเสริมให้เป็น
แหล่งชมความงดงามของงานพุทธศิลป์และทำบุญ ไหว้พระขอพร ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง

 
๘๖ รัตติยา เหนืออำนาจ, “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

นครสวรรค์” ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 

๘๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ , “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการ
ท่องเท่ียว ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, บทสรุป ฏ-ฐ, ๒๕๕๕. 



๑๓๗ 

กายภาพทั้งภายนอกและภายในตามบริบทของวัด มีการใช้ สัญลักษณ์และการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าใจ
ง่าย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมากนับตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ๒) รูปแบบของวัดที่เน้น
ส่งเสริมให้เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม กำลังได้รับ ความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ๘๘ 

นพรัตน์ พิเภก ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะประสบความสำร็จต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที ่ยว และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที ่ยว ซึ ่งปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๑) เจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ของตนเองโดยตรง ลักษณะต่างคนต่างทำให้ทราบถึงกิจกรรมหรือสิ่งที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
๒) การประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยภาพรวมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือนำเที่ยว บนสื่อออนไลน์ ๓) การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวโดยบริษัทนำเที ่ยวต่าง ๆ ส่วนใหญ่ผ ่านสื ่อออนไลน์ ๔) การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยสื่อมวลชนทางวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน
รายการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และให้ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที ่ยว๕) การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และในเว็บไซต์ของจังหวัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์๘๙ 

นราวดี บัวขวัญ ศึกษารูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
พบว่าปัจจัยและองค์ประกอบของการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบด้วย ๗ 
ด้านคือ ๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓) บริการท่องเที่ยว 
๔) การส่งเสริมการตลาด ๕) การมีส่วนร่วม ๖) กระบวนการสิ่งแวดล้อม ๗) องค์กรในการดำเนินงาน 
นอกจากรูปแบบการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมแล้ว องค์กรควรมีการกำหนด
เป้าหมาย การวางแผน เพื่อนำไปสู่การจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและชีวิตที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณการ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 ๘๘ พระศรีสังคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ์), “การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา : รูปแบบและเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวของวัดในสังคมไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 
 ๘๙ นพรัตน์ พิเภก, “การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี”, วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗๙ - ๑๘๐. 



๑๓๘ 

โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง๙๐ 

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. และคณะได้ทำการวิจัยเรื่องพุทธจิตวิทยาการ  รูปแบบ
และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม พบว่า ขบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะ ๔ ด้านคือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านปัญญา ด้านสังคม ก่อให้เกิดสุขภาวะองค์รวมของชีวิต โดย
พบประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมเพื ่อวิถีชีวิตที ่สมดุลตามแนวพุทธจิตวิทยา พบว่า
องค์ประกอบ ๔ ประการของสุขภาพคือ ร่างกายรูปธรรม ศีลแห่งสังคม จิตที่สงบนิ่ง ปัญญาแห่งการ
ตื่นรู้ แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแบ่งออกเป็น ๔ มิติ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างสุขภาพ
กายด้วยหลักสันโดษ ๒) การเสริมสร้างสุขภาพศีลด้วยการักษาศีล ๕ การคบกัลยาณมิตร และการ
ประพฤติสังคหะ ๓) การเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติสมถะกรรมฐาน และการบำบัดด้วยการรู้
อาศัยสติ ๔) การเสริมสร้างสติปัญญาด้วยสติปฏฐาน ๔ และทาง ๔ สาย๙๑   

พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ กล่าวถึงประเด็นการศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
มั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ มีการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างเริ ่มจาก  
๑) การสร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในครอบครัว ๒) การกล่อมเกลาทางสังคมในครอบครัว  
๓) การสอนให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา ประเด็นการบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม ใช้ภาวนา ๔ ไปสู่ขบวนการ
ค้นหาแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธบูรณาการเพื ่อส่งเสริมสุขภาวะ พบว่า หลักพุทธจิตวิทยา  
ได้แก่ ๑) หลักสังคหวัตถุ เน้นสร้างประโยชน์ส่วนรวมก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง ๒) หลักอริยสัจ ๔ เน้น
การเรียนรู้ร่วมกัน ตระหนักถึงความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถค้นหาสาเหตุและแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ปัญหา ๓) หลักไตรสิกขา เน้นการเตรียมคนในพ้ืนที่ ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ๔) หลักอริยมรรค เป็นขบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวและ
สังคม ประเด็นการพัฒนาและทดลองรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมในส่วนการพัฒนา
รูปแบบ ได้ใช้สัปปายะ ๗, ไตรสิกขา, อริยมรรค ๘, อริยสัจ ๔, ภาวนา ๔  ประเด็นยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างรูปแบบสุขภาวะองค์รวม พบว่า สุขภาวะ ๔ ด้านได้แก่๑) การรักษาศีล ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ๒) การปฏิบัติสมาธิ 

 
๙๐ นราวดี บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาด

น้ำคลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการสิ่งแวดล้อม,
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖). 

๙๑ พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, “พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบกระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๓๙ 

สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจ ๓) การศึกษาธรรม อบรมธรรม เข้า
ค่ายธรรม เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ๔) การส่งเสริมการศึกษาการสงเคราะห์คนชรา ไร้ที่
พึ่ง ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ 
ด้าน ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านปัญญา ด้านสังคม ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะองค์รวมตามพุทธจิตวิ ทยา
บูรณาการ๙๒ 

ธรรญชนก เพชรานนท์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนที่การค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย พบว่า แรงจูงใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญใน
การศึกษาและการพัฒนาการท่องเที่ยว ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้ทราบ
ถึงกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลหนึ่งที่ต้องการแวงหาความพึงพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย โดยการ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่หนึ่ง ๆ๙๓ 

ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา พบว่า ประเด็นปัญหาผู้สูงอายุคือ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญญา
หาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา ได้
กล่าวถึงองค์รวมในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ๓ ด้านคือ ๑) ด้านความสัมพันธ์สังคมกับสิ่งแวดล้อม 
๒) ด้านภาวะจิต ๓) ด้านปัญญา๙๔  
 ปณิษฐา ตาคำ และคณะ ได้ทำการวิจัยเรื ่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน พบว่า 
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไป กล่าวคือ ๑) นักท่องเที่ยวจะมีความระมัดระวังด้านสุขภาพสูงขึ้น 
๒) แหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ๓) บริเวณที่มีน้ำ
เสีย หาดไม่สะอาด อากาศเป็นพิษ สิ่งก่อสร้างสกปรก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะเป็นที่หลีกเลี่ยง ๔) มี
การมุ่งเน้นด้านจริยธรรมมากขึ้น ทำใหเกิดการแข่งขันด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ๕) เทคโนโลยี
ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญมากข้ึน ๖) แรงกดดันทางการแข่งขันจะมากขึ้น๗) นักท่องเที่ยว
จะคาดหวังได้รับผลตอบแทนมากขึ้น จ่ายน้อยลง ๘) การท่องเที่ยวในอาเซียนจะเป็นที่สนใจมากขึ้น 

 
๙๒ พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, “พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบกระบวนการเสริมสร้างสุข

ภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙). 
 ๙๓ ธรรญชนก เพชรานนท์, “แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นท่ี
กาค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย”, วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๙๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๔๗. 
 ๙๔ ปภัสสร ก ิมส ุวรรณวงศ ์ “การด ูแลส ุขภาพแบบองค ์รวมของผ ู ้ส ูงอาย ุตามแนวคิ ดทาง
พระพุทธศาสนา”, วารสารแม่ฟ้าหลวง, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๐-๔๕. 



๑๔๐ 

๙) ความมั่งคั่ง และอำนาจได้ย้ายมาอยู่ซีกโลกตะวันออก ๑๐) แหล่งธรรมชาติที่ไม่ถูกทำลายจะหา
ยากมากข้ึน ซึ่งจะทำให้มีค่ามากยิ่งขึ้น ๑๑) การเปิดประเทศของจีน จะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นแหล่งท่องเที ่ยวยอดนิยมของโลกเพิ ่มขึ้น ๑๒) นักท่องเที ่ยวต้องการสถานที่เงียบสงบ และ
ประสบการณ์ด้านจิตวิญญานมากขึ้น เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตในสังคม โอกาสจะพักผ่อนหย่อน
ใจจึงสำคัญมากกว่าการไปแหล่งบันเทิงต่าง ๆ  ๑๓) นักท่องเที่ยวในอนาคตสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้
ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านมากกว่าอยู่ต่างแดน ๑๔) คนไทยนิมเที่ยวภายในประเทศ และแหล่ง
ท่องเที่ยวระยะใกล้ เนื่องจากราคาถูก คุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาสั้นในการเดินทาง  ทำให้มี
เวลาในแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน ไม่ต้องดำเนินการวางแผนเดินทางที่ยุ่งยาก นิยมเดินทางในช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ ๑๕) การให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจะมีความต้องการมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และภูมิภาค
เดียวกัน๙๕ 

เอื ้อมทิพย์ ศรีทอง ได้ทำการวิจัยเรื ่อง น้ำพุร้อน (Onzen) : นวัตกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับเรื่องบรรยากาศดี ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มี
บริเวณพักผ่อนอย่างเพียพอ สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวสะอาด และปัจจัยที่ทำ ให้นักท่อง 
เที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวได้แก่ ลักษะภูมิประเทศ ทัศนียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นสิ่งดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ลักษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็น
ปัจจัยที่ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะไปเที่ยวปัจจัยด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดย
แหล่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง สำหรับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่าย มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย ที่พักอาศัยอยู่รัศมีใกล้แหล่งท่องเที่ยว ที่
พักมีความสะอาดปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม กิจกรรมการท่องเที ่ยวทีสอดคล้องกับแหล่ง
ทรัพยากรของท่องเที่ยว มีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวในเรื่องการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกมี
ระบบเตือนภัย มีป้ายบอกสัญลักษณ์เตือนให้นักท่องเที่ยวทราบ มีมาตราการรักษาความสะอาดใน
บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแข่งขันสูงใน

 

 ๙๕ ปณิษฐา ตาคำ และคณะ, “เรื ่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ 
(พิเศษ) (เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๓๓ - ๑๓๔. 



๑๔๑ 

อนาคต สื่อออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงสุด กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษ การบริการแบบครบวงจรจะได้รับความนิยมสูงสุด๙๖ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ. ศึกษาการพัฒนารูปแบบและขบวนการจัดการ
ท่องเที ่ยวทางพุทธศาสนาในประเทศไทยพบว่า เส้นทางการท่องเที ่ยวทางพระพุทธศาสนาที่
หลากหลายตามความเชื่อ ความศรัทธาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงมาก 
รูปแบบกิจกรรม อัตลักษณ์และขบวนการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวของวัดมีความคล้ายคลึงกันใน ๕ 
ด้านคือ ๑) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ๒) รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ๓) รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความงดงามของแหล่งพุทธศิลปกรรม  ๔) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ๕) รูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์บ้านเมือง  ขบวนการ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของวัดมีหลากหลายมิติทั้งในเชิงกายภาพ การพัฒนาสังคม การพัฒนา
จริยธรรม การจัดกิจกรรมเชิงพุทธและการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวได้ดี หลายวัดก็มีข้อจำกัดในการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมี ๓ 
ลักษณะคือ ๑) การมีส่วนร่วมและการจัดการในเชิงอำนวยการ ๒) การมีส่วนร่วมและการจัดการใน
เชิงอำนาจ ๓) การมีส่วนร่วมและการจัดการในเชิงสนับสนุน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อกูลในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการใช้อำนาจเชิงกฎหมาย การอำนวยการและ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ กลุ่มคน สถานที่
ท่องเที่ยว กลไกตลาด การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การเสริมสร้างความสัมพันธ์ องค์กรการจัดการและ
ผลประโยชน์ต้องมีกระบวนการที่เกื้อกูลกัน๙๗ 

วรุณี เชาวน์สุขุม ได้ทำการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ำเชิง วัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดน้ำสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านบุคลากร 
เจ้าของร้านค้ามีความเข้าในอัตลักษณ์ของตนเองมาก อยู่บนพื้นฐานความเหมือนกันด้านวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ จนเกิดความยอมรับซึ่งกันและกัน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน มีผู้นำ
ชุมชนที่เข้มแข็ง สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จริงใจ 

 

 ๙๖ เอื้อมทิพย์ ศรีทอง, “น้ำพุร้อน (Onzen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบำบัด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) : 
๑๘๕ - ๑๘๖. 
 ๙๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทาง
พุทธศาสนาในประเทศไทย”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (๒๕๕๕), ๓๓๖-๓๕๖. 



๑๔๒ 

เสียสละ รักท้องถิ่น ความร่วมมือการบริหารองค์กรของคณะกรรมการ ที่เกิดจากจิตอาสา ไม่ใช่องค์กร
ตามกฏหมาย มรการพัฒนากฏระเบียบของการซ่อมแซมร้านค้าให้ถูกแบบกับอาคารสถาปัตรกรรม
แบบโบราณ เจ้าของร้านค้า ช่วยกันบริจาคเงิน และแรงงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน เป็นกระบวนการบริหารจัดการแนวใหม่ 
โดยยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ 
ให้เกิดความสมดุล ทั้ง ๓ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย ๑) การรักษาอาคาร และตลาดให้อยู่ในรูปแบบ
ตลาดเก่าที่มีชีวิต ๒) การจัดการด้านบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ๓) มีการสร้างเครือข่ายของตลาด
ไปสู่เครือข่ายของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกัน และสร้างเครือข่ายกับตลาดเก่าริมน้ำต่าง ๆ๙๘ 
ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุทธิชัย โลห์นารายณ์ และคณะ 
 

ปัจจัยทั้ง ๔ ตัวในการพัฒนาการท่องเที่ยวส่งผลต่อยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว ได้แก่  
๑) ด้านนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นท่ี  
๒) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
๓) ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
๔) ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว 

รัตติยา เหนืออำนาจ 
 

๓) เครื่องกำกับใจประกอบด้วย ๓ ระดับคือ ระดับบุคคล-อิทธิ
บาทธรรม ระดับผู ้นำ-ทุติยปาปณิกธรรม และระดับชุมชน 
สาราณียธรรม 

ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ 
 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู ้สูงอายุตามแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาประเด็นปัญหาผู้สูงอายุคือ ปัญหาด้านสุขภาพ 
และปัญญาหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา 
ทางด้านสังคมตามมา แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนา ได้
กล่าวถึงองค์รวมในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ๓ ด้านคือ  

 
  

 

 ๙๘ วรุณี เชาวน์สุขุม, “ยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของแหล่งท่องเที ่ยวตลาดน้ำ เชิง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, ปี่ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม 
- ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๓๐ - ๑๓๓. 



๑๔๓ 

ตารางที่ ๒.๒๒ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ๑) ด้านความสัมพันธ์สังคมกับสิ่งแวดล้อม  

๒) ด้านภาวะจิต 
๓) ด้านปัญญา  
องค์รวมทั้ง ๓ นี้เรียกว่าไตรสิกขา 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
(อบอุ่น) และคณะ 

การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยว ทาง 
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีรูปแบบกิจกรรม กระบวนการ
จัดการเพ่ือการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน ๕ ด้านคือ 
๑) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที ่ยวตามศรัทธาความเชื ่อใน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
๒) ร ูปแบบก ิจกรรมการท ่องเท ี ่ ยวตามความเชื่ อทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความงดงามของแหล่ง
พุทธศิลปกรรม 
๔) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๕) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์ทาง
พระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์บ้านเมือง 

นพรัตน์ พิเภก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
๑) เจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของตนเองโดยตรง ลักษณะต่างคนต่างทำให้ทราบถึง
กิจกรรมหรือสิ่งที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  
๒) การประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬา
จังหวัด เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดย
ภาพรวมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือนำเที่ยว บนสื่อ
ออนไลน์  
๓) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่ผ่านสื่อออนไลน์  
๔) การประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวโดยสื ่อมวลชนทาง
วิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านรายการต่าง  



๑๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ๆ ส่วนใหญ่จะแนะนำแหล่งท่องเที ่ยว และให้ข้อมูลกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
๕) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และในเว็บไซต์
ของจังหวัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 

นราวดี บัวขวัญ ปัจจัยและองค์ประกอบของการจัดการตลาดน้ำเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประกอบด้วย ๗ ด้านคือ 
๑) แหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒) กิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ๓) บริการท่องเที่ยว ๔) การส่งเสริมการตลาด 
๕) การมีส่วนร่วม ๖) กระบวนการสิ่งแวดล้อม  
๗) องค์กรในการดำเนินงาน 

ปณิษฐา ตาคำ และคณะ แนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไป กล่าวคือ 
๑) นักท่องเที่ยวจะมีความระมัดระวังด้านสุขภาพสูงขึ้น 
๒) แหล่งท่องเที ่ยวที ่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก 
๓) บริเวณที่มีน้ำเสีย หาดไม่สะอาด อากาศเป็นพิษ สิ ่งก่อสร้าง
สกปรก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะเป็นที่หลีกเลี่ยง 
๔) มีการมุ ่งเน้นด้านจริยธรรมมากขึ ้น ทำใหเกิดการแข่งขันด้าน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
๕) เทคโนโลยีที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญมากข้ึน 
๖) แรงกดดันทางการแข่งขันจะมากขึ้น 
๗) นักท่องเที่ยวจะคาดหวังได้รับผลตอบแทนมากขึ้น จ่ายน้อยลง 
๘) การท่องเที่ยวในอาเซียนจะเป็นที่สนใจมากขึ้น 
๙) ความม่ังคั่ง และอำนาจได้ย้ายมาอยู่ซีกโลกตะวันออก 
๑๐) แหล่งธรรมชาติที่ไม่ถูกทำลายจะหายากมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีค่า
มากยิ่งขึ้น 
๑๑) การเปิดประเทศของจีน จะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกเพ่ิมข้ึน 
๑๒) นักท่องเที่ยวต้องการสถานที่เงียบสงบ และประสบการณ์ 



๑๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 ด้านจิตวิญญานมากขึ้น เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตในสังคม โอกาสจะ

พักผ่อนหย่อนใจจึงสำคัญมากกว่าการไปแหล่งบันเทิง  
๑๓) นักท่องเที่ยวในอนาคตสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้สึกเหมือน
อยู่กับบ้านมากกว่าอยู่ต่างแดน 
๑๔) คนไทยนิมเที ่ยวภายในประเทศ และแหล่งท่องเที ่ยวระยะใกล้ 
เนื่องจากราคาถูก คุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาสั้นในการเดินทาง 
ทำให้มีเวลาในแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน ไม่ต้องดำเนินการวางแผนเดินทาง
ที่ยุ่งยาก นิยมเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
๑๕) การให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจะมีความต้องการมากขึ้นในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และภูมิภาคเดียวกัน 

เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง  ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  
๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย มีความสะดวกสบาย และมีความ
ปลอดภัย  
๒) ที่พักอาศัยอยู่รัศมีใกล้แหล่งท่องเที่ยว ที่พักมีความสะอาดปลอดภัย 
และมีราคาที่เหมาะสม  
๓) กิจกรรมการท่องเที่ยวทีสอดคล้องกับแหล่งทรัพยากรของท่องเที่ยว  
๔) มีสิ ่งดึงดูดใจในการท่องเที ่ยวในเรื่องการบริการ สิ่งอำนวยความ
สะดวกมีระบบเตือนภัย มีป้ายบอกสัญลักษณ์เตือนให้นักท่องเที่ยวทราบ 
มีมาตราการรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  
แนวโน้มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
๑) การแข่งขันสูงในอนาคต สื่อออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงสุด  
๒) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ๓) การ
ใช้ภาษาอังกฤษ การบริการแบบครบวงจรจะได้รับความนิยมสูงสุด 

 
  



๑๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระศรีสังคม ชยานุวฑฺโฒ 
(ธนาวงษ์)  
 

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย 
แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ  
๑) รูปแบบของวัดที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งชมความงดงามของ 
งานพ ุทธศ ิลป ์และทำบ ุญ ไหว ้พระขอพร ท ี ่ ม ีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในตามบริบท 
ของวัด มีการใช้ สัญลักษณ์และการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าใจง่าย 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมาก 
๒) รูปแบบของวัดที ่เน้นส่งเสริมให้เป็นสถานที่สำหรับการ
ปฏิบัติธรรม กำลังได้รับ ความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

วรุณี เชาวน์สุขุม ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 
๑) การรักษาอาคาร และตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าที่มี
ชีวิต 
๒) การจัดการด้านบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๓) มีการสร้างเครือข่ายของตลาดไปสู่เครือข่ายของชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงกันและสร้างเครือข่ายกับตลาดเก่าริมน้ำต่าง ๆ 

 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยสรุปที่มาของแต่ละตัวแปร ดังนี้ 

๑. ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ ได้จากการสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว ฉบับที่ ๔  เป็นตัวแปรภายนอกแฝง ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้จำนวน ๔ ตัวแปรคือ  

     ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
     ๒) การส่งเสริมการลงทุน  
     ๓) การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว  
     ๔) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  



๑๔๗ 

๒. ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว เป็นตัวแปรภายนอกแฝง ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้จำนวน ๕ ตัวแปรคือ  

     ๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
     ๒) กิจกรรมการท่องเที่ยว  
     ๓) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว  
     ๔) พื้นที่ในการท่องเที่ยว  
     ๕) สิ่งอำนวยความสะดวก  
๓. ด้านสุขภาวะองค์รวม เป็นตัวแปรภายในแฝง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จำนวน ๔ 

ตัวแปรคือ  
     ๑) สุขภาวะทางด้านร่างกาย  
     ๒) สุขภาวะทางด้านสังคม  
     ๓) สุขภาวะทางด้านจิตใจ  
     ๔) สุขภาวะทางด้านปัญญา  
๔. ด้านหลักไตรสิกขา เป็นตัวแปรภายในแฝง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จำนวน ๓ ตัว

แปรคือ 
     ๑) ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)  
     ๒) ฝึกจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ)  
     ๓) ฝึกปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา)  
๕. ด้านการพัฒนาการท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพอย่างยั ่งย ืน  เป็นตัวแปรภายในแฝง 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จำนวน ๓ ตัวแปรคือ  
    ๑) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
    ๒) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    ๓) จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

  



๑๔๘ 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว 

ส่งเสริมการลงทุน 
 

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

นโยบาย
การ

ท่องเที่ยว
ภาครัฐ 

 
ไตรสิกขา 

การยท่อง
เที่วเชิง
สุขภาพ

อย่างยั่งยืน 

สุขภาวะ
องค์รวม 

ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว
เชิงเชิง
สุขภาพ 

 ฝึกอบรมความ 
ประพฤติ (ศีล) 

 ฝึกอบรมจิตให้เกดิ
คุณธรรม (สมาธิ) 

ฝึกอบรมปัญญาให้มี
สติรู้เท่าทัน (ปัญญา) 

การมีสุขภาพและความ

เป็นอยู่ที่ด ี

ความร่วมมือพัฒนาที่
ยั่งยืน 

จิตสำนึกในการดแูล
สิ่งแวดล้อม 

สุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย 

สุขภาวะทางด้านสังคม 

สุขภาวะทางด้านจิตใจ 

สุขภาวะทางด้าน
ปัญญา 

การเข้าถงึแหลง่ท่องเที่ยว 

กิจกรรม 

สิ่งดึงดดูใจ 

พื้นที่หรือที่พัก 

สิ่งอำนวยความสะดวก 



 

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่ งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ๓) เพื่อนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

  



๑๕๐ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) ม ีท ั ้ งการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) และการว ิจ ัยเช ิ งค ุณภาพ 
(Qualitative Research) โดย ใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการคู่ขนานและเท่าเทียมกัน (Equal 
and Parallel Qualitative and Quantitative Methods) ดำเนินการวิจ ัยพร้อมกัน เพื ่อให ้ได้
ผลการวิจัยเสริมกัน และได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากกว่าการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว๑ การตรวจสอบ
ยืนยันโดยการวิจัยคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  รูปแบบการ
วิจัยแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้

 

   

 

 

 

  

  

 แผนภาพที่ ๓.๑ แสดงการวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
คู่ขนานและเท่าเทียมกัน (Equal and Parallel Qualitative and Quantitative Methods) แล้ว
ยืนยันด้วยการทำสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ในการออกแบบการวิจัย เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และทำการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วย
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ตรวจสอบยืนยันดัวยการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ ๒ โดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ มีรายละเอียด
ขั้นตอนการวิจัยตามแผนภาพที่ ๓.๒ 

 
 ๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ : คำถามชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 

การวิจัยเชิง
ปริมาณ 
(SEM) 

ผลการ 
วิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ 



๑๕๑ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๓.๒ แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

จากขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในแผนภาพที่ ๓.๒ ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดในการ
ออกแบบการวิจัย การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัยในแต่ละระยะและแต่ละตอน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัย ในเชิง
เอกสาร (Documentary) เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย เลือกตามเกณฑ์ที่
สำคัญ ประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ๓) การ
เป็นตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความน่าเชื่อถือ และความถูก
ต้องของข้อมูลในเอกสารที่นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยนำผลที่ได้รับมาดำเนินการสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และดำเนินการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีความสอดคล้องกับ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีการเชิงคุณภาพ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยวธิีการเชิง

ปริมาณ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีการเชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

โมเดลที่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยการสนทนา

กลุ่มเฉพาะ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สมการโครงสร้างพุทธบูรณาการ

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

ด้วยวธิีการเชิง

คุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีการเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลสำเร็จการ

พัฒนาการทอ่งเทีย่ว

เชิงสุขภาพอย่าง

ยั่งยนื 

 

 



๑๕๒ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
(๑) ผู้ใหข้้อมูลสำคัญสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกระบวนการ ดังนี้ การสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน จำนวน ๑๙ รูปหรือคน 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม (Non-participant Observation) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ 
รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพิ่มเติมให้ชุด ความรู้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

(๒) ผู ้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ผู้วิจัยกำหนดการการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารภาครัฐ 
ได้แก่ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประชาชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือ
นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารภาครัฐ ใน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอย่างรอบดา้นด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จำนวน ๙ รูป/คน 

 
๓.๒ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านดูแลสุขภาพ๒ 
๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) นั้น ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Hair 

และคณะ๓ คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ คน ต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าหรือจำนวน

 
๒สำนักพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จ ังหวัดนครราชสีมา ที ่ทำการปกครองจังหวัด

นครราชส ีม า , [ออนไลน ์ ] , แหล ่ งท ี ่ มา : http://www. Nakornrachasima.m-society.go.th/AT%20DATA/new-
data/296.html [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

๓Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C., Multivariate data analysis. 5th 
edition, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1998), p 59.  



๑๕๓ 

เส้นทาง (path) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้ง
นี้มีจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าทั้งหมด ๔๙ พารามิเตอร์ หรือมีจำนวนเส้นทางแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดทั้งหมด ๔๙ เส้นทาง ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสม ควรมีขนาด ๔๙๐ คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ๕๕๐ คน เพ่ือ
ชดเชยกรณีท่ีการตอบกลับแบบสอบถามไม่ครบ ดังนั้นจะแจกแบบสอบถามทั้งหมด ๕๕๐ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

  

ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อ

การ

ท่องเท่ียว

เชิง

สุขภาพ 

การเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 

กิจกรรม

ท่องเที่ยว 
สิ่งดึงดูดใจ 

พื้นที่หรือที่พัก 

สิ่งอำนวยความ

สะดวก 

สุขภาวะ    

องค์รวม 
สุขภาวะทางด้านรา่งกาย

ร่างกาย 

สุขภาวะทางด้านสังคม 

สุขภาวะทางด้านจิตใจ 

สุขภาวะทางด้านปัญญา 

นโยบายการ

ท่องเที่ยว

ภาครัฐ 

ส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว

การส่งเสริมการ

ลงทุน 

การพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน 

ส่งเสริม

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ ์

การ

ท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ

อย่างยั่งยืน 

การมีสุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่ด ี

ความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

จิตสำนึกในการดูแล

สิ่งแวดล้อม 

ไตรสิกขา 

ฝึกอบรมความประพฤติ 

(ศีล) 

ทางกายและวาจา 
ฝกึอบรมจิตให้เกิด

คุณธรรม (สมาธิ) 
(สมาธิ) 

ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติ

รู้เท่าทัน (ปัญญา) 

 



๑๕๔ 

แผนภาพที่ ๓.๓ แสดงจำนวนเส้นพารามิเตอร์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ
พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสำรวจ (Questionnaires) 

สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
๑.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือกำหนดนิยามตัวแปร
ที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งได้นิยามตัวแปรที่กำหนดไว้ในกรอบแนวคิดดังนี้ 

๑.๒) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
๑.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

พร้อมทั้งนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) 

๑.๕) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยนำเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try 
out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมั่นแล้วนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๖) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และนำไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๑.๗) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์เพื ่อหาข้อสรุปที ่เป็นเชิงสถิติ และ 

สังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้เพื ่อนำมาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเชิงสำรวจ (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดย
แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่ ๑  แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ 
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และ
ทางอ้อมต่อการท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ ังหวัดน ครราชสีมา



๑๕๕ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จำนวน ๕๗ ข้อ คำตอบมี ๕ ระดับ 
ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มาก  
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น น้อย  
๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว ทำการหาคะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม โดยแบ่งช่วง

ของคะแนนดังนี้ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด 
๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับมาก 
๒.๕๐ – ๓.๓๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับปานกลาง 
๑.๕๐ – ๒.๒๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับน้อย 
๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  ผู้ตอบมีคะแนนความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคำถามที่เปิดโอกาส ให้

ผู ้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) จำนวน ๑ ข้อ 

๓) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยได้นำแบบสอบถาม หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี ่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ 
เครื่องมอืที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความเที ่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอ 
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
นำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ คน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาทั้งในด้าน เนื้อหา
สาระและโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการจัด
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามแต่ละข้อ กับวัตถุประสงค์ 
(The Index of Item Objective Congruence: IOC) ที่มีเกณฑ์การพิจารณาให้ คะแนน ดังนี้ 

+๑  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย 
 ๐   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย 



๑๕๖ 

-๑  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย 
หลังจากนั้นนำคะแนนของผู ้เช ี ่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องๆ โดยใช้ สูตร 

Rovinelli & Hambleton มีสูตรการคำนวณดังนี้ 

  ใช้สูตร  IOC  =   
R

N

  

  IOC   คือ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence) 
  R คือ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
  ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือการวิจัย ฉบับ

นี้ไค้ค่า IOC ทุกข้อ ซึ่งถือว่าเครื่องมือใช้ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน มาเป็นข้อคำถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็น ว่าแบบสอบถามทุกข้อ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

๓.๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด 

เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่นด้วยวิธ ีการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตามวิธี การของครอนบาค (α: 
Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยเครื่องมือการวิจัยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .๙๘๔ และถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง
ได ้โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จำแนกตามตัวแปรแฝง ปรากฏผลดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจำแนกตามตัวแปรแฝง                (N = ๓๐)  
     

ข้อที่                     ด้าน ค่าความเชื่อม่ัน 
๑ นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ .๙๗๘ 
๒ ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ .๙๗๘ 
๓ สุขภาวะองค์รวม .๙๗๘ 
๔ ไตรสิกขา .๙๗๘ 
๕ การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพอย่างยั่งยืน .๙๗๘ 
 ทัง้ฉบับ .๙๗๘ 

  



๑๕๗ 

๓.๔) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

๔)  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้เมทริกซ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าเมท
ริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่  ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ใด ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย แสดงว่าเมทริกซ์นั้นไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน และไม่
จำเป็นในการนำเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ สำหรับค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์ – ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = KMO) ซึ ่งค่า KMO ควรจะมีค่าเข้า
ใกล้หนึ ่ง ถ้ามีค่าน้อย แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีน้อย และไม่เหมาะที ่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบ๔ รายละเอียดเกณฑ์ค่าดัชนี KMO มีดังนี้ ๕ 

ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ระดับความเหมาะสม 
       KMO  >  .๙๐   ดีมาก 
 .๘๐ < KMO < .๘๙   ดี 
 .๗๐ < KMO < .๗๙   ปานกลาง 
 .๖๐ < KMO < .๖๙   น้อย 
 .๕๐ < KMO < .๕๙   น้อยมาก 
 KMO < .๕๐    ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้  
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล

แบบมีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรม LISREL จำเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ และในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับ
การวิจัยครั้งนี้ใช้การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้๖ 

 
๔ นงลักษณ์ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖. 
๕ Bollen, cited in Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C.,  Multivariate 

data analysis, 5th edition, (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1998), p 72. 
๖ Hinkle; Wiersma and Jurs, 2003 : p.109 อ้างถึงใน อวยพร เร ืองตระกูล, สถิต ิประยุกต์ทาง

พฤติกรรมศาสตร์ I, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๘. 



๑๕๘ 

    ขนาดความสัมพันธ์           ความหมาย 
  ๐.๐ – ๐.๓   มีความสัมพันธ์กันต่ำมาก 
  ๐.๓ – ๐.๕   มีความสัมพันธ์กันต่ำ 
  ๐.๕ – ๐.๗   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ๐.๗ – ๐.๙   มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ๐.๙ – ๑.๐   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
เมื่อไดเ้มทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นผู้วิจัยได้

นำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ด้วยโปรแกรมลิสเรล๗ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ๑๐๐ คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑) ผู้วิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน ๕๕๐ ฉบับ กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน ๕๕๐ 
ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ ๑๐๐  ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ มีจำนวน ๕๕๐ คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอที ่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนำมาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน 
๕๕๐ ชุด ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๒) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลทาง 

สถิติวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้ 
สถิติ ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี้ 

 
๗ Jöreskog, K. G. & Sörbom, D., LISREL 8.7 [Computer Software],  ( Lincolnwood, IL: 

Scientific Software International, Inc., 2004), p 93. 



๑๕๙ 

๒.๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื ่องมือวัด โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติในการหาค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ส ัน (Pearson’s 
Correlation) ตัวแปรสังเกตได้และนำเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือ
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมที่จะนำไป 
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 

๒.๒) การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 

๒.๒.๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: 2) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าสูงมาก และมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรืออีกนัย
หนึ่งคือ โมเดลตามสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งผู้วิจัยต้องดำเนินการปรับโมเดล
ต่อไปจนเมื่อค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่ำและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงแสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) และ ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง ๐ ลง ๑ และถ้าค่า GFI และ AGFI ควรมีค่าสูงกว่า ๐.๙๐ และเข้าใกล้ ๑.๐๐ แสดงว่าโมเดล
การวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๓) ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root 
Mean Squared Residual :SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลือ ค่าดัชนี SRMR ควรมีค่าต่ำกว่า หรือ
เท่ากับ ๐.๐๕ จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๔) ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Squared 
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการพิจารณาความสอดคล้อง ของโมเดล
ตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์อิสระและ
ค่าสถิติมีค่าลดลง เนื่องจากค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชันของความอิสระ RMSEA ควรมีค่าต่ำ
กว่า ๐.๐๕ หรือไม่เกิน ๐.๐๘ ซึ่งแสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องดีมากกับข้อมูลเชิง 
ประจักษ์ 

๒.๒.๕) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ บริบท นำเสนอ
เป็นความเรียงประกอบตาราง 



๑๖๐ 

๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อศึกษากลุ่มตัวแปรที่ยังไม่มีทฤษฎี หรือแนวคิด
สนับสนุนเรื่องนั้นมาก่อน ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากตัวแปรเหล่านั้น แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือต้องการทราบว่ากลุ่มตัวแปร (Set of Variables) ทั้งหมดมีกี่ปัจจัย (Factor) ด้วย
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย จะช่วยลดตัวแปรลงและได้ปัจจัยซึ่งทำให้เข้าใจ
ลักษณะของข้อมูลได้ง่าย และสามารถสร้างตัวแปรแฝงเพ่ือนำตัวแปรแฝงมาใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างต่อไป ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้๘ 

๓.๑) ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์ปัจจัยได้หรือไม่  โดยการ
พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ค่าไกเซอร์-ไมเยอร์ -  
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกว่า .๗๐ ถึง 
๑ และค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสำคัญ แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน เหมาะสม
ที่จะนำมาวิเคราะห์ปัจจัย 

๓.๒) สกัดปัจจัยขั ้นต้น (Factor Extraction) ใช้วิธี Principal Component Analysis 
โดยมีเกณฑ์กำหนดจำนวนปัจจัย คือ ค่าไอเกน (Eigen Values) มากกว่า ๑ และ Scree Plot 
เส้นกราฟเริ่มเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน 

๓.๓) หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) เพ่ือให้ได้ปัจจัยร่วมที่ชัดเจน 
๓.๔) สร้างคะแนนปัจจัย (Factor Score) เพ่ือสร้างตัวแปรแฝงจากตัวแปรสังเกตได ้
๓.๕) ตั้งชื่อปัจจัยให้สื่อความหมายถึงตัวแปรทั้งหมดในปัจจัย 
๔) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นการบูรณา

การของสถิติวิเคราะห์ที่สำคัญ คือการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง
อ ิทธ ิพล  (Path Analysis) โมเดลสมการโครงสร ้างประกอบด้วย ๒ ส ่วน ค ือโมเดลการวัด 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) 

๔.๑) โมเดลการวัด (Measurement Model) เป็นโมเดลที ่ระบุความสัมพันธ์ เชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) อันดับที่หนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงว่า ตัวแปรสังเกต
ได้/ตัวบ่งชี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรม LISREL (Linear Structure Relation) 
และพิจารณาคัดเลือกปัจจัยและตัวบ่งชี้ จากตัวแปรสังเกตได้/ตัวบ่งชี้ที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R๒) ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบสูงตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 
๘ นงลักษณ์ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๒.  



๑๖๑ 

๔.๒) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) เป็นโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัว
แปร และวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของทฤษฎีหรือทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยขั้นตอน ๒ ส่วนคือ 

๔.๒.๑) การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(๑)  การกำหนดข้อมูลจำเพาะโมเดล (Specification of the Model) ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาว่าตัว

แปรสาเหตุตัวใดบ้างที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้วิจัยใช้
โมเดลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วยตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต
ได้ โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลว่าความสัมพันธ์ของโมเดลทั้งหมดเห็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
(Linear) เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Model) 
ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) 

(๒) การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the Model) ผู้วิจยัใช้
เงื ่อนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบโดยจะให้จำนวน
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า (t) และจำนวนตัวแปรสังเกต (NI) ซึ่งนำมาคำนวณหาจำนวน

สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมได้ กฎที่กล่าวว่า แบบจำลองจะระบุค่าได้พอดีเมื่อ t ≤ (๑/๒) 
(NI) (NI+๑) และใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขพอเพียง 

(๓)  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter Estimation form the Model) 
ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าโดยใช้วิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุด วิธีนี้ใช้
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนที่ไม่ใช่ฟังก์ชั่นแบบเส้นตรง แต่ก็เป็นฟังก์ชั่นที่บอกความแตกต่างระหว่าง เมท
ร ิกซ์ S และ Sigma ได้ ค่าประมาณของพาราม ิ เตอร ์ท ี ่ ได ้จากว ิธี  ML ม ีความคงเส ้นคงวา 
(Consistency) มีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ่มของค่าประมาณ
พารามิเตอร์ที ่ได้จากวิธี ML เป็นแบบปกติ และความแกร่งของค่าประมาณขึ้นอยู่กับขนาดของ
ค่าพารามิเตอร์ 

๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Measures) เพ่ือ
ศึกษาภาพรวมของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัยใช้สถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 

(๑) ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีค่าต่ำมากหรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มาก และค่าไค-
สแควร์ ไม่มีนัยสำคัญ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 



๑๖๒ 

(๒) ค่าสัดส่วน 2 /df เนื่องจากเมื่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างมาก ค่าไค-สแควร์ก็จะยิ่งสูงมาก
จนอาจทำให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงแก้ไขโดยพิจารณาค่า 2 /df ซึ่งควรมีค่าไม่ควรเกิน ๒.๐๐๙ 

(๓) ดัชนีระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความสอดคล้อง
ก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

(๔) ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) ซึ่ง
นำ GFI มาปรับแก้ โดยคำนึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจำนวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
หาค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(๕) ดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  (Comparative Fit Index: CFI) ใช้
เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว่ามีความสอดคล้องสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อย
เพียงใด ค่าท่ีดีควรมีค่าตั้งแต่ ๐.๙๐ ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(๖) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root 
Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป็นค่าบอกความคลาดเคลื่อนของโมเดล มีค่าต่ำ
กว่า ๐.๐๕ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(๗) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งค่า RMSEA ที่ดีมากๆ ควรมีค่าต่ำกว่า ๐.๐๕ แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(๘) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (Critical N: CN) เป็นดัชนีที่แสดงขนาดของตัวอย่างที ่จะ
ยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล้องของโมเดลได้ และค่า CN ควรมีค่ามากกว่า ๒๐๐ ของกลุ่มตัวอย่าง 
(Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)๑๐ 

(๙) เมทริกซ์ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคล้อง  (Fitting Residuals 
Matrix) หมายถึงเมทริกซ์ที ่ม ีผลต่างของเมทริกซ์  S และ Sigma ซึ ่งประกอบไปด้วยค่าความ
คลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Largest Standardized Residual) ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่เข้าสู่การวิเคราะห์กับเมทริกซ์ที่

 
๙ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, สถิติวิเคราะห์สำหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี
การพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๔.  

๑๐  Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the 
Uninitiated, (Sage Publications : London, 2000), p. 223. 



๑๖๓ 

ประมาณได้ โดยค่าเศษเหลือเคลื่อนที่เข้าใกล้ศูนย์ จะถือว่าโมเดลมีแนวโน้มสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยู่ระหว่าง -๒ ถึง ๒ 

(๑๐) การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) ผู้วิจัยปรับโมเดลบนพื้นฐาน
ของทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีการดำเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์
ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกำลังสอง (Squared Multiple Correlation) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall Fit) ของโมเดลว่า โดยภาพรวมแล้วโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเมื่อพบว่า ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐานต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที ่ ๓.๔ แสดงโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) 
  



๑๖๔ 

ภาพโมเดลสมการโครงสร้างประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้๑๑ 

                              หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) 
 

    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  

   หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือน้ำหนักปัจจัย 

   หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนร่วมของสองตัวแปรในการสร้าง   

โมเดลการวิจัย ผู้วิจัยจะนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใช้แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

ในโมเดล ดังนี้ 

 

                                                   แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้บนตัวแปร              

แฝง หรือสัญลักษณ์ของปัจจัย 

 

                                                   แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยหนึ่งบนอีกปัจจัยหนึ่ง 

หรือสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

 

              แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ 

 

     แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ปัจจัย 

 

                                  ตัวแปรแฝง (Latent variables) ในโมเดลสมการ 
 

โครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. ตัวแปรแฝงที่เป็นสาเหตุ เรียกว่า ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ใน

ภาพคือ K1 และ K2 ใช้สัญลักษณ์ K หรือ ξ (อ่านว่า KSI) 

 
๑๑ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, สถิติวิเคราะห์สำหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี
การพิมพ,์ ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๖. 



๑๖๕ 

 ๒. ตัวแปรแฝงที่เป็นผล เรียกว่า ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ในภาพ

คือ E1 และ E2 ใช้สัญลักษณ์ E หรือ η (อ่านว่า ETA)  ตัวแปรสังเกตได้ (Observed variables) ใน
โมเดลสมการโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ตัวแปรสังเกตได้สำหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใช้สัญลักษณ์ X ในภาพคือ X1 X2 X3 
X4 X5 และ X6 โดยที่  

X1 X2 และ X3 เป็นตัวแปรสังเกตได้ของ K1 
X4 X5 และ X6 เป็นตัวแปรสังเกตได้ของ K2 
๒. ตัวแปรสังเกตได้สำหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใช้สัญลักษณ์  Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 

Y4 และ Y5 โดยที่  
Y1 และ Y2 เป็นตัวแปรสังเกตได้ของ E1 
Y3 Y4 และ Y5 เป็นตัวแปรสังเกตได้ของ E2 

ความคลาดเคลื ่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้  X ใช้สัญลักษณ์ d หรือ δ (อ่านว่า 
DELTA) 

ส่วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ Y ใช้สัญลักษณ์ e หรือ ε (อ่านว่า 

EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใช้สัญลักษณ์ z หรือ ζ (อ่านว่า ZETA) 
ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 

X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลำดับ 
e1 e2 e3 e4 และ e5 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 

และ Y5 ตามลำดับ 
z1 และ z2 เป็นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลำดับ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกันจึงได้

กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n     แทน    จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
      แทน    ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.     แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t     แทน    ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-Distribution  
F     แทน    ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F–Distribution 
SKEW            แทน     ค่าความเบ ้(skewness) 
KUS              แทน    ค่าความโด่ง (kurtosis) 
 r      แทน    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  



๑๖๖ 

                                          (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
SE      แทน    ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

2R      แทน    ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกำลังสอง (Squared Multiple Correlation)  
                              หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

2      แทน    ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) 
df      แทน    องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
p-value     แทน    ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ
      แทน    ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 
      แทน     ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝงภายนอก 
      แทน     ความคลาดเคลื่อนภายใต้ตัวแปรอิสระ 
      แทน    ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 

Г      แทน    เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก   ไป   
 GFI              แทน    ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
 AGFI     แทน     ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว 
                              (Adjusted Goodness of Fit Index) 
 CFI             แทน    ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit  
                              Index) 
 SRMR     แทน    ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน  
                              มาตรฐาน (Standardized RMR) 
 RMSEA     แทน    ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root  
                              Mean Square Error of Approximation)  
 CN      แทน    ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N) 
 DE      แทน    อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
 IE      แทน     อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
 TE      แทน    อิทธิพลรวม (Total Effects) 
 ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก  
 GOVPOL    แทน     นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
 GOVPOL1     แทน     ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
 GOVPOL2     แทน     การส่งเสริมการลงทุน               
 GOVPOL3     แทน     การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว 
 GOVPOL4     แทน     ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ 



๑๖๗ 

 FACTOU       แทน     ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 FACTOU1     แทน     การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว 
 FACTOU2     แทน     กิจกรรม 
 FACTOU3     แทน     สิ่งดึงดูดใจ 
 FACTOU4     แทน     พ้ืนทีห่รือที่พัก 
 FACTOU5     แทน     สิ่งอำนวยความสะดวก 

 
ชื่อตัวแปรแฝงภายใน 

 HOLIST         แทน     สุขภาวะองค์รวม 
 HOLIST1       แทน     สุขสุขภาวะทางด้านร่างกาย 

 HOLIST2       แทน     สุขภาวะด้านสังคม  
      HOLIST3       แทน    สุขภาวะทางด้านจิตใจ 
      HOLIST4       แทน    สุขภาวะทางด้านปัญญา 
      THREE          แทน    ไตรสิกขา 
      THREE1        แทน    ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา(ศีล) 
      THREE2        แทน    ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม(สมาธิ) 
      THREE3        แทน    ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน(ปัญญา) 
      SUSWEL       แทน    การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
      SUSWEL1     แทน    การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
      SUSWEL2     แทน    ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      SUSWEL3     แทน     จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 
๓.๓ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สำหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัยที่เรียกว่าวิธี
อุปนัย๑๒ (Inductive Approach) คือเริ่มจากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เจาะจงเลือกมาจำนวนหนึ่ง 
แล้วจึงวิเคราะห์หาข้อสรุป หรือคำอธิบายเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะทั่วไปของข้อมูลนั้นดังแผนภาพที่ ๓.๑ 
  

 
๑๒ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ศาสตร์แห่งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หน้า ๙. 



๑๖๘ 

อุปนัย 

 

เชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๓.๕ แสดงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
(๑) ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้ว ิจัยได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสาขาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จำนวน ๑๙ รูป/คน เพ่ีอให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริมสนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อ ขัดแย้ง 
หรือเห็นควรเพิ่มเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๙ รูป/คน ดังนี้ 

ลำดับที่ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตำแหน่ง 
๑. พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒. พระอุดมธีรคุณ รศ.ดร. ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 

ในสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๔. พระมหาอำนาจ อจฉริยเมธี, ดร. เจ้าอาวาสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร 
๕. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา      
๗. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)    
๘. นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ (PhD.) Head of Allied Health Planning 
๙. รศ.ดร.ชมนาท รัตนมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย อดีตคณบดี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต 

ข้อมูล ข้อเท็จจริง 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง) 

สมมติฐาน คำอธิบาย 

ข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

(สิ่งที่เป็นกฎทั่วไป) 



๑๖๙ 

ลำดับที่ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตำแหน่ง 
๑๐. นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานบริษัทโบนันซา กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ 

จำกัด เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๑. ดร.พวงเพ็ชร ชุณละเอียด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอดีล พร๊อพเพอร์
ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด, 
ประธานผ ู ้ เข ้าอบรมหลักส ูตรการบร ิหารการ
ท่องเที่ยวสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง 

๑๒. นางดาริกา ปุณณกันต์ อดีตข้าหลวงผู้ใหญ่ประจำองค์วังศุโขทัย 
ประธานไร่ปุณณเกษตร ต.กลางดง 

๑๓. นางสาวปภารัฐ สิริรัฐ ชูกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหนองคาย 
และประธานสภาวัฒนธรรมหนองคาย 

๑๔. นางสุวดี ปาจรียางกูร เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ
สุขภาพไทย 

๑๕. 
 

ดร. กัญญานนท์ กมลยะบุตร กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุรนครเมืองใหม่ 
จำกัด 

๑๖. นายสุรินทร์ สนธิระติ ประธานกรรมการบริหารสวนซ่อนศิลป์  
รีสอร์ทเขาใหญ่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา        

๑๗. ดร.นพดล คำพิทักษ์ ผู ้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชัยภูมิรวม
แพทย์ และโรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย ์

๑๘. ดร.จตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานแห่งชาติ 
๑๙. ดร.วทัญญู ภูครองนา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) 
ผู้วิจัยกำหนดการสนทนากลุ่มเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ผู ้เชี ่ยวชาญในการบริหารงานและการปฏิบัติงานพื้นที่  ผู ้เชี ่ยวชาญและนักวิชาการในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญหลักการจัดการตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญในการ
วิจัยและการสังเคราะห์โมเดล จำนวน ๙ รูปหรือคน ใช้ว ิธ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือยืนยันองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในโมเดล



๑๗๐ 

สมการโครงสร้างของการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้พัฒนาขึ้น รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีดังนี้ 

 
ลำดับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง 

๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสาตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง     อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. ดร.สุภาพรรณ เพ่ิมพูล ประธานบริหารสุภาพรรณคันทรีโฮมรีสอร์ท  
เขาใหญ่  

๙. ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา กรรมการผู้จัดการโรงแรมออสการ์ & พาเลส  
 
สนทนากลุ่มเฉพาะเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Zoom Conference  
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๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ( Interview) 

ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดที่จะนำไปใช้สัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ศึกษารวบรวบข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการวิจัย โดย
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาประกอบการวิจัย ช่วยในการกำหนดประเด็นและตัวแปร
ที่จะศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้ง
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๒) กำหนดคำถามวิจัย (Research Question) คือ คำถามที่ต้องการคำตอบจากการวิจัยหรือ
เป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอคำแนะนำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ ์

๓) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ ส ังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่
ชัดเจนสามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์นี้ที่เป็นตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ตามกรอบปัจจัย
ที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  เป็นแบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน บริเวณ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยกำหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัวแปร
ที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคำถามที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ การศึกษา

จากพระไตรปิฎก คัมภีร์ฉบับภาษาไทยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม 
๒)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ส่วนที่เป็นคำอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตำรา ที่เป็น



๑๗๒ 

แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

๓)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการ และตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมผล
จากแบบสอบถามในขั้นแรก โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิจัย ช่วย
ในการกำหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม เพื่อเป็น
แนวทางในการกำหนดกรอบคำถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๓.๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาดีที่สุด หรือมีความ
เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ๖ ด้าน จำนวน ๑๙ คน ทีไ่ด้จากการเลือกแบบเจาะจง 

๔)  การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
การวิจัยโดยการการสนทนากลุ ่มเฉพาะกับผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน ๙ คน เพื่อวิเคราะห์การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 

๕)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) ในการลงพื้นที่เพื่อไปเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) โดยการไม่มี
ส่วนร่วม (Non – participant Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Observation) ผู้สังเกตจะต้องเฝ้ามองพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตอยู่ห่างๆ โดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสังเกตจากการแบบแผนการกระทำ สภาพสังคม แนวคิดทัศนคติของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ซ่ึงผู้วิจัยไม่กำหนดเฉพาะเรื่องที่มุ่งจะสังเกตอย่างเดียว แต่จะทำการสังเกตเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย จึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องการให้ผู ้ถู กสังเกตรู้สึก รบกวน 
เพราะอาจทำให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ 

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ ให้

ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมายผู้วิจัย
เลือกใช้ การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีผลการวจิัย 
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และนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งเวลา สถานที่ และบุคคล 
เพ่ือที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ ดังนี้๑๓ 

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณาตรวจสอบ
โดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลาระยะทางสถานที่ บุคคลที่แตกต่างกัน 

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณาตรวจสอบ
โดยการใช้หลายมุมมองของทฤษฎีที่ต่างกัน 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการใช้การเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

 
๑๓ สุภางค์ จันทวานิช, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๔. 



 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื ่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ ๓) เพื่อนำเสนอโมเดลการ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยผู ้ว ิจ ัยได้แบ่งประเด็นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๔  ตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหข์้อมูลพ้ืนฐาน 
๔.๒ ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
      ๔.๒.๑ ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
      ๔.๒.๒ ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง

ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
      ๔.๒.๓ การนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความ

ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (FOCUS GROUP DISCUSSION) 
๔.๔ องค์ความรู้ 
      ๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
      ๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

  



๑๗๕ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๕๕๐ 

คน จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และที่มาของรายได้แสดงด้วย
ความถี่และร้อยละ มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N= ๕๕๐) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย ๑๘๙ ๓๔.๔ 
    หญิง ๓๖๑ ๖๕.๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ   
    ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๑๘ ๓.๓ 
    ๒๐-๓๐ ปี ๑๓๒ ๒๔ 
    ๓๑-๔๐ ปี ๘๓ ๑๕.๑ 
    ๔๑ ขึ้นไป ๓๑๗ ๕๗.๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐.๐ 
การศึกษา   
    มัธยมศึกษา ๒๗ ๔.๙ 
    อนุปริญญา ๒๗ ๔.๙ 
    ปริญญาตรี ๒๕๖ ๔๖.๕ 
    ปริญญาโทข้ึนไป ๒๔๐ ๔๓.๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐.๐ 
    อาชีพ 
    ทำงานเอกชน 

 
๑๒๔ 

 
๒๒.๕ 

    รับราชการ ๙๐ ๑๖.๔ 
    ธุรกิจส่วนตวั ๒๐๕ ๓๗.๓ 
    อ่ืนๆ (ระบุ)... ๑๓๑ ๒๓.๘ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐.๐ 
  



๑๗๖ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)  (N= ๕๕๐) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
    ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๒๔ ๔.๔ 
    ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๔๑ ๒๕.๖ 
    ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓๘๕ ๗๐.๐๐ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที ่ ๔.๑ การสำรวจความคิดเห็นจากกลุ ่มตัวอย่างจากนักท่องเที ่ยวและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสุขภาพ ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน ๕๕๐ ฉบับ ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔ ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ ปีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๖ รองลงมามีอายุระหว่าง  ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ อายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๒๔.๐ และอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓.๓ ตามลำดับ ด้านการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๖ อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ ๔.๙ และมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๔.๙ ด้านอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓ รองลงมาทำงานเอกชน พบร้อยละ ๒๒.๕ อื่นๆ (ระบุ)... พบร้อย
ละ ๒๓.๘ และรับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ ตามลำดับ ด้านรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง ๓๐.๐๐๑ บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ รองลงมา ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๖ และรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๙ ตัวแปร ที่
ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) ๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกา
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) ๓) สุขภาวะองค์รวม (HOLIST) ๔) ไตรสิกขา (THREE) และ ๕) การ
ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  (SUSWEL) มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย (  ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ำสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) 
สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผลแต่ละตัว
แปรดังต่อไปนี้ 
  



๑๗๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของตัว
แบบ                   (N = 550) 

ตัวแปร �̅� ระดับ Min Max C.V. S.D. Sk Ku 
GOVPOL1 3.95 มาก 1.00 5.00 19.94 0.77 - 0.70 0.99 
GOVPOL2 3.75 มาก 1.00 5.00 24.00 0.90 - 0.67 0.66 
GOVPOL3 3.70 มาก 1.00 5.00 24.05 0.99 - 0.72 0.72 
GOVPOL4 3.61 มาก 1.00 5.00 24.38 0.88 - 0.74 0.90 
GOVPOL 3.75 มาก 1.00 5.00 22.93 0.86 - 0.73 0.82 
FACTOU1 3.62 มาก 1.00 5.00 23.20 0.84 - 0.41 0.15 
FACTOU2 3.64 มาก 1.00 5.00 22.53 0.82 - 0.43 0.27 
FACTOU3 4.01 มาก 1.00 5.00 19.95 0.80 - 0.81 0.64 
FACTOU4 3.74 มาก 1.00 5.00 23.80 0.89 - 0.61 0.30 
FACTOU5 3.72 มาก 1.00 5.00 23.39 0.87 - 0.57 0.20 
FACTOU 3.74 มาก 1.00 5.00 22.46 0.84 - 0.57 0.31 
HOLIST1 4.08 มาก 1.00 5.00 20.10 0.82 - 0.85 0.48 
HOLIST2 4.07 มาก 1.00 5.00 13.02 0.53 - 0.45 0.50 
HOLIST3 3.87 มาก 1.00 5.00 17.57 0.68 - 0.61 0.85 
HOLIST4 3.88 มาก 1.00 5.00 20.62 0.80 - 0.91 1.60 
HOLIST 3.98 มาก 1.00 5.00 17.84 0.71 - 0.70 0.86 
THREE1 3.79 มาก 1.00 5.00 19.53 0.74 - 0.80 1.46 
THREE2 3.75 มาก 1.00 5.00 22.67 0.85 - 0.82 0.97 
THREE3 3.76 มาก 1.00 5.00 21.54 0.81 - 0.67 0.95 
THREE 3.76 มาก 1.00 5.00 21.28 0.80 - 0.76 1.12 
SUSWELL1 3.87 มาก 1.00 5.00 19.90 0.77 - 0.54 0.09 
SUSWELL2 4.02 มาก 1.00 5.00 18.41 0.74 - 0.82 1.10 
SUSWELL3 3.94 มาก 1.00 5.00 19.29 0.76 - 0.73 0.59 
SUSWELL 3.94 มาก 1.00 5.00 19.29 0.76 - 0.70 0.53 

    
จากตารางที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตุได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่

แสดงอิทธิพลของตัวแบบการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 



๑๗๘ 

เมื่อพิจารณาด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) พบว่า โดยภาพรวมนโยบาย
การท่องเที่ยวภาครัฐอยู่ในระดับมาก (=๓.๗๕) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว (GOVPOL1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=๓.๙๕) รองลงมาคือ การส่งเสริมด้านการ
ลงทุน (GOVPOL2) มีค่าเฉลี ่ย (=๓.๗๕) การพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานด้านการบริการท่องเที ่ยว 
(GOVPOL3) มีค่าเฉลี่ย (=๓.๗๑)  และส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) มี
ค่าเฉลี่ย(=๓.๖๑) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัว
แปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๕๖ – ๒๔.๓๐ เมื่อพิจารณาค่าความ
เบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า 
ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการ
แจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่า โดยภาพรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (=๓.๗๔) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านสิ ่งดึงดูดใจในการท่องเที ่ยว (FACTOU3) มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด (=๔.๐๑) 
รองลงมาคือ ด้านพื ้นที ่ในการท่องเที ่ยว (FACTOU4) มีค่าเฉลี ่ย (=๓.๗๔) เมื ่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่
ระหว่างร้อยละ ๑๙.๘๗ – ๒๓.๗๐ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมี
การแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่า
โค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาด้านสุขภาวะองค์รวม (HOLIST) พบว่า โดยภาพรวมสุขภาวะองค์รวม อยู่ใน
ระดับมาก (=๓.๙๘) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สุขภาวะทางด้านร่างกาย (HOLIST1) 
มีค ่าเฉล ี ่ยส ูงท ี ่ส ุด ( =๔ .๐๘) รองลงมาคือ ส ุขภาวะทางด้านส ังคม (HOLIST2) มีค่าเฉลี่ย 
(=๔.๐๗) สุขภาวะทางด้านปัญญา (HOLIST4) มีค่าเฉลี่ย (=๓.๘๙) และสุขภาวะทางด้านจิตใจ 
(HOLIST3) (=๓.๘๗) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า 
ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๓.๑๔ – ๒๐.๔๖ เมื่อพิจารณาค่า
ความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) 
แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้ง
การแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย 



๑๗๙ 

เมื ่อพิจารณาด้านไตรสิกขา (THREE) พบว่า โดยภาพรวมไตรสิกขา อยู ่ในระดับมาก 
 (=๓.๗๗) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) 
(THREE1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=๓.๗๙) รองลงมาคือ ด้านฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) 
(THREE3) มีค่าเฉลี่ย (=๓.๗๖) และด้านฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) (THREE2)  มีค่าเฉลี่ย  
(=๓.๗๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจาย
ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๕๖ – ๒๒.๕๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัว
แปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของ
ข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา (SUSWEL) พบว่า โดยภาพรวมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก (= ๓.๙๔) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSWEL2) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (=๔.๐๒) รองลงมาคือ ด้าน
จิตสำนึก 

ในการดูแลสิ่งแวดล้อม (SUSWEL3) มีค่าเฉลี่ย (= ๓.๙๔) และ ด้านการมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (SUSWEL1) มีค่าเฉลี่ย (= ๓.๘๗) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๘.๔๑ – ๑๙.๘๒ 
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่า
ความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) 
แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

การวิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ใน ๔ ด้านประกอบด้วย ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) ด้านปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) ด้านสุขภาวะองค์รวม (HOLIST) และตัวแปรด้าน
ไตรสิกขา (THREE) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  



๑๘๐ 

๑) ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านนโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ (GOVPOL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (N = ๕๕๐) 

ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
(Tourism Public Policy) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว    
๑. ภาครัฐควรมีนโยบายในการส่งเสริมเอกลักษณ์
ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๗๐ 

 
๑.๐๐ 

 
มาก 

๒. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะให้ความสำคัญ
เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

๓. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญของ
การสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น 

 
๔.๑๕ 

 
๐.๘๕ 

 
มาก 

รวม ๓.๙๕ ๐.๙๒ มาก 
การส่งเสริมการลงทุน     
๑. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 

 
๓.๘๖ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๙๙ 

 
มาก 

๓. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๕ ๐.๙๘ มาก 
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว  
๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมกับบริการพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 

 
 

๓.๗๕ 

 
 

๐.๙๔ 

 
 

มาก 
๒. การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

 
๓.๖๔ 

 
๐.๙๕ 

 
มาก 

๓. การสื่อสารและพลังงานกับการพัฒนาระบบการ
ท่องเที่ยว 

 
๓.๗๑ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 



๑๘๑ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ด้านนโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ (GOVPOL) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ)  

ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
(Tourism Public Policy) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

รวม ๓.๗๔ ๐.๙๕ มาก 

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  
๑. การกำหนดความต้องการของสินค้าบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
๓.๖๓ 

 
๐.๙๙ 

 
มาก 

๒. การกำหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาด
ไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๙๓ 

 
มาก 

๓. การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดแสดงสินค้ากับ
พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

รวม ๓.๕๗ ๐.๙๕ มาก 

 
๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Factor affecting wellness)  

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (N = ๕๕๐) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Factor affecting wellness) 

ระดับความคิดเหน็ 

  S.D. แปลผล 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว     
๑. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๕๕ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

๒. ความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๖๕ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

 
  



๑๘๒ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Factor affecting wellness) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๓. ความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ 
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๙๓ 

 
มาก 

รวม ๓.๖๒ ๐.๙๒ มาก 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว     
๑. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๕๕ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

๒. ความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๖๕ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

๓. ความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ 
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๙๓ 

 

 
มาก 

รวม ๓.๖๒ ๐.๙๒ มาก 

กิจกรรม    
๑. กิจกรรมการบำบ ัดด ูส ุขภาพกาย ก ับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๖๓ ๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. กิจกรรมดูแลด้านจิตใจที่ก่อให้เกิดความสงบ 
ความสบายใจสอดคล้องกับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๖๙ ๐.๙๒ 

 
 

มาก 
๓. กิจกรรมการออกกำลังกายมีความสำคัญต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๖๑ ๐.๘๙ 

 
มาก 

รวม ๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 
สิ่งดึงดูดใจ     
๑. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามเป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ๔.๑๑ ๐.๘๙ 

 
มาก 

    

  



๑๘๓ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Factor affecting wellness) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๒. วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่สวยงาม สงบ สะอาด 
สว่างช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๙๐ 

 
มาก 

๓. การทำสวนเกษตรผัก ผลไม้ไร้สารพิษ เป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

 
มาก 

รวม ๔.๐๑ ๐.๘๙ มาก 
พื้นที่     

๑. ความเพียงพอของที่พักรับรองกับการอำนวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว ๓.๘๒ ๐.๙๒ 

 
มาก 

๒. สวนสุขภาพ สถานที่บำบัดรักษาสุขภาพม ี
ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๗๒ ๐.๙๓ 

 
มาก 

๓. พ้ืนที่ออกกำลังกาย พ้ืนที่ปฏิบัติธรรมมีความ 
จำเป็นต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๖๘ ๐.๙๘ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๙๔ มาก 
สิ่งอำนวยความสะดวก    
๑. สาธารณูปโภคพ้ืนฐานน้ำ ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมี
ความจำเป็นต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๗๙ 

 
๐.๙๘ 

 
มาก 

๒. ร้านค้าและธนาคารมีความสำคัญกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๗๒ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

๓. สถานพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับ
นักทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๓.๗๑ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๙๓ มาก 

 
  



๑๘๔ 

๓) สุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being) 
ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สุขภาวะองค์รวม (HOLIST) 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (N = ๕๕๐) 

สุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being)  
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

สุขภาวะทางด้านร่างกาย     
๑. การพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ของครอบครัว  ๔.๐๘ ๐.๙๐ มาก 
๒.  การพ ัฒนาท ักษะส ุขภาวะทางอารมณ ์ที่
ช่วยเหลือสังคม 

 
๔.๑๑ 

 
๐.๘๘ 

 
มาก 

๓. การอบรมรับรู้เผชิญปัญหากับการแก้วิกฤต 
ของชีวิต 

 
๔.๐๗ 

 
๐.๘๔ 

 
มาก 

รวม ๔.๐๙ ๐.๘๗ มาก 
สุขภาวะทางด้านสังคม    
๑. การพัฒนาสุขภาพจิตของชุมชน ๓.๘๙ ๐.๘๒ มาก 
๒.การอบรมจิตสาธารณะของกลุ่มสมาชิกชุมชน ๔.๔๙ ๐.๕๐ มาก 
๓. การพัฒนาการเรียนรู้สังคมใหม่แห่งการแบ่งปัน ๓.๘๓ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๔.๐๗ ๐.๗๑ มาก 
สุขภาวะทางด้านจิตใจ    
๑. การพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจกับสิ่งแวดล้อม ๓.๘๓ ๐.๘๐ มาก 
๒. การอบรมสมาธิกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓.๘๘ ๐.๘๒ มาก 
๓.  การพ ัฒนาท ักษะส ุขภาวะทางจ ิตก ับการ
ตระหนักรู้ตนเอง ๓.๙๑ ๐.๙๓ 

 
มาก 

รวม ๓.๘๗ ๐.๘๕ มาก 
สุขภาวะทางด้านปัญญา    
๑. การพัฒนาสุขภาวะองค์รวมกับการเข้าถึงความ
จริงของชีวิต ๓.๘๓ ๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. การพัฒนาทักษะความสามารถในภูมิปัญญา ๓.๙๑ ๐.๘๓ มาก 



๑๘๕ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สุขภาวะองค์รวม (HOLIST) 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ) 

สุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being)  
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๓. การอบรมความงอกงามของจิตการเปลี่ยนแปลง
ทุกช่วงวัย ๓.๙๒ ๐.๘๕ 

 
มาก 

รวม ๔.๑๗ ๐.๘๕ มาก 

 
๔) ไตรสิกขา : การฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 

(Training in higher) 
ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอบรมความประพฤติ
ทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา (THREE) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
               (N = ๕๕๐) 

ด้านการฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ 
และสติปัญญา (Training in higher)  

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา:ศีล     
๑. การสำรวมกายและวาจากับความมีระเบียบวินัย ๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 
๒. การไม่รังแกผู้อื่นและกับประพฤติตนตามกติกา ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๓. การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดกับประพฤติตนตาม
กฏหมาย ๓.๖๙ ๐.๙๐ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๙ ๐.๘๘ มาก 
ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม : สมาธิ     
๑. การตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานกับการทำความดี ๓.๘๓ ๐.๙๒ มาก 
๒. การมีจิตใจตั้งม่ันจดจ่อในการทำงาน กับจิตใจสุขุม ๓.๗๖ ๐.๙๕ มาก 
๓. การมีสติสัมปชัญญะขณะที่คิด พูด ทำ ๓.๗๖ ๐.๘๙ มาก 

    



๑๘๖ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั ่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอบรมความ
ประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา (THREE) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ) 

ด้านการฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ 
และสติปัญญา (Training in higher) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

รวม ๓.๗๘ ๐.๙๒ มาก 
ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน : ปัญญา    
๑. การรู้ตามความเป็นจริงกับแนวทางที ่ปฎ ิบ ัติ
ถูกต้อง ๓.๗๒ ๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. การหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอกับการพัฒนา
ปัญญา ๓.๗๑ ๐.๙๐ 

 
มาก 

๓. การแก้ปัญหาต่างๆได้ กับการรู้จักใช้เหตุผล ๓.๘๕ ๐.๘๙ มาก 
รวม ๔.๐๑ ๐.๘๙ มาก 

               
 ๕) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable wellness tourism) 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืน (SUSWEL) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
               (N = ๕๕๐) 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
  

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี    

๑. การส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายด้วยการออกกำลัง 
และเสริมสร้างโภชนาการที่ดี ๓.๗๒ ๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. ความเป็นอยู่ทีด่ีด้านจิตใจ ด้านอารมณ ์ ๓.๘๖ ๐.๙๑ มาก 
๓. ความเป็นอยู่ที ่ดีด้านสังคมและความมั ่นคงทาง
อาชีพและการเงิน ๔.๐๒ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

รวม ๓.๘๗ ๐.๘๙ มาก 

  



๑๘๗ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืน (SUSWEL) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ต่อ) 

 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 

  

 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

การสร้างความร่วมมือ    
๑. ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมท่ีดีกับชุมชนที่เข้มแข็ง ๔.๐๗ ๐.๘๕ มาก 
๒. การเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างคุณค่า
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ๔.๐๗ ๐.๘๑ มาก 
๓. การมีจิตอาสา เกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์กับสังคมสงบสุข
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
๔.๐๗ 

 
๐.๗๙ 

 
มาก 

รวม ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 
จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม     
๑. การตระหนักรู้ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยความรู้ 
ประสบการณ์   ๓.๘๒ ๐.๘๙ 

 
มาก 

๒.ปัจจัยและสิ่งเร้าต่าง ๆ ต่อจิตสำนึกในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                ๓.๙๙ ๐.๘๕ 

 
มาก 

๓. จิตสำนึกในระดับตนเอง ระดับบุคคลอื่น ระดับ
สิ ่งแวดล้อมกับการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ
สินค้า ๔.๐๒ 

 
๐.๘๑ 

 
 

มาก 
รวม ๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 



๑๘๘ 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การนำเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบคำถามวิจัย พร้อม
ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น นำผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง 
ทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อไดเ้มทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นผู้วิจัยได้
นำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ด้วยโปรแกรมลิสเรส๑ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน ๑๐๐ ตัวอย่าง แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

๑) ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตวัแปร
ในนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ 

ตัวแปร GOVPOL1 GOVPOL2 GOVPOL3 GOVPOL4 
GOVPOL1 1.000    
GOVPOL2 .655** 1.000   
GOVPOL3 .678**   .886** 1.000  
GOVPOL4 .628**   .857** .881** 1.000 
Mean 3.907 3.657 3.654 3.480 
S.D. 0.767 0.886 0.892 0.861 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .844 
Bartlett's Test of Sphericity = 368.593, df = 6, p = .000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน พบว่า ตัวแปร ที่บ่งชี้องค์ประกอบนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 
๑ Jöreskog, K. G. & Sörbom, D., LISREL 8.7 [Computer Software],  ( Lincolnwood, IL: 

Scientific Software International, Inc., 2004), p. 56. 



๑๘๙ 

ตั้งแต่ .๖๒๘ ถึง .๘๘๖ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ 
การส ่งเสริมการลงทุน (GOVPOL2) กับการพัฒนาปัจจ ัยพื ้นฐานด้านการบร ิการท่องเที ่ยว 
(GOVPOL3) และตัวแปรที ่ม ีความสัมพันธ์ก ันต่ำส ุดคือการส ่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ ยว 
(GOVPOL1) กับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's 
Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๖๘.๕๙๓ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไมเยอร์ – ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๔๔ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของ
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 
ตารางที่ ๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบนโยบายการ 
ท่องเที่ยวของภาครัฐ  

ตัวแปร 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

GOVPOL1 0.75 2.48(0.29) 8.71** 0.57 0.02 

GOVPOL2 0.91 8.63(0.73) 11.77** 0.84 0.03 

GOVPOL3 0.96 2.64(0.71) 12.74** 0.91 0.05 

GOVPOL4 0.91 3.72(0.23) 11.77** 0.83 0.08 

2 = 1.95, df =  2, p = .38, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, RMR = .011 

หมายเหตุ : **p < 0.01 ; n = 550 ; ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 

 
2 = 1.95 , df = 2 , P-value = 0 , RMSEA = 0.000  

GOVPOL 1 

GOVPOL 2 

GOVPOL 3 

GOVPOL 4 

0.43 

0.17 

0.09 

0.17 

1.00 
0.91 

0.96 

0.91 

0.75 

GOVPOL 



๑๙๐ 

 แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดนโยบายการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐ  

จากตารางที่ ๔.๙ และแผนภาพที่ ๔.๑  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการ
วัดองค์ประกอบนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ (GOVPOL) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2=๑.๙๕, df=๒, p=.๓๘) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไมม่ีนัยสำคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๕  และค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ .๐๑๑ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๗๕ ถึง .๙๖ และมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที ่มีน้ำหนักความสำคัญมากที ่ส ุด คือ การพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว (GOVPOL3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๖ และมีความ
แปรผันร่วมกับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ ร้อยละ ๙๑.๐๐ รองลงมาคือ การส่งเสริมการลงทุน 
(GOVPOL2) และการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
.๙๑ มีความแปรผันร่วมกับนโยบายการท่องเที ่ยวของภาครัฐ ร้อยละ ๘๔.๐๐ และ ร้อยละ๘๓.๐๐
ตามลำดับ ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด คือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (GOVPOL1) 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๗๕ และมีความแปรผันร่วมกับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ ร้อย
ละ ๕๗.๐๐ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญของนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ 

๒) ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัว
แปรในองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ตัวแปร FACTOU1 FACTOU2 FACTOU3 FACTOU4 FACTOU5 
FACTOU1 1.000     
FACTOU2 .690** 1.000    
FACTOU3 .825** .767** 1.000   
FACTOU4 .871** .619** .769** 1.000  
FACTOU5 .770 .696 .850 .741 1.000 
Mean 3.537 3.610 3.394 3.707 3.733 
S.D. 0.8605 0.8152 0.8059 .8374 0.8462 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .863 
Bartlett's Test of Sphericity = 470.928, df = 10, p = .000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



๑๙๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ตัวแปร ที่บ่งชี้องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๖๑๙ ถึง .๘๗๑ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูง
ที่สุดคือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (FACTOU1) กับพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว (FACTOU4) และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ำสุดคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว (FACTOU2) กับพื้นที่ในการท่องเที่ยว (FACTOU 4) 
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๔๗๐.๙๒๘ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์ เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไม
เยอร์ – ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๖๓ แสดง
ว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบปัจจัยการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ตัวแปร 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

FACTOU1 0.84 3.07(0.30) 10.16** 0.70 0.02 

FACTOU2 0.89 3.27(0.29) 11.28** 0.80 0.05 

FACTOU3 0.80   2.94(0.31) 9.53** 0.64 0.03 

FACTOU4 0.95 3.50(0.28) 12.65** 0.91 0.14 

FACTOU5 0.89 3.38(0.29) 11.31** 0.80 0.06 

2 = 4.13, df =  2, p = .39, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = .010 

หมายเหตุ : **p < 0.01 ; n = 550 ; ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
  



๑๙๒ 

 
 

 2 = 4.13 , df = 4 , P-value = 0.38871 , RMSEA = 0.018 
  
 แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ และแผนภาพที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดล
การวัดองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2=๔.๑๓., df=๔, p=.
๓๙) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๘ 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๔  และค่าดัชนีรากของกำลังสอง
เฉลี ่ยของส่วนที ่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๑๐ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๘๐ ถึง .๙๕ และ
มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ พื้นที่ในการ
ท่องเที่ยว (FACTOU4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๕ และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ ๙๑.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว (FACTOU2) 
และพื้นที ่ในการท่องเที ่ยว (FACTOU5) และการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (FACTOU1)  มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .๘๙ , .๘๙ และ .๘๔ ตามลำดับ มีความแปรผันร่วมกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ ๘๐.๐๐ , ๘๐.๐๐ และ ๗๐.๐๐ ตามลำดับ ตามลำดับ ตัวแปรที่มีน้ำหนัก

FACTOU 1 

FACTOU 2 
 

FACTOU 3 
 

FACTOU 4 
 

FACTOU 5 
 

FACTOU 

0.30 

0.20 

0.36 

0.09 

0.20 

1.00 

0.14 
0.84 

0.89 

0.80 

0.95 

0.89 



๑๙๓ 

ความสำคัญน้อยที่สุด คือ สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (FACTOU3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
.๘๐ และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร้อยละ ๖๔.๐๐ แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

๓) ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสุขภาวะองค์รวม 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร
ในองค์ประกอบสุขภาวะองค์รวม 

ตัวแปร HOLIST1 HOLIST2 HOLIST3 HOLIST4 
HOLIST1 1.000    
HOLIST2 .721** 1.000   
HOLIST3 .810** .789** 1.000  
HOLIST4 .802** .785** .906** 1.000 
Mean 4.047 4.063 3.870 3.820 
S.D. 0.812 0.558 0.819 0.792 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .852 
Bartlett's Test of Sphericity = 382.402, df = 6, p = .000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
จากตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน พบว่า ตัวแปร ที่บ่งชี้องค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .
๗๒๑ ถึง .๙๐๖ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ สุขภาวะ
ด้านจิตใจ (HOLIST3) กับสุขภาวะด้านปัญญา (HOLIST4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุดคือ 
สุขภาวะด้านร่างกาย (HOLIST1) กับสุขภาวะด้านสังคม (HOLIST2) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test 
of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๘๒.๔๐๒ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไมเยอร์ – ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๕๒ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของ
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  



๑๙๔ 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบสุขภาวะ
องค์รวม 

ตัวแปร 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

HOLIST1 0.84 0.89  0.71 0.13 

HOLIST2 0.87 0.86  0.75 0.17 

HOLIST3 0.92 0.89  0.85 0.31 

HOLIST4 0.94 0.99  0.89 0.41 

2 = 7.98, df = 5, p = .16, GFI = 0.96, AGFI = 0.48, RMR = .071 

หมายเหตุ : **p < 0.01 ; n = 550 ; ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 

 
 2 = 7.98 , df = 5 , P-value = 0.15759 , RMSEA = 0.078 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดสุขภาวะองค์รวม 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ และแผนภาพที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดล
การวัดองค์ประกอบสุขภาวะองค์รวม (HOLIST) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2=๗.๙๘, df=๕, p=.๑๖) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่
มีนัยสำคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๖ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่

HOLIST  

HOLIST 1 

HOLIST 2 
 

HOLIST 3 
 

HOLIST 4 
 

1.00 

0.84 

0.87 

0.92 

0.94 

0.29 

0.25 

0.15 

0.11 



๑๙๕ 

ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๔๘  และค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ .๐๗๑ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๘๔ ถึง .๙๔ และ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ สุขภาวะทางด้าน
ปัญญา (HOLIST4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๔ และมีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะองค์รวม 
ร้อยละ ๘๙.๐๐ รองลงมาคือ สุขภาวะทางด้านจิตใจ (HOLIST3) และสุขภาวะทางด้านสังคม 
(HOLIST2)   มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๒ และ .๘๗ ตามลำดับ มีความแปรผันร่วมกับสุข
ภาวะองค์รวม ร้อยละ ๘๕.๐๐ และ ๗๕.๐๐ ตามลำดับ ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด คือสุข
ภาวะทางด้านร่างกาย (HOLIST1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๘๔ และมีความแปรผันร่วมกับสุข
ภาวะองค์รวม ร้อยละ ๗๑.๐๐ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญของสุขภาวะองค์รวม 

๔) ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบไตรสิกขา 
 ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัว
แปรในองค์ประกอบไตรสิกขา 

ตัวแปร THREE1 THREE2 THREE3  

THREE1 1.000   
 

THREE2 .868** 1.000  
 

THREE3 .837** .856** 1.000  

Mean 3.733 3.683 3.807  

S.D. 0.866 0.847 0.800  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .771Bartlett's Test of 
Sphericity = 278.398, df = 3, p = .000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ตัวแปร ที่บ่งชี้องค์ประกอบไตรสิกขา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .๘๓๗ ถึง .๘๖๘ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์
ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การฝึกอบรมใความ
ประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) (THREE1) กับการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) (THREE2)  
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุดคือ การฝึกอบรใความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) (THREE1) 
กับการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้ เท่าทัน (ปัญญา) (THREE3) เมื ่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ ๒๗๘.๓๙๘ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่าง



๑๙๖ 

จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไมเยอร์ –ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค ่าเท ่าก ับ .๗๗๑ แสดงว ่า ต ัวแปรสังเกตได ้ของข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบไตรสิกขา 

ตัวแปร 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

THREE1 0.91 0.89  0.82 0.34 

THREE2 0.92 0.86  0.85 0.43 

THREE3 0.89 0.89  0.80 0.30 

2 = 3.42, df = 2, p = 0.19, GFI = 0.98, AGFI = 0.93, RMR = .063 

หมายเหตุ : **p < 0.01 ; n = 550 ; ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 

 
 

 2 = 3.42 , df = 2 , P-value = 0.18045 , RMSEA = 0.085 
  
 แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดไตรสิกขา  

จากตารางที่ ๔.๙ และแผนภาพที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการ
วัดองค์ประกอบไตรสิกขา (THREE)  พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 

พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2=๓.๔๒, df=๒, p=.๑๙) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญ 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๘ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

THREE 

THREE 1 
  

THREE 2 
 

THREE 3 
 

1.00 
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0.92 
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0.18 

0.15 

0.20 



๑๙๗ 

(AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๓  และค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .
๐๖๓ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๘๙ ถึง .๙๒ และ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ การฝึกอบรมจิต
ให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) (THREE2)  มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๒ และมีความแปรผันร่วมกับ
ไตรสิกขา ร้อยละ ๘๕.๐๐ รองลงมาคือ การฝึกอบรมใความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)  
(THREE1)  ) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๑ มีความแปรผันร่วมกับไตรสิกขา ร้อยละ ๘๒.๐๐ 
และตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด คือ การฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน(THREE3)  มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๘๙ และมีความแปรผันร่วมกับไตรสิกขาร้อยละ ๘๐.๐๐ แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญของไตรสิกขาดังแสดงใน 

๕) ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัว
แปรในองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา        

ตัวแปร SUSWEL1 SUSWEL2 SUSWEL3  

SUSWEL1 1.000    

SUSWEL2 .853** 1.000   

SUSWEL3 .820** .841** 1.000  

Mean 4.016 3.906 4.010  

S.D. 0.721 0.733 0.751  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .769 
Bartlett's Test of Sphericity = 267.764, df = 3, p = .000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน พบว่า ตัวแปร ที่บ่งชี้องค์ประกอบการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน (SUSWEL) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั ้งแต่ .๘๒๐ ถึง .๘๕๓ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที ่ดี (SUSWEL1) กับความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SUSWEL2) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุดคือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดี (SUSWEL1) กับ จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม (SUSWE3) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of 



๑๙๘ 

Sphericity มีค่าเท่ากับ ๒๖๗.๗๖๔ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไมเยอร์ –ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค ่าเท ่าก ับ .๗๖๙ แสดงว ่า ต ัวแปรสังเกตได ้ของข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืน (SUSWEL) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวแปร 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

SUSWEL1 0.93 0.95  0.86 0.40 

SUSWEL2 0.91 0.86  0.83 0.35 

SUSWEL3 0.90 0.91  0.81 0.28 

2 = 4.50, df = 2, p = .11, GFI = 0.97, AGFI = 0.91, RMR = .0.66 

หมายเหตุ : **p < 0.01 ; N = 550 ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
 

 
 2 = 4.50 , df = 2 , P-value = 0.10540 , RMSEA = 0.112 
 
 แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ   อย่างยั่งยืน (SUSWEL) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

จากตารางที่ ๔.๑๑ และภาพที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัด
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
(SUSWEL) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – 
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สแควร์ (2=๔.๕๐, df=๒, p=.๑๑) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๗ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
 .๙๑  และค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๖๖ แสดงว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
๒๖๗.๗๖๔ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมนีัยสำคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ –ไมเยอร์ –ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๗๖๙ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๙๐ ถึง .๙๓ และ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (SUSWEL1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๓ และมีความแปรผันร่วมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๘๖.๐๐ 
รองลงมาคือ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSWEL2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๑ มี
ความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ร้อยละ ๘๓.๐๐ และตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด คือ จิตสำนึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อม (SUSWEL3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๐ และมีความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๘๑.๐๐ แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรทีส่ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับขอ้มูล เชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัยตามแผนภาพที่ ๔.๖ ดังนี้ 
  



๒๐๐ 
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๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างย่ังยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของของโมเดลพุทธบูรณาการ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนบริเวณอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

ค่าสถิต ิ Bartlett's Test of Sphericity ซึ ่งเป็นสถิต ิทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ ๑๒๑๓๘.๔๖ 
(p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์ – ไมเยอร์ –ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ .๙๒๓ โดยมีค่าเข้า
ใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
ต่อไป 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จำนวน ๑๙ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจำนวน ๑๖๔ คู่ มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๐ ถึง ๐.๙๙ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุด คือ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) และกิจกรรมการท่องเที่ยว (FACTOU2) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๙ และ ๑.๐๐ แสดงว่า คือ 
เมื่อมีส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพ่ิมข้ึน กิจกรรมการท่องเที่ยว ก็เพ่ิมข้ึนด้วย และตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์รองลงมามี ๒ คู่ คือ ๑) กิจกรรมการท่องเที่ยว (FACTOU2) และสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว (FACTOU3) และ ๒) การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว (GOVPOL3) และ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๙ และ.๙๔ แสดงว่า เมื่อมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น สิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น การ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ก็จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

เมื ่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้านนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (GOVPOL) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๒ ถึง  .๙๙ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ (GOVPOL4) และการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการด้านบริการท่องเที่ยว (GOVPOL3) โดย
มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๙ และ .๙๔ แสดงว่า คือ เมื่อมี
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ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการด้านบริการท่องเที่ยว  ก็
เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด คือ การส่งเสริมการลงทุน (GOVPOL2) และการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (GOVPOL1) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๘ และ .๗๒ 

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๘๔ ถึง ๑.๐๐ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(FACTOU2) และสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (FACTOU3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ ๑.๐๐ และ .๙๙ แสดงว่า เมื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น สิ่งดึงดูดใจ
ในการท่องเที่ยว ก็เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
(FACTOU1) และสิ่งอำนวยความสะดวก (FACTOU5) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๔ และ .๘๗ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ใน
โมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา แสดงไดด้ังตารางที่ ๔.๑๘ 
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๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์โมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางที่ ๔.๑๙  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์
อิทธิพลของโมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวแปรผล THREE HOLIST 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 
GOVPOL .333**  

(.049) 
- .333** 

(.049)  
.336** 
(.054)  

- .336** 
(.054)  

FACTOU .642** 
(.048) 

- .642** 
(.048) 

.573** 
(.048) 

- .573** 

(.048) 
THREE - - - .974** 

(.086) 

- .974** 
(.086) 

HOLIST - - - 
 

.974** 
(.086) 

- .974** 
(.086) 

ตัวแปรผล SUSWEL    
ตัวแปรเหตุ TE IE DE    
GOVPOL .397** 

(.051) 
.426 

(.084) 
.029** 
(.090) 

- - - 

FACTOU .526** 
(.053) 

.789 

(.137) 
.263** 

(.144) 
- - - 

THREE .831** 
(.138) 

- .831** 
(.138) 

- - - 

HOLIST .445** 
(.116) 

- .445** 
(.116) 

- - - 

ค่าสถิติ ไค-สแควร์ = 4.49, df = 2,  p = .10612, GFI = .999, AGFI = .918,  
RMR = .00613 

ตัวแปร HOLIST1 HOLIST2 HOLIST3 HOLIST4 THREE1 THREE2 
ความเที่ยง 1.088 .950 .725 .586 .791 .760 
ตัวแปร THREE3 SUSWEL1 SUSWEL2 SUSWEL3 - - 
ความเที่ยง .691 .912 .489 .681 - - 
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ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์
อิทธิพลของตัวแบบการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
สมการโครงสร้างตัวแปร THREE SUSWEL HOLIST        - 
R SQUARE .767 .902 .660        - 
ตัวแปรแฝง HOLIST THREE SUSWEL GOVPOL  FACTOU  
HOLIST 1.000 - - - - 
THREE .909 1.000 - - - 
SUSWEL .711 .816 1.000 - - 
GOVPOL .699 .697 .662 1.000 - 
FACTOU .832 .753 .764 .570 1.000 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน,  **p < .01, *p < .05 
               TE = ผลรวมอิทธิพล,  IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
  จากตารางที่ ๔.๑๙ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลนี้ มีตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) 
นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) ๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) 
๓) สุขภาวะองค์รวม (HOLIST) ๔) ไตรสิกขา (THREE) และ ๕) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด ๑๙ ตัวแปร การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้วิจัยปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื ่อนสัมพันธ์กันได้ ซึ ่งเป็นการผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ดั้งเดิมที่กำหนดว่าเทอมความคลาดเคลื่อนต้อง
ไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่งกำหนดให้มีการนำเทอมความ
คลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันตามสภาพ
ความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ผลการปรับโมเดล จะได้ค่าขนาดอิทธิพลและค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดล
จากดัชนีดัดแปลงโมเดล (modification indices) และได้ปรับโมเดลจำนวน ๑๖๔ เส้นทาง โดยได้
ปรับ ๑) เส้นทาง Theta-Delta (TD)  ๒) เส้นทาง Theta-Epsilon (TE)  และ ๓) เส้นทาง Theta-
Delta-Epsilon (TH) และผลจากการปรับโมเดล ทำให้ได้โมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณา
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ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบาย    การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-
สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๔.๔๙ องศาอิสระเท่ากับ ๒ ความน่าจะเป็น (p)      เท่ากับ .๑๐๖๑๒  นั่นคือ ค่า
ไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙๙ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๑๘ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .
๑๘๔ ซึ ่งเข้าใกล้ศูนย์ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงส ุด (Largest 
Standardized Residuals) เท่ากับ ๓.๙๔๔ ซ่ึงสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ๒์ 

เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง .๔๘๙ ถึง ๑.๐๘๘ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที ่ยงสูงสุด คือ การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว 
(HOLIST1) มีค่าความเที่ยงเท่ากบั ๑.๐๘๘ รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว (HOLIST2) มีค่าความ
เที ่ยงเท่ากับ .๙๕๐ และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่ำสุดคือ ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(SUSWEL2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๔๙๘ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าสูง 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า องค์ประกอบของไตรสิกขา (THREE) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .๗๖๗ 
แสดงว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน (SUSWEL) และสุขภาวะองค์รวม (HOLIST) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบของไตรสิกขา ได้ร้อยละ ๗๖.๗๐ และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ  .๙๐๒ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ สุขภาวะองค์รวม (HOLIST)  และ
ไตรสิกขา (THREE) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋จังหวัดนครราชสีมา ๙๐.๒๐ 

เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง .๕๗๐ ถึง .๙๐๙ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง
เดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ  ไตรสิกขา 

 
๒Jöreskog, K. G. & Sörbom, D., LISREL 8.7 [Computer Software], (Lincolnwood, IL: 

Scientific Software International, Inc., 2004), p 85. 
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(THREE) และสุขภาวะองค์รวม (HOLIST)  โดยมีค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .๙๐๙ มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง แสดงว่า เมื่อมีการบูรณาการหลักไตรสิกขา กับสุขภาวะองค์รวมเพ่ิมมากขึ้น
ก็จะเป็นตัวชี ้วัดการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมาก็มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมา คือ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) 
และไตรสิกขา (THREE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๘๑๖ และมคีวามสัมพันธ์ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนโยบายการท่องเที ่ยวภาครัฐ (GOVPOL) กับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL)  
ขนาดความสัมพันธ์ (.๖๖๒) แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -.๐๒๙ และอิทธิพลทางอ้อม .๔๒๖ เป็นอิทธิพลรวม .
๓๙๘ อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะเดียวกัน อิทธิพลทางตรง ไม่
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) กับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) 
ขนาดความสัมพันธ์ = .๗๖๔ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -.๒๖๓  และอิทธิพลทางอ้อม .๗๘๙  เป็นอิทธิพล
รวม .๕๒๖ อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อิทธิพล
ทางตรงไม่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไตรสิกขา (THREE) กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) ขนาดความสัมพันธ์ = .๘๑๖
แยกเป็นอิทธิพลทางตรง .๘๓๑  และอิทธิพลทางอ้อม ๐  เป็นอิทธิพลรวม .๘๓๑ อิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา (SUSWEL) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุขภาวะองค์รวม (HOLISTIC) กับการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) ขนาด
ความสัมพันธ์ = .๗๑๑ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง .๔๔๕  และอิทธิพลทางอ้อม ๐  เป็นอิทธิพลรวม .๔๔๕ 
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (SUSWEL) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ



๒๐๘ 

ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก คือนโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ (GOVPOL) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) มีอิทธิพลโดยรวม
เท่ากับ .๓๙๗ , .๕๒๖ ตามลำดับ แต่อิทธิพลทางอ้อม ผ่านไตรสิกขา (THREE) และ สุขภาวะองค์รวม 
(HOLISTIC) สูงกว่าอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ไตรสิกขา และสุขภาวะองค์
รวมเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ของนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในโมเดลสมการโครงสร้างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จากผลการวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า โมเดลพุทธบูรณาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกษ์ ซึ่งหากมีการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการท่องเที ่ยว บนพ้ืนฐานสุขภาวะองค์รวมตามหลักไตรสิกขา จะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน เกิดความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ที่ ๔.๑๙ และภาพท่ี ๔.๗ 
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สรุปวิเคราะห์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน และสุขภาวะองค์รวม สามารถร่วม
อธิบายความแปรปรวนของไตรสิกขา ได้ร้อยละ ๗๖.๗๐ แต่หากร่วมอธิบายความแปรปรวนโดยผ่าน
สุขภาวะองค์รวมและตามหลักไตรสิกขา จะอธิบายได้ร้อยละ ๙๐.๒๐ นั่นแสดงว่า การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนตามหลักไตรสิกขา เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันพบว่านโยบายการ
ท่องเที่ยวภาครัฐ มีอิทธิพลทางตรงต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือ สุขภาวะองค์รวม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั ้น นโยบายการ
ท่องเที่ยวภาครฐั และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หากให้ความสำคัญเรื่องการมีสุขภาวะ
องค์รวมเป็นพื้นฐานตามหลักไตรสิกขา จะส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ไปในในทิศทางท่ียั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

๔.๒.๔ การสังเคราะห์โมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น จะได้นำผลที่ไดร้ับจากการวิจัยเชิงปริมาณไปสู่การ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน และ
สามารถอธิบายเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมทั้งการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การนำเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Method to Explain Quantitative Results) เพื่อเสริมให้ได้คำตอบที่ได้รับจากการ
วิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๙ รูป/คน จำแนก
ออกเปน็ ๕ ด้าน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริมเพ่ิมเติม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่างๆ 
และเสริมความรู้ ตวามเข้าใจในปรากฎการณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง 
หรือมีความเห็นเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณาเพื่อนำข้อสรุปเข้าสู่การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย 



๒๑๑ 

นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้
นำไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ (Key Informants) 
เพ่ืออธิบายเสริม ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ  

๑. ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

         
 

 แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) กำหนดเกณฑ์การจัดระดับและดำเนินการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตาม

ศักยภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และดำเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง๓ 

๒) จัดเขตพื้นที ่ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมตามสภาพของ
ทรัพยากรและขนาดการรองรับของทรัพยากรต่อปริมาณกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๔ 

๓) ประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยว
และกำหนดขนาดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม๕ 

 
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ก าหนดแกณฑ์การจัดระดับแหล่งทอ่งเที่ยว

จัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ควบคุมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ

จัดท าคู่มือประเมินขีดความสามรถในการรองรับ

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

 



๒๑๒ 

๔) ควบคุมการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้านการปลูกสร้างอาคาร การปรับปรุงพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม รวมทั้งการมีระบบป้องกันและกำจัดมลพิษที่เหมาะสม๖ 

๕) จัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง 
ดูแล รักษา ทรัพากรสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว๗ 

๖) ใช้มาตรการการมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลพัฒนารักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๘ 

๗) พัฒนาการจัดการการท่องที่ยวเชิงสุขภาพ ใช้มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
เช่น มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบคุณภาพ 
ในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดทำคู่มือประเมินขีดความสามารถในการ
รองรับ๙ 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมด้านการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดเกณฑ์การจัดระดับการ
ท่องเที่ยว มีการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถควบคุมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และควรจัดทำคู่มือประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  

 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที ่๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๓ 

๒. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

           
 
 แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) จัดให้มีความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้การศึกษา และสร้าง

จิตสำนึกในระพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๑๐ 
๒) ร่วมรับผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

กำหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการจากการสนับสนุน
ภาครัฐ๑๑ 

๓) ร่วมแนะนำและวางระบบให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่ให้มากขึ้น๑๒ 

๔) ร่วมทำจัดอบรมการเก็บข้อมูล บริหารข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนา 
การวางแผน การจัดโครงการ และกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๑๓ 

 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ร่วมวางแผน

ร่วมคิด

ร่วมท า

ร่วมรับผลประโยชน์

ร่วมพัฒนา

ด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิน่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 



๒๑๔ 

๕) ร่วมวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับพื้นที่ เช่นกรมป่าไม้ กรม
ศิลปากร อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เอกชน จังหวัด ภาคและประเทศ๑๔ 

๖) ร่วมคิดจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของชุมชน ในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๑๕ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ชุนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยคิด ร่วม
ลงมือปฎิบัติ เพื ่อช่วยกันพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกันด้วย 

๓. ด ้านส ่ง เสร ิมและพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งส ุขภาพ (Support tourism 
development)  

        
 แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 

 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

สนับสนุนและสง่เสริมการท่องเท่ียวที่มีผลดี
ต่อสุขภาพ

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมส่งเสริม กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพใจ

ร่วมมือกับเอกชน สนันสนุนกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สนับสนุนและสง่เสริมการท่องเท่ียวที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานระบบน าเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ 
 



๒๑๕ 

๑) นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที ่ยวที ่มีผลดีต่อสุขภาพของคน เช่น 
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานการดำเนินการให้สู่ระดับสากล นโยบาย
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งกระตุ้นให้มีการพัฒนาสู่เมืองสีเขียว๑๖  

๒) สนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายสนับสนุน
การท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ หลากหลายให้คน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น๑๗ 

๓) ภาครัฐควรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากขึ้น โดยร่วมมือกับ
เอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ในเชิงสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เช่นกิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปะ๑๘  

๔) นอกจากนี้ต้องใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากขึ้น ควร
มีการจัดทำมาตรฐานในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นระบบ๑๙ 

๕) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาครัฐ ต้องให้คำแนะนำ ร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมวางแผน และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ๆ 
ของสถานที่การท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนแปลงวิธีการท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจ เปลี่ยนแปลง
วิธีการดูแลเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว๒๐  

๖) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวไทย ด้านการดูแลสุขภาพทาง
ภาษี สามารถใช้สิทธ์ในการเบิกประกันสังคมได้ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Long stay ให้บังคับใช้ 
VISA ๕ปี๒๑ 

๗) ภาครัฐควรส่งเสริมด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการที ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก
ให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก และปลอดภัย๒๒ 

๘) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยภาครัฐ จะช่วยให้การท่องเที่ย ว
เชิงสุขภาพได้รับความนิยมที่แพร่หลายมากขึ้น๒๓ 

 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๖ 

๙) ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานระบบบริการนำเที่ยว ด้านการตลาด โดยเน้นการ ให้
ความสะดวก ปลอดภัย ๒๔ 

๑๐) สร้างเครือข่ายการส่งผ่านข้อมูลไปยังแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว เพื่อการ
ประสานงานในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในปริมาณที่เหมาะสมตามขีดความสามารถที่
รองรับได๒้๕ 

๑๑) ร่วมมือกับเอกชน สนันสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจัดให้มีการ
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อการปรับปรุงการบริการ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลากรใน
ธุรกิจการบริการและชุมชนท้องถิ่น๒๖ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ชุนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยคิด ร่วม
ลงมือปฎิบัติ เพื ่อช่วยกันพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ แล ะได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกันด้วย 

๔. ด้านการส่งเสริมการลงทุน (Support investmen of entrepreneur)  

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ แสดงด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  

 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

จัดต้ังกองทุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
เพ่ือ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ  สร้าง
มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
สนับสนุนนักท่องเที่ยว ปรับลดภาษี

เพ่ือการท่องเท่ียว 

สนับสนุนการลงทุน.ใหกับ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ด้านการส่งเสริม
การลงทุน 

 



๒๑๗ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) การส่งเสริมด้านการลงทุนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องมีการบริหารจัดการ

ทั้งระบบตั้งแต่การเดินทาง การจัดการด้านภาษีอากรที่สนับสนุนผู้ ประกอบการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพให้มีมาตรฐาน ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว๒๗ 

๒) ควรมีนโยบายสนับสนุนนักท่องเที่ยวไทยในด้านภาษี สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้๒๘  

๓) นโยบายจ่ายคนละครึ่ง ก็จะใช้ให้นักท่องเที่ยวไทยสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้องอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วย๒๙ 

๔) การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เป็นสิ่งจำเป็นมาก มีผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
มากมายที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ แต่ขาดเงินลงทุน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมาก๓๐   

๕) สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการลงทุนที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยให้ใช้
มาตรการทางภาษี และการสนับสนุนผ่านกลไกของรัฐ เช่นการขอเงินลงทุน B.O.I ให้สิทธิประโยชน์ 
ลดภาษีรายได้อย่างน้อย ๘ ปี โดยไม่ต้องเสียภาษีรายได้ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็จะทำให้ผู้
ประกอบที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีโอกาสในการพัฒนา และแข่งขันได๓้๑ 

๖) ภาครัฐควรส่งเสริมการลงทุน เช่น รัฐลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในที่ดิน
ของชุน และให้ชุมชนเก็บดอกผล เป็นรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และส่งคืนต้นทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐที่
สนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถประสานกับหน่วยงานของภาครัฐ 
เช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ให้เข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพ พัฒนามาตรฐานให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนวิสาหกิจ๓๒ 

๗) ภาครัฐควรลงทุนด้านความสะดวก ความปลอดภัยการเดินทาง ความปลอดภัยด้าน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๓๓  

 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๘ 

๘) พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด ที่สำคัญภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับนักเที่ยวผู้สูงอายุ และนักท่องเที่ยวที่พิการ ให้มีความสะดวกในการเดินทาง จัดทำ
สร้างทางลาดให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวที่นั่งวิลแชร์๓๔ 

๙) จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสนับสนุนการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นที่มีผลดีต่อ
สุขภาพของคน และมุ่งเน้นมาตรฐานการดำเนินการให้สู่ระดับสากล๓๕  

๑๐) นโยบายที่สนับสนุนการท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งกระตุ้นให้มีการพัฒนาสู่เมืองสีเขียว 
สนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลายให้คนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น๓๖ 

๑๑) ในส่วนของเทศบาลอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีการลงทุนสนับการปลูก
ต้นไม้เพ่ือสร้างแลนมาร์คในการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการลงทุนซึ่งส่งผลระยะยาว๓๗  

๑๒) นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ สนับสนุนให้ใช้วัสดุ และผลผลิตในท้องถิ่น มุ่งเน้นการกระจายรายได้ และนำรายได้เข้าสู่
ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด๓๘  

๑๓) สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ได้รับความสนใจและกลับมาเที่ยวซ้ำ 
สนับสนุนการจ้างแรงงานในท้องถิ ่นให้มีอาชีพ มีรายได้ พัฒนาบุคลากรในท้องถิ ่นให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน และต่อเนื่อง๓๙ 

๑๔) การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น๔๐ 

๑๕) พัฒนารูปแบบการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี มีกระบวนการกระจายรายได้
และสร้างการมีส่วนร่วมในการประกอบการ๔๑ 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน ควรจัดตั้งกองทุนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนเงินลงทุนด้าน

 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๙ 

เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ สร้างมาตรฐาน องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภาครัฐ
ควรสนันสนุนเงินลงทุน และปรับลดภาษีให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

๕. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว (Support basic factor of 
tourism) จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการนำเที่ยว 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงด้านการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจน และ

ต้องประสานให้หน่วยงานของภาครัฐทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ๔๒  
๒) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในระดับท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเชื่อมต่อกับการ

คมนาคมสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟความเร็วสูง ระหว่างเมือง ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวแต่จะช่วยลดการใช้พลังงานของพาหนะ ในการเดินทางโดยรถยนต์อีกด้วย๔๓ 

๓) นอกจากนี้ปัจจัยพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต้องพร้อม น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ สัญญาน
อินเตอร์ WIFI ครอบคลุมทุกพ้ืนในสถานที่ท่องเที่ยว๔๔  

 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

สนับสนุนงบประมาณแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
ชุมชนท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง

สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและ
ความสะดวก

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ด้านการพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานนด้าน
การบริการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ 

 



๒๒๐ 

๔) การบริการของแหล่งท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น มีไปรษรีย์ มีสถานีบริการน้ำมัน มีร้านสะดวกซ้ือ ร้าย
ขายของทีร่ะลึก ห้องสุขา ที่สะอาดและเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว๔๕  

๕) สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการด้านร้านอาหารที่มีรสชาดอร่อย ถูกสุขอนามัย ใช้
วัตถุดิบปรุงอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีสถานพยาบาลเบื้องต้นที่คอยดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยที่
ได้รับอุบัติเหตุอย่างทันท่วงทีก่อนจะนำส่งโรงพยาบาล ๔๖ 

๖) นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวจะช่วย
ให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกิดง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน เช่น การส่งเสริม
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานตามหลักสากล๔๗  

๗) ส่งเสริมการออกแบบที่คำนึงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้
พิการหรือผู้สูงอายุ กลุ่มท่ีนับถือศาสนาอิสลาม๔๘  

๘) การจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามภูมิภาคหรือพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้บริการ
ด้านข้อมูลทั้งข้อมูลการเดินทางและข้อมูลประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็จะ
ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก สบายใจที่จะท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ๔๙ 

๙) การพัฒนาระบบข้อมูล และพัฒนาพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ถือเป็นหน้าที ่ของ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความพร้อม และสะดวกสบายใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ๕๐ 

๑๐) ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะอำนวยความสะดวก 
หรือใช้เป็นรากฐานในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีการรองรับได๕้๑ 

๑๑) ประสานให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมหรือเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดบริการการท่องเที่ยว๕๒ 

 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๒๑ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว ควรสนับสนุนงบประมาณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ให้มีความปลอดภัย มีวามสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และควรพัฒนาระบบข้ อมูล
ข่าวสารให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๖. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Support marketing and 

public relations)  

 
   แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) ทำนโยบายหลักด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในภาพรวม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในแต่ละช่วงวัย๕๓  

 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

จัดท านโยบายหลักส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ

การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น

พัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
เข้าถึงและเข้าใจง่าย

ส่งเสริมและพัฒนาบริการน าเท่ียวให้มีมาตรฐานสากล

ด้านการส่งเสริม
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ ์



๒๒๒ 

๒) ผู้ประกอบการชุมชนมีความอ่อนด้อยในการทำการตลาด หากภาครัฐช่วยเสริมด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ จะเป็นการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน๕๔  

๓) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ต้องทำนโยบายหลัก จัด Road show๕๕  
๔) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ควรเน้นคุณภาพรวมของสุขภาพ เน้นสิ่งที่ดีงามที่อยู่

ข้างใน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพิ่มเติมจากการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจทั่วไปที่
เน้นทางความเพลิดเพลิน และด้านรายไดเ้ป็นหลัก๕๖ 

๕) การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น
อย่างมาก ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ก็จะทำให้นักท่องท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพไม่ทราบข้อมูล และไม่ทราบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นสถานที่
น่าท่องเที่ยว และน่าสนใจอีกมาก การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์๕๗ 

๖) การใช้สื่อต่างๆ องค์การ ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือความคิด การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่
มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ในการสื่อสาร โดยเข้าถึงแหล่งนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของ
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น ๕๘ 

๗) มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น มีการ ลด 
แลก แจก แถม นอกฤดูเทศกาล เพ่ือกระตุ้นตลาดมากขึ้น๕๙  

๘) การประชาสัมพันธ์ มีดังนี้คือ การให้ข่าวโดยสื่อมวลชนต่าง ๆ การให้สัมภาษณ์ ในด้าน
สถานที่ท่องเที่ยว น่าเที่ยว น่าสนใจอย่างไร การให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ
พิมพิ์ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ 
ในทางออนไลน์ เช่น Facebook Line Instagam Twister เป็นต้น๖๐  

๙) ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและในประเทศ 
นำเสนอแพ็คเกจราคาถูก๖๑ 

๑๐) นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
เช่น โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการ

 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๒๓ 

สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง low season 
เป็นปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ได้อานิ
สงค์จากมาตรการเหล่านี้ไปด้วยเช่นกัน๖๒  

๑๑) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบริเวณอุทยานแห่งเชาติเขา
ใหญ่สามารถจัดทำการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็ปไซต์ของทางองค์การส่วนบริหาร
ท้องถิ่น เทศบาลอำเภอปากช่องได้๖๓  

๑๒) การตลาดและการประชาสัมพันธ์จะช่วยให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจ และรู้จักกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น และสามารถประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างถูกต้อง ที่มี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ๖๔ 

๑๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการนำเที่ยว ให้มีบริการที่เหมาะสม มีคุณภาพตามกรอบที่
กำหนด โดยจัดให้มีมัคคุเทศก์เป็นสื่อกลางการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยว๖๕ 

๑๔) โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามสภาพความเป็นจริง ความพร้อม 
และเชื่อมโครงข่ายการท่องเที่ยวทั้งภายใน และในภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน๖๖ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควรจัดทำนโยบายหลักส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ ส่งเสริมด้านข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและ
เขา้ใจง่าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการนำเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล 

การวิเคราะห์ นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ มีความสำคัญอย่างมากต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะนโยบายด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานการบริการท่องเที ่ยว จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีความเห็นว่าการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็น
หน่วยงานหลักที่จะช่วยเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการบริการ
ท่องเที่ยว ที่จะตัวกลางในการเชื่อมโยงขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ อีกท้ังยังสามารถ
เชื่อมโยงภาคเอกชน ชุมชนวิสาหกิจ ในการนำเสนอออกนโยบาย และการนำนโยบายไปปฎิบัติ ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง ทั้งผู้ให้บริการการท่องเที่ยว 

 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๒๔ 

และนักท่องเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องทำอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ให้
ครอบคลุมนักท่องเที่ยวในแต่และช่วงวัย ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ งเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีประโยชน์ ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ การนำเสนอสิ่งที่ดีงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่สายตานักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ ให้หันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
มากยิ ่งขึ ้น เสมือนการเป็นทีมเวิร์คที ่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่าย แหล่งท่องเที ่ยว
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประโยชน์
กับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ รวมถึงภาครัฐก็จะมีรายได้เข้าประเทศมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ จึงมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่มี
องค์ประกอบด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลโดยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยืน
ในระดับต่ำ (-๐.๐๓) แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในระดับสูง (๐.๘๓) 
โดยส่งผ่านตัวแปรด้านหลักไตรสิกขา ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายปัจจัยแล้วยังพบว่า ค่าองค์ประกอบด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ (๐.๙๙**) และการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานการบริการท่องเที่ยว 
(๐.๙๔**) อยู่ในระดับสูง ในโมเดลสมการโครงสร้างการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นแล้ว นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐจึงมี
บทบาทสำคัญมากกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยง
และเกี่ยวพันการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เน้นด้านสุขภาพทางด้านร่างกาย 
สุขภาพทางด้านจิตใจ สุขภาพทางด้านสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ  ซ่ึงประกอบไปด้วยส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการบริการท่องเที่ ยว ส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผลการวิจัยเชิงปริมาณ มีความสอดคล้อง
กันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่าทุกองค์ประกอบของปัจจัยด้านนโยบายการท่องเที่ยว มีความสำคัญอย่าง
มากต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะเป็นรากฐานที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการพัฒนา ต่อ
ยอดให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งนโยบายภาคยังเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตการ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับชุนท้องถ่ิน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้นำไปสู่ประเด็นใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพ่ืออธิบายเสริม 
ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า นโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวญอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีมากมายหลายประการ 



๒๒๕ 

เช่นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้การท่องเที ่ยวสู่ท้องถิ ่นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในสายตาของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๒ มีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐต้องมองให้กว้างไกล ต้องคำนึงถึงทางด้านสุขภาพ
ด้วย ที่ผ่านมานโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐจะมองเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  เน้นที่รายได้เป็นหลัก ภาครัฐ
ควรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากขึ ้น สนับสนุนและร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะทำให้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การนำนโยบายไป
ปฎิบัติต้องจริงจัง ในเรื่องการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ลึก และจริงจังกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวอย่างเดียว ขาดความรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้งและ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ภาครัฐควรพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยว ควรมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นในรอบปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้กำหนดไว้ และยิ่งมีโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มาก การดำเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จย่อมต้องมีมากเช่นกัน  
  



๒๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงสรุปประเด็นสำคัญด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 

ประเด็น 
ประเด็นสำคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑. ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ ยวเชิง

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 

๙ 
๒. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

และผู้ที่เก่ียวข้อง 
๖ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ 

๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

๑๑ ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๔. ด้านการส่งเสริมการลงทุน ๑๖ ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๖. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

๑๔ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๑๙ 

 
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) จากผลที่ได้รับจากการวิจัย

เชิงปริมาณได้นำไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) เพื่ออธิบายเสริม เกี่ยวกับปรากฏการณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้รับ พบว่า ความ
หลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์เอกลักษณ์ จุดเด่นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ตำบลหมูสีมีความโดดเด่นในเรื่องการเกษตรผักปลอดสารพิษ มี
ความงามของแหล่งธรรมธรรมชาติน้ำผุดที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีโรงแรม รีสอร์ท 
ที่พักที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่งระดับห้าดาว จนถึงระดับ local มีสนามกอล์ฟหลายแห่งที่สวยงาม
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ตำบลหนองน้ำแดง มีความโดดเด่นเรื่องมิวเซียมเขาใหญ่ Art gallery และ
การสร้างกิจกรรมขึ้นใหม่ มีร้านอาหารหลายแห่งที่มองเห็นทิวเขา เป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม 
เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับตำบลกลางดง มีความโดดเด่น
เรื่องผลผลิตผลไม้ น้อยหน่า มะม่วง ทุเรียน เงาะ มะยงชิด ที่มีรสชาดอร่อยแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ยังมี
วัดเทพพิทักษ์ปุณณราม มีพระขาวองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานบนเชิงเขา ดูเด่นมองเห็นแต่ไกล และเป็น
แหล่งเรียนรู้การปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ผนวกกับงานศิลป์ภาพวาดของของสวน
ซ่อนศิลป์ที่เป็นจุดดึงดูดนักเที่ยวที่สนใจสุขภาพ และธรรมชาติ นอกจากนี้ ทุกชุมชนในพื้นที่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็มีความโดดเด่นในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาในพระอริยสงฆ์ที่มีชื่ อเสียง



๒๒๗ 

ทางด้านการนั่งสมาธิ บำบัดส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ ซึ่งมีวัดป่า สำนักปฎิบัติธรรมหลายแห่งที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่โดยภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มุ่งเน้นมาท่องเที่ยวชมความงาม
ธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเป็นมรดกโลก และมีอากาศที่ดี บริสุทธิ์ 
เย็นสบายตลอดปี ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  

๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๔ แสดงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) แหล่งท่องเที่ยวที ่เข้าถึงได้ง่ายจะทำให้คนไปใช้บริการได้สะดวกขึ้น หากมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ทั่วไป หลากหลายรูปแบบที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะมีส่วนช่วยให้คนมี
สุขภาพที่ดีได้ในวงกว้าง การเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง การลดอุปสรรคต่อการเข้าถึง เชื่อมโยงคมนาคม๖๗  

๒) ซึ่งนอกจากระยะทางหรือเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังมีทั้ง
เรื่องค่าใช้จ่ายในการไปในแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกสบายขณะใช้แหล่งท่องเที่ยว และประโยชน์ที่
ได้จากการไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ๖๘  

 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ลดอุปสรรคการเข้าถึง เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว

การคมนาคมความสะดวก ความปลอดภัย

จัดท าแผนที่ ข้อมูลเดินทางที่ชัดเจน

และเข้าใจง่าย หลาย ๆ ช่องทาง

การบริหารจัดการคมนาคมที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่คุ้มค่าเงิน คุ้มค่า
เวลา

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 



๒๒๘ 

๓) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ
อย่างมาก โดยการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาจะมีลักษณะสำคัญ 
คือการเดินทางความสะดวก ความปลอดภัย๖๙ 

 ๔) การจองที่พักสะดวกสบาย มีการบริหารการจัดการที่ดีทางคมนาคม การรักษาความ
ปลอดภัย ที่สามารถทำให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถปร ะกอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้บ่อยครั้ง และรู้สึกสะดวกจะทำให้เกิดความคิดด้านบวกในการอยากที่จะ
ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๗๐ 

๕) การคมนาคมขนส่งและความสะดวกในการเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีคู่มือการ
เดินทางทั้งแบบออฟไลน์ และแอพลิเคชั่นสำหรับการเนทางท่องเที่ยว๗๑ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรมีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลดอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนที่ มีข้อมูลการเดินทางท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย หลายๆช่องทาง มีการบริหาร
จัดการคมนาคมท่ีดี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีคุ้มค่าเงิน คุ้มค่าเวลา  

๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Activities)  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  

 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ
ช่วงอายุวัย

กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ได้แนวคิดกลับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ 



๒๒๙ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) รูปแบบของกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางด้านศิลปะ ภาพวาด, การจัดกิจกรรมทางด้าน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การจัดกิจกรรม Adventure เดินป่า ส่องสัตว์, การจัดกิจกรรมถ่ายรูป ส่อง
นก, การจัดกิจกรรมทางด้านบันเทิง คอนเสิร์ตศิลปินชั้นนำของประเทศ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีครบทุกรส ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก กลุ่มเพ่ือน หรือครอบครัว มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ๗๒ 

๒) เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบถ้วนในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม จึง
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใครหลายคนหลีกหนีความวุ่นวาย มาสัมผัสความสงบ ชาร์ทพลังธรรมชาติและ
ความสุขในช่วงวันหยุดได้ทั้งครอบครัว๗๓ 

๓) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องผสมผสาน สุขภาพด้านกาย สุขภาพด้านจิตใจ 
และสุขภาพด้านจิตวิญญาณ๗๔  

๔) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบไว้ดีจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพด้านต่างๆเหล่านี้ได้ 
บางกิจกรรมอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย บางกิจกรรมอาจส่งผลต่อสุขภาพใจ บางกิจกรรมอาจส่งผลต่อ
สุขภาพด้านจิตวิญญาณ และหากต้องการให้เกิดความยั่งยืน เราคงต้องพยายามที่ จะทำให้ผู้ที่มาเข้า
ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวได้นำแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่
นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ เพ่ือปรับปรุง๗๕  

๕) พัฒนาให้สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง
ภาวะสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สม่ำ เสมอ รวมทั้งอาจเป็นผู้ที่
ช่วยเผยแพร่แนวคิดของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเนื่องออกไป ก็จะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็น
วงกว้าง ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้๗๖  

๖) รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องมีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
ในแต่ละอายุช่วงวัยที่แตกต่างกัน เนื่องจากสุขภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันตามความพร้อมของร่างกายและช่วงอายุ๗๗ 

 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๐ 

๗) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องผสมผสาน สุขภาพด้านกาย สุขภาพด้านจิตใจ และ
สุขภาพด้านจิตวิญญาณ๗๘  

๘) ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ จัดระเบียบและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและประสบการณ์ท่ีดี๗๙ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรมีการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลดอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนที่ มีข้อมูลการเดินทางท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย หลายๆช่องทาง มีการบริหาร
จัดการคมนาคมท่ีดี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีคุ้มค่าเงิน คุ้มค่าเวลา  

๓) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction)  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวให้เดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่

เกิดขึ ้มตามธรรมชาติเป็นสิ ่งดึงดูดใจพื ้นฐานของนักท่ องเที ่ยวส่วนใหญ่ การผสมผสานกันของ
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ๘๐  

 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๐ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

บริการด้วยใจ ร่วมท ารู้จัก รักในสิ่งท่ีท า พัฒนา
ตลอดเวลา

มีนวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยี บริการด้วยเคร่ืองมือ
ดูแลสุขภาพที่ทันสมัย

สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆที่ดี มีคุณค่า เสริมสร้าง
สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ

การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาต่อยอด แสวงหาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่

สิ ่งดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว 

 



๒๓๑ 

๒) หากต้องการให้นักท่องเที ่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำบ่อย ๆ ต่อเนื่องยาวนาน ต้องมีการ
วางแผน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษาคุณภาพมาตรฐานของธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ๘๑ 

๓) สิ ่งดึงดูดใจที ่เกิดจากการที ่มนุษญ์สร้างขึ ้น ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที ่ยวด้าน
สถาปัตยกรรม ด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เทศกาลงานประเพณีแต่ยังคงเอกลักลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม มีการสืบทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ท้องถิ่น๘๒ 

๔) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวมีผลอย่างมากกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะสุขภาพดี
ของคนเรานั้นรวมอยู่หลายอย่างในตัวเราเช่น การทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การออกกำลังกายเพ่ือความ
แข็งแรง การสัมผัสกับศิลปะ วัฒนธรรม สร้างความสุขทางจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก การ
เรียนรู้ศึกษาหลักธรรม ให้เกิดความสงบในจิตใจก็ส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน๘๓  

๕) สิ่งดึงดูดใจในเชิงคุณธรรม ได้ท่องเที่ยว ได้กุศล ต้องสร้างอะไรที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ ให้
นักท่องเที่ยวสนใจอยากเดินทางมาไหว้ กราบพระ เช่น ดินแดนของพระพุทธเจ้า อายุ ๒๐๐ ปี มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มีต้นไม้สวยงาม การให้อาหารสัตว์ (เมตตา) สร้างที่อบรมศีลธรรม ไม่ต้อง
ถึงกับใส่ชุดขาว มีเรื่องราวร้อยเรียงเป็นภาพวาดที่มีความน่าสนใจ ทำให้เพลิดเพลินเดินชมไม่รู้จักเบื่อ 
เดินได้ท้ังวัน ทำให้มาแล้วมาอีก เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้จิตละเอียดอย่างไม่รู้ตัว๘๔  

๖) การไปทำบุญตามสถาณท่ีต่าง ๆ ที่ตามจังหวัดจัดไว้ให้ไหว้พระ การเดินชมสวนดอกไม้
ประดับสวย ๆ เป็นการส่งเสริมการเกษตร ทำให้เสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน และชุมชนท้องถิ่นได้การมี
กิจกรรมใหม่ ๆ การแต่งเติมสถานที่ให้ดูสะอาดอยู่เสมอ๘๕ 

๗) อาหารการกินที่มีรสชาดอร่อย การเดินทางสะดวก ที่พักสะดวกสบาย การดูแลเอาใจ
ใส่ อำนวยความสะดวก มีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ ก็จะทำให้
นักท่องเที่ยวมาแล้วอยากกลับมาอีก๘๖ 

๘) คุณภาพของสถานที่ คุณภาพของการบริการ อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ราคาค่าบริการสมเหตุสมผล เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก การท่องเที่ยวคน
แต่ละคนมีความชอบหรือมีจริตไม่เหมือนกัน  

 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๒ 

๙) สิ่งดึงดูดใจของคนหนึ่งอาจจะไม่ดึงดูดใจอีกคนหนึ่งได้ ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมหรือสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่า ต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบไหน ช่วงอายุเท่าไร 
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ไปนั้นคืออะไร เพ่ือที่จะจัดให้มีสิ่งดึงดูดใจ
ได้เหมาะสม๘๗  

๑๐) มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวมาแล้วได้รับประสบการณ์ที่มี
ผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีได้จริงและมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาท่องเที่ยวในครั้งนี้หากจัดสิ่งดึงดูดใจไม่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นการสร้างความคิดในแง่ลบต่อนักท่องเที่ยวและเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่
ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้๘๘  

๑๑) สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการดำเนินการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของสภาพแวดล้อม หรือสถานประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติ หรือความ
ร่มรื่น อีกท้ังยังอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ตามสมควร๘๙ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว ให้เดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ บริการด้วยใจ ร่วมทำรู้จัก รักในสิ่งที่ทำ พัฒนาตลอดเวลา มี
นวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยี บริการด้วยเครื่องมือดูแลสุขภาพที่ทันสมัย สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆที่ดี 
มีคุณค่า เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาต่อยอด แสวงหา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  

 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๓ 

๔) พื้นที่ในการท่องเที่ยว (Area / Accommodation)  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) ศักยภาพของพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อม

ทั้งทางด้านความงามของแหล่งธรรมชาติ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลภาวะ อากาศดีตลอดทั้งปี และ
การคมนาคมที่สะดวก๙๐  

๒) สามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ อีกทั้งมีระยะทางที่ไม่ไกลจากเมืองหลวง กรุงเทพฯ 
พ้ืนที่ในการท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การที่ไปเที่ยวในที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติดี 
มีศิลปะ วัฒนธรรม วัดวาอาราม สถานปฏิบัติธรรม ย่อมมีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน๙๑  

 
๓) ร้อยละเก้าสิบ พื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ ปัจจัยหลักได้แก่ผู ้สูงอายุ และลูกหลาน สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกันได้ทั้ง
ครอบครัว๙๒  

 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ ปรับธรรมชาติ
ให้ทันสมัย รองรับนักท่องเท่ียวให้

เพียงพอ ทั่วถึง

เน้นคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติดี ลดมลพิษ 

ลดขยะ

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี บริการด้วยความ
ใส่ใจและเต็มใจ

พ้ืนที่ในการ
ท่องเท่ียว 



๒๓๔ 

๕) ความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ บางส่วนอาจปรับธรรมชาติให้ทันสมัย ใส่เทคโนโลยีให้
กลมกลืน เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับให้สวยงาม สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จัดระบบระเบียบของพ้ืนที่ให้เป็นจุดท่องเที่ยว ทำเป็นโครงการต่อเนื่อง๙๓ 

๖) พื้นที่ในการท่องเที่ยว ต้องสะอาด ร่มรื่น เดินทางสะดวก กิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนที่มา
ท่องเที ่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่อันตรายต่อชีวิ ต และมีการศึกษาธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการการเข้าถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยวเที่ยวได้ง่าย๙๔  

๘) พื้นที่ต้องเป็นแหล่งธรรมชาติที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะ
เข้าไปท่องเที่ยวได๙้๕ 

๙) พื้นที่ในการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งหากพ้ืนที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือความลำบากทั้ง
ในขณะที่เดินทางไปหรือขณะที่เข้าใช้พื้นที่แล้ว นักท่องเที่ยวคงไม่ต้องการไปใช้บริการ ยิ่งหาก
กิจกรรมที่มีไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวรู้สึกคุ้มค่าเมื่อแลกกับความไม่สะดวกแล้ว 
จะยิ่งทำให้เกิดผลลบต่อการท่องเที่ยวได้  พื้นที่การท่องเที่ยวมีผลอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม๙๖  

๑๑) การสร้างความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็ควรเป็นการทำความเข้าใจและ
กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ละวัย ในหลายๆรูปแบบ๙๗ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านพื้นที่ในการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการพ้ืนที่ ปรับธรรมชาติให้ทันสมัย รองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ทั่วถึงเน้น
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติดี ลดมลพิษ ลดขยะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี บริการ
ด้วยความใส่ใจและเต็มใจ 
  

 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๕ 

๕. สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities)  
               

  
แผนภาพที่ ๔.๑๘ แสดงสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่รองรับในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การ

เดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายในระหว่างการมาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ
แสดงถึงศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว๙๘  

๒) ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นด้วย เพราะนอกจากคุณค่า ความงดงามของ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว ความสะดวกเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น สถานที่ ทำกิจกรรม ออก
กำลังกาย อาหาร๙๙ 

๓) สร้างศูนย์การแพทย์ครบวงจร มีแพทย์ พยาบาลสามารถให้การดูแลในกรณีฉุกเฉิน 
หรือปัญหาสุขภาพ ได้ทันท่วงที แนวทางพัฒนาระบบอัจฉริยะด้านการแพทย์ มีแอพลิเคชั่นด้าน
บริการฉุกเฉิน๑๐๐  

 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

มีศักยภาพในการให้บริการท่องเท่ียว 
สะดวก สบาย ปลอดภัย ทั่วถึง

พัฒนาระบบ เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ 
ของภาครัฐในทุกระดับ

มีศูนย์บริการอ านวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแก่

นักท่องเท่ียว

สิ่งอำนวยความ
สะดวก 

 



๒๓๖ 

๔) สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมดีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนแน่นอน 
แต่ต้องไม่มากจนเกินความจำเป็น ให้อยู่ในวิถีแห่งความพอเพียง๑๐๑  

๕) การมีที่พื้นที่สิ่งแวดล้อมของที่พัก ที่พักสะอาด ในห้องพักมีน้ำร้อน น้ำเย็นอาบ มีรถ
รับส่ง มีการเข้าถึงโรงพยาบาล มีสถานที่ช้อปปิ้ง มีตำรวจท่องเที่ยวคอยดูแลด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว มีระบบคมนาคม รถรับส่งสาธารณะที่พอเพียงต่อการเดินทาง๑๐๒  

๖) มีการรณรงค์ให้ใช้รถที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ มีที่จอดให้เพียงพอกับ รถบัส รถนำเที่ยว 
รถส่วนบุคคล จอดได้ไม่ไกลกับสถานที่ท่องเที่ยว๑๐๓ 

๗) สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย การมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นสิ่งช่วยในการสร้าง
ความผ่อนคลายและสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปได้ในขณะเดียวกัน แต่หากสิ่ง
อำนวยความสะดวกไม่เหมาะสมก็จะเป็นผลทางลบต่อการท่องเที่ยวได้เช่นกัน๑๐๔  

๘) การเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการตัดสินใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ทำ
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว๑๐๕  

๙) สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุควรจะมีให้ครอบคลุมในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ๑๐๖ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก มีศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว สะดวก สบาย ปลอดภัย ทั่วถึงพัฒนาระบบ เชื่อมโยง
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในทุกระดับ มีศูนย์บริการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพแก่นักท่องเที่ยว 
  

 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๗ 

๖. การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พบว่า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ การมีทัศนะคติที่ดี ใน

การเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของชุมชนที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต มอง
โลกในแง่ดีตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจ 
เกิดความสุขรักในสิ่งที่ทำ และให้ความสำคัญกับการต้อนรับที่ดี ด้วยการแสดงออกถึงความสนใจ๑๐๗ 

 ๒) การให้ความสำคัญ กระตือรือร้นในการรับฟังหรือตอบข้อซักถาม ยิ้ม ทักทาย ด้วย
ความยินดี และจริงใจ ปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม๑๐๘ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๔.๑๘ และตาราง
ที่ ๔.๒๑ ดังนี้ 

 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๘ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ทัศนะคติที่ดีเชื่อมั่นและศรัทธาในการดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพใจ

ให้ความส าคัญกับการต้อนรับ ยิ้มทักทายด้วย
ความยินดี

ตระหนักถึงความส าคัญสิ่งแวดล้อม

การเป็น 
เจ้าบ้านที่ด ี



๒๓๘ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒๐ แสดงปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงสรุปประเด็นสำคัญปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็น 
ประเด็นสำคัญ 

ปริมาณ 

ที ่ ความถี่ คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๕ ๗, ๘, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 

๒. กิจกรรมการท่องเที่ยว ๘ ๕, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๘ 

๓. สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ๑๐ ๑, ๓, ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๒, 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๔. พ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ๘ ๓, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๓, 
๑๖, ๑๘ 

๕. 
 

๖. 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
เจ้าบ้านที่ดี 

๙ 
 

๒ 

๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๖,  
๗, ๑๘ 

  

สิ่งดึงดูดใจ
การเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว

ชุมชนท้องถิ่น

เป็นเจ้าบ้านที่ดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ

สิ่งอ านวย
ความสะดวก

พ้ืนที่ท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ



๒๓๙ 

ด้านสุขภาวะองค์รวม (HOLIST) จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณจึงนำไปสู่ 
ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 

Informants) เพ่ืออธิบายเสริม หรือโต้แย้งถึงปรากฏการณ์ท่ีได้รับ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แสดงทัศ
คติต่อการนำปัจจัยด้าน สุขภาวะองค์รวม ๔ ด้าน คือ ๑) สุขภาวะทางด้านร่างกาย ๒) สุขภาวะ
ทางด้านสังคม ๓) สุขภาวะทางด้านจิตใจ ๔) สุขภาวะทางด้านปัญญา มีอิทธิพลต่อท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณฯอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

๑. สุขภาวะทางด้านร่างกาย  

                   
แผนภาพที่ ๔.๒๑ แสดงสุขภาวะทางด้านร่างกาย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) ภาวะที่ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเสพอารมณ์ผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง ๕ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถทำงานสัมพันธ์กัน
ได้เป็นอย่างด๑ี๐๙ 

๒) ร่างกายมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพศ สามารถบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ได้เป็น
อย่างดี 

 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ปลอดสารพิษ 

พักผ่อน นอนหลับ มีโภชนาการที่ดี

สุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย 



๒๔๐ 

๓) มีสมรรถภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดี เช่น กิจกรรม
การออกกำลังกาย กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่ดี การนอนหลับพักผ่อนที่
เพียงพอและเหมาะสม ๑๑๐  

๔) การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศดี สภาพแวดล้อมดี อาหารดี เป็นการท่องเที่ยวที่
ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค๑๑๑ 

๕) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยซึ่ง 
นักท่องเที่ยวจะต้องประมาณตนเองได้ว่าป็นผู ้ที ่มีร่างกายแข็งแรงระดับใด สามารถ

เดินทางไปยังสถานที่มีจุดหมายตามต้องการของตนเอง ต้องเลือกสถานที่ให้ เหมาะสมกับสุขภาพของ
ตนเอง ก็จะช่วยให้สุขภาวะด้านร่างกายได้รับการฟื้นฟูดูแลให้สุขภาพดีขึ้น๑๑๒ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย ต้องมีภาวะด้านร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ พักผ่อน นอนหลับ มีโภชนาการที่ดี 

๒. สุขภาวะทางด้านสังคม  

 
แผนภาพที่ ๔.๒๒ แสดงสุขภาวะทางด้านสังคม 

  

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

สังคมสัมพันธ์

สังคมเข้มแข็ง

สังคมยุติธรรม

สุขภาวะ
ทางด้านสังคม 



๒๔๑ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรมีกิจกรรมง่าย ๆ ที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน มี

การพูดคุย ปรึกษา และการทำงานเป็นทีม เช่นการเล่นเกม๑๑๓  
๒) นอกจากนี้การได้ร่วมดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของนักท่องเที่ยวร่วมกับชมุชน 

สถานประกอบการ จะป็นการสร้างสุขภาวะให้กับสังคมร่วมกันอย่างมาก๑๑๔  
๓) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสังคม เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยให้การปฏิบัติในสิ่งดีงาม

ด้วยความเมตตา กรุณา เสียสละ และยินดีในการที่เห็นความสุข หรือเห็นความสำเร็จของบุคคลอ่ืน๑๑๕ 
สุขภาวะทางสังคมเป็นการทำให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมกัน๑๑๖ 

๔) ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมแรงในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดเครือข่ายของ
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติต่าง ๆ๑๑๗  

๕) การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรมีเพื่อนฝูงที่สนิทกัน เดินทางกับครอบครัวมีส่วน
ไปร่วมด้วยไม่ไปโดดเดี่ยว อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสามารถเข้ากับกลุ่มกิจกรรมได้๑๑๘ 
สุขภาวะทางสังคมรวมถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ด้วยความเข้าใจระบบนิเวศ
ของป่าด้วย๑๑๙ 

๖) และทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีการพบกับกลุ่มเพ่ือนที่ดี๑๒๐ 
สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  สุขภาวะทางด้าน

สังคม กิจกรรมที่มีสังคมสัมพันธ์ กิจกรรมง่าย ๆ ได้ทำงานร่วมกัน มีการพูดคุย ปรึกษา และการ
ทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมแรงในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดเครือข่าย สังคม
เข้มแข็ง สังคมยุติธรรม ปฏิบัติในสิ่งดีงามด้วยความเมตตา กรุณา เสียสละ และยินดีในการที่เห็น
ความสุข หรือเห็นความสำเร็จของบุคคลอื่น เป็นการทำให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมกัน 
  

 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๔๒ 

๓. สุขภาวะทางด้านจิตใจ  

 
แผนภาพที่ ๔.๒๓ แสดงสุขภาวะทางด้านจิตใจ 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) สุขภาพจิตควรเกิดจากการมีสังคมที่ดี หลุดพ้นจากความเครียดและมีกิจกรรมทาง

สังคมท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย๑๒๑ 
๒) สุขภาวะทางจิตใจที ่เกิดจากตาเห็นก็อิ ่มใจ ในสถานที ่ร ่มรื ่นจิตใจสงบ ใจก็มี

ความสุข๑๒๒ 
๓) มนุษย์เราสุขภาวะทางด้านจิตใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพกาย การได้ไป

เยี่ยมที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีงานศิลป์ มีโอกาสในการร่วมดูแลธรรมชาติ ชุมชน เรียนรู้หลักธรรมคำ
สอนพุทธศาสนาย่อมดีต่อสุขภาวะทางด้านจิตใจ๑๒๓ 

๔) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางด้านจิตใจเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้มีสภาวะจิตใจที่
แจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข มีความเมตตา มีจิตใจที่ดีงาม ทำให้ลดการเห็นแก่ตัว
ได๑้๒๔ 

 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๔ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

มีความดี ความงาม

ความสงบ

อารมณ์แจ่มใส่ ไม่ซึมเศร้า

ความมีสติ

จิตเป็นอิสระไม่ผูกติดกับอารมณ์

สุขภาวะ
ทางด้านจิตใจ 



๒๔๓ 

๕) ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี๑๒๕  
๖) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวเราที่สามารถจะทำใจร่วมไปกับนักท่องเที่ยวกับคนอ่ืน ๆ ได้ต้องมีการ

อลุ่มอล่วย และคล้อยตามไปกับนักท่องเที่ยวอื่นบ้าง ต้องมีใจเผื่อแผ่ เข้าใจสิ่งแวดล้อม๑๒๖ 
๗) สุขภาวะทางด้านจิตใจนั้น จิตใจต้องเป็นสุข ไม่เครียด ผ่อนคลาย มีสติ มีสมาธิ มีจิตที่

แข็งแรง เกิดความเมตตา๑๒๗ 
๘) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อให้เกิดสภวะจิตใจที่ดี มีการผ่อนคลาย๑๒๘ 
สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  สุขภาวะทางด้าน

จิตใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางด้านจิตใจเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้มีสภาวะจิตใจที่แจ่มใส ปลอด
โปร่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข มีความเมตตา มีจิตใจที่ดีงาม มีความดี ความงามความสงบ อารมณ์
แจ่มใส่ ไม่ซึมเศร้าความมีสติ จิตเป็นอิสระไม่ผูกติดกับอารมณ์ 

๔. สุขภาวะทางด้านปัญญา  
                  

 
แผนภาพที่ ๔.๒๔ แสดงสุขภาวะทางด้านปัญญา 

  

 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

มีสติรู้ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม

อยู่เป็น เข้าใจ เข้าถึง ปัญหา 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

จิตเป็นอิสระ

สุขภาวะ
ทางด้านปัญญา 



๒๔๔ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) เป็นต้นทาง และรากฐานสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะด้านอื่น ๆ อย่างแท้จริง ทั้งสุข

ภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม เป็นสุขภาวะที่เกิดจากภายในอย่าง
ลึกซึ้งและเกิดปัญญาในการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต นำไปสู่ชีวิตที่ดีงามและสมบูรณ์๑๒๙  

๒) ปัญญา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความ
ดีความชั่ว ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่จิตอันดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่๑๓๐  

๓) สุขภาวะทางปัญญาเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับสุขภาวะในมิติอื่น ๆ แบบ
องค์รวมมิได้แยกจากกันนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข สติรู้ตื่น นำไปสู่การมีสุขภาวะอาชีพ และสุข
ภาวะทางการเงินได้๑๓๑ 

๔) ส่งผลสุดท้ายที่ทำให้คนมีชีวิตสุขภาวะที่สมดุลในทุกมิติรวมถึงสุขภาวะทางด้าน
การเงิน ซึ่งการมีสภาวะทางการเงินที่เหมาะแก่การดำรงชีวิต เพียงพอ เป็นรากฐานความมั่นคง
ทางการเงินในอนาคตด้วย เป็นสิ่งซึ่งต้องดูแลรักษาอย่างดีไม่ต่างจากการดูแลสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ๑๓๒ 

๕) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความคิด ด้านธรรมชาติ 
ทำให้เกิดสุขภาวะสิ่งแวดล้อม๑๓๓ 

๖) การได้ทบทวนข้อธรรมะ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ได้เห็นความจริงของชีวิต และ 
สรรพสิ่งตามหลักศาสนา ได้ตระหนักรู้ และสัมผัสสุขจากความสงบ เกิดสุขภาวะทาง

อารมณ๑์๓๔ 
๗) ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สามารถฝึกจิตใจให้เข้ากับ

ผู้อื่นได้ด๑ี๓๕ 
สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  สุขภาวะทางด้าน

ปัญญา สุขภาวะทางปัญญาเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับสุขภาวะในมิติอื่น ๆ แบบองค์รวม
มิได้แยกจากกันนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข สติรู้ตื่น คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมอยู่เป็น เข้าใจ เข้าถึง 
ปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จิตเป็นอิสระ 

 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๔๕ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทำให้ได้ข้อค้นพบตัวแปรเพ่ิมเติมคือสุขภาวะทางด้านการเงิน สุข
ภาวะทางด้านอาชีพ, สุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาวะทางด้านอารมณ์  ดังนั้น สามารถสรุป
ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพได้ดังภาพที่ ๔.๒๔ และตารางท่ี ๔.๒๒ ดังนี้ 

            

   
แผนภาพที่ ๔.๒๕ แสดงสุขภาวะองค์รวม 

  

สุขภาวะองค์รวม

ทางด้าน
ร่างกาย

ทางด้าน
สังคม

ทางด้าน
การเงิน

ทางด้านสิ่ง
แวด

ล้อม
ทางด้าน
อารมณ์

ทางด้าน
อาชีพ

ทางด้านจิต
วิญญาณ

ทางด้าน
ปัญญา



๒๔๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงสรุปประเด็นสำคัญด้านสุขภาวะองค์รวม 

ประเด็น 
ประเด็นสำคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑. สุขภาวะทางด้านร่างกาย ๖ ๔, ๕, ๗, ๑๒, ๑๖, ๑๘ 
๒. สุขภาวะทางด้านสังคม ๘ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๖, 

๑๘ 
๓. สุขภาวะทางด้านจิตใจ ๘ ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๒, ๑๖, 

๑๘ 
๔. สุขภาวะทางด้านปัญญา ๖ ๑, ๔, ๗, ๑๒, ๑๖, ๑๙ 
๕. สุขภาวะทางด้านการเงิน ๒ ๗, ๘ 
๖. สุขภาวะทางด้านอารมณ์ ๑ ๑๒ 
๗. สุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ๑ ๔ 
๘. สุขภาวะทางด้านอาชีพ ๑ ๗ 

    
ด้านไตรสิกขา (THREE) ดังที่ได้กล่าวข้างต้นในส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านไตรสิกขา

ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถจัดให้มีการส่งเสริมการเกิดสุขภาวะได้
ทั้งทางกาย ใจและปัญญา ซึ่งในส่วนของสุขภาวะทางด้านสังคมสามารถต่อยอดได้จากกิจกรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมด้านจิตใจและปัญญา การสร้างสภาวะที่ทำให้คนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
ร่วมกัน มีจุดหมายร่วมกันในการสร้างสุขภาวะทางกาย ใจและปัญญา จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีจุนเจือขึ้น มีการช่วยเหลือเป็นที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อสิ่งแวดล้อมของ
สถานที่ท่องเที่ยว นโยบายภาครัฐ และกิจกรรมที่จัดในระหว่างการท่องเที่ยว เอื้อต่อการเสริม สร้าง
ร่างกายให้แข็งแรง ทำให้เกิดความสงบในจิตใจ ทำให้ซาบซึ้งต่อความงามของธรรมชาติ ตระหนักว่า
ตนเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และสามารถมีบทบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คง
อยู่ได้ ก็จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถส่งผลต่อสุขภาวะทั้ง ๔ ด้านได้ ตัวอย่างของกิจกรรม
ที่สามารถผสมผสานทั้ง ๔ ด้านเข้าด้วยกันได้ เช่น การเดิน trekking ไปในป่าหรือสวนป่าที่มีการ
จัดการสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมมีทำเป็นกลุ่มหรือการเดินทางทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม
เพ่ือศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การเดินทางเพ่ือแสวงบุญ การตามรอยพระพุทธบาท เป็นต้น 

จากผลที ่ได้ร ับจากการวิจัยเชิงปริมาณจึงนำไปสู ่ประเด็นในการสัมภาษณ์เช ิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื ่ออธิบายเสริม หรือโต้แย้งถึง
ปรากฏการณ์ที่ได้รับ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แสดงทัศคติต่อการนำปัจจัยด้าน ไตรสิกขา มีอิทธิพล
ต่อท่องเทีย่วเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณฯอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 



๒๔๗ 

๑. การฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)   
              

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๖ แสดงการฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) การนำปัจจัยด้านไตรสิกขามาใช้นั้นนั้นมีผลดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความ

ยั่งยืนนั้นแท้จริงแล้ว คือ ไตรสิกขา ซึ่งเป็นชุดหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มีความเกี่ยวเนื่องและ
สัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เกิดขบวนการพัฒนามนุษย์๑๓๖  

๒) เป็นคุณสมบัติในการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ตัวบุคคล และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่
ดีต่อสังคมเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ ้น ประกอบด้วย มีการฝึกอบรมความ
ประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) มีการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) และมีการฝึกอบรมปัญญา
ให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๓ นี้ในพระพุทธศาสนาจัดเป็นหลักธรรมในระดับความ
จิต๑๓๗  

๓) เมื่อคิดดีจึงพูดดี คิดดีจึงทำดี ซึ่งไตรสิกขา เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนาคน๑๓๘  

 
๑๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย

พูดถูกต้อง

การกระท าถูกต้อง

การเลี้ยงชีพถูกต้อง

การฝึกอบรม
ความประพฤติ

ทางกายและวาจา 
(ศีล)  



๒๔๘ 

๔) ที่ส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เป็นการเพ่ิมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕) มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อมทางสัคมอยู ่ร ่วมกับเพื ่อนมนุษย์ด้วย
ความสัมพันธ์ที่ดีงามเก้ือกูล หนุนซึ่งกันและกัน ศีลเป็นสภาพหรือคุณสมบัติของตัวบุคคล๑๓๙  

๖) เป็นเรื่องการที่บุคคลนั้นมีระเบียบในการดำเนินชีวิตและในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มี
ระเบียบวินัย ทั้งการจัดระเบียบชีวิตของตนเองและการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน๑๔๐  

๗) มุ่งเน้นการพัฒนากาย ตลอดจนการจัดระบบสังคมทั้งหมด ศีลกับวินัยจึงเป็นของคู่กัน 
วินัยทำให้เกิดศีล๑๔๑  

๘) มีอาชีพที่สุจริต เลี้ยงชีพชอบ พัฒนาคนให้อยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมมีหลายระดับ มี
ระบบระเบียบในการดำเนินชีวิต โดยไม่เบียดเบียนกัน ในทางชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน คู่ครอง วาจา 
ตลอดจนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการฝึกฝนควบคุมตนในทางกาย 
วาจา๑๔๒ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการฝึกอบรม
ความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)  เป็นคุณสมบัติในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวบุคคล และเป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสังคมเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย พูดถูกต้อง มีการกระทำทีถู่กต้อง 
  

 
๑๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๔๙ 

๒) การฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ)  
          

 
แผนภาพที่ ๔.๒๗ แสดงการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) มีจิตที่พัฒนาแล้ว ทั้งด้านคุณธรรมความดีงาม สมรรถภาพ และประสิทธิภาพของจิต 

ภาวะจิตใจที่มีความสุขสดชื่น เบิกบาน เพราะจิตรับรู้อารมณ์อย่างมีสติ๑๔๓  
๒) มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ไม่หวั่นไหว ไปตามสภาวะของอารมณ์ท้ังภายนอก และภายใน 

การพัฒนาจิต เริ่มตั้งแต่มีคุณธรรมต่าง ๆ ที่ทำให้จิตดีงาม๑๔๔ 
๓) ความมีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตัญญูกตเวที การพัฒนาจิตให้เข้มแข็งที่จะเอา

ไปใชในการงานได้ด๑ี๔๕  
๔) การมีสมาธิ มีสติ มีวิริยะ มีความเพียรพยายาม ความกล้าหาญในการต่อสู้ ความเอาใจ

ใส่๑๔๖  

 
๑๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

จิตมั่นคงชอบ

จิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง

ระลึกชอบ 

เมตตากรุณา ใจสงบนิ่ง ผ่องใส 

พยายามชอบ 

ขยัน อดทน แน่วแน่ จดจ่อในงาน

มีสติมั่นคงและกระท าในสิ่งท่ีดีงาม

การฝึกอบรมจิต
ให้เกิดคุณธรรม 

(สมาธ)ิ 



๒๕๐ 

๕) ความรับผิดชอบ ความอดทน การพัฒนาจิตให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ 
แล้วจิตใจนั้นต้องมีความสุข เป็นจิตที่เบิกบาน มีปิติ อิ่มใจ มีความร่าเริง บันเทิงใจด้วย๑๔๗ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านการฝึกอบรมจิต
ให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ไม่หวั่นไหว ไปตามสภาวะของอารมณ์ทั้งภายนอก 
และภายใน การพัฒนาจิต เริ่มตั้งแต่มีคุณธรรมต่าง ๆ ที่ทำให้จิตดีงาม มีจิตมั่นคงชอบ จิตใจที่ดีงาม 
เข้มแข็ง มั่นคงระลึกชอบ เมตตากรุณา ใจสงบนิ่ง ผ่องใส พยายามชอบ ขยัน อดทน แน่วแน่ จดจ่อใน
งานมีสติมั่นคงและกระทำในสิ่งที่ดีงาม 

 
๓. การฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา)  
 

                      

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ แสดงการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) 
  

 
๑๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
 

เห็นและเข้าใจทุกสิ่ง หย่ังเห็นความเป็น
จริง

คิดเป็น รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตาม
สภาวะ

มีดุลยภาพและเป็นอิสระจากอารมณ์
ปรุงแต่ง

ด าริชอบ วางจิต แก้ไขปัญหาด้วยสติ 

การฝึกอบรม
ปัญญาให้มีสติ

รู้เท่าทัน 
(ปัญญา) 



๒๕๑ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมดังนี้ 
๑) มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว รู้เข้าใจหยั่งเห็นความจริงของโลกและชีวิต จนวางจิต มีท่าทีต่อ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี๑๔๘  
๒) มีดุลยภาพและเป็นอิสระจากอารมณ์ปรุงแต่งทั้งปวง มุ่งเน้นการพัฒนาปัญญา ใน

ระดับต่างๆ 
๓) การรับรู้เข้ามาเป็นประสบการณ์ตามสภาพของมัน รับรู้ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน 

ปรุงแต่ง คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ได้ความรู้ที่ถูกต้อง๑๔๙  
๔) การคิดวินิจฉัยหรือวางแผนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตรงตามสภาพโดยบริสุทธิ์ ไม่ตกอยู่ใน

อำนาจครอบงำของอคติ เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระ๑๕๐  
๕) เป็นความสามารถที่จะนำความรู้มาใช้ จัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามที่

ต้องการ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จ สามารถสืบค้นหาเหตุปัจจัย แยกแยะ วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ 
ที่อำนวยในการแก้ปัญหา๑๕๑  

๖) มีความรู้เท่าทันโลกและชีวิตตามเป็นจริง ซึ่งส่งผลย้อนกลับมาช่วยจิตใจ ทำให้จิตเป็น
อิสระ๑๕๒  

๗) ไม่หลงวิ่งตามอำนาจชักจูงของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเข้ามากระทบจากโลกภายนอกด้วยความ
ยินดียินร้าย๑๕๓  

๘) ทำให้เกิดทุกข์กับปัญหาต่าง ๆ ยึดติดกับความคิดปรุงแต่ง ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเอง 
เหตุปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามความอยากปรารถนาของเรา ใจก็จะถูกขัดถูกฝืน เกิดความขัดแย้ง เกิด
ปัญหา เป็นทุกข์ แต่ถ้ามีปัญญา รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง๑๕๔  

๑๐) ปัญญาก็จะทำให้จิตเป็นอิสระออกมาจากสิ่งต่าง ๆ ไม่ยึดติด ถือมั่นเข้ามาบีบคั้น
ตัวเอง ก็ทำให้ไม่เกิดทุกข์ จิตใจก็เป็นอิสระ การรับรู้ต่าง ๆ ก็บริสุทธิ์ไปด้วย รับรู้สิ่งที่เข้ามาตามสภาพ
ที่เป็นจริงจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีตามมา และอาจนำไปสู่ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้ ๑๕๕ 

 
๑๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๒ 

๑๓) การเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และทรัพยากรธรรมชาติที่บุคคลใช้สอย 
อย่างคุ้มค่า ทั้งในส่วนของตนและของคนอื่น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน และได้ประโยชน์ใน
ภายภาคหน้า ประโยชน์ส่วนตน คือ การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตนที่พึงได้ ประโยชน์ของผู้อื่น คือ 
การได้ช่วยเหลือสนับสนนให้บุคคลอื่นบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของเขา และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย๑๕๖  

๑๔) การสร้างสรรค์ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้บุคคลทุกฝ่ายทั้งสังคมได้บรรลุถึงจุดหมายแห่ง
ชีวิตโดยทั่วกัน ผู้ที่ได้ผ่าน วิธีการ กระบวนการฝึกอบรม พัฒนามาตามลำดับ การดำเนินชีวิตย่อม
เข้าใจในหลักท่ีเป็นสิ่งภายนอก มีการควบคุมกาย คือพฤติกรรมที่ดี มีศีลคือการปฏิสัมพัธ์ที่ดี๑๕๗  

๑๕) ภายใน มีจิตที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง มั่นคง ไม่หวั่นไปตามอารมณ์ที่มากระทบ มี
ปัญญา คือ เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามตวามเป็นจริงการฝึกอบรมศีล สมาธิ และปัญญาในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพนั้น หากจะพิจารณาในแง่ของการทำให้เกิดสุขภาวะองค์รวมคิดว่าคงต้องผสมผสานกัน๑๕๘ 

๑๖) ในกิจกรรมต่างๆหรือการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่เป็นปกติ 
(ศีล) ไม่มีสิ่งมึนเมา ไม่มีสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นยั่วยุให้มีการละเมิดศีล มีกิจกรรม
ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายที่สามารถไปทำต่อเนื่องได้เมื ่อเดินทางกลั บไปใช้ชีวิต
ตามปกติ สร้างการเรียนรู้ที่ทำให้คนมีความไว รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตนได้และมีการ
ตอบสนองที่เหมาะสม๑๕๙  

๑๗) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบในจิตใจ (สมาธิ) ควบคู่ไปกับการสร้างความ
แข็งแรงทางกาย เช่น โยคะ ไท้เก็ก กิจกรรมกลุ่มที่ต้องใช้สมาธิ  มีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกวน
จนเกินไป กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนเข้าใจได้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหรือทำลายธรรมชาติและจะ
เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำต่างๆเหล่านั้นทั้งด้านที่ดีและไม่ดี๑๖๐  

๑๘) ในส่วนของปัญญาก็น่าจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะทั้งทางกาย ใจและปัญญาจาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ แต่จะยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสามารถให้แง่ คิด
และแนวทางการปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปทำต่อเมื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้หรือไม่ 
ซึ่งเปน็ปัจจัยนำไปสู่ความความยั่งยืน๑๖๑ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการฝึกอบรม
ปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) ปัญญาก็จะทำให้จิตเป็นอิสระออกมาจากสิ่งต่าง ๆ ไม่ยึดติด ถือมั่น

 
๑๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๓ 

เข้ามาบีบคั้นตัวเอง ก็ทำให้ไม่เกิดทุกข์ จิตใจก็เป็นอิสระ การรับรู้ต่าง ๆ ก็บริสุทธิ์ไปด้วย รับรู้สิ่งที่เข้า
มาตามสภาพที่เป็นจริงจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีตามมา เห็นและเข้าใจทุกสิ่ง หยั่งเห็นความ
เป็นจริงคิดเป็น รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะมีดุลยภาพและเป็นอิสระจากอารมณ์ปรุงแต่งดำริ
ชอบ แก้ไขปัญหาได้ด้วยสติ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ขบวนการพัฒนาฝึกอบรมในแต่ละด้านของไตรสิกขา จะ
เป็นขบวนการฝึกอบรมขัดเกลาภายในของบุคคลในการดำเนินชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ภายนอกของบุคคล ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีการควบคุมกายที่ดี ถือว่าสำคัญ โดยเฉพาะการ
พัฒนาอินทรีย์ทั้ง ๕ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ๑) มุ่งเน้นการพัฒนา
กาย มีการฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล)  ๒) มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ มีการฝึกอบรม
จิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) ๓) มุ ่งเน้นการพัฒนาปัญญา มีการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู ้เท่าทัน 
(ปัญญา)  ซึ่งปัจจัยด้านไตรสิกขามีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ระดับมาก สามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๔.๒๘ และตารางท่ี ๔.๒๓ ดังนี้ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ แสดงกระบวนการพัฒนาคนด้วยการฝึกอบรมด้านความประพฤติปฏิบัติดี 
(ศีล, สมาธิ, ปัญญา) 

  

มุ่งเน้นการพัฒนากาย

มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ

มุ่งเน้นการพัฒนาปัญญา

กระบวนการพัฒนา
คนด้วยการฝึกอบรม 

ประพฤติปฏิบัติดี 
(ศีล, สมาธิ, ปัญญา) 

จิตใจเข้มแข็ง มั่นคงมีเมตตากรุณา
ขยันหมั่นเพียรอดทนมีสมาธิสดชื่น 
เบิกบาน ผ่องใส 

 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
เกื้อกูล แบ่งปัน 
ประพฤติดีต้ังอยู่ในระเบียบวินัย 

 

เข้าใจตามความเป็นจริง 
จิตใจเป็นอิสระ 
แก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา 

 



๒๕๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงสรุปประเด็นสำคัญปัจจัยด้านไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปัญญา) 

ประเด็น 
ประเด็นสำคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑. มุ่งเนน้การพัฒนากายมีการฝึกอบรมความ

ประพฤติทางกายและวาจา (ศีล: สุขภาพกายดี) 
๘ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๕, ๑๖ 

๒. มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ มีการฝึกอบรมจิตให้เกิด
คุณธรรม (สมาธิ: สุขภาพจิตเยี่ยม) 

๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๓, ๑๖ 
 

๓. มุ่งเน้นการพัฒนาปัญญา มีการฝึกอบรมปัญญา
ให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา: การพัฒนาด้านปัญญา) 

๑๕ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, 
๑๘, ๑๙ 

 
การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด

นครราชสีมา (SUSWEL)  จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้นำไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิง
ล ึ ก ( In-depth Interview) จ ากผ ู ้ ใ ห ้ ข ้ อม ู ล ส ำค ัญ  ( Key Informants) เพ ื ่ ออธ ิ บ าย เส ริ ม 
ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ 

๑. การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Wellness Health and good living) 
 

                  
แผนภาพที่ ๔.๓๐ แสดงการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

  

สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ

สุขภาพใจที่เป็นปกติ สงบนิ่ง ไม่เครียด 
ปราศจากทุกข์

สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเกิดภาวะ
สุขภาพดี

มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ

การสร้าง
สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี 

 



๒๕๕ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า 
๑) ลักษณะการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จะมีสองเรื่อง คือ สุขภาพ และความ

เป็นอยู่ เวลากล่าวถึงคำว่า สุขภาพ เราควรจะต้องนึกถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกัน 
ในวันข้างหน้าจะมีอีกมิติหนึ่งที่อาจจะต้องนำมาคิดร่วมกันด้วย๑๖๒ 

๒) สุขภาพด้านจิตวิญญาณ (spiritual) ซึ่งจะรวมความหมายถึง สุขภาพกาย คือ การที่มี
ร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค สุขภาพใจ คือ มีจิตใจที่เป็นปกติ ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่กระวน
กระวาย๑๖๓  

๓) ส่วนสุขภาพด้านจิตวิญญาณนั้นแยกออกมาจากด้านสุขภาพใจให้เด่นชัดขึ้น คือ เป็น
ภาวะที่ปราศจากทุกข์ เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง เป็นภาวะที่สงบหรืออาจจะเรียกว่ามีใจนิ่งก็
ได๑้๖๔ 

๔) ความเป็นอยู่ที ่ดี อันนี้หมายถึงตัวเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่เอื ้อต่อการเกิดภาวะ
สุขภาพที่ดี ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้จะมากระทบหรือมีผลต่อตัวเราผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และธรรมารมณ์๑๖๕  

๕) พอพิจารณาถึงความเป็นอยู่ที่ดี หากจะมองในมุมของการท่องเที่ยวก็คือ เรานำตัวเรา
ไปอยู่ในที่ที่ส่งผลต่อสัมผัสทั้ง ๖ ในทางท่ีดี เช่น มีทัศนียภาพที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เสียงที่ก่อให้เกิดความ
สงบ อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สถานที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย พอนำทั้งสองประเด็นมา
ประกอบกันจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอย่างชัดเจนว่าการมีความเป็นอยู่ที่ดีจะทำให้เ กิดการ
สร้างสุขภาพที่ดีได้ง่าย๑๖๖ 

๖) มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ๑๖๗ 
 สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ ด้านการสร้างสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี จะมีสองเรื่อง คือ สุขภาพ และความเป็นอยู่ เวลากล่าวถึงคำว่า สุขภาพ เราควร
จะต้องนึกถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกัน สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บสุขภาพใจที่เป็นปกติ สงบนิ่ง ไม่เครียด ปราศจากทุกข์สิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการเกิดภาวะสุขภาพ
ดีมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

 
๑๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๖ 

๒. การสร ้างความร ่วมมือของน ักท ่องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพ (Participation for 
sustainable development) 

 
แผนภาพที่ ๔.๓๑ แสดงการสร้างความร่วมมือของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่ออธิบายเสริม ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า 
 ๑) รูปแบบการสร้างความร่วมมือของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีผลต่อการสร้างภาวะสุขภาพที่ดี๑๖๘  
๒) หากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นำตนเองไปอยู่ในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว สิ่ง

แรกท่ีต้องทำคือ ต้องไม่ทำลายภาวะนั้นๆหรือไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นๆเสียหาย๑๖๙  
๓) เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพยังคงสภาวะนั้นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนที่จะมาใช้สภาวะแวดล้อมนั้นด้วยเช่นกัน๑๗๐  
๔) ในภาคปฏิบัต ิอาจทำได้โดย ไม่ทิ ้งขยะไม่เป ็นที่  ไม่สร ้างเส ียงที ่รบกวนผู ้ อ่ืน

จนเกินไป๑๗๑  

 
๑๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

รักษากฎระเบียบ มีจิตอาสา

มีส่วนร่วม ช่วยพัฒนา

ค านึงถึงมลพิษทางเสียง ทิ้งขยะใน
ที่จัดไว้

การสร้างความ
ร่วมมือของ

นักท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 



๒๕๗ 

๕) บางคนนำรถยนต์ไปเปิดเพลงในป่าบริเวณที่คนพักกางเต็นท์ ทำให้รบกวนต่อทั้งผู้อ่ืนที่
พักอยู่บริเวณนั้นและรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าด้วย การไม่ไปขีดเขียนหรือทำลายสภาพธรรมชาติที่
ไปท่องเที่ยว๑๗๒  

๖) รูปแบบทำได้ทั ้งโดยการให้ความรู ้สาธารณะ ให้ความรู ้แก่นักท่องเที ่ยว การมี
กฎระเบียบที่ชัดเจนในการเข้าใช้สถานที่๑๗๓ 

๗) การกำหนดโทษเมื ่อม ีการละเมิดกฎ ระเบียบ และการสร้างกระบวนการให้
นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุง รักษา ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว๑๗๔ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ
ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องไม่ทำลายภาวะนั้นๆหรือไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นๆเสียหาย รักษา
กฎระเบียบ มีจิตอาสามีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาคำนึงถึงมลพิษทางเสียง ทิ้งขยะในที่จัดไว้  ไม่รบกวนต่อ
ทั้งผู้อ่ืนที่พักอยู่บริเวณนั้น และรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าด้วย  

๓. การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment awareness) 

 
แผนภาพที่ ๔.๓๒ แสดงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

  

 
๑๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๙ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔. 

รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง รู้จักเหตุ ซาบซ้ึง
ธรรมชาติ

เข้าใจปัจจุบัน ใส่ใจ ตระหนักถึง
คุณค่า

ร่วมพัฒนา เห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์

การสร้าง
จิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 



๒๕๘ 

จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่ออธิบายเสริม ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า 

๑) กระบวนการในการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คงทำได้โดยการทำให้คน
ตระหนักได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไร และอะไรบ้างที่ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม๑๗๕  

๒) ซึ่งกระบวนการสร้างนี้ต้องทำทุกช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่เด็กที่ผู้ปกครองต้องสอนให้เด็ ก
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้เป็นที่ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น๑๗๖  

๓) ในโรงเรียนก็ควรมาการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ รวมทั้งการ
สร้างความมีวินัยและความมีระเบียบ เคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม รู ้จักการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะติดตัวไปจนถึงวัยทำงาน๑๗๗ 

๔) ในด้านของสังคมก็ควรที่จะมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งควรต้องทำงานประสานกันให้ได้ เนื่องจากอาจมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีบทที่ให้ประโยชน์สำหรับคนหรือองค์กรที่มีส่วนช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด๑๗๘  

๕) สื ่อมวลชนก็ควรจะมีการให้ความรู ้หรือมีการสื ่อสารในประเด็นของการรักษา
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีรายการที่ให้ความรู้และความบัน เทิงที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๑๗๙ 

๖) ด้านโครงสร้างต่างๆ ควรมีการกำหนดเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เช่น การจัดการจราจรเพื่อลดการสร้างมลพิษในอากาศ การรณรงค์ให้ใช้การเดินทางด้วยขนส่ง
สาธารณะ การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การลดการใช้พลาสติค การสร้ างระบบบำบัดน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ การกำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวถาวรเป็นจำนวนเท่าไร
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ๑๘๐ ฯลฯ 

 
๑๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที ่๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๙ 

๗) กระบวนการเหล่านี้จึงต้องทำในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับองค์กรและ
ระดับประเทศ โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง๑๘๑ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการสร้าง
จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม กระบวนการสร้างจิตสำนึกต้องทำทุกช่วงอายุ เริ ่มตั้งแต่เด็กที่
ผู้ปกครองต้องสอนให้เด็กรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง รู้จักเหตุ ซาบซึ้งธรรมชาติเข้าใจ
ปัจจุบัน ใส่ใจ ตระหนักถึงคุณค่าร่วมพัฒนา เห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์ 

๔. การสร้างคุณค่าร่วมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 
แผนภาพที่ ๔.๓๓ แสดงการสร้างคุณค่าร่วมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่ออธิบายเสริม ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า 
๑)  ความสามารถ คุณภาพของประชาชนในประเทศ สำหรับประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่

โดดเด่นที่อยู่ในตัวคนไทย เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ ความสำเร็จ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง บุคลิกของความเป็น

 
๑๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

ผู้ประกอบการ

นักท่องเท่ียว

ชุมชน

พ้ืนที่หรือแหล่งท่องเท่ียว

ทรัพยากรธรรมชาติ

การสร้างคุณค่า
ร่วมการ

ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ความยั่งยืนทางธุรกิจ 
การยอมรับจากสังคม 

ความพึงพอใจ 
ความประทับใจ 

คุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม 
ความภาคภูมิใจ 
 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสามารถในการสร้างคุณค่า 



๒๖๐ 

คนไทย เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าและถือเป็นความแข็งแกร่งโดดเด่น เป็นสิ่งที่ได้การยอมรับจากสังคม
ต่างชาติทั่วโลกยกย่อง สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว๑๘๒  

๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องคำนึงถึงชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการ
ถ่ายทอดวิธีการภูมิปัญญาไทย การบริหารจัดการกระบวนการองค์ความรู้ต่างๆ มีกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น๑๘๓ 

๓) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ต้องพัฒนาคนให้มี ความรู้จริงในวิชาชีพมีความเป็นมืออาชีพ 
ในด้านสุขภาพและความงาม ให้มีความรู้ความสามารถในการบริการให้มีมาตรฐานสากลระดับโลก 
และพัฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน๑๘๔ 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างได้แสดงทัศนคติ  ด้านการสร้างคุณค่า
ร่วมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องคำนึงถึงชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี 
สนับสนุนผู้ประกอบการความได้เปรียบในการแข่งขัน ความยั่งยืนทางธุรกิจ การยอมรับจากสังคม
นักท่องเที่ยวความพึงพอใจเกิดความประทับใจ สนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต ได้รับความเป็นธรรม 
มีความภาคภูมิใจ สนับสนุนพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีการพัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติสามารถในการสร้างคุณค่า 

การท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพอย่างย ั ่งย ืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จ ังหวัด
นครราชสีมามีประเด็นเพ่ิมเติมคือ คุณค่าร่วมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๔.๓๓ 
และตารางท่ี ๔.๒๔ ดังนี้ 

 
๑๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๒๖๑ 

              
 

แผนภาพที่ ๔.๓๔ แสดงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงสรุปประเด็นสำคัญการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็น 
ประเด็นสำคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑. การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

 
๘ ๑, ๓, ๔, ๗, ๙, ๑๓, ๑๕, 

๑๖   
๒. การสร้างความร่วมมือ ๖ ๑, ๕, ๘, ๙, ๑๘, ๑๙ 

    ๓. การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม     ๖ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๖, ๑๘ 
    ๔.   การสร้างคุณค่าร่วมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ     ๓ ๗, ๘, ๑๖ 

  

การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพอย่างย่ังยืน

การสร้าง
สุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่
ดี

การสร้าง
ความร่วมมือ

การสร้าง
คุณค่าร่วม

การสร้าง
จิตส านึก



๒๖๒ 

๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (FOCUS GROUP DISCUSSION) 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (FOCUS GROUP DISCUSSION) องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง 

“พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งสังเคราะห์จากวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา๒) เพ่ือ
ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๓) เพื่อนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๙ รูปหรือคน ได้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและให้
ข้อคิดเหน็ต่อองค์ความรู้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ   
                                                                                                          (N=๙) 

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วม
วางแผนดำเนินการ 

 
๔.๘๙ 

 
๐.๓๓๓ 

 
มากที่สุด 

๓. วางแผนส่งเสริมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพ 

 
๔.๘๙ 

 
๐.๓๓๓ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๘๕ ๐.๓๓๘ มากที่สุด 
  

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของด้านการส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยวภาครัฐ  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๘๙ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๓๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
จากการสนทนากลุ ่มเฉพาะ พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที ่นำเสนอ แต่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็น



๒๖๓ 

ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องใช้หลักธรรมด้านต่าง ๆ มา
บริหารกิจการด้วย เช่น ด้านกัลยาณมิตร เข้ามาใช้ร่วมด้วย๑๘๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการส่งเสริมการลงทุน  
                                                                                                          (N=๙) 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. สนับสนุนการลงทุน ปลอดดอกเบี ้ยให้กับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๔.๖๗ 

 
๐.๕๐๐ 

 
มากที่สุด 

๒.  สน ับสน ุนด ้ านภาษ ี  ค ่ า ใช ้ จ ่ าย ให ้ กั บ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
๔.๖๗ 

 
๐.๕๐๐ 

 
มากที่สุด 

๓. พัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เน้นดูแล
สุขภาพภาพกายและใจ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๗๐ ๐.๓๘๙ มากที่สดุ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการส่งเสริมการลงทุน ตาม
ความค ิด เห ็นของผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ  โดยภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ ส ุด  ค ่ า เฉล ี ่ ย เท ่ ากับ  
๔.๗๐ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๘๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการส่งเสริมการลงทุน จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู ้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในประเด็นต่อไปนี้ คือ  

๑. ควรพิจารณาใช้คำว่า สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย 
๒. ควรปรับคำให้อ่านแล้วเข้าใจทันที ว่าสนับสนุนภาษีด้วยวิธีการอย่างไร เช่น ปรับลด

ภาษีหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ควรมีกิจกรรม หรือโครงการนำร่อง ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน๑๘๖ 
  

 
๑๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๘๖ สนทนากลุม่เฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๔ 

ตารางที ่ ๔.๒๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานด้านบริการ
ท่องเที่ยว            

                                                                                                          (N=๙) 

การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. สนับสนุนงบประมาณในการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพในชุมชน 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

๒. สนับสนุนงบประมาณการซ่อมบำรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและอินเตอร์เนต 

 
๔.๖๗ 

 
๐.๕๐๐ 

 
มากที่สุด 

๓. สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

 
๔.๖๗ 

 
๐.๕๐๐ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๗๐ ๐.๔๕๕ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านบริการท่องเที่ยว ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๗๐ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๕๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ ่มเติมของผู ้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานด้านบริการ
ท่องเที่ยว จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่
มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ ควรสังเคราะห์หรืออธิบาย การสนับสนุนงบประมาณการซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและอินเตอร์เนต ให้เป็น ควรมีการพัฒนาหรือสร้าง ปัจจัยหรือโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
หรือคนพิการ๑๘๗ 
  

 
๑๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
(N=๙) 

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ติดต่อสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 
๔.๕๖ 

 
๐.๕๒๗ 

 
มากที่สุด 

๒. ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การ
พัฒนาสุขภาพกายและใจ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

๓. ให้ผ ู ้บร ิหาร หน่วยงานอปท. อบจ. อบต. 
ช่วยกันทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๐ ๐.๓๘๙ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๔.๗๐ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๘๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
จากการสนทนากลุ ่มเฉพาะ พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที ่นำเสนอ แต่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ การติดต่อสื่อสารและประสานงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และการถ่ายทอดความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพกายใจ ควรปรับเปลี่ยนข้อความให้มีความชัดเจนตรงประเด็น
กว่านี้๑๘๘ 
  

 
๑๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว           (N=๙) 

ปัจจัยท่ีส่งผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. การคมนาคมครบ สะดวกสบาย ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. มีความปลอดภัย เข้าถึงง่าย ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 
๓. มีข้อมูลข่าวสาร แผนที่ ที่เป็นประโยชน์ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว หลายๆช่องทาง 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๘๑ ๐.๓๗๗ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๘๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ 
ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว   
                                                                                     (N=๙) 

ปัจจัยท่ีส่งผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 
กิน นอน เที่ยว ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล 

 
๔.๘๙ 

 
๐.๓๓๓ 

 
มากที่สุด 

๒. ใช้ศิลปะเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ   

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากท่ีสุด 

๓. รูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมแต่ละ
ช่วงอายุวัย 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๘๑ ๐.๓๗๗ มากที่สุด 

 
  



๒๖๗ 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๗๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู ้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่ากิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย กิน 
นอน เที่ยวปลอดภัย ที่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได ้๑๘๙ 

๒. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า การใช้ศิลปะเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ ที่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได๑้๙๐ 

๓. ควรสังเคราะห์อธิบายให้เห็นว่า รูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย 
ที่สามารถส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได๑้๙๑ 
ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว                                  (N=๙) 

ปัจจัยท่ีส่งผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. บริการด้วยใจ ร่วมทำรู้จัก รักในสิ่งที่ทำ พัฒนา    
ตลอดเวลา 

 
๔.๖๗ 

 
๐.๕๐๐ 

 
มากที่สุด 

๒. สร้างภาพลักษณ์ ใช้เทคโนโลยี ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๓. กิจกรรมใหมๆที่ดีมีคุณค่า เสริมสร้างสุขภาพ
กาย ใจ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

๔. แลกเปล ี ่ยนความร ู ้พ ัฒนาต ่อยอด แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม ่

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๕ ๐.๔๓๓ มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 

 
๑๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๘ 

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า บริการด้วยใจ ร่วมทำรู้จัก รักในสิ่งที่ทำ พัฒนา
ตลอดเวลา ให้มีความชัดเจนว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวได้๑๙๒ 

๒. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า สร้างภาพลักษณ์ ใช้เทคโนโลยี ให้มีความชัดเจนว่า
จะเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวได้๑๙๓ 

๓. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า กิจกรรมใหมๆที่ดีมีคุณค่า เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ
ให้มีความชัดเจนว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวได้๑๙๔ 

๔. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า แลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาต่อยอด แหล่งท่องเที่ยว
ใหม ่ให้มีความชัดเจนว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวได้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก                                                             (N=๙) 

ปัจจัยท่ีส่งผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เน้นให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยง
กับหน่วยงานต่างๆที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
และด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

 
 

๔.๗๘ 

 
 

๐.๔๔๑ 

 
 

มากที่สุด 
๒. ให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๓. มีศูนย์บริการนักท่องเที ่ยวที ่จะอำนวยความ
สะดวกด้านข้อมูลต่างๆ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกตาม

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 

 
๑๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๖๙ 

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู ้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่า เน้นให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สามารถส่งเสริมสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้๑๙๕ 

๒. ควรสังเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นว่าให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างทั่วถึงที่
สามารถส่งเสริมที่สามารถส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกได้ได้๑๙๖ 
ตารางที่ ๔.๓๓ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้าน
พ้ืนที่ในการท่องเที่ยว                                                              (N=๙) 

ปัจจัยที่ส่งผลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ด้านพื้นที่ในการท่องเที่ยว 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เน้นคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. เน้นการใส่ใจมลภาวะ และ ขยะ ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๓. เน้นการบริหารจัดการพื ้นที ่แหล่งท่องเที ่ยว 
รองรับนักท่องเทีย่วอย่างเพียงพอ 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ตาม

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านพื้นที่ในการท่องเที่ยว จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
  

 
๑๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๗๐ 

ตารางที่ ๔.๓๔ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้าน
ไตรสิกขา ด้านศีล            (N=๙) 

ไตรสิกขา 
ด้านศีล 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. รู้คุณค่าของตน ๔.๔๔ ๐.๗๒๖ มากที่สุด 
๒. มีระเบียบวินัย เกื้อกูล ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๓. มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๔. ใช้คุณธรรมนำความรู้ ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๖๑ ๐.๔๘๖ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านศีล ตามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๑ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๔๘๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ ่มเติมของผู ้ทรงคุณวุฒิในด้านศีล จากการสนทนากลุ ่มเฉพาะ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรปรับคำ รู้คุณค่าของตน ด้านศีล จะเก่ียวกับ ระเบียบข้อบังคับ คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ๑๙๗ 

๒. พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงความสำคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่า 
ไตรสิกขา นี้เมื่อนำมาแสดงเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่าโอวาทปติ
โมกข์ (พุทธโอวาท) ที่เป็นหลักใหญ่ คือ การไม่ทำชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็นศีล๑๙๘ 
  

 
๑๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๗๑ 

ตารางท่ี ๔.๓๕ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้าน
ไตรสิกขา ด้านสมาธิ                                                                                       (N=๙) 

ไตรสิกขา 
สมาธิ 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. อบรมจิต ประพฤติตามศีล ๕ ๔.๔๔ ๐.๗๒๖ มากที่สุด 
๒. มึค่านิยม และเจตคติท่ีดี ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๓. จิตใจผ่องใส สงบนิ่ง ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๔. รบัฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ๔.๕๖ ๐.๗๒๖ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๕๘ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสมาธิ ตามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๕๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสมาธิ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรปรับคำว่าศีล ๕ และ รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น สมาธิจะเกี่ยวกับ ความแน่วแน่ 
เอาใจใส่ จดจ่อ มีสติหนักแน่น๑๙๙ 

๒. พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงความสำคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่า 
ไตรสิกขา นี้เมื่อนำมาแสดงเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่าโอวาทปติ
โมกข์ (พุทธโอวาท) ที่เป็นหลักใหญ่ คือ การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่
เรียกว่า สมาธิ๒๐๐ 
  

 
๑๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๒๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๓๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม ไตรสิกขา ด้านปัญญา 
                                                                                                            (N=๙) 

ไตรสิกขา 
ปัญญา 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. อบรมจิต ประพฤติตามศีล ๕ ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. มึค่านิยม และเจตคติที่ดี ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๓. จิตใจผ่องใส สงบนิ่ง ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๔ ๐.๔๓๔ มากที่สุด 

 จากตารางที่ ๔.๓๖ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัญญา ตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๔๓๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปัญญา จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
เพ่ือการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่อไปนี ้

๑. พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงความสำคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่า 
ไตรสิกขา นี้เมื่อนำมาแสดงเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่าโอวาทปติ
โมกข์ (พุทธโอวาท) ที่เป็นหลักใหญ่ คือ การทำจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูง สุด
เรียกว่า ปัญญา๒๐๑ 
ตารางท่ี ๔.๓๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะทางกาย                                                                                                            
             (N=๙) 

สุขภาวะองค์รวม 
ด้านสุขภาวะทางกาย 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เข้าใจ เข้าถึง ปัญหา ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. สรรหากิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ร่างกาย 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

๓. พักผ่อน นอนหลับ มีโภชนาการที่ด ี ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
ภาพรวม  ๔.๗๔ ๐.๔๓๔ มากที่สุด 

 
๒๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๗๓ 

 จากตารางที่ ๔.๓๗ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสุขภาวะทางกาย ตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสุขภาวะทางกาย จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
ตารางท่ี ๔.๓๘ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะทางจิต                                                                                                           
             (N=๙) 

สุขภาวะองค์รวม 
ด้านสุขภาวะทางจิต 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เข้าใจ เข้าถึง ปัญหา ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. สรรหากิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ร่างกาย 

 
๔.๗๘ 

 
๐.๔๔๑ 

 
มากที่สุด 

๓. พักผ่อน นอนหลับ มีโภชนาการที่ด ี ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
ภาพรวม  ๔.๗๔ ๐.๔๓๔ มากที่สุด 

 จากตารางที่ ๔.๓๘ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสุขภาวะทางจิต ตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสุขภาวะทางจิต จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
ตารางท่ี ๔.๓๙ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะทางสังคม                                                                                                           
             (N=๙) 

สุขภาวะองค์รวม 
ด้านสุขภาวะทางสังคม 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เสริมสร้างคุณค่า ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๒. อารมณ์แจ่มใส ไม่ซึมเศร้า ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากท่ีสุด 
๓. จิตที่เป็นอิสระไม่ผูกติดกับอารมณ ์ ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๐ ๐.๔๕๕ มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๓๙ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสุขภาวะทางสังคม ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๕๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 



๒๗๔ 

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสุขภาวะทางสังคม จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
ตารางท่ี ๔.๔๐ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สุขภาวะองค์รวม ด้านสุขภาวะทางปัญญา                                                                                                           
             (N=๙) 

สุขภาวะองค์รวม 
ด้านสุขภาวะทางปัญญา 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. เสริมสร้างคุณค่า ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. อารมณ์แจ่มใส ไม่ซึมเศร้า ๔.๖๗ ๐.๕๐๐ มากที่สุด 
๓. จิตที่เป็นอิสระไม่ผูกติดกับอารมณ ์ ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๔ ๐.๔๓๔ มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๐ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสุขภาวะทางปัญญา ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสุขภาวะทางปัญญา จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกบัรูปแบบที่นำเสนอ  
ตารางที่ ๔.๔๑ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี                                                     (N=๙) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ร่างกายแข็งแรง ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 
๒. แฝงด้วยคุณธรรม ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 
๓. นำใจที่ดีสู่ร่างกายที่สมบูรณ์ ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดตีามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๙ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๓๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
ทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  



๒๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๔๒ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ด้านความร่วมมือเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                         
                                   (N=๙) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่ย่ังยืน 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ศรัทธาเชื่อมั่น ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 
๒. หมั่นทำจิตอาสา ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 
๓. พัฒนาเครือข่าย ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๘๙ ๐.๓๓๓ มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๙ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๓๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุก
ด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
ตารางท่ี ๔.๔๓ แสดงผลการประเมินความเหมาะสม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ด้านจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม      (N=๙) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
ด้านจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ศรัทธาเชื่อมั่น ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๒. หมั่นทำจิตอาสา ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 
๓. พัฒนาเครือข่าย ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 

ภาพรวม  ๔.๗๘ ๐.๔๔๑ มากที่สุด 

จากตารางที ่ ๔.๔๓ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมด้านจิตสำนึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๗๘ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับรูปแบบที่นำเสนอ  
  



๒๗๖ 

๔.๔ องค์ความรู้ 
๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
จากการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  ๒) เพ่ือ
ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและ ๓) เพ่ือนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  

โดยสรุปโมเดลสมการโครงสร้างพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ได้ร ับการยืนยันจากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน (เจ้าของ นักธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว) กลุ่ม
ผู้บริหาร (ข้าราชการประจำ) กลุ่มแพทย์และผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มผู้บริหารการ
ท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ กลุ ่มนักว ิชาการในสาขาร ัฐประศาสนศาสตร์   กลุ ่มนักว ิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา ทำให้โมเดลได้รับการยืนยันอย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ดังภาพต่อไปนี้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้รับคือ โมเดลสมการโครงสร้าง
พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา เป็นแผนภาพที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรโดยมีตัวแปรเหตุและตัวแปรผล 
พร้อมทัง้ตัวแปรส่งผ่านคือ สุขภาวะองค์รวม และหลักไตรสิกขา ในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
ไตรสิกขา จะเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างตัวแปรนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ และ ปัจจัยยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน นั้นยังปรากฏว่ามีตัวแปร
ปัจจัยด้านคนที่พูดดี คิดดี ทำดี มีคุณภาพเข้ามาสนับสนุน โดยจะเป็นคนทีม่ีสติปัญญาดี มีความฉลาด
และมีไหวพริบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบสูง มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และมีทักษะ มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพฤติกรรมที่ดี ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา เป็นผู้บำเพ็ญ
ความดีให้เพียบพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส และมีความกตัญญู ฉะนั้น คนที่มีคุณภาพ 



๒๗๗ 
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๒๗๘ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องอาศัยนโยบายการ
ท่องเที่ยวภาครัฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สุขภาวะองค์รวม และหลักธรรมที่ค้นพบ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน ๑๙ รูปหรือคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๙ รูปหรือคน สามารถสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 

๑. ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ ประกอบด้วย ๑) มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ๒) มีการส่งเสริมการลงทุน 
ประกอบด้วย จัดตั้งกองทุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทักษะ  สร้าง
มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนนักท่องเที่ยว ปรับลดภาษีเพื่อการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนเงินลงทุนประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓) มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
บริการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สนับสนุนงบประมาณการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชน สิ่งอำนวย
ความสะดวกพ้ืนฐาน ความปลอดภัยและความสะอาด เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบข้อมูล 
และ ๔) มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย จัดทำนโยบายหลักส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น พัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
เข้าถึงและเข้าใจง่าย ส่งเสริมและพัฒนาบริการนำเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล 

๒. ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย ๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวง่าย เชื่อมโยงคมนาคม การคมนาคมความสะดวก ความปลอดภัย จัดทำ
แผนที่ ข้อมูลเดินทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย หลาย ๆ  ช่องทาง มีการบริหารจัดการคมนาคมที่ดี ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ที่คุ ้มค่าเงิน คุ้มค่าเวลา ๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย  กิจกรรมที่
เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ได้
แนวคิดกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๓) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย  ร่วม
ทำรู้จัก รักในสิ่งที่ทำ พัฒนาตลอดเวลา มีนวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยี บริการด้วยเครื่องมือดูแลสุขภาพที่
ทันสมัย สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆที่ดี มีคุณค่า เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ๔) พื้นที่ในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย  บริการด้วยใจ การบริหารจัดการพ้ืนที่ ปรับธรรมชาติให้ทันสมัย รองรับ
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ทั่วถึง เน้นคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติดี ลดมลพิษ ลดขยะ 
และ ๕) สิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย มีศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว 



๒๗๙ 

สะดวก สบาย ปลอดภัย ทั่วถึง พัฒนาระบบ เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในทุกระดับ มีศูนย์บริการ
อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว ๖) ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
ประกอบด้วย การบริการด้วยความใส่ใจและเต็มใจ มีทัศนะคติที่ดีเชื่อมั่น และศรัทธาในการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ ให้ความสำคัญกับการต้อนรับ ยิ้มทักทายด้วยความยินดี ตระหนักถึงความสำคัญสิ่งแวดล้อม 

๓. ด้านสุขภาวะองค์รวม ประกอบด้วย ๑) มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ประกอบด้วย   
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ปลอดสารพิษ พักผ่อน นอนหลับ มี
โภชนาการที่ดี ๒) มีสุขภาวะทางด้านสังคม ประกอบด้วย ๓) มีสุขภาวะทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย 
มีความดี ความงาม มีความสงบ ความมีสติ จิตเป็นอิสระไม่ผูกติดกับอารมณ์ และ ๔) มีสุขภาวะ
ทางด้านปัญญา ประกอบด้วย มีสติรู ้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม อยู ่เป็น เข้าใจ เข้าถึง ปัญหา 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จิตเป็นอิสระภาพ ๕) มีสุขภาวะทางการเงิน ประกอบด้วย มีเงินใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอ ๖) มีสุขภาวะทางอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพสุจริต มีความสุขในงานที่ทำ ๗) มีสุขภาวะทาง
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อากาศดี ไร้มลพิษ  ๘) มีสุขภาวะทางอารมณ์ ประกอบด้วย อารมณ์แจ่มใส่ 
ไม่ซึมเศร้า 

๔. ด้านไตรสิกขา ประกอบด้วย ๑) มุ่งเน้นการพัฒนากาย มีการฝึกอบรมความประพฤติทางกาย
และวาจา (ศีล) ประกอบด้วย การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา  ๒) มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ มี
การฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) ประกอบด้วย การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม  ๓) มุ่งเน้นการ
พัฒนาปัญญา มีการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้ท่าทัน (ปัญญา) ประกอบด้วย การทำจิตของตนให้ผ่องใส 

๕. ด้านปัจจัยนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๑) การสร้างสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย ร่างกายแข็งแรง แฝงด้วยคุณธรรม นำใจที่ดีสู่ร่างกายที่สมบูรณ์ ๒) 
การสร้างความร่วมมือของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย ศรัทธา เชื่อมั่น หมั่นทำจิตอาสา 
พัฒนาเครือข่าย ๓) การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง รู้จัก
เหตุ ซาบซี้งธรรมชาติ  เข้าใจปัจจุบัน ใส่ใจ ตระหนักถึงคุณค่า พัฒนา เห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์ ๔) การ
สร้างคุณค่าร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  



๒๘๐ 

 ๔.๓.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

                         

 
 

          
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
  

people

คนคุณภาพ

Public Policy Tourism
นโยบายการท่องเท่ียวภาครัฐ

ก าหนดนโยบายใช้ AI มาช่วย ทุนมนุษย์

Factor of Wellness Tourism
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมฝึกสมาธิ ชี่กง โยคะ ช่วยเสริมสร้าง
ร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงตามหลัก
ไตรสิกขา

Holistic Wellbeing
สุขภาวะองค์รวม 4 +4 มิติ

๑) ด้านร่างกาย ๒) สังคม ๓) จิตใจ 
๔) ปัญญา ๕) การเงิน ๖) การอาชีพ
๗ ) จิตวิญญาน ๘) ทางอารมณ์

Planet /The 
Environment

รักโลก รัก
สิ่งแวดล้อม

Prosperity 
Economic 
มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ

Peace

มีความสงบสุข

Partnership

มีพันธมิตรร่วมมอื
กัน

บ าบัด รักษา ฟื้นฟู ป้องกันIllness : ความเจ็บป่วย Wellness : สุขภาพ
ดี 

Human Capital : ทุนมนุษย ์
คนเกง่ : คนดี : มีคุณภาพ : มีคุณค่า : มีสุขกาย-ใจ 

Sustainable Wellness Tourism 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมสันติสขุ  

ใช้คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่ความดี สุขภาพกายใจสมบูรณ์ (เก่ง : ดี : มีสุข : ตระหนักรู)้ 

Balance of Life 
ความสมดุลของชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะ 
ความระลึกได้ และความรู้ตัว 

 

ไตรสิกขา 
เครื่องมือ
พัฒนา

มนุษย์สขุ

อัจฉริยะทางปัญญา 

ปัญญ
 สมา

 ศีล 



๒๘๑ 

จากแผนภาพที่ ๔.๓๕ อธิบายได้ดังนี้ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้มีความยั่งยืนจำเป็นต้องมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยจากข้อค้นพบของ
การวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งมีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ไตรสิกขา ที ่ปรากฏในโมเดลนั้นเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
(mediator) นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ และ ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นว่าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบตัวแปรที่
น่าสนใจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ให้ดำเนินไปได้คือการมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ ที่มีสติปัญญาดี มีความฉลาด  มีไหวพริบ มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู มีความ
เชี่ยวชาญชำนาญและมีทักษะที่จำเป็นในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ
การใช้กิจกรรมและศิลป์ (ART) มาเชื่อมโยง นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาครัฐ 
กับปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง ๕ ด้าน ส่งผ่าน Balance of Life (สติ) กำกับ ก็จะเกิดการ
พัฒนาให้เกิดปัญญา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ การนำ
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านศรัทธา ความเชื่อมั่น จิตอาสา 
พร้อมเข้าใจ เข้าถึง มุ่งพัฒนาและต่อยอด ก็จะ  นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  สามารถสรุปเป็นโมเดลองค์ความรู้การวิจัย   

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๒) 
พัฒนายกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ๓) พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการ
ท่องเที่ยว ๔) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ๕) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๖) พัฒนาการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยว ๗) พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ให้มีความหลากหลาย ๘) พัฒนายกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ๑) การพัฒนาพื้นที่ดั้งเดิมเป็นหลัก ๒) การจัดการการท่องเที่ยว
ควรมีมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น ๓) การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มุ่ งสร้างความหลากหลายและเพ่ิม
คุณภาพของกิจกรรม ๔) การจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๕) การ
สร้างที ่ส ่วนร่วมเพื ่อสร้างรูปแบบการจัดการที ่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ๖) การเพิ ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ๗) การพัฒนา
มาตรฐานในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ๘) การพัฒนาประชาสัมพันธ์และ



๒๘๒ 

การตลาดในเชิงรุกให้มากข้ึน ๙) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ๑๐) การพัฒนาด้าน
ความรู้และสื่อความหมาย เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว  

การจัดการเป็นระบบที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การ
รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที ่ยว สิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ให ้บริการแก่นักท่องเที ่ยว 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน การ
ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ ้น ควรมีป้ายแสดงจุดรับ
บริการนักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน จุดศูนย์การในการติต่อขอใช้บริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ขยายพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  

กิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความหลากหลายในทุกมิติของ
การท่องเที่ยวทั่วไป และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผนวกกับแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม 
และมีอากาศดีที่สุดติดอันดับของโลก มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านกีฬา วิ่ ง ขี่จักรยาน โยคะ, 
การจัดกิจกรรมกอล์ฟ, การจัดกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา 
นั่งสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน, การจัดกิจกรรมทางด้านเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ, การจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ภาพวาด, การจัดกิจกรรมทางด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ, การจัดกิจกรรม 
Adventure เดินป่า ส่องสัตว์, การจัดกิจกรรมถ่ายรูป ส่องนก, การจัดกิจกรรมทางด้านบันเทิง 
คอนเสิร์ตศิลปินชั้นนำของประเทศ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีครบทุกรส ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก กลุ่มเพ่ือน 
หรือครอบครัว มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ 

ปัจจุบันภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบรายย่อย มีการรวมตัวและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
จัดตั้งกลุ่ม “หุบเขาแห่งความสุข” คณะทำงานเขาใหญ่หุบเขาแห่งความสุข ร่วมกับ โครงการวิจัยการ
ประเมินและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวตกรรมบริการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ธุรกิจบริการใรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครชัยบุรินทร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่ง
ถือว่าเป็นแนวคิดท่องเที ่ยววิถีใหม่ ที่ต้องการสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ มี
วัตถุประสงค์แนวคิดด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเขาใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนรักธรรมชาติ และเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมาพักผ่อน อาจ
เป็นเพราะตลอดเส้นทางที่มายังเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เต็มไปด้วยความหลากหลายเรื่องของ
ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ที่ช้อปปิ้งในสไตล์ยุโรป ซึ่งมีให้
เลือกอย่างครบถ้วน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ใครหลายคนหลีกหนีความวุ่นวาย มาสัมผัสความสงบ ชาร์ท
พลังธรรมชาติและความสุขในช่วงวันหยุด 



๒๘๓ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ต้องผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
และ บุคคลที่มีคุณภาพ ในทุกปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การที่ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศ สุขภาพไม่สามารถซื้อได้ด้วยความ
มั่งค่ัง แต่สุขภาพที่ดีสามารถทำให้เกิดความม่ังคั่งได้ 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ๒. เพ่ือ
ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓. เพ่ือนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 

ผู ้ว ิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีว ิจัยครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธ ี (Mixed Methods 
Research) ผู้วิจัยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๕๐ ตัวอย่าง โดยวิธีนับเส้นพารามิเตอร์ ๔๙ เส้นคูณด้วย ๑๐ เท่า 
และชดเชยข้อมูลที่ตอบกลับไม่สมบูรณ์  ซึ ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๘ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณาที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน ๑๙ รูปหรือคน และ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา พื ่อยืนยันโมเดลหลังการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

  





๒๘๕ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น และส่วนที่ ๒ เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำแนกได้

ดังนี้ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จำนวน ๓๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๐ อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๔๑ ปีขึ ้นไป จำนวน ๓๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๐ ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จำนวน ๒๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ 
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๐ 
รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๓๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๐๐ 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๙ ตัวแปร ที่ใช้วัดตัว
แปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) ๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Factor affecting wellness) ๓) สุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being)
ไตรสิกขา (Training in higher) ๕) การท่องเที ่ยวเชิงส ุขภาพอย่างยั ่งยืน (Sustainable Wellness 
Tourism) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว 
ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์พบว่า 

ด้านนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๘๖ ) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด ( = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือ การส่งเสริมด้านการลงทุน  มีค่าเฉลี่ย 
( = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๙๐) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๐, 
S.D. = ๐.๙๙)  และส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๘) 
ตามลำดับ  

ด้านปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ (Factor Affecting Wellness) พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๔) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ในการท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๐) รองลงมาคือ ด้านพื้นที่ในการท่องเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๙)  



๒๘๖ 

ด้านสุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๗๑) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สุขภาวะทางด้านร่างกาย (Physical Health) มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( =๔.๐๘, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมาคือ สุขภาวะทางด้านสังคม (Social Health) มีค่าเฉลี่ย 
( = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๕๓) สุขภาวะทางด้านปัญญา (Intellectual Health) มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๘, 
S.D. = ๐.๘๐)  และสุขภาวะทางด้านจิตใจ (Mental Health) ( = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๘) ตามลำดับ  

ด ้านไตรส ิกขา (Training in higher) พบว ่า ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก (  = ๓ .๗๖ , 
S.D. = ๐.๘๐) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๔) รองลงมาคือ ด้านฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) 
มีค ่าเฉลี ่ย ( = ๓ .๗๖, S.D. = ๐.๘๑) และด้านฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) มีค ่าเฉลี่ย 
( = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๘๕)  

ด้านการท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพอย่างย ั ่งย ืน (Sustainable Wellness Tourism) พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๔) รองลงมาคือ ด้านจิตสำนึก
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๖) และ ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  มี
ค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๗)  

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยนำเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น ๓ ด้านคือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๒. เพื่อศึกษา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๓. เพื่อนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความ
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจากผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพบว่า 

นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) ประกอบด้วย 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมเอกลักษณ์ในการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญ



๒๘๗ 

เรื ่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี  ชุมชนท้องถิ่นมีการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น 

(๒) การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการริเริ่ม
ร่วมมือกันสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(๓) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ยว ได้แก่ มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมกับ
บริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว มีโครงการการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเชื่อมโยงเครือข่าย
ในทุกระดับชั้น มีการพัฒนาการสื่อสารและพลังงานกับการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน 
และชุมชนท้องถิ่น 

(๔) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มีการกำหนดความต้องการของสินค้าบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการกำหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดไปสู่
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดแสดงสินค้ากับพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์
ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Factor affecting wellness) ประกอบด้วย 
(๑) ปัจจัยด้านการเข้าถึง (Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มี

ความสะดวก และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีระบบการรักษาความสะอาดอย่างเพียง และท่ัวถึง 

(๒) ปัจจัยด้านกิจกรรม (Activity) การท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีกิจกรรม
การบำบัดดูสุขภาพกาย กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปา การนวดแผนไทย การวาดภาพ โยคะ 
กิจกรรมการปรุงอาหารผักผลไม้ปลอดสารพิษ กิจกรรมดูแลด้านจิตใจที่ก่อให้เกิดความสงบ ความสบายใจ
สอดคล้องกับผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนั่งสมาธิ กิจกรรมการออก
กำลังกายมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น กิจกรรมการวิ่ง การข่ีจักยาน 

(๓) ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) การท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ มีวัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่
สวยงาม สงบ สะอาด สว่างช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีการทำสวนเกษตรผัก ผลไม้ไร้
สารพิษ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(๔) ปัจจัยด้านพ้ืนที ่หรือที่พัก (Area) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความเพียงพอของ
ที่พักรับรองกับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว มีสวนสุขภาพ สถานที่บำบัดรักษาสุขภาพ มีพื้นที่
ออกกำลังกาย พ้ืนที่ปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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(๕) ปัจจัยด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สาธารณูปโภคพื้นฐานน้ำ ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีร้านค้าและ
ธนาคารมีความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานพยาบาลและการบำบัดรักษา
สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หลักไตรสิกขา (Training in higher) ประกอบด้วย 
(๑) ศีล คือการฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา ได้แก่ การสำรวมกายและวาจากับ

ความมีระเบียบวินัย การไม่รังแกผู้อื่นและกับประพฤติตนตามกติกา การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดกับ
ประพฤติตนตามกฎหมาย 

(๒) สมาธิ คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม ได้แก่ การตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานกับการ
ทำความด ีการมีจิตใจตั้งม่ันจดจ่อในการทำงาน กับจิตใจสุขุม การมีสติสัมปชัญญะขณะที่คิด พูด ทำ 

(๓) ปัญญา คือการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน ได้แก่ การรู้ตามความเป็นจริงกับแนวทาง
ที่ปฏิบัติถูกต้อง การหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอกับการพัฒนาปัญญา การแก้ปัญหาต่างๆได้ กับการรู้จัก
ใช้เหตุผล 

สุขภาวะองค์รวม ประกอบด้วย 
(๑) สุขภาวะทางด้านกาย (Physical Health) ได้แก่ สมรรถภาพทางด้านร่างกายเคลื่อนไหวได้

เป็นปกติ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อวัยวะทุกส่วนทำงานเป็นปกติ มีการพักผ่อนที่เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเอง
และเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

(๒) สุขภาวะทางสังคม (Social Health) ได้แก่ อุทิศเวลาส่วนตนสร้างประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชน ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

(๓) สุขภาวะทางจิต (Mental Health) ได้แก่ สามารถตัดสินใจหรือทำการสิ่งใดอันเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเหตุมีผล มีสภาวะทางจิตใจที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื ่น สามารถควบคุม
อารมณ์และจัดการพฤติกรรมของตนเองได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือภาวะที่เกิดความกดดัน และสามารถ
ปรับตัวเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมได้และเข้าใจลักษณะการให้และรับในความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

๔. สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual Health) ได้แก่ มีความรู้จักนึกคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีความ
เข้าใจ แยกเหตุผลแห่งความมีประโยชน์และโทษ ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติที่รับรู้เท่าทันความ
จริงของชีวิต และเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือพ่ึงพาต้นเองได้ 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
(๑) การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายด้วยการออก

กำลัง และเสริมสร้างโภชนาการที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม
และความม่ันคงทางอาชีพและการเงิน 

(๒) การสร้างความร่วมมือ ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมที่ดีกับชุมชนที่เข้มแข็ง  การ
เสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีจิตอาสา เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์กับ
สังคมสงบสุขและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๓) จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตระหนักรู้ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยความรู้ 
ประสบการณ์  ปัจจัยและสิ่งเร้าต่าง ๆ ต่อจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกในระดับตนเอง ระดับ
บุคคลอื่น ระดับสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

๒) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความสัมพันธ์ .๖๖๒ แยกเป็น
อิทธิพลทางตรง -.๐๒๙ และอิทธิพลทางอ้อม .๔๒๖ เป็นอิทธิพลรวม .๓๙๗ ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความสัมพันธ์ = .๗๖๔
แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -.๒๖๓  และอิทธิพลทางอ้อม .๗๘๙  เป็นอิทธิพลรวม .๕๒๖ อิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ในขณะที่อิทธิพลทางตรงส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา อย่างไมม่ีนัยสำคัญทางสถิต ิเป็นที่น่าสังเกตว่าขนาดอิทธิพลทางอ้อมของนโยบายการ
ท่องเที่ยวภาครัฐ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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อย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา สูงกว่าอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ โดยส่งผ่านตัวแปรไตรสิกขา (THREE) ดังนั้น ไตรสิกขา และสุขภาวะองค์รวม จึงเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน (Mediator) ในโมเดลสมการโครงสร้างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

๓) เพื่อนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

การวิจัยนี้มี ๕ ตัวแปรแฝง อันประกอบด้วย ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร คือ (๑) นโยบายการ
ท่องเที่ยวภาครัฐ และ (๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวแปรภายในแฝง ๓ ตัวแปร คือ (๑) สุข
ภาวะองค์รวม (๒) หลักไตรสิกขา (๓) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ผลการวิเคราะห์โมเดล 

พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2=
๔.๕๐, df=๒, p=.๑๑) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๗ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๑  และค่าดัชนีรากของ
กำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๖๖ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  

ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ .๙๐ ถึง .๙๓ และมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด คือ การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .๙๓ และมีความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๘๖.๐๐ รองลงมาคือ ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๑ มีความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๘๓.๐๐ และตัวแปรที่มีน้ำหนัก
ความสำคัญน้อยที่สุด คือ จติสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .๙๐ และมีความ
แปรผันร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
ร้อยละ ๘๑.๐๐ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ส่วนคือ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  



๒๙๑ 

๒) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ๓) เพื่อนำเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา  โดยยกข้อค้นพบจาก
ผลการวิจัยที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างย่ังยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

นโยบายการท่องเที ่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) ประกอบด้วย ๑. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว ๒. การส่งเสริมการลงทุน ๓. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ยว ๔. 
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐมี
ความสำคัญมาก เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมือ
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์ และคณะ๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มีผลสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลายประการ เช่นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ 
การกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในสายตาทั่วโลก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และยัง
สอดคล้องกับงายวิจัยของ วารีพร ชูศรีและวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล๒ ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมของ
ภาครัฐที่มีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี  คือ การที่ภาครัฐเข้ามา
กำหนดนโยบายเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ประเทศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ของโลกที่เข้าสู่สังคม

 
๑ สุทธิชัย โลห์นารายณ์ และคณะ, “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนของจังหวัด

กำแพงเพชร”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘). 

๒ วารีพร ชูศรี และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๓) : ๒๐๙. 



๒๙๒ 

ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ การจ้างงาน 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ระบบการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมี
องค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ แหล่งท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุษบา สิทธิการ ๓  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียง
แสนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแต่ละประเภท ต้องตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาคที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวทุกภาคส่วนในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที ่ยว คือ 
นักท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการในพื้นที่ รวมถึงสื่อสารต่าง ๆ ที่สามารถช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและนานาชาติ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Factor affecting wellness tourism)  ประกอบด้วย 
๑. การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (Accessibility) ๒. กิจกรรมการท่องเที ่ยว (Activities) ๓. สิ ่งด ึงดูดใจ 
(Attraction) ๔. พ้ืนที่ หรือที่พัก (Area or Accommodation) ผลการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสิ่งดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารัชต์ มัธยมบุรุษ๔ ได้ศึกษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกรณีศึกษาพื้นที่รอบการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบว่า สิ่งดึงดูดใจแยกออกเป็น สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจเชิง
วัฒนธรรม สิ่งดึงดูดใจเชิงสังคม ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวควรมีบริการข้อมูลตลอดเส้นทาง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน 
มีข้อมูลรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วน มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้เชิงลึกมีทักษะในการนำเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยเฉพาะห้องน้ำ สถานที่พัก เส้นทาง
การเดินศึกษาธรรมชาติ ข้อมูลที่มีความเหมาะสม มีองความรู้ ย่อมส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมได้ความรู้พร้อมการพักผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกจึง

 
๓ บุษบา สิทธิการ, “รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

สามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่, ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐) : ๓๑๔ – ๓๒๖. 
๔ วารัชต์ มัธยมบุรุษ, “แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกรณีศึกษาพื้นที่

รอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง”, วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พะเยาวิจัย, ครั้งที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยพะเยา, (๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) : ๑๙๑-๑๙๒. 



๒๙๓ 

เป็นสิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ๕ ได้ศึกษาเรื่อง แบบจำลอง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ที่สิ่ง
ดึงดูดใจให้กลับมาเที่ยวซ้ำ คือประสบการณ์การท่องเที่ยว  ได้แก่ ๑) ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อการ
บริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ความคุ้มค่าของเงิน ๒) คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับและมีส่วนร่วม เช่น การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ๓) ความรู้สึกและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่างจากกิจกรรมที่เคย
สัมผัสมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน อุนแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล๖ ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัว
บ่งชี ้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่สร้างความ
ประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวซ้ำ ความตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน การให้
ความสำคัญต่อพื้นที่นั้น ๆ ความหวงแหนรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคนในชุมชน บอกเล่าเรื่องราว
ความน่าภาคภูมิใจแก่ผู้มาเยือน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวิถีชีวิต 
 ๒) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างย่ังยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๖๖๒ แยกเป็นอิทธิพล
ทางตรง - ๐.๒๙ และอิทธิพลทางอ้อม ๐.๔๒๖ เป็นอิทธิพลรวม .๓๙๗ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ หมายความว่า นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
บริการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีอิทธิพลทางลบ แต่เมื่อส่งผ่านหลักไตรสิกขา พบว่า 
มีขนาดอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๑ หมายความว่า นโยบายการ

 
๕ วิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ, “แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ล้านนาตะวันออก”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
๒๕๖๑), หน้า ๔๗. 

๖ ยุพิน อุนแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”, 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๐. 



๒๙๔ 

ท่องเที่ยวภาครัฐตามหลักไตรสิกขา จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดียิ่งขึ้น 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๗๖๔ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง - 
๐.๒๖๓ และอิทธิพลทางอ้อม ๐.๗๘๙ เป็นอิทธิพลรวม .๕๒๖ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๑ หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ประกอบด้วย การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) สิ่งดึงดูด
ใจ (Attraction) พ้ืนที่ หรือที่พัก (Area or Accommodation) ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีอิทธิพลทางลบ แต่เมื่อส่งผ่านหลักไตรสิกขา พบว่า 
มีขนาดอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามหลักไตรสิกขา จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดียิ่งขึ้น 

๓) โมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั ่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากการดำเนินการพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบูรณาการหลักธรรม อันได้แก่ หลักไตรสิกขา นำมาสู่สุข
ภาวะที่องค์รวมสร้างความเชื ่อมโยงกันอย่างสมดุล ครอบคลุมทั ้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบสังคม และเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างความยั่งยืน ต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนผ่านนโยบาย
การท่องเที่ยวภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาครัฐ (กก. อพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ. 
อปท. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เป็นแกนนำ ภาคเอกชนได้แก่ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานด้านความปลอดภัย เป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยข้อค้นพบที่สำคัญ คือ 

การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั ่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา เกิดจากการประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจา (ศีล) เป็นอันดับที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ระเบียบ
วินัย กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนและ



๒๙๕ 

จิตสาธารณะ การควบคุมและรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว ปัญหา
มลภาวะจากการท่องเที่ยว ขยะ น้ำเสีย ดังนั้น การฝึกอบรมประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) เป็นการ
รักษากฎระเบียบวินัยในการท่องเที่ยว กฎระเบียบของบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสำคัญ ช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมมือกันเพื่อให้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดความยั่งยืนได้ดี 

ศีล ในไตรสิกขา ครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อม สังคม ความประพฤติดีงามใน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ โดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีอาชีพสุจริต ไม่ใช้กายวาจา
และอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายในการดำเนินชีวิต กายกรรม ๓ 
(การกระทำทางกาย) ได้แก่ ๑) ละการฆ่าการเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ๒) เคารพ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ๓) ละการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ, วจีกรรม ๔ (การ
กระทำทางวาจา) ได้แก่ ๑) ละการพูดเท็จ ไม่กล่าวเท็จด้วยเหตุผลของตนเองหรือผู ้อื ่นโดยเห็นแก่
ผลประโยชน์ ๒) ละการพูดคำส่อเสียด กล่าวแต่ถ้อยคำที่ส่งเสริมคนให้สมัครสมานสร้างความสามัคคี ๓) 
ละคำหยาบ พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน ๔) ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่คำจริงมีเหตุผล, มโนกรรม ๓ (การ
กระทำทางใจ) ได้แก่ ๑) ไม่เพ็งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ๒) ไม่มีจิตคิดร้าย ๓) มีความเห็นชอบว่าผลวิบาก
กรรมดีกรรมชั่วมีจริง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรยวัสถ์ ฝางคำ๗ เรื่องการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัย พบว่า ๑) การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้าน ศีล ๕ (มัชฌิมศีล)  เป็น
บุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กติกาของสังคมที่ยอมรับกฎกติกาด้วยความเต็มใจ มีความพร้อมด้าน ความ
ประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคม มีพ้ืนฐานของการสร้างเสริมคุณภาพกาย สุขภาพจิตดี ๒) การ
ประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้าน สมาธิ มีสภาวะการอบรมจิตใจให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ การปฏิบัติสื่อถึง
ขั้นตอนที่ฝึกให้เกิดมี สัมมาวายะ และสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น ส่งผลถึงการมีความพร้อม
ทางคุณธรรม มีคุณภาพจิตที่เข้มแข็ง มีสมรรถภาพจิต ๓) การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกด้านปัญญา จาก
การปฏิบัติสมาธิส่งผลให้เกิดปัญญา ในการอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีการ
พิจารณา มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ เป็นที่ไว้วางใจและสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นที่นับถือ สอดคล้อง

 
๗ บรรยวัสถ์ ฝางคำ, “ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในสังคมผู้สูงอายุจังหวัด

อุบลราชธาน”ี, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๒๙๖ 

กับผลงานวิจัยของ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) และคณะ๘ เรื่องการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  พุทธธรรม
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะของตนและผู้อยู่รอบข้าง  พบว่า ศีล 
เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อาชีพ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกัน พบว่า สมาธิ เป็น
การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข มีเจตจำนงที่เป็นกุศล การจัดดอกไม้ การถักไหม
พรม การอ่านหนังสือ การเย็บปักถักร้อย การทำขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า และ
พบว่า ปัญญาเป็นการพัฒนาในขั้นสูงสุด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย และจิตใจ จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้
ผู้สูงอายุ พึ่งพาตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอื่น ซึ่งการบูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทั้ง ๓ 
ด้านมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย๙ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา กระบวนทัศน์ใหม่ตามแนวพุทธวิธี (ไตรสิกขา) พุทธวิธี (ไตรสิกขา) เป็นการทวนกระแส
กิเลสนิยม (ความโลภ ความโกรธ ความหลง) ที่ไม่มีความพอประมาณในการเสพบริโภค คือ ๑) พออยู่พอ
กิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒) รู้รักสามัคคี ได้แก่ ความรัก ความเมตตา การให้ทาน และการเสียสละ
ที่มีต่อสังคมและระบบนิเวศน์ นำมาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญรอด บุญ
เกิด และคณะ๑๐ เรื่องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัด
ชลบุรี การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจ โดยใช้หลัก ไตรสิกขา แบ่งกิจกรรม
หลักประกอบด้วย กิจกรรมฐานศีล กิจกรรมฐานสมาธิ กิจกรรม ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ต้องมีกิจกรรมพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  ฐานปัญญา เนื่องด้วย ไตรสิกขาถือ
เป็นหลักปฏิบัติใหญ่ ๆ ๓ ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหากใครปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้นั้นก็
จะสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างหมดสิ้น หลักทั้ง ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ  ๑) ศีล คือ การ

 
๘ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) และคณะ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุข

ภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๙ สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย,“พุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา”, วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑-๔๙. 

๑๐ บุญรอด บุญเกิด และคณะ, “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดชลบุรี”, วารสารการวิจัยรำไพพรรณี, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑-๑๑. 



๒๙๗ 

ฝึกพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึงพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง มีผลดี สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ 
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ ๒) สมาธิ หมายถึง การ
ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ  มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นรากฐานพฤติกรรม ถ้าจิตใจได้รับการ
พัฒนาดีแล้วก็จะควบคุมดูแล และนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย ๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาซึ่งมี
ความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด 

สุขภาวะองค์รวมของนักท่องเที่ยว และผู้รักสุขภาพในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา เกิดจากสุขภาวะทางด้านปัญญา เป็นอันดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับ การเข้าถึงความจริงของชีวิตอย่างมีสติ การพัฒนาทักษะความสามารถในภูมิ
ปัญญา และความงอกงามของจิตในการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย ทั้งนี้การมีสติรู้เท่าทันตามความเป็นจริง
เป็นแนวทางที่ปฏิบัติถูกต้อง การหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อพัฒนาปัญญา และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ รู ้จักใช้เหตุผล ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร๑๑ เรื ่องรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่าความสุขอันเป็นวิสัยของโลก แบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) สุขภาวะทางกาย 
(Physical well-being) หมายถึง ภาวะของคนที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การ
ดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ คำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  การจัดการ
ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจำวัน การ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ๒) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) หมายถึง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสรรค์
สังคม ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ครอบครัวเป็นสุข มีความรักความสามัคคีในสังคม การสงเคราะห์ต่อ
ผู้อื ่น การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ๓) สุขภาวะทางจิต (Mental well-being) 
หมายถึง การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี การมีคุณภาพแห่งจิตดี ความภาคภูมิใจ และ
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ๔) สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being) หมายถึง การ
เห็นคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเสียสละเพ่ือความสุขส่วนรวม การรู้เท่าทันการใช้ชีวิต การรู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต การมีความสงบสุข  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

 
๑๑ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, “รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู ้ของสังคมตา มแนว

พระพุทธศาสนา”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๘. 



๒๙๘ 

เมธี วงศ์วีระพันธุ์๑๒ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบบูรณาการ จะเน้นถึงการมีสุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพดี มี
ความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ ๔ มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิต วิญญาณ 
ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์ และสังคม เพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาโยธิน โยธิโก๑๓ เรื่องการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ตามหลักศีล ๕ พบว่ากระบวนการพัฒนา
มนุษย์อย่างเป็นระบบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายนำไปสู่การ
ขับเคลื่อน ทั้งในมิติของการอยู่ร่วมกัน ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของ
กิจกรรม ประชาชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในครอบครัว ได้มีส่วน
สำคัญในการนำเยาวชนได้สร้างแรงจูงใจในการสร้างเครือข่ายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านการบริหารจัดการงานภาครัฐ ความสามารถในการบริหารงานของ รัฐบาล ซึ่งสิ่งที่รัฐบาล

คำนึงถึงสำหรับภาพลักษณ์ประเทศด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริม  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและความงามของประเทศไทย คือ  

๑) ควรพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพ ได้  มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนส่งสาธารณะ โดยสามารถ  เชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ควรมีการพัฒนาสิ ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เร่งพัฒนาการ
อํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านมาตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถช่วยเพิ่ม รูปแบบการบริการสําหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างสิ่ง อํานวยความสะดวกในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวัด ศาสนสถาน และ

 
๑๒ เมธี วงศ์วีระพันธุ์, “การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”. 

วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙) : ๓๘. 
๑๓ พระมหาโยธิน โยธิโก, "การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๙), หน้า ๒๒๗. 



๒๙๙ 

มรดกโลก เป็นต้น โดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และได้มาตรฐานตามหลักสากล สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนพิการ และ
ผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล จุดบริการ WIFI ทางลาด ราวจับ ห้องสวดมนต์
สถานที่ปฏิบัติธรรม หรือห้องละหมาด เป็นต้น 

๓) ควรมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เช่น การไหว้พระสวดมนต์การเจริญจิตภาวนา การเข้าคอร์ส  การอบรมวิปัสสนาระยะ
สั้นสําหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผู้สูงอายุ เน้นการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นําการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับภูมิภาคผ่านมาตรการยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับสากล 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่ง การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยเพิ่มรูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการ 
และบุคลากรภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ การพัฒนา
มาตรฐานสินค้า และการให้บริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔) ควรมีการพัฒนาเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนา เตรียมความ
พร้อมเชิงพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาพื้นที่ในแหล่งมรดกโลกในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน เป็นต้น เน้นการพัฒนากิจกรรมและบริการ  
ท่องเที ่ยวที ่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่  แหล่ง
ท่องเที่ยว และให้ความสําคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที ่ยวด้านจิตใจและปัญญา  รวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน วัด ให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนา  เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่นชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๕) ภาครัฐควรมีบทบาทหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ให้เกิดความยั่งยืนด้วยการจัดโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนการใช้ที่ดิน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การ
จัดการและกฎระเบียบด้านแรงงาน การบริการสิ่งแวดล้อมและสังคม ภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านการประชาสัมพันธ์ การตลาด การให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับ
ภาคเอกชน ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดด้านสังคม และตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๖) ควรกำหนดให้การพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ยึดหลักการพัฒนาแบบบูรณาการองค์ประกอบที่
สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ กำหนดนโยบายในระดับ
จังหวัด ระดับชุมชนท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นนโยบายชัดเจน มี
แผนงานดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย 
ดำเนินงานร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในกระบวนการท่องเที่ยว ในด้านการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วมที่เสมอภาคเป็นธรรมอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือจัดแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแต่ละกลุ่มช่วงวัย และการขยายกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ 
เช่น ให้ขอวีซ่า long stay พำนักได้นานขึ้นก็จะนำไปสู่รายได้เข้าประเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้น  

๗) ควรกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน นโยบายด้าน
การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที ่ยว กำหนดมาตรการดำเนินงานตามนโยบายที่มีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้
มาตรฐานสากล จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตรง ตาม
นโยบายที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงด้านการพัฒนาบุคคลากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

๘) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานทุกองค์ประกอบ ตามความเชี่ยวชาญและความพร้อมของ
หน่วยงานหรือองค์นั ้น รัฐควรทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพที่ส อดคล้องกับแนวโน้ม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการทำข้อมูลที่
หลากหลายภาษา รัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันทำฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยที่มีความเฉพาะเจาะจง มีรูปแบบที่ง่ายต่อการสืบค้น และเชื่อมโยงระบบบริการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
๑) ควรพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อธุรกิจให้โดดเด่นยิ่งขึ้น  ให้มีมิติการดำเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพภายใต้ความสงบและผาสุก ควรคำนึงถึงความสำคัญในมิติต่าง ๆ  เช่นมิติด้านกลุ่มบุคคล
เป้าหมายที่ทำการส่งเสริมสุขภาพ มิติด้านกิจกรรมที่เน้นการเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเจาะจงมิติด้านกล
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ยุทธ์ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคล และชุมชนท้องถิ่น 

๒) ควรมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องสร้างมาตรการ
รองรับ เพ่ือสนับสนุนแผนงานด้านต่าง ๆ  

(๑) ควรมีการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) 
จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรการด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ การเก็บภาษีอากร รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนองค์การด้วย  

(๒) ควรมีการสร้างสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Create Supportive Environment) จากความ
ซับซ้อนทางสังคมภาวะสุขภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ  

๓) ควรมีการเพ่ิมความสามารถของชุมชน (Strengthen Community Action) กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน เกิดการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การข้าใจ เข้าถึงปัญหา สถานการณ์ของชุมชนเอง การสร้างพลัง
อำนาจให้กับชุมชน เป็นหัวใจสำคัญที่จะให้การดำเนินงานของชุมชนบรรลุเป้าหมาย แก้ปัญหา และใช้
ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเอง จัดระบบการดำเนินงานได้คล่องตัว 
ควบคู่กับการระดมพลังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและต่อเนื่อง นำไปสู่ความสำเร็จ ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร จะช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และจูงใจให้เป็น
ค่านิยมภาวะทันสมัยของประชาชน มีจิตอาสาร่วมกัน  

๔) ควรมีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) ระบบข้อมูลข่าวสารเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเพื่อสุขภาพการสร้างทักษะในการดำรงชีวิต เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลต่อ
สุขภาพของบุคคล  

๕) ควรมีการปรับปรุงบริการสุขภาพ (Reorient Health Service) การส่งเสริมสุขภาพเป็น
บริการขั้นพ้ืนฐาน จำเป็นต้องประสานงานร่วมกันในการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ควรมุ่งไปในทางส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ควรจัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงวัย สื่อสารให้เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่
กับการวิจัยในระบบสาธารณสุข เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการทางสุขภาพอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม 

๖) ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนความหลากหลาย โดยใช้วิถี ชีวิต 
ความเชื่อ สู่การเรียนรู้ ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  



๓๐๒ 

๗) ควรมีการปรับโครงสร้างตลาด โดยขยายฐานนักท่องเที่ยว กลุ่ม High Value ซึ่งเป็น 
นักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน และนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและมีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีพฤติกรรม เหมาะสม
กับสุขภาพกายและใจ เพ่ือการพักผ่อนเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ จํานวนวันที่ยาวนานขึ้น 

๘) ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัว โดยใช้กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างความผูกพันในครอบครัวและหมู่คณะ ผู้สูงอายุอันจะเป็นการสร้างรากฐาน
อัน เข้มแข็งของสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
รองรับ ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๙) ควรยกระดับแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ 
รวมทั้งการยกระดับความปลอดภัยและกระบวนการอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที ่ยว  อย่าง
ครอบคลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยว 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
๑. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ของที่ระลึกท่ี

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนการท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
๒. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์

ปัจจุบัน ที่มีโรคระบาดไวรัส โควิด-๑๙ 
๓.เพื ่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ ้น ควรเพิ ่มเครื ่องมือในการวิจัยด้านการสัมภาษณ์

นักท่องเที ่ยว ควรเพิ ่มประเด็นพฤติกรรม แรงจูงใจ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม เพ่ือให้ผลการวิจัย
ครอบคลุมในทุกประเด็น 
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ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 
________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กรมการท่องเที่ยว. “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔”. กรุงเทพมหานคร 
 : VIP COPY PRINT (วีไอพี ก็อปปี้ปริ้น), ๒๕๖๑. 
ศราวุธ ผิวแดง. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. ในเอกสารประกอบการสอน บทที่ ๒  
 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน. (อุดรธานี : โรงพิมพ์ิมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๘). หน้า ๑๓. 
ดรรชนี เอมพันธ์ และเรณุกา กลับสุข. “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในเอกสาร
 การสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หน่อยที่ ๙ -๑๕.
 นนทบุรี : โรงพิมพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๕๔. 
ธีระ บุรีก ุล. การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
 พระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 



๓๐๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท. การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การรับรู ้ของ
 นักท่องเที ่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรม และความเป็นปได้ของการ
 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมวิทยาและ
 มานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 
ฐิรชญา มณีเนตร. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๒. 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ : คำถามชวนตอบ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
 การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. ศาสตร์แห่งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙.พระ
ธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา จุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๘. 
________. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๓๔. กรุงเทพมหานคร :  สถาบ ันว ิ จ ั ยระบบ
 สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๗. 
พินิจ ลาภธนานนท์. สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี ๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การ
 พิมพ์จำกัด, ๒๕๕๖. 
เศกสรรค์ ยงวณิชย์. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน แนวคิดหลักการและการจัดการ . ขอนแก่น : 
 โรงพิมพ์ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕. 
สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือ
 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
 ๒๕๕๐. 
สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
 ของชาวไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ในรอบปี ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สำนักสถิติพยากรณ์
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๐. 
  



๓๐๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : คู่มือและแนวทางปฎิบัติ. 
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน : 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 
สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย
 ทางส ังคมศาสตร ์และพฤต ิกรรมศาสตร์  :  เทคน ิคการใช ้โปรแกรม LISREL. 
 กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดีการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 (๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 

นราวดี บัวขวัญ. “รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ำ
 คลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 จัดการสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 
พระศรีสังคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ์). “การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา : รูปแบบและเครือข่ายการ
 จัดการท่องเที่ยวของวัดในสังคมไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
รัตติยา เหนืออำนาจ. “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
 นครสวรรค์”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพ่ือ
 ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี” . ปรัชญาดุษฎี
 บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘. 
วิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ. “แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อความภักดีของท่องเที่ยวเชิง
 วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๖๑. 

  



๓๐๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมรทิพย์ วิภาวนิช. “การพัฒนารูปแบบ การสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
 สุขภาวะชุมชน”. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา . 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘. 
อรนภา ทัศนัยนา. “รูปแบบการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู ้สูงอายุโดย
 มหาวิทยาลัย”. ดุษฎีนิพนธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 บูรพา, ๒๕๕๙. 

(๓) รายงานวิจัย : 

บรรยวัสถ์ ฝางคำ. “ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในสังคมผู้สูงอายุ
 จังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ. “พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
 องค์รวมของครอบครัวและสังคม”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) และคณะ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
 สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. รายงานการ
 วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
พระมหาโยธิน โยธิโก. "การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๙. 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ. “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพุทธ
 ศาสนาในประเทศไทย”. รายงานวิจ ัยฉบับสมบูรณ์ . สถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์ : 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) . “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการ
 ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในที่พักแรม”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖. 
(๔) บทความ : 

กาญจนาวดี พวงชื่น และเสกสรรค์ ภูมิสถาน. “พฤติกรรมการท่องเที ่ยวและความต้องการของ  
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”. วารสารการบริการ
และการท่องเที่ยวไทย. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๔. 

  



๓๐๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ. “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี (๒๕๖๐) : ๑๖๕. 
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา. “รูปแบบศูนย์จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”. วารสารมหาวิทยาลัยคริส

เตียน. ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๖๐. 
จิรวรรณ โปรดบำรุง. “การดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธจริยศาสตร์”. วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๙) : ๒๓๓.  
จิราภรณ์ พรมมะทา. “แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยด้าน

การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพและความงาม”. วารสาร. ปีที ่ ๑๔ ฉบับที ่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๐-๑๒. 

ธรรญชนก เพชรานนท์. “แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่
การค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย”. บทความวิจัย วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 
๙๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๔๗. 

นพรัตน์ พิเภก. “การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี” . บทความวิจัย 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗๙ - 
๑๘๐. 

บุญรอด บุญเกิด และคณะ. “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดชลบุรี”. วารสารการวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙) : ๑-๑๑. 

บุษบา สิทธิการ. “รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่. ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐) : ๓๑๔-๓๒๖. 

ปณิษฐา ตาคำ และคณะ. “เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน”. บทความวิจัย มจร สังคม
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๓๓ - ๑๓๔. 

ปภ ัสสร ก ิมส ุวรรณวงศ ์ .  “การด ูแลส ุขภาพแบบองค ์รวมของผ ู ้ส ู ง อาย ุตามแนวค ิดทาง
พระพุทธศาสนา”. วารสารแม่ฟ้าหลวง. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : 
๒๐-๔๕. 

  



๓๐๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”, 
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา .ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓) : ๑-๑๒. 

พงษ์ศักดิ ์ เพชรสถิต. “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่ องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนของจังหวัด
กำแพงเพชร”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 
๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๖๔-๖๕. 

พบพร โอทกานนท์, ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล. “รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว 
และความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
ของชาวยุโรปและอเมริกัน”. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๖) : ๔. 

พระโกศล มณิรตนา. “การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม”. 
บทความวิจัยวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่พิเศษ เล่มที่ ๑ 
(พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๓๘๓-๓๙๗. 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ) . “ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย  และอาเซียน” .  วารสาร มจร 
พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๖ - ๒๓. 

ภาคภูมิ  ศรีถาวร และคณะ. “การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา”. บทความวิจัย
วารสาร มจร.สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) เมษายน – มิถนายน ๒๕๖๑ : 
๑ – ๑๒. 

มฑณ ยนต์ดัน. “เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุน”. บทความวิจัย 
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : 
๑-๑๘. 

เมธี วงศ์วีระพันธุ์. “การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่”. 
วารสารจิตวิทยาคลินิก. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙) : ๓๘.  

ยุพิน อุนแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”. 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๑๐. 

  



๓๐๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วรุณี เชาวน์สุขุม. “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” . บทความวิจัย วารสาร มจร สังคม
ปริทรรศน์. ปี่ที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๓๐ - ๑๓๓. 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ. “แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกรณีศึกษา
พื้นที่รอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง”. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ พะเยาวิจัย. ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา, (๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) : ๑๙๑-
๑๙๒. 

วารีพร ชูศรี และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล. “การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ : ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๒๐๙.  

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล. “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีแนวใหม่โดยชุมชน 
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๕๖. 

สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย.“พุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา”. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ . ปีที ่ ๑๓ ฉบับที ่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑-๔๙. 

สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์ สุพจน์ ทรายแก้ว และสาธิต วงศ์อนันต์. “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การของจังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารการวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๓๒๑-๓๓๑. 

สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์. “อิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อความ
พึงพอใจแหล่งท่องเที ่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม”. บทความวิจัย วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑๘๐-๑๙๑. 

อภิสรา จ่ายเจริญ. “รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน”. บทความวิจัย วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ 
เล่มที่ ๔). (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๑๒๗ - ๑๔๒. 

  



๓๑๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

อัจฉรา หล่อตระกูล. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
กรณีศึกษา : พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. บทความวิจัย วารสาร  
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที ่ ๘ ฉบับที ่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) : 

 ๑๗๘-๑๘๘. 
เอื้อมทิพย์ ศรีทอง. “น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และบ้ำบัดโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน”. บทความวิจัย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๘๔ – ๑๙๐. 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ : 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “การบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยว”. (อัด
สำเนา). 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.). “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๒๕๖๓”. (อัดสำเนา). 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙: ๙๔. 

สำนักงานท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การ
มหาชน หรือ (อพท.). “คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน”. (อัดสำเนา). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. พาณิชย์ ดึงนักกายภาพบำบัด...เอาดีทางธุรกิจบริการสุขภาพ หวัง!!!ดันไทย
ขึ้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รองรับสังคมผู้สูงอายุใน
อน า ค ต .  [ออนไลน์ ]. แหล ่ งท ี ่ ม า  : https/ /www. dbd.go.th/mobile/news_ 
view.php?nid=469404293 [๗ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียมีอนาคต
ส ด ใ ส .  [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  : hppt/ / www.ditp.go.th/ contents_ 
attach/161821/161821.pdf.[๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

  



๓๑๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
นานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๙).  [ออนไลน์ ]. แหล ่งท ี ่มา : 
hppt//203.157.7.120/fileupload/2560-102.pdf [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา.(๒๕๒๙). 
สถานการณ์การท่องเที ่ยวโลกที ่สำค ัญ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที ่มา .:.hppt//www. 
mots.go.th/ewt_dl_link.php.php?nid=8265[๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา. ข้อมูลพัฒนาการท่องเที ่ยว. [ออนไลน์ ]. แหล่งที ่มา : 
hppt//www. service.nic.go.th [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด. [ออนไลน์]. 
แหล่งที ่มา.:”https//www.mots.go.th/more_news.php?cid=422&filename=index6”[๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓]. 

ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ และ นราศรี ไววนิชกุล. ความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของประเทศไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : file:///C: Users/Parliament/Downloads/ 
49544-Article%20Text-114990-1-10-20160302.pdf.[๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https//www.pdp.go.th/ 
centerweb/news/NewaDetailNT01_NewsID=WNRPT6012070010002 [๕ ม ีนาคม 
๒๕๖๓]. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism). [ออนไลน์ ]. แหล่งที ่มา : https//www.sms-stou.org/archives/2233 
[๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

รัฐบาลไทย. รัฐบาลเน้นย้ำการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องที่ยวเชิง
ส ุขภาพ ).  [ออนไลน์ ]. แหล ่งท ี ่มา : https//www.thaigov.go.th/news/contents/ 
details/5160 [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอินเดีย.html [๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 
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 กรุงเทพมหานคร, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
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 จังหวัดนครราชสีมา, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
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 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
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 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
 ดร.สมบัตินามบุรี.อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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แบบสอบถามสำหรับการวิจัยเร่ือง 

เรื่อง พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 
คำชี้แจง   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลจากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน และจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก ดังนั้น ใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็น
จริงของท่านให้มากที่สุดและครบทุกข้อ ทั้งนี้คำตอบของท่านจะถือว่าเป็นความลับและไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านแต่ประการใด ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
แบบสอบถามสำหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๗ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕ ข้อ 
 ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ จำนวน ๑๒ ข้อ 
 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน ๑๕ ข้อ 
 ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม จำนวน ๑๒ ข้อ 
 ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจและสติปัญญา 
จำนวน ๙ ข้อ 
 ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน  จำนวน ๙ ข้อ 
   ตอนที่ ๗ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็น
แบบสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open – ended 
Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จำนวน ๓ ข้อ 

 
นางศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๓๒๐ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 
๑. เพศ                   

๑.   ชาย   ๒.  หญิง 
๒. อายุ             

 ๑.   ต่ำกว่า ๒๐ ป ี   ๒.  ๒๐ – ๓๐ ป ี  
 ๓.   ๓๑ – ๔๐ ปี    ๔.  ๔๑ ปีขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา  
 ๑. ประถมศึกษา              ๒. มัธยมศึกษา  
 ๓. อนุปริญญา            ๔. ปริญญาตรี 
 ๕. ปริญญาโทข้ึนไป 

๔. อาชีพ 
 ๑. ทำงานเอกชน        ๒. รับราชการ 
 ๓. ธุรกิจสว่นตัว          ๔. อ่ืนๆ (ระบุ)............. 

๕. รายได ้
 ๑. ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท         ๒. ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท           ๔. ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ (Tourism Public Policy)  
 
 
  

คำชี้แจง คำถามในตอนที่ ๒ – ๖ นี้เป็นข้อคำถามที่มีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating 
Scale)  ที่มีระดับการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
  ๕ คะแนน  แทน   มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
  ๔ คะแนน  แทน   มีระดับความคิดเห็น มาก 
  ๓ คะแนน  แทน   มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  ๒ คะแนน  แทน   มีระดับความคิดเห็น น้อย 
  ๑ คะแนน  แทน   มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
  



๓๒๑ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ 
คำชี้แจง  ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเอง 

ข้อ นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (Support tourism development)  
๑ ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
     

๒ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ด ี
 

     

๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ในชุมชน
ท้องถิ่น 

     

การส่งเสริมการลงทุน (Support investment of entrepreneur)  
๔ ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน      

๕ ภาครัฐมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

     

๖ ภาครัฐมีการสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

     

การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว  
(Support basic factor of tourism service) 

 

๗ ภาครัฐได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมกับบริการพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว      

๘ ภาครัฐสนับสนุนการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

     

๙ ภาครัฐส่งเสริมการสื่อสารและพลังงานกับการพัฒนาระบบการท่องเที่ยว 
 

     

การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  
(Support marketing and public relations) 

 

๑๐ ภาครัฐกำหนดความต้องการของสินค้าบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 
 

     

๑๑ ภาครัฐกำหนดราคาตามอัตราการแข่งขันของตลาดไปสู ่นักท่องเที ่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 

     

๑๒ ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดแสดงสินค้ากับพัฒนาระบบ
การตลาดออนไลน์ 

     

 
  



๓๒๒ 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Factor affecting wellness) 
 

คำชี้แจง  ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเอง 

ข้อ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
๑ ท่านได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 
     

๒ ท่านรู้สึกความปลอดภัยในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
 

     

๓ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ท่านเข้าถึงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานความ
สะอาดในแหล่งท่องเที่ยว 

     

กิจกรรม (Activities)  
๔ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีกิจกรรมการบำบัดดูสุขภาพกาย  

 
     

๕ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีกิจกรรมดูแลด้านจิตใจที่ก่อให้เกิดความสงบ 
ความสบายใจสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

     

๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเช่น โยคะ      

สิ่งดึงดูดใจ (Accessibility)  
๗ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ

ต้นๆ 
 

     

๘ ว ัด สถานที ่ปฏ ิบ ัต ิธรรม ที ่สวยงาม สงบ สะอาด สว ่างช ่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

     

๙ การทำสวนเกษตรผัก ผลไม้ไร้สารพิษ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      

พื้นที่ (Areas)  
๑๐ สถานที่ท่องเที ่ยวมีที ่พักรับรองเพียงพอและมีสิ ่งอำนวยความสะดวก

เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
     

๑๑ สถานที่ท่องเที่ยวมีสวนสุขภาพ และสถานที่บำบัดรักษา สำหรับนักท่อง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

     



๓๒๓ 

ข้อ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒ สถานที ่ท ่องเที ่ยวมีพื ้นที ่ออกกำลังกาย และพื ้นที ่ฝ ึกสมาธิสำหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

     

สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) 
 

 
 ๑๓ สถานที่ท่องเที่ยวมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตสำหรับ

นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
     

๑๔ 
๑๕ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีร้านค้าและธนาคารสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

     

 ๑๕ สถานที่ท่องเที่ยวมีสถานพยาบาลและการบำบัดรักษาสำหรับนักท่องเที่ยว       
เชิงสุขภาพ 

     

 
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม (Holistic Well-being) 
คำชี้แจง  ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเอง 

ข้อ สุขภาวะองค์รวม ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

สุขภาวะทางด้านกาย(Physical Well-being)  
๑ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย      

๒ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง      

๓ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของครอบครัวและคน
ใกล้ชิด 

     

สุขภาวะทางด้านสังคม(Social Well-being)  
๔ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมักจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม 

มีเมตตาเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     

๕ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสนใจทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกลุ่มสมาชิกชุมชน 
ด้วยการสังคมสงเคราะห์  
 

     

๖ นักท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพมักจะพัฒนาการเรียนรู้สังคมวิถีใหม่แห่งการ
แบ่งปัน 
 
 

     

สุขภาวะทางด้านจิตใจ (Mental Well-being)  
๗ นักท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพใส ่ใจกับการพัฒนาสุขภาวะทางจ ิตใจกับ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

     



๓๒๔ 

ข้อ สุขภาวะองค์รวม ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมักจะสนใจการอบรมสมาธิเพ่ือให้เกิดความสงบสุข
ทางจิตใจ และมีสุขภาพจิตที่แข็งแกร่ง 
 

     

๙ นักท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและการ
ตระหนักรู ้มุ่งสร้างความดี ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

     

สุขภาวะทางด้านปัญญา (Intellectual Well-being)  

๑๐ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสนใจ ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตนเอง       

๑๑ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

     

๑๒ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสนใจศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจ ทำให้เกิดสุขภายใน
จิต  

     

 
ตอนที ่ ๕ ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 
(Training in higher) : (ไตรสิกขา) 
คำชี้แจง  ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเอง 

ข้อ 
การฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 

(ไตรสิกขา) 
 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา : ศีล : สุขภาวะทางด้านร่างกาย  
สุขภาพกายดี (Training in higher morality) 

 
 

 

๑ ท่านได้รับแนวทางการปฎิบัติตนด้านสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพดี ใน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

     

๒ ท่านมีแนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      

๓ ท่านมีการร่วมกิจกรรมสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง รับรู้ถึงความสดชื่น 
ร่มเย็นทางธรรมชาติอย่างเต็มที ่

     

ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม : สมาธิ : สุขภาวะทางจิตใจ : สุขภาพจิตเยี่ยม
(Training in higher concentration) 

 

 

๔ ท่านได้รับการส่งเสริมสถานที่เหมาะสมสำหรับเสริมสร้างพัฒนาทางจิตใจ 
 

     



๓๒๕ 

ข้อ 
การฝึกอบรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา 

(ไตรสิกขา) 
 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ ท่านได้รับการส่งเสริมการฝึกสมาธิ เพื่อความสงบสุขร่มเย็น อบอุ่น  เบิก
บาน ไม่วุ่นวายใจ 
 

     

๖ ท่านได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอบรมจิตใจตนเอง เพ่ือให้มีความ
แข็งแกร่ง มุ่งม่ันในการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง 
 

     

ฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน : ปัญญา : สุขภาวะทางปัญญา   
(Training in higher wisdom) 

ส่งผลให้เกิดปัญญา 
 
 
 

 

๗ ท่านแสวงหาสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 

     

๘ ท่านมีการศึกษาการฝึกอบรมปัญญา มีความรอบรู้ตามความเป็นจริง และ
เห็นแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผล 
 

     

๙ ท่านได้รับความรู้จากการศึกษาธรรมชาติอย่างเต็มเข้าใจถึงคุณค่าความ
งดงามของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต มีปัญญา สติคิดพิจารณาจนเกิดแรงบันดาล
ใจในการดำรงชีวิตต่อไป 
 
 

     

 
ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
คำชี้แจง  ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนเอง 

ข้อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Wellness health and good living)  
๑ ท่านดูแลสุขภาพด้านร่างกายด้วยการออกกำลัง และเสริมสร้างโภชนาการ

ที่ด ี
 

     

๒ ท่านได้รับความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านจิตใจและด้านอารมณ์ 
 

     

๓ ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคมและความมั่นคงทางอาชีพ 
 
 
 

    
 
 

 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Participation for sustainable development) 

 

๔ ท่านมีส่วนร่วมกิจกรรมความสัมพันธ์ที ่ดีทางสังคม เพื ่อให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง 

     



๓๒๖ 

ข้อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ ท่านมีส่วนร่วมเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
 

     

๖ ท่านมีจิตอาสา เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์กับสังคมสงบสุขและเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 

     

จิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental awareness)  
๗ ท่านตระหนักรู้ สิ่งที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ จากความรู้และ ประสบการณ์ของ

ตนเอง   
     

๘ ท่านสนใจปัจจัยดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าต่างๆ ที่มีผลต่อแหล่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

     

๙ ท่านมีจิตสำนึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ระดับตนเอง ระดับบุคคลอื่น ระดับ
สิ่งแวดล้อม 

     

 
ตอนที่ ๗ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
๑) ด้านการมีสุขภาพกายและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness health and good living)   
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
................................................................................................................................................................  
๒) ด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Participation for sustainable development)  

ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................ ........
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ..................................................................... ... 

ข้อเสนอแนะ
................................................................ ................................................................................................
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
  



๓๒๗ 

๓) ด้านจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment awareness) 
ปัญหาและอุปสรรค

............................................................................................................................................ ....................

............................................................................................................... .................................................

............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................

...................................................................................... ..........................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 

********************************************************** 
ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

  



๓๒๘ 

 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 

เรื่อง  พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

คำชี้แจง 
แบบสัมภาษณ์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการ

ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี ๑) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ๒) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   เป็นที่ปรึกษาและ
กำกับดูแล ซึ่งผู้วิจัยจะนำเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ทำการถอดเทป สรุปประเด็นที่
ตรงกัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำและนำเสนอเป็น
งานวิจัยที่สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 

ผู ้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงเพื ่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับและใช้เพ่ือประกอบใน
การทำวิจัยเท่านั้นโดยจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็น
อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ 
นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
  



๓๒๙ 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้วิจัย ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ 
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

--------------------------------------- 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์____________________________________________________________ 
ตำแหน่ง__________________________________หนว่ยงาน_________________________ 
สัมภาษณ์เม่ือ วันที่__________เดือน_________________________พ.ศ.________________ 
 
ตอนที่ ๒ แนวคำถามด้านที่ ๑ ท่านคิดว่านโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ (Tourism Public Policy) 
มีแนวทางดำเนินการอย่างไร 

๑.๑ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว______________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๑.๒ ด้านการส่งเสริมการลงทุน ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



๓๓๐ 

๑.๓ ด้านการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านบริการท่องเที่ยว _______________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๑.๔ ด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ __________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ตอนที่ ๓ แนวคำถามด้านที่ ๒ ท่านคิดว่ามีปัจจัยที่ส่งผลในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง 

๒.๑ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว______________________________________      
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๒.๒ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

๒.๓ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๒.๔ ด้านพื้นที่ในการท่องเที่ยว_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  



๓๓๑ 

๒.๕ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
ตอนที่ ๔ แนวคำถามด้านที่ ๓ หลักสุขภาวะองค์รวม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างไรบ้าง 

    ๓.๑ สุขภาวะทางด้านร่างกาย_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๓.๒ สุขภาวะทางด้านสังคม_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๓.๓ สุขภาวะทางด้านจิตใจ ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๓.๔ สุขภาวะทางด้านปัญญา ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ตอนที่ ๕ แนวคำถามด้านที่ ๔ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างไรบ้าง 



๓๓๒ 

๔.๑ ด้านการฝึกอบรมความประพฤติทางกายและวาจา (ศีล : สุขภาพกายดี)      
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๔.๒ ด้านการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ : สุขภาพจิตเยี่ยม) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๔.๓ ด้านการฝึกอบรมปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา : วิเคราะห์ตามเหตุผล) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ตอนที่ ๖ แนวคำถามด้านที่ ๕ ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ต้องส่งเสริมอย่างไรบ้าง 
     ๕.๑ ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
      ๕.๒ ด้านความร่วมมือเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

๕.๓ ด้านจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ตอนที่ ๗ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์

ในการศึกษาวิจัย  



๓๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

  



๓๓๔ 

 

  



๓๓๕ 

 

  



๓๓๖ 

 
ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์ค่า (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
  



๓๓๗ 

 

 

  



๓๓๘ 

  

 



๓๓๙ 

 

 
  



๓๔๐ 

 
ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Try Out) 

  



๓๔๑ 

 

  



๓๔๒ 

 
ภาคผนวก จ  

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๓๔๓ 

  

 

 



๓๔๔ 

    
Item-Total 
Statistics     

  Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

GOVPOL1 222.03 
                    
772.723  

                        
0.584  0.980 

GOVPOL2 222.90 
                    
774.714  

                        
0.527  0.980 

GOVPOL3 222.00 
                    
766.000  

                        
0.689  0.980 

GOVPOL4 222.00 
                    
761.103  

                        
0.763  0.980 

GOVPOL5 222.00 
                    
762.759  

                        
0.772  0.980 

GOVPOL6 222.97 
                    
764.102  

                        
0.712  0.980 

GOVPOL7 222.90 
                    
766.231  

                        
0.662  0.980 

GOVPOL8 222.00 
                    
766.069  

                        
0.643  0.980 

GOVPOL9 222.17 
                    
760.971  

                        
0.770  0.980 

GOVPOL10 222.03 
                    
767.826  

                        
0.668  0.980 

GOVPOL11 222.07 
                    
756.547  

                        
0.719  0.980 

GOVPOL12 222.10 
                    
755.541  

                        
0.885  0.980 

FACTOU1 222.17 
                    
762.902  

                        
0.723  0.980 

FACTOU2 222.00 
                    
765.931  

                        
0.690  0.980 

FACTOU3 222.17 
                    
765.040  

                        
0.717  0.980 

FACTOU4 222.03 
                    
769.757  

                        
0.617  0.980 

FACTOU5 222.00 
                    
774.621  

                        
0.506  0.980 

FACTOU6 222.20 
                    
760.648  

                        
0.765  0.980 

FACTOU7 222.97 
                    
764.792  

                        
0.695  0.980 

FACTOU8 222.03 
                    
766.999  

                        
0.604  0.980 

FACTOU9 222.03 
                    
761.551  

                        
0.732  0.980 

FACTOU10 222.00 
                    
771.448  

                        
0.646  0.980 

FACTOU11 222.00 
                    
752.690  

                        
0.828  0.980 

FACTOU12 222.10 
                    
771.679  

                        
0.625  0.980 

FACTOU13 222.17 
                    
766.557  

                        
0.678  0.980 

FACTOU14 222.20 
                    
763.959  

                        
0.785  0.980 

FACTOU15 222.23 
                    
762.461  

                        
0.756  0.980 

HOLIST1 221.80 
                    
776.303  

                        
0.585  0.980 

HOLIST2 221.80 
                    
776.579  

                        
0.468  0.980 

HOLIST3 221.83 
                    
769.385  

                        
0.636  0.980 

HOLIST4 221.87 
                    
782.533  

                        
0.361  0.980 

 

    
Item-Total 
Statistics     



๓๔๕ 

  Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

HOLIST5 222.00 
                    
768.621  

                        
0.670  0.980 

HOLIST6 222.07 
                    
769.995  

                        
0.592  0.980 

HOLIST7 221.83 
                    
767.040  

                        
0.651  0.980 

HOLIST8 221.90 
                    
771.266  

                        
0.688  0.980 

HOLIST9 221.87 
                    
761.361  

                        
0.763  0.980 

HOLIST10 221.77 
                    
775.357  

                        
0.535  0.980 

HOLIST11 221.97 
                    
764.792  

                        
0.695  0.980 

HOLIST12 222.07 
                    
770.754  

                        
0.618  0.980 

THREE1 222.17 
                    
773.730  

                        
0.648  0.980 

THREE2 222.10 
                    
758.162  

                        
0.777  0.980 

THREE3 222.03 
                    
756.309  

                        
0.811  0.980 

THREE4 222.03 
                    
758.861  

                        
0.796  0.980 

THREE5 222.23 
                    
757.840  

                        
0.820  0.980 

THREE6 222.13 
                    
761.844  

                        
0.764  0.980 

THREE7 222.03 
                    
766.033  

                        
0.627  0.980 

THREE8 222.13 
                    
770.189  

                        
0.648  0.980 

THREE9 222.00 
                    
755.931  

                        
0.839  0.980 

SUSWEL1 221.93 
                    
779.306  

                        
0.460  0.980 

SUSWEL2 221.73 
                    
771.375  

                        
0.636  0.980 

SUSWEL3 222.00 
                    
772.759  

                        
0.607  0.980 

SUSWEL4 221.73 
                    
763.926  

                        
0.687  0.980 

SUSWEL5 222.00 
                    
762.828  

                        
0.721  0.980 

SUSWEL6 221.87 
                    
768.740  

                        
0.674  0.980 

SUSWEL7 221.97 
                    
771.551  

                        
0.528  0.980 

SUSWEL8 221.93 
                    
762.754  

                        
0.772  0.980 

SUSWEL9 221.87 
                    
771.637  

                        
0.649  0.980 

  



๓๔๖ 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

  



๓๔๗ 

 

  



๓๔๘ 

 
ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  



๓๔๙ 

 

 

  



๓๕๐ 

 
 

 
 



๓๕๑ 

   

  

 

 

 



๓๕๒ 

 

 

  
  



๓๕๓ 

 

 

  



๓๕๔ 

 
ภาคผนวก ซ  

ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

  



๓๕๕ 

  
ลำดับที่ ๑ สัมภาษณ์  
ท่านเจ้าคุณพระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. 

ลำดับที่ ๒ สัมภาษณ์  
ท่านเจ้าคุณพระอุดมธีรคุณ,รศ.ดร. 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
ในสังฆราชูอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัย 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  

 

  
ลำดับที่ ๓ สัมภาษณ์  
ท่านเจ้าคุณพระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. 

ลำดับที่ ๔ สัมภาษณ์  
พระมหาอำนาจ อจฉริยเมธี,ดร. 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  



๓๕๖ 

  
ลำดับที่ ๕ สัมภาษณ์  
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ 

ลำดับที่ ๖ สัมภาษณ์  
นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ 

นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

วนพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  

  
ลำดับที่ ๗ สัมภาษณ์  
นายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น 

ลำดับที่ ๘ สัมภาษณ์  
นายแพทย์ มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ PhD. 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

ตำแหน่ง MD. Head of Allied Health Planing 
 

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

  



๓๕๗ 

  
ลำดับที่ ๙ สัมภาษณ์  
รศ.ดร.ชมนาท รัตนมณี (อดีตคณบดี) 

ลำดับที่ ๑๐ สัมภาษณ์  
นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ 

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจยั คณะคุรุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โมนันซ่า รี
สอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

  
ลำดับที่ ๑๑ สัมภาษณ์  
ดร.พวงเพ็ชร ชุณละเอียด 

ลำดับที่ ๑๒ สัมภาษณ์  
นางดาริกา ปุณณกันต์ 

ตำแหน่ง ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ
บริหารการท่องเที่ยวผู้บริหารระดับสูง 

ตำแหน่ง ประธานบริหารไร่เกษตรปุณณกันต์ 
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  



๓๕๘ 

  
ลำดับที่ ๑๓ สัมภาษณ์  
นางสาวปภารัฐ สิริรัฐ ชูกลิ่น 

ลำดับที่ ๑๔ สัมภาษณ์  
นางสุวดี ปาจรียางกูร 

ตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหนองคาย 
 

ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์และสุขภาพไทย 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

  
ลำดับที่ ๑๕ สัมภาษณ์  
ดร.กัญญานนท์ กมลยะบุตร 

ลำดับที่ ๑๖ สัมภาษณ์  
นายสุรินทร์ สนธิระต ิ

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทสุรนครเมือง
ใหม่ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารสวนซ่อน
ศิลป์ Secret Art Garden รีสอร์ทเขาใหญ่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

  



๓๕๙ 

 
             ลำดับที่ ๑๗ สัมภาษณ์  
                 ดร.นพดล คำพิทักษ์ 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ และ        
             โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ 
            วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

  
ลำดับที่ ๑๘ สัมภาษณ์  
ดร.จตุรเทพ โควินทวงศ์ 

ลำดับที่ ๑๙ สัมภาษณ์  
ดร.วทัญญู ภูครองนา 

ตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการส่วนจ ัดการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพืชพันธ์ 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

  



๓๖๐ 

 
ภาคผนวก ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
(FOCUS GROUP DISCUSSION) 

  



๓๖๑ 

 

 

  
  



๓๖๒ 

 

  

 

 



๓๖๓ 

 

 

  



๓๖๔ 

 
ภาคผนวก ญ  

ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
(FOCUS GROUP DISCUSSION) 

  



๓๖๕ 

  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรบณัฑติศกึษำ 
ภำควชิำรฐัศำสตร ์คณะสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 

ตำแหน่ง ประธำนหลกัสูตรรฐัประศำสนศำสตร์
ดุษฎบีณัฑติ ภำควชิำรฐัประศำสนศำสตร ์คณะ
สงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง ZOOM ห้อง ZOOM 

 
  

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 
ตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง ZOOM ห้อง ZOOM 

  



๓๖๖ 

  
ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ผศ.ดร.ธติวิุฒ ิหมัน่ม ี
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวทิยำลยั 

ตำแหน่ง ประธำนหลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตร-
มหำบณัฑติ สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร ์
ภำควชิำรฐัศำสตร ์คณะสงัคมศำสตร์ ์ 
มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง ZOOM ห้อง ZOOM 

 
ผศ.ดร.สุรยิำ รกัษำเมอืง 
ตำแหน่ง  เลขำนุกำรหลกัสตูรบณัฑติศกึษำ 
สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร ์(นำนำชำต)ิ ภำควชิำรฐัศำสตร ์ 
คณะสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 



๓๖๗ 

 
ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา 
กรรมการผู้จัดการโรงแรมออสการ์ & พาเลส 
อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง ZOOM 

 

 
ดร.สุภาพรรณ เพ่ิมพูล 
ตำแหน่ง  ประธานบริหารสุภาพรรณคันทรีโฮมรีสอร์ท (เขาใหญ่)  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง ZOOM 

 



๓๖๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ/นามสกุล : ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์  
วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๐๔ 
ภูมิลำเนา : เลขที่ ๒๙๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ 
การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๒๕ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
: 
 
: 

 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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