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Abstract
The objective of this study was to examine the structural equation modeling of antecedent and
consequence of wellness tourism engagement of tourists. The sample consisted of 421 generation
Y tourists. The research instrument used six summated rating scale, with reliabilities between 0.87
to 0.93, and factor loadings between 0.51 to 0.86. Data were analyzed by structural equation
modeling analysis. The results revealed that the proposed model was fitted with the empirical data;
and found that 1) tourist motivation and wellness tourism facility had direct effect on wellness
tourism engagement 2) tourist motivation and wellness tourism engagement had direct effect on
well-being and 3) tourist motivation and wellness tourism facility had indirect effect on well-being
via wellness tourism engagement. The implication of this study should promote the tourist
motivation and facility, that encourage wellness tourism engagement and develop well-being of
generation Y tourist.
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ป"จจัยเชิงสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันต?อการท?องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ของกลุ?มนักท?องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย3
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ/4

บทคัดย?อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค/เพื่อตรวจสอบแบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึด
มั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทMองเที่ยว กลุMมตัวอยMาง คือ นักทMองเที่ยวเจเนอเรชันวาย จำนวน
421 คน เครื่องมือที่ใชEการวิจัยเปSนมาตรประมาณรวมคMา 6 ระดับ มีคMาความเชื่อมั่นอยูMระหวMาง 0.87 ถึง 0.93 และ
มีคMาน้ำหนักองค/ประกอบอยูMระหวMาง 0.51 ถึง 0.86 วิเคราะห/ขEอมูลดEวยการวิเคราะห/สมการเชิงโครงสรEาง
ผลการวิจัยพบวMา แบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางมีความสอดคลEองกลมกลืนกับขEอมูลเชิงประจักษ/ โดย 1)
แรงจูงใจในการทMองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่น
ผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ 2) แรงจูงใจในการทMองเที่ยวและความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุข
ภาวะมีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ และ 3) แรงจูงใจในการทMองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยว
เชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางอEอมตMอสุขภาวะ โดยผMานความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ จากผลการวิจัย
ดังกลMาว จึงควรสMงเสริมแรงจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวก จะสามารถทำใหEนักทMองเที่ยวเกิดความยึดมั่นผูกพัน
ตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ และนำไปสูMการพัฒนาสุขภาวะของกลุMมนักทMองเที่ยวเจเนอเรชัน่ วายไดE
คำสำคัญ: พฤติกรรมการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ความยึดมั่นผูกพัน นักทMองเที่ยว เจเนอเรชัน่ วาย
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ที่มาและความสำคัญของป4ญหาวิจัย
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) ถือเปSนการทMองเที่ยวที่นMาสนใจสำหรับผูEที่กำลังมองหา
สถานที่หลีกหนี อันเนื่องจากความกดดันในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอยMางยิง่ ธุรกิจความงามและ
การตMอตEานริ้วรอย สปา การออกกำลังกาย จิตใจและรMางกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ไดEรวบรวมเขEามา
ไวEในอุตสาหกรรมการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะระดับโลก
ทำรายไดEสูงในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งแนวโนEมของการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมีคุณคMามากขึ้นและผูEคนจะเดินทาง
ทMองเที่ยวในหลายกลุMมประเทศอาเซียน ดังนั้น ธุรกิจการทMองเที่ยวเพื่อสุขภาวะจึงมีบทบาทสำคัญในการตอบสนอง
ความตEองการของประชาชน นั่นคือ ผูEคนตEองใชEวันหยุดพักผMอนเพื่อฟstนฟูสุขภาพและความเปSนอยูM โดยหลีกหนี
ออกไปจากสภาพแวดลEอมเดิม ๆ (Keadplang, 2019)
ในปGจจุบัน การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะขยายตัวอยMางตMอเนื่องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ดEวยความไดEเปรียบ
ทางดEานศักยภาพ ดEานทำเลที่ตั้ง และมีทรัพยากรการทMองเที่ยวที่หลากหลาย ในป{ พ.ศ. 2558 Global Wellness
Institute (GWI) ไดEจัดอันดับใหEประเทศไทยมีขนาดตลาดการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยูMในอันดับที่ 13 ของโลก
โดยมีการใชEจMายมากถึง 9.4 พันลEานเหรียญดอลลาร/สหรัฐ มีจำนวนการเดินทางสูงถึง 9.7 ลEานครั้ง เพิ่มขึ้นจากป{
พ.ศ. 2556 จำนวน 1.5 ลEานครั้ง หรือมีการขยายตัวในอัตรารEอยละ 8.5 ตMอป{ ซึ่งสูงกวMาอัตราการขยายตัวของ
การทMองเที่ยวโดยรวม รวมทั้งการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในประเทศไทยไดEถูกบรรจุเขEาไปในยุทธศาสตร/การพัฒนา
ประเทศไทยใหEเปSนศูนย/กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) ดังนั้น ในสถานการณ/ปGจจุบันในประเทศไทย
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะจึงมีความนMาสนใจ เนื่องจากเปSนกลุMมที่อัตราการขยายตัวสูง ซึ่งสMวนหนึ่งมาจากกระแส
ความสนใจในดEานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น (Chulalongkorn University Intellectual Property Institute, 2017)
เนื่องดEวยกระแสความสนใจในดEานสุขภาพ และผูEคนประสบปGญหาทางดEานสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยMางยิ่งกลุMมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ที่ประสบปGญหาทางดEานสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Zheng & Echave,
2021) และถือเปSนกลุMมตลาดแรงงานในปGจจุบัน ซึ่งถูกคาดหวังใหEสามารถทำงานภายใตEวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการรูปแบบใหมM สามารถสรEางนวัตกรรม และคEนหาวิธีการทำงานใหมM ๆ (Chou, 2012) ซึ่งถือวMาเปSนกลุMม
ชMวงวัยที่เกิดการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตMาง ๆ มากมาย จึงใหEความสำคัญกับความสมดุลของการทำงานและ
การใชEชีวิต รวมทั้งการทำกิจกรรมนันทนาการเพิ่มมากขึ้น (Pyöria et al., 2017) สอดคลEองกับงานวิจัยตMาง ๆ ไดE
Lee et al. (2019) และ Tang et al. (2018) พบวMา กลุMม Gen Y มีความตEองการทMองเที่ยวที่ผMอนคลาย รวมทั้ง
ชอบการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ นอกจากนี้ ความตEองการของนักทMองเที่ยวในกลุMมนี้ที่เพิ่มขึ้นเปSนอยMางมาก โดยมี
ความตEองการทMองเที่ยวมากกวMากลุMมชMวงวัยอื่น ๆ (Cavagnaro et al., 2018; Mihaela & Maria-Cristina, 2016)
ดังนั้น การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะที่เนEนการป’องกันและการสรEางเสริมสุขภาพจึงเปSนการทMองเที่ยวที่ตอบโจทย/กับ
กลุMม Gen Y
เพื่อเปSนการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขMงขันดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในประเทศไทย จึงมีความจำเปSน
ในการสรE า งใหE น ั ก ทM อ งเที ่ ย วเกิ ด ความยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ในการทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ (Wellness Tourism
Engagement) อันเปSนสิ่งสำคัญที่จะชMวยบรรลุเป’าหมายการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางยั่งยืน และยังสอดคลEองกับ
ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศไทยใหEเปSนศูนย/กลางสุขภาพนานาชาติ และในบริบทของประเทศไทย ยังมี
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การศึกษาในประเด็นการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะยังนEอย ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมุMงศึกษาความยึดมั่นผูกพันตMอ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทMองเที่ยวในกลุMม Gen Y จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขEอง
กับการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ พบวMา แรงจูงใจเปSนตัวแปรที่ชMวยใหEนักทMองเที่ยวมีความผูกพันกับประสบการณ/การ
ทMองเที่ยวมากขึ้น (Kim et al., 2017) นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ก็เปSน
สิ่งสำคัญที่ชMวยทำความเขEาใจประสบการณ/การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Thal & Hudson, 2019) อันนำไปสูMการ
มีสุขภาวะที่ดี (Hernández-Mogollón et al., 2020) และความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ทำใหE
เกิดสุขภาวะที่ดีเพิ่มมากขึ้น (Wheatley & Bickerton, 2019)
งานวิจัยครั้งนี้จึงมุMงศึกษาแบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพัน
ตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งความสัมพันธ/ดังกลMาว ทำใหEเขEาใจรูปแบบพฤติกรรมการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ในกลุMมนักทMองเที่ยว Gen Y โดยจะทำใหEงานวิจัยนี้มีความครอบคลุม เปSนการเติมเต็มองค/ความรูEทางดEาน
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะที่จะเปSนประโยชน/ใหEแกMนักทMองเที่ยวในการพัฒนาความยึดมั่นผูกพันในการทMองเที่ยว
เชิงสุขภาวะ อันสMงผลตMอสุขภาวะที่ดี รวมถึงหนMวยงานที่เกี่ยวขEองในการพัฒนารูปแบบการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
เพื่อเป’าหมายในการป’องกันและสMงเสริมใหEบุคคลเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีไดE
วัตถุประสงค=การวิจัย
เพื ่ อ ตรวจสอบแบบจำลองสมการเชิ ง โครงสรE า งของปG จ จั ย เชิ ง เหตุ แ ละผลของความยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ตM อ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทMองเที่ยวเจเนอเรชัน่ วาย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขEอง
ความยึดมั่นผูกพันตJอการทJองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ อธิบายไดEดEวยแนวคิดความยึดมั่นผูกพันของลูกคEา
(Customer Engagement) โดย Brodie et al. (2011) อธิบายวMา ความยึดมั่นผูกพันของลูกคEาเปSนสภาวะดEาน
จิตใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ/ของลูกคEาในการสรEางรMวมกันกับตัวแทนหรือสิ่ง ๆ หนึ่ง (เชMน แบรนด/) ใน
สัมพันธภาพของการบริการ ความยึดมั่นผูกพันของลูกคEาเกิดขึ้นภายใตEเงื่อนไขบริบทที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะสรEางใหE
เกิดระดับความยึดมั่นผูกพันที่แตกตMางกัน และความยึดมั่นผูกพันจะยังคงมีอยูM เปSนกระบวนการพลวัตที่เกิดขึ้น
ซ้ำ ๆ ภายในสัมพันธภาพของการบริการที่มีการสรEางคุณคMารMวมกัน ความยึดมั่นผูกพันจึงถือเปSนบทบาทหลักใน
เครือขMายที่ควบคุมสัมพันธภาพของการบริการกับแนวคิดอื่น ๆ เปSนตัวแปรเชิงสาเหตุ และ/หรือตัวแปรเชิงผลใน
กระบวนการความยึดมั่นผูกพันของลูกคEา โดยความยึดมั่นผูกพันของลูกคEาเปSนแนวคิดหลายมิติที่เกี่ยวขEองกับ
การแสดงออกที่เนEนถึงบริบทและผูEมีสMวนไดEสMวนเสีย ทั้งมิติการรูEคิด มิติทางอารมณ/ และ/หรือมิติทางดEาน
พฤติกรรม
การสรEางใหEลูกคEาเกิดความยึดมั่นผูกพันตMอแบรนด//ตราสินคEา เปSนสิ่งสำคัญที่จะทำใหEลูกคEาอยูMกับองค/กร
ธุรกิจนั้นใหEไดEนานที่สุด องค/กรธุรกิจตEองอาศัยการสรEางใหEลูกคEาเกิดความยึดมั่นผูกพันอยMางลึกซึ้งกับแบรนด//ตรา
สินคEา โดยพยายามหาวิธีทำใหEลูกคEาเกิดความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งเปSนความรูEสึกทางดEานอารมณ/ที่จะทำใหEลูกคEาเกิด
ความผูกพันในระดับสูงสุด เกิดความรักในแบรนด//ตราสินคEา รูEสึกถึงความเปSนเจEาของ มีอารมณ/รMวมไปกับแบรนด//
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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ตราสินคEานั้น ๆ มีแนวโนEมที่จะใชEตMอไปในอนาคต และยังชMวยประชาสัมพันธ/แบรนด//ตราสินคEาใหEกับบุคคลอื่น ๆ
ของลูกคEาไดEอีกดEวย (Yukitphuti, 2016) เชMนเดียวกัน หากแบรนด//ตราสินคEา หมายถึง การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
การสรE า งใหE ล ู ก คE า ที ่ เ ปS น นั ก ทM อ งเที ่ ย วเกิ ด ความยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ตM อ การทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ ยM อ มหมายถึ ง
การเกิดความผูกพันอยMางลึกซึ้งตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีความรักในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีอารมณ/รMวม
ไปกับการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีแนวโนEมที่จะทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะตMอไปในอนาคต และยังนำไปบอกตMอกับ
บุคคลอื่น ๆ รอบตัวใหEหันมาทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะกันมากขึ้น โดยความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยว สามารถ
ประเมินไดEจากสองแนวคิด (Ballantyne et al., 2011) คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิงประสบการณ/ (Experiential)
ซึ่งอธิบายไดEในแงMของประสบการณ/การทMองเที่ยว เปSนผลทางดEานจิตใจภายหลังจากมีสMวนรMวมกับกิจกรรม
การทMองเที่ยว และความยึดมั่นผูกพันเชิงการสะทEอนคิด (Reflective) เปSนการตอบสนองทางดEานการรูEคิดที่มีตMอ
ประสบการณ/การทMองเที่ยว แสดงถึงการเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทาง และแสดงออกมาในแงMของการสะทEอน
ความทรงจำ ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดEประยุกต/งานวิจัยของ Ballantyne et al. (2011) แบMงเปSน 2 องค/ประกอบ
นั่นคือ 1) ประสบการณ/การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ และ 2) การสะทEอนคิดการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
แนวคิดที่ใชEในการอธิบายปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ สามารถ
อธิบายไดEดEวยกรอบแนวคิดของ Qiu et al. (2021) โดยไดEศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอยMางเปSนระบบจนนำไปสูM
การสรEางกรอบแนวคิดดังกลMาว โดยมองวMา บุคคลมีปฏิสัมพันธ/กับธรรมชาติ บุคคลมีคุณลักษณะที่แตกตMางกันไป
ตามอายุ เพศ รายไดE การศึกษา อาชีพ เปSนตEน ซึ่งสMงผลใหEมีแรงจูงใจในการทMองเที่ยว สMวนธรรมชาติ จะมี
คุณลักษณะของธรรมชาติในแงMโครงสรEาง คุณภาพของทิวทัศน/ ความสวยงาม เปSนตEน เปSนสิ่งที่บุคคลมีโอกาสเขEา
ไปมีปฏิสัมพันธ/ดEวย โดยบุคคลและธรรมชาติ จะถือเปSนปGจจัยนำไดEแกM แรงจูงใจในการทMองเที่ยว และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ที่สMงผลไปยังประสบการณ/ที่ไดEรับในการทMองเที่ยว ไดEแกM ความยึดมั่น
ผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ทำใหEเกิดผลลัพธ/ที่สำคัญคือ สุขภาวะ ทั้งทางดEานรMางกาย จิตใจ และสังคม
แรงจูงใจในการทJองเที่ยว
แรงจูงใจนำมาอธิบายปฏิสัมพันธ/ระหวMางบุคคลและสถานการณ/ และเปSนกระบวนการที่บุคคลไดEรับการ
กระตุEนหรือจูงใจดEวยสถานการณ/ที่กำหนดไวE และเปSนความคาดหวังที่พึงปรารถนาหรือไมMพึงปรารถนาของผลลัพธ/
ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลเหลMานั้น (Li & Cai, 2012) และยังกลMาววMา แรงจูงใจตMอการทMองเที่ยวของ
นักทMองเที่ยว เปSนการอธิบายคุณลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล แรงขับทางดEานอารมณ/ และแรงขับทางดEาน
การรูEคิด และ Kim et al. (2017) ไดEพัฒนาแรงจูงใจของนักทMองเที่ยวในบริบทการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ พบวMา
มี 4 องค/ประกอบ คือ (1) ความตEองการมีชื่อเสียงและหรูหรา เปSนสภาวะจิตสังคมที่เปSนแรงกระตุEนใหEบุคคล
ทMองเที่ยว แรงจูงใจดEานนี้ไมMไดEหมายถึงผลิตภัณฑ/และการบริการที่เปSนเลิศ คุณภาพสูง และราคาแพง แตMหมายถึง
วิธีการที่ทำใหEเกิดความสุข เปSนรางวัลชีวิต เปSนตEน จุดหมายปลายทางของการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะจะทำใหE
นักทMองเที่ยวไดEรับประสบการณ/การมีชื่อเสียงและมีความหรูหรา (2) ความแปลกใหมMและการแสวงหาความรูE
หมายถึง การที่นักทMองเที่ยวไปสถานที่ตMาง ๆ โดยจุดหมายปลายทางเปSนสถานที่ที่มีความเปSนเอกลักษณ/ และเป¡ด
ประสบการณ/ ใ หมM และคุ ณ ลั ก ษณะความปรารถนาของบุ ค คลที ่ จ ะคE น หาและซึ ม ซั บ ขE อ มู ล ใหมM ๆ ชM ว ยใหE
นักทMองเที่ยวออกไปทMองโลกภายนอก และสังเกตสิ่งใหมM ๆ ที่เกิดขึ้น (3) การพัฒนาตนเอง หมายถึง แรงขับของ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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บุคคลที่บรรลุการเจริญเติบโต หรือปรารถนาที่จะเรียนรูEและมีปฏิสัมพันธ/กับวัฒนธรรมและชุมชน นักทMองเที่ยวจะ
เติมเต็มเป’าหมายการพัฒนาตนเองผMานการมีประสบการณ/ในวัฒนธรรมที่แตกตMาง และ (4) การผMอนคลายและ
การหลีกหนี เปSนคุณลักษณะที่เปSนสุนทรียะของแรงจูงใจเพื่อการทMองเที่ยว การหลีกหนีและการผMอนคลายถือเปSน
แรงขับจูงใจภายในสำหรับพฤติกรรมการทMองเที่ยว เปSนการหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน ดEวยการไปสถานที่ตMาง ๆ
เพื่อฟstนฟูความสมดุลและความกลมเกลียว ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดEประยุกต/งานวิจัยของ Kim et al. (2017) แบMงเปSน
4 องค/ประกอบ นั่นคือ 1) ความตEองการมีชื่อเสียงและหรูหรา 2) ความแปลกใหมMและการแสวงหาความรูE 3)
การพัฒนาตนเอง และ 4) การผMอนคลายและการหลีกหนี
สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทJองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
Thal and Hudson (2019) ไดEนำแนวคิดทฤษฎีการกำหนดลิขิตตนเอง (Self-Determination Theory:
SDT) มาเปSนกรอบแนวคิดการประเมินเงื่อนไขสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงสุขภาวะ เพื่อใหEเกิดการ
สะทEอนถึงเงื่อนไขสภาพแวดลEอมภายนอกของการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ และมีผลใหEเกิดสุขภาวะตMอไป ทฤษฎี
SDT เนE น ความตE อ งการของมนุ ษ ย/ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน คื อ ความเปS น อิ ส ระ (autonomy) การมี ค วามสามารถ
(competence) และความสัมพันธ/ (relatedness) Deci and Ryan (2000) พบวMา สิ่งอำนวยความสะดวกเชิง
สุขภาวะที่ผนวกความตEองการของมนุษย/ขั้นพื้นฐาน เปSนเงื่อนไขที่ชMวยใหEความตEองการตMาง ๆ ไดEรับการเติมเต็ม
และสMงผลใหEเกิดสุขภาวะ โดยสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ประกอบดEวย 1) ผลิตภัณฑ/
ดEานการบริการ หมายถึง องค/ประกอบของการใหEการบริการที่จับตEองไมMไดE เชMน ความเปSนมืออาชีพ และความเปSน
มิตรของพนักงานเจEาหนEาที่ 2) การใหEการบริการ เปSนกระบวนการและมาตรฐานการบริการที่ลูกคEาใชEสินคEาและ
บริการนั้น ๆ เชMน การที่พนักงานเจEาหนEาที่ไดEรับการฝ¦กฝนมาเปSนอยMางดี การไดEรับประสบการณ/การบริการแบบ
องค/รวม ความหลากหลายและความแปลกใหมMของกิจกรรม และ 3) สภาพแวดลEอมการบริการ เปSนองค/ประกอบ
ทั้งที่จับตEองไดEและจับตEองไมMไดE ที่ชMวยกระตุEนพฤติกรรมการบริการ และสรEางใหEเกิดผลประโยชน/ทางอEอม เชMน
การจำกัดทางเขEาชั้นหEองพัก การตัดแตMงตEนไมEในหEองโถงโรงแรม เปSนตEน ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดEประยุกต/งานวิจัยของ
Thal and Hudson (2019) แบMงเปSน 3 องค/ประกอบ นั่นคือ 1) ผลิตภัณฑ/ดEานการบริการ 2) การใหEการบริการ
และ 3) สภาพแวดลEอมการบริการ
สุขภาวะ
ปGจจุบันสุขภาวะเปSนจุดศูนย/กลางของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เปSนศาสตร/ใหมMที่ชMวย
จัดการกับเหตุการณ/ที่ทำใหEเกิดความเครียดในชีวิต มนุษย/มีความพยายามอยูMเสมอที่จะคEนหาสิ่งที่ทำใหEพวกเขามี
ชีวิตที่ดี และสิ่งเหลMานี้เชื่อมโยงกับสุขภาวะ (Well-being) และความสุข (Happiness) (Diener et al., 2002)
โดยมีการศึกษาประเด็นสุขภาวะกันอยMางกวEางขวาง โดยไดEแบMงเปSน 2 กลุMม คือ 1) กลุMม Hedonic Well-being
เปSนการประเมินของการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต อารมณ/ทางบวก และอารมณ/ทางลบ
(Diener, 1984) นั่นคือ สุขภาวะเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) และ 2) กลุMม Eudaimonic Well-being
เปSนการประเมินสิ่งที่บุคคลไดEดำเนินชีวิตที่ถูกตEองตรงตามตัวตนที่แทEจริงของบุคคลนั้น ๆ โดยเนEนการใหE
ความหมายและการตระหนักรูEตนเอง เปSนสิ่งที่บุคคลใชEความสามารถของตนเองไดEอยMางสมบูรณ/ นั่นคือ สุขภาวะ
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ทางจิตใจ (Psychological Well-Being) (Waterman, 1993) ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดEประยุกต/งานวิจัยของ Pontin
et al. (2013) แบMงเปSน 3 องค/ประกอบ นั่นคือ 1) สุขภาวะทางจิตใจ 2) สุขภาพทางกาย และ 3) ความสัมพันธ/
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขEอง จึงทำใหEคาดวMา แรงจูงใจในการทMองเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะสMงผลตMอความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ และทEายที่สุด
จะทำใหEนักทMองเที่ยว Gen Y เกิดสุขภาวะในที่สุด
สมมติฐานการวิจัย
แบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิง
สุขภาวะของนักทMองเที่ยว Gen Y ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลEองกลมกลืนกับขEอมูลเชิงประจักษ/ โดยมีสมมติฐาน
ยMอย ดังนี้
1. แรงจูงใจในการทMองเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
2. สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่นผูกพันตMอ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
3. แรงจูงใจในการทMองเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ
4. สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ
5. ความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ
6. แรงจูงใจในการทMองเที่ยว มีอิทธิพลทางอEอมตMอสุขภาวะ ผMานความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยว
เชิงสุขภาวะ
7. สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางอEอมตMอสุขภาวะ ผMานความยึดมั่น
ผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แรงจูงใจในการท่องเทีย/ ว

ความยึดมั /นผูกพันต่อ
การท่องเทีย/ วเชิงสุขภาวะ

สุขภาวะ

สิง/ อํานวยความสะดวกด้าน
การท่องเทีย/ วเชิงสุขภาวะ
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วิธีการวิจัย
กลุJมตัวอยJาง
กลุMมตัวอยMางที่ใชEในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทMองเที่ยวคนไทยเจเนอเรชั่นวายที่เกิดตั้งแตMป{ พ.ศ. 2524-2539
โดยขนาดกลุMมตัวอยMางที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห/ คำนวณตามสัดสMวนของจำนวนกลุMมตัวอยMางตMอจำนวน.
ตัวแปรสังเกต 20:1 (Aungsuchoti et al., 2011) ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรสังเกตจำนวน 12 ตัวแปร ดังนั้นจึง
กำหนดขนาดกลุMมตัวอยMางขั้นต่ำไวEจำนวน 240 คน เมื่อเก็บขEอมูลจริง พบวMา กลุMมตัวอยMางมีจำนวนทั้งสิ้น 421 คน
เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชEในการวิจัย ประกอบดEวย แบบวัด 4 แบบวัด ไดEแกM แบบวัดแรงจูงใจในการทMองเที่ยว ปรับมา
จากงานวิจัยของ Kim et al. (2017) จำนวน 12 ขEอ แบบวัดสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
สรEางขึ้นมาจากแนวคิดของ Thal and Hudson (2019) จำนวน 9 ขEอ แบบวัดความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยว
เชิงสุขภาวะ ปรับมาจากงานวิจัยของ Ballantyne et al. (2011) จำนวน 8 ขEอ และแบบวัดสุขภาวะ ปรับมาจาก
งานวิจัยของ Pontin et al. (2013) จำนวน 24 ขEอ ใชEมาตรประมาณรวมคMา 6 ระดับ ตั้งแตM “จริงที่สุด” ถึง
“ไมMจริงเลย” โดยเครื่องมือดังกลMาวผMานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูEเชี่ยวชาญ และนำไปทดลอง
ใชEกับกลุMมตัวอยMางที่เปSนนักทMองเที่ยว Gen Y ที่ไมMใชMกลุMมตัวอยMางในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 30 คน พบวMา
มีคMาอำนาจจำแนกอยูMระหวMาง 0.36 ถึง 0.84 และมีคMาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทMากับ
0.87, 0.87, 0.89 และ 0.93 ตามลำดั บ และเมื ่ อ ตรวจสอบความเที ่ ย งตรงเชิ ง โครงสรE า งดE ว ยการวิ เ คราะห/
องค/ประกอบเชิงยืนยัน พบวMา แบบวัดแรงจูงใจในการทMองเที่ยวลดเหลือ 3 องค/ประกอบ เนื่องจากองค/ประกอบ
ความตEองการมีชื่อเสียงและหรูหรามีคMาน้ำหนักองค/ประกอบต่ำกวMา 0.45 (Tabachnick & Fidell, 2013, as
cited in Comrey & Lee, 1992) จึงไมMไดEนำมาพิจารณา ทำใหEเหลือจำนวน 9 ขEอ และมีคMาน้ำหนักองค/ประกอบ
อยูMระหวMาง 0.56 ถึง 0.84 สMวนแบบวัดสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มีจำนวน 9 ขEอ และมี
คMาน้ำหนักองค/ประกอบอยูMระหวMาง 0.51 ถึง 0.86 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ มี
จำนวน 8 ขEอ และมีคMาน้ำหนักองค/ประกอบอยูMระหวMาง 0.63 ถึง 0.83 และแบบวัดสุขภาวะ ไดEตัดขEอคำถามที่มีคMา
น้ำหนักองค/ประกอบไมMผMานเกณฑ/ ทำใหEเหลือจำนวน 17 ขEอ มีคMาน้ำหนักองค/ประกอบอยูMระหวMาง 0.58 ถึง 0.83
การเก็บรวบรวมขEอมูล
หลังจากผMานการรับรองการทำวิจัยในมนุษย/จากสำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ สาขาสังคมศาสตร/ ตามใบรับรองจริยธรรมการวิจัย หมายเลขรับรองรหัสโครงการที่
085/2564 ผูEวิจัยไดEเก็บรวบรวมขEอมูลในการตอบแบบวัดทาง Online จากการใหE URL Link และ QR Code ผMาน
ทางสื่อสังคมออนไลน/ ไปยังกลุMมเป’าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยไดEดำเนินการในชMวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม
2564
การวิเคราะห=ขEอมูล
วิเคราะห/ขEอมูลดEวย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดEแกM คMาความถี่ รEอยละ ในการวิเคราะห/ขEอมูลเบื้องตEนเพื่อทราบ
ลั ก ษณะของกลุ M ม ตั ว อยM า ง และ 2) สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน ไดE แ กM การวิ เ คราะห/ แ บบจำลองสมการเชิ ง โครงสรE า ง
(structural Equation Model Analysis) โดยใชEโปรแกรม LISREL
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ผลการวิจัย
กลุMมนักทMองเทีย่ ว Gen Y มีจำนวนทั้งสิ้น 421 คน พบวMา กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปSนเพศหญิง (รEอยละ 48.5)
รองลงมาคือ เพศชาย (รEอยละ 36.8) สMวนใหญMชMวงอายุ 36-40 ป{ (รEอยละ 40.1) รองลงมาคือ ชMวงอายุ 25-30 ป{
และ 31-35 ป{ มีจำนวนเทMากัน (รEอยละ 29.9) สMวนใหญMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รEอยละ 53.0) รองลงมา
คือ สูงกวMาปริญญาตรี (รEอยละ 42.3) สMวนใหญMไปทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ 4-5 ครั้งตMอป{ (รEอยละ 40.9) รองลงมาคือ
1 ครั ้ งตM อป{ (รE อยละ 32.5) สM วนใหญM ทM องเที ่ ยวเชิ งสุ ขภาวะดE วยการรั บประทานอาหารคลีน (รE อยละ 65.1)
รองลงมาคือ การออกกำลังกาย (รEอยละ 53.2) และมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ทำการศึกษา อยูMระหวMาง 4.92 ถึง
5.45 สำหรับคMาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ทำการศึกษา อยูMระหวMาง 0.56 ถึง 0.74
จากการตรวจสอบแบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตMอการ
ทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทMองเที่ยว Gen Y พบวMา แบบจำลองมีความสอดคลEองกลมกลืนกับขEอมูลเชิงประจักษ/
คือ คMาไค-สแควร/ (c2) = 41.42, df = 30, P-value = 0.080, RMSEA = 0.030, SRMR = 0.028, CFI = 1.00, GFI =
0.98 และ AGFI = 0.96 ดังนั้น แบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตMอ
การทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะของนั ก ทM อ งเที ่ ย ว Gen Y มี ค วามสอดคลE อ งกลมกลื น กั บ ขE อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ/
แสดงวMา ยอมรับสมมติฐาน จึงทำใหEสามารถประมาณคMาขนาดอิทธิพลในแบบจำลองดังกลMาวไดE ดังตาราง 1 และ
ภาพประกอบ 2
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห7อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ=อม และอิทธิพลรวมของแบบจำลองสมการเชิงโครงสร=าง
ของปEจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตJอการทJองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทJองเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
แรงจูงใจ
สิ่งอำนวยความสะดวกด:าน
ความยึดมั่นผูกพันต,อ
ในการท,องเที่ยว
การท,องเที่ยวเชิงสุขภาวะ การท,องเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ความยึดมั่นผูกพัน
DE
0.38*
0.39*
ต,อการท,องเที่ยว 0.42 IE
เชิงสุขภาวะ
TE
0.38*
0.39*
DE
0.25*
0.00
0.23*
สุขภาวะ
0.14 IE
0.09*
0.09*
TE
0.34*
0.09
0.23*
c2 = 41.42, df = 30, p-value = .080; RMSEA = .030; SRMR = 0.028; CFI = 1.00; GFI = 0.98; AGFI = 0.96
R2

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 พบวMา แรงจูงใจในการทMองเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
มีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(คMาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทMากับ 0.38 และ 0.39 ตามลำดับ) สMวนแรงจูงใจในการทMองเที่ยว และความยึดมั่นตMอการ
ทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คMาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทMากับ 0.25 และ 0.23 ตามลำดับ) ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะไมMมีอิทธิพล
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.79

.97

.65

.82

.81

.76
แรงจูงใจใน
การท่องเทีย/ ว

.86

.89

สิง/ อํานวยความ
สะดวก ด้านการ
ท่องเทีย/ ว
เชิงสุขภาวะ

การสะท้อนคิด
การท่องเทีDยว
เชิงสุขภาวะ

ประสบการณ์
การท่องเทีDยว
เชิงสุขภาวะ

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สภาพแวดล้อม
การบริการ

การให้การบริการ

ผลิตภัณฑ์
ด้านการบริการ

การผ่อนคลายและ
การหลีกหนี

การพัฒนาตนเอง

ความแปลกใหม่
และการแสวงหา
ความรู้

ความยึดมั /น
ผูกพันต่อการ
ท่องเทีย/ วเชิงสุข
ภาวะ

.39*

.38*

.25*

.00

.23*

สุขภาวะ

.83

.87

.91

? กพันต่อการท่องเทีย? วเชิงสุขภาวะ
ภาพประกอบ 2 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปั จจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมันผู
ของนักท่องเทีย? วเจเนอเรชันวาย
?

ความ
สัมพันธ์

สุขภาพ
ทางกาย

สุขภาวะ
ทาง
จิตใจ
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ทางตรงตMอสุขภาวะ นอกจากนี้ แรงจูงใจในการทMองเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุข
ภาวะมีอิทธิพลทางอEอมตMอสุขภาