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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ในบริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา 3) เพื่อนาเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความ
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา วิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 19 รูปหรือคน และวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
550 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและข้อสรุปแบบอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติประยุกต์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จั งหวัดนครราชสีมา คือ การส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ ยว การส่งเสริมการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว
แปร ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร 3) โมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ 4.49 องศาอิสระ 2 ความน่าจะเป็น .106 อธิบายความแปรปรวน ได้
ร้อยละ 89.00
คาสาคัญ: ไตรสิกขา; การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ; เขาใหญ่
*Received

May 19, 2021; Revised July 7, 2021; Accepted July 11, 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review

155

Abstract
Objectives were to 1. Study factors affected the enhancement of wellness
tourism policy for sustainable development at Khaoyai National Park
Nakronratchasima Province. 2. Study factors of the causal model of enhancement
wellness tourism policy for sustainable development at Khaoyai National Park
Nakronratchasima Province. 3. To develop a model of the creative enhancement
wellness tourism policy for sustainable development at Khaoyai National Park
Nakronratchasima Province. Research methodology was the mixed methods: 1)
Qualitative research collected data by in-depth interviewing 19 key informants 2)
Quantitative research collected data from 550 samples. The research instruments
were interview forms, questionnaires. Qualitative data were analyzed using
content and inductive conclusion creation and analyzed quantitative data using
descriptive statistics. Analyzed correlations using applied statistics.
The research findings were as follows: 1) Factors affected the wellness
tourism policy enhancement for sustainable development at Khaoyai National
Park Nakronratchasima Province consisted of support and development of
enhancement, support of investment of entrepreneur, support basic factor of
tourism, support of marketing and public relations. 2) The causal model of
wellness tourism policy enhancement for sustainable development at Khaoyai
National Park, Nakronratchasima Province consisted of 2 external latent variables
and 3 internal latent variables 3) To develop a model of the creative wellness
tourism policy enhancement for sustainable development at Khaoyai National
Park Nakronratchasima Province. The model was consistent with the empirical
data with the qui-square value at 4.49, df = 2, p = .106 and explained the variance
at 89.00 percent.
Keywords: The threefold learning; Wellness tourism; Khaoyai

บทนา
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเศรษฐกิ จ โลกอย่ า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ตลอดจน
ภาวะการณ์ของสังคม มลภาวะเป็นพิษทั้งทางอากาศ ทางน้า ภาวะการณ์โรคระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทาให้มนุษย์ต้องปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม
การดารงชีวิต ปรับกระบวนทัศน์ทั้งในภายในและภายนอกเพื่อความอยู่รอดพ้นจากการเจ็บป่วย
การที่มนุษย์จะประสบความสาเร็จรอดพ้นจากความเจ็บป่วย มีความสุขทั้งทางร่างกายและ
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ความสุ ขทางด้ านจิ ต ใจนั้ น ย่ อมขึ้น อยู่ กับ หลายปั จจั ยด้ว ยกัน กระบวนการหล่ อ หลอมทาง
ความคิด พฤติกรรม การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมาก ที่มีส่วนช่วยในการ
ผลักดันให้สังคมหันมาดูแลใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น การพักผ่อนหย่อนใจไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ตามแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม ผสมผสานการดูแลรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงถือได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, 2558) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศทั้ ง ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวม
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบดั่งขุมทรัพย์ที่มีค่า ที่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศควรจะต้อง
ธารงดูแลรักษาไว้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การรั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ (วุ ฒิ ช าติ สุ น ทรสมั ย และปิ ย ะพร
ธรรมชาติ, 2559) อย่างมีประสิทธิภาพที่จะต้องอาศัยปัจจั ยในหลาย ๆ มิติมาเป็นมาเป็นแรง
เสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนา
รายได้เข้าประเทศเป็นลาดับต้น ๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยก็พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีทิศทางแนวโน้มทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ต่างชาติสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ และ นราศรี ไววนิชกุล , 2559) รับบริการรักษาพยาบาล
ส่ ว นใหญ่กระจุ กตัว อยู่ ตามเมืองหลวงกรุ งเทพฯ มากกว่า ถึงแม้ว่าที่ผ่ านมารัฐ บาลต้องวาง
มาตรการการเดินทางเพื่อป้องกันโรคระบาด ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
มากที่สุด หากเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจาเป็นต้องฟื้นฟูกิจการการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ข ภาพกั น ใหม่ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนต้ อ งร่ ว มมื อ กั น วางมาตราการต่ า ง ๆ เพื่ อ ความ
ปลอดภัย การดูแลรั กษาความสะอาด ทั้งผู้ ประกอบการและนั ก ท่ องเที่ยวต้ อ งปรับ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมกั น ใหม่ ใ นรู ป แบบ New Normal ส าหรั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ ใ นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ในแต่
ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน ทากิจกรรมต่าง ๆ มากมายด้วยปัจจัยหลายอย่าง อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่มีจุดเด่นหลายประการ คือมีสภาพภูมิอากาศที่ดี ติดอันดับ 7 ของโลกได้รับการ
จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว มีการคมนาคมความสะดวกและปลอดภัย สามารถ
เดิ น ทางไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ ไ ด้ ห ลายรูป แบบ (ยุ พิ น อุ่ น แก้ ว และโชคชั ย สุ
เวชวัฒนกูล , 2560) ระยะทางไม่ ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ อีกทั้งมีพื้นดินที่มีแร่ธาตุ อุด ม
สมบูรณ์ปลูกผัก ผลไม้ ได้ผลโตและรสชาดคุณภาพดี ในเขตพื้นที่นี้นิยมทาเกษตรแบบปลอด
สารพิษ ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
การสาธารณูปโภคครบจึงเป็นที่นิยมมาปลูกบ้านหลังที่ 2 ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความสาคัญกับนโยบายการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มีเป้ าหมายเพื่อความมั่น คง, มั่ งคั่ง, และยั่ งยืน (สุ ทธิชัย โล่ ห์ นารายณ์ และคณะ,
2561) นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ เน้นการสนับสนุนใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริม

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review

157

และพัฒนาการท่องเที่ยว 2) ด้านการส่งเสริมการลงทุน 3) ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการ
ท่องเที่ย ว 4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและประชาสั ม พันธ์ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ การ
ท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ จากแนวคิดการท่องเที่ยวของ Dickman, C.R. ส าหรับหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตได้หลายระดับสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ กับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์ , 2560) ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้น สิ่งมีชีวิตเป็นส่วน
หนึ่งของ ระบบธรรมชาติ มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ จะต้องเกื้อกูล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
การวางเงื่ อ นไขหรื อ กติ ก าในการอยู่ ร่ ว มกั น โดยก าหนดให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น รู้ จั ก การแบ่ ง ปั น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน มีความเห็นถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุ ข
ภาวะแบบองค์รวม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน หลักธรรมที่กล่าวมานี้ คือ
หลักไตรสิกขา (บุษกร วัฒนบุตร, 2555) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาการดาเนินชีวิต ครอบคลุ ม
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทางสังคม มีความประพฤติดีงาม มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ มี
ระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติทางกายและ
วาจาที่ดีในการดาเนินชีวิต เรียกว่าไตรสิกขา ได้แก่ 1) ศีล : การฝึกอบรมความประพฤติทาง
กายและวาจา ตามหลักศีล 5 มาเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต เพื่อให้เกิดแนวทางป้องกัน เป้าหมาย
คือเป็นคนดี มีความคิดดี มีระเบียบวินัย รักษากฎระเบียบ มีอาชีพสุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม
จรรยาบรรณ ในการอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยการกระทาดีต่อกัน ไม่เบียดเบี ยนทาร้ายกัน ให้ความ
เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ความประพฤติ
รักษาระเบียบวินัยข้อบังคับที่กาหนดไว้ ยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกัน 2) สมาธิ :
โดยการฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาให้จิตมีคุณธรรมพื้นฐาน ความมีสติ
มีความดี มีความงาม มีความสว่าง สะอาด สงบในจิตใจ 3) ปัญญา : การฝึกอบรมปัญญาให้มีสติ
รู้เท่าทัน เป็นผู้ทรงความรู้, ความเข้าใจ, หยั่งความจริง, จิตเป็นอิสระ, แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้เป็น
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2548)
จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “พุทธบูรณาการ
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา” การศึกษาครั้งนี้ ได้บูรณาการหลักไตรสิกขาซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทาให้ได้องค์ความรู้ และสามารถนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อนาเสนอโมเดลการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 19 รูป
หรือคน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน เจ้าของนักธุรกิจเกี่ยวกั บการ
ท่องเที่ยว, กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการประจา, กลุ่มแพทย์และผู้บริหารในกระทรวงสาธารณะสุข
กลุ่มผู้บริหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, กลุ่มนักวิชาการในรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มนักวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา แล้วนาผลมาสร้างกรอบโมเดลและแบบสอบถาม สาหรับการวิจัยเชิง
ปริ มาณ การตรวจสอบความตรงของโมเดลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผู้วิจัย
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Hair และคณะ (Hair, et al, 1998) คือ อย่างน้อย
10 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าหรือจานวนเส้นทาง (path) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่าทั้งหมด 49 พารามิเตอร์ ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมควรเท่ากับ 490
คน และทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้ทฤษฎีแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 550 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองทั้ ง งานวิจั ย เชิง ปริ ม าณและงานวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 –
มกราคม 2564
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา บรรยาย วิเคราะห์สหสัมพั นธ์ระหว่างตัว
แปรในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ และการทดสอบสมมติ ฐ าน ด้ ว ยค่ า สถิ ติ Bartlett’s Test of
Sphericity และค่ า ดั ช นี ไ กเซอร์ เมเยอร์ -ออลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy = KMO) จากนั้นนามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) และตรวจสอบความตรงของโมเดลและขนาดอิทธิพล
ทางตรงทางอ้อมด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและข้อสรุปแบบอุปนัย จากแบบ
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สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis) ทั้งนี้เป็นการ
สรุปสาระสาคัญของผลการสัมภาษณ์เชิงลึก นาผลที่ได้มาจาแนกเนื้อหาที่สอดคล้องหรือตรงกัน
และแบ่งออกเป็นประเด็น โดยการหาค่าความถี่และวิเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus Group Discussion ) โดยน าเนื้ อหาที่ได้จากผู้ ทรงคุณวุฒิ มาสังเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
แก้ไของค์ความรู้จากการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ได้แก่
นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวแปรแฝงภายใน 3
ตัวแปร ได้แก่ สุขภาวะองค์รวม, ไตรสิกขา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีตัว
แปรสุขภาวะองค์รวม, ไตรสิกขา เป็นตัวแปรส่งผ่าน ดังภาพที่ 1
ฝึกอบรมความประพฤติทางกาย
และวาจา

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ไตรสิกขา

ส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านบริการท่องเที่ยว

นโยบายการ
ท่องเที่ยว
ภาครัฐ

ก
ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม
ฝึกอบรมปัญญาให้มสี ติรเู้ ท่าทัน

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืน

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม
สิ่งดึงดูดใจ
พื้นที่ / ที่พัก
สิ่งอานวยความสะดวก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

ความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืน
จิตสานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

สุขภาวะทางด้านร่างกาย

สุขภาวะ
องค์รวม

สุขภาวะทางด้านสังคม
สุขภาวะทางด้านจิตใจ
สุขภาวะทางด้านปัญญา

ภาพที่ 1 กรอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพุทธบูรณาการการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง จานวน 361 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.60 และเพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มี
จานวนน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.30 และช่วงอายุ 31-40 ปี คิด
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เป็นร้อยละ 15.10 วุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
46.50 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.60 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 9.80 อาชีพ พบว่า ส่วนมากทาธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ
อาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.8 ทางานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรับราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ส่วนมาก 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00
รายได้ต่ากว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00
2. โมเดลความสั มพัน ธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัว
แปรที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญจังหวัดนครราชสีมา ขนาดความสัมพันธ์ .932 แยกเป็น
อิ ท ธิ พ ลทางตรง -.03 และอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม .33 เป็ น อิ ท ธิ พ ลรวม .083 ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่ง ยืนในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ๋จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณ
อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ๋จั งหวัดนครราชสี มา ขนาดความสั มพันธ์ = .959 แยกเป็น อิทธิ พ ล
ทางตรง -.26 และอิทธิพลทางอ้อม .57 เป็นอิทธิพลรวม .45 อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม
ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ในบริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ จั ง หวั ด
นครราชสี ม า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มและอิ ท ธิ พ ลรวมส่ ง ผลต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่อิทธิพลทางตรงส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นที่น่าสังเกต
ว่าขนาดอิทธิพลทางอ้อมของนโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา สูงกว่าอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยส่งผ่านตัวแปร
ไตรสิกขา (THREE) ดังนั้น ไตรสิกขา และสุขภาวะองค์รวม จึงเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator)
ในโมเดลสมการโครงสร้างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
3. โมเดลการส่ งเสริ มนโยบายการท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอย่า งความยั่ งยืนในบริ เ วณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้มี 5 ตัวแปรแฝง อันประกอบด้วย ตัวแปร
ภายนอกแฝง 2 ตัวแปร คือ นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพ ตั ว แปรภายในแฝง 3 ตั ว แปร คื อ สุ ข ภาวะองค์ ร วม หลั ก ไตรสิ ก ขา และ การ
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พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดล พบว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค – สแควร์ (2= 4.50, df=2,
p=.11) ซึ่งแตกต่างจากศู น ย์ อย่ างไม่ มีนั ย ส าคัญ ค่าดัช นีวัดระดับความกลมกลื น (GFI) มีค่ า
เท่ากับ .97ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .91 และค่าดัชนี
รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .066 แสดงว่า โมเดลมีความสอด กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้ งแต่ .90 ถึง .93และ
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ การมีสุขภาพ
และความเป็ น อยู่ ที่ดี มีค่าน้ าหนั กองค์ ป ระกอบเท่ ากั บ .93 และมีความแปรผั นร่ว มกั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวั ดนครราชสีมา ร้อยละ
86.00 รองลงมาคือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .91 มี
ความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา ร้อยละ 83.00 และตัวแปรที่มีน้าหนักความสาคัญน้อยที่สุ ด คือ จิจสานึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .90 และมีความแปรผันร่วมกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 81.00 แสดง
ให้ เห็ น ว่าตัวแปรเหล่านี้ เป็ นตัวแปรที่สาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจาก นโยบาย
การท่องเที่ยวภาครัฐ (GOVPOL) ขนาดความสัมพันธ์ .932 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -.03 และ
อิทธิพลทางอ้อม .33 เป็นอิทธิพลรวม .83 และ ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจาก ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (FACTOU) ขนาดความสัมพันธ์ .959 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง
-.26 และอิทธิพลทางอ้อม .57 เป็นอิทธิพลรวม .45 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถแสดงดังภาพที่ 2
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ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการลงทุน

0.72
0.11

พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านบริการท่องเที่ยว

0.94
0.99

0.02

ไตรสิกขา

0.78
0.33

นโยบายการ
ท่องเที่ยว
ภาครัฐ

-0.03

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

0.03

กิจกรรม

0.02

สิ่งดึงดูดใจ

0.19

พื้นที่ / ที่พัก

0.24

สิ่งอานวยความสะดวก

0.84
0.99
0.99
0.90
0.87

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรม

0.20

ฝึกอบรมปัญญาให้มสี ติรเู้ ท่าทัน

0.30

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

0.00

ความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืน

0.50

จิตสานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

0.32

0.83

การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
อย่างยั่งยืน

0.64

0.87

0.20

ก

0.83

0.34
0.29

0.89

ฝึกอบรมความประพฤติทางกาย
และวาจา

0.96
0.70
0.83

0.26
0.45

สุขภาวะทางด้านร่างกาย

0.09

สุขภาวะทางด้านสังคม

0.07

สุขภาวะทางด้านจิตใจ

0.20

สุขภาวะทางด้านปัญญา

0.40

0.71
0.57

สุขภาวะ
องค์รวม

0.74
0.77
0.64

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพุทธบูรณาการการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ส่วนคือ 1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อนาเสนอโมเดล
การส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา โดยยกข้อค้นพบจากผลการวิจัยที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ (Tourism Public Policy) ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 2) การส่งเสริมการลงทุน 3) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
บริการท่องเที่ยว 4) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐมีความสาคัญมาก เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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สุ ทธิชัย โล่ ห์ น ารายณ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริห ารจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการ
ท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลส าคั ญ ในการผลั ก ดั น การท่ อ งเที่ ยวของประเทศไทยหลายประการ เช่ น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ การกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในสายตาทั่วโลก
การใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ในการส่ งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องจากเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. โมเดลความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มี
ขนาดความสัมพันธ์เท่ ากับ 0.932 แยกเป็นอิทธิพลทางตรง - 0.03 และอิทธิพลทางอ้อม 0.33
เป็นอิทธิพลรวม .083 โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมส่งผลต่อ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐ ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มีอิทธิพลทางลบ แต่เมื่อส่งผ่ าน
หลักไตรสิกขา พบว่ามีขนาดอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เป็นบวกอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 หมายความว่า นโยบายการท่องเที่ยวภาครัฐตามหลักไตรสิกขา จะทาให้เกิด การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดียิ่งขึ้น
3. โมเดลการส่ งเสริ มนโยบายการท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอย่า งความยั่ งยืนในบริ เ วณ
อุ ทยานแห่ งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสี มา เกิดจากการดาเนินการพื้นฐาน ประกอบด้วย
นโยบายการท่ อ งเที่ ย วภาครั ฐ และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ บู ร ณาการ
หลักธรรม อันได้แก่ หลักไตรสิกขา นามาสู่สุขภาวะที่องค์รวมสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล
ครอบคลุมทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อม
ระบบสั ง คม และเศรษฐกิ จ จะเห็ น ได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพอย่ า งความยั่ ง ยื น ต้ อ ง
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนผ่านนโยบายการท่องเที่ยว
ภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาครัฐ (กก. อพท. สส.ปน. มท. วธ. สธ.
อปท. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เป็นแกนนา ภาคเอกชนได้แก่ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ผู้นาชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ตารวจประสานด้านความ
ปลอดภัย เป็นกลไกสาคัญในการขับ เคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยข้อค้นพบที่
สาคัญ คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างความยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัด
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นครราชสีมา เกิดจากการประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจา (ศีล) เป็นอันดับที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
ระเบียบวินัย กฎระเบียบข้อบังคั บ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้าน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและจิ ตสาธารณะ การควบคุมและรักษาระดับมาตราฐานการ
ให้บริการ การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว ปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยว ขยะ น้าเสีย ดังนั้น การ
ฝึกอบรมประพฤติทางกายและวาจา (ศีล) เป็นการรักษากฎระเบียบวินัยในการท่องเที่ยว กฏ
ระเบียบของบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสาคัญ ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสาคัญ และร่วมมือกันเพื่อให้ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพใน
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดความยั่งยืนได้ดี
ดังนั้นผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ต้องมีความประพฤติทางกายและวาจาที่ดี เป็นผู้ที่คิดดี ทา
ดี (ศีล) รักษาศีล 5 พัฒนาจิตให้เกิดคุณธรรม (สมาธิ) มีปัญญาให้มีสติรู้เท่าทัน (ปัญญา) ก็ จะทา
ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบเกิดความสุขกายสบายใจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธา ทาให้ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว มองเห็นความสาคัญด้านมลภาวะ
ขยะมากขึ้น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ มีจิตอาสาที่ร่วมรณรงค์กับภาครัฐในการดู แลจัดการ
บริหารแหล่งท่องเที่ยวและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เห็นคุณค่าในเรื่องการกินดี
อยู่ดีมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ที่กาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ
และสนั บ สนุ น การท่องเที่ย วเชิงสุขภาพ ในหลายมิติ ดังมีคากล่ าวว่า สุ ขภาพประชาชนคือ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติ
ภั ค แสงสนิ ท (2556) ที่ พ บว่ า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ จาเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของชุมชนใน 3 ส่วนคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจคุณค่าทางสังคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยว

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้
จากการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
จากภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพบว่าเกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังนี้
1. ได้องค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้ า นการมี จิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น มี
ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนคือ การสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม นโยบายการท่ อ งเที่ ย วเชิง สุ ข ภาพของภาครั ฐ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการลงทุน ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ยว และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(5A) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ด้านพื้นที่หรือที่พัก (Area/Accommodation) ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก (Amenity) Dickman, C.R. (1996). นอกจากนั้นเมื่อประยุกต์หลักไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ
, ปัญญา) ยึดหลักคิดดี ทาดี มีระเบียบวินัย รักษากฏระเบียบ มีอาชีพสุจริต มีสติ มีความดี มี
ความงาม มีความสว่าง สะอาด สงบในจิตใจ มีสติรู้เท่าทัน มีความรู้ ความเข้าใจ หยั่งความจริง
จิตเป็นอิสระ สามารถแก้ปัญหาประยุกต์ใช้เป็น มีหลักพื้นฐานคุณธรรมมาใช้เพื่อเป็นตัวส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
2. โมเดลพุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จั งหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย ขั้นที่ 1) พื้นฐานการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขั้นที่ 2) บูรณาการหลักไตรสิกขา ขั้นที่ 3) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ความเป็นอยู่ที่ดี หมั่นทาจิตอาสา พัฒนาเครือข่าย รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงปัญหา ตระหนักถึงคุณค่า
มีจิตสานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวม ในทุกมิติ
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3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
จากนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการลงทุน (สนับสนุนภาค
ภาคเอกชนด้านจัดหาแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่า, สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวแบบจ่ายคนละ
ครึ่งแก่นักท่องเที่ยว 2) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม, เปิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม่) 3) กิจกรรมการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ดีมีคุณค่า เน้นสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ, เหมาะกับแต่ละช่วงอายุวัย 4) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (ความสะดวก ความสะอาด
ความปลอดภัย สื่อสารข้อมูลหลายช่องทาง)

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการประกาศให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นวาระ
แห่งชาติ
2. นโยบายส่ งเสริ ม หลั ก ไตรสิ ก ขา ให้ กับบุคคลากรทุ ก ระดั บชั้น ที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้าง
ความสงบสุข ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย การมีจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม ทาให้
นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและมั่นใจในคนไทยมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาโมเดลการท่องเที่ยวเชิง
สุภาพอย่างยั่งยืน โดยเลือกศึกษาตัวแปรส่งผ่านที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น มาตรฐานกลั่นกรองความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ
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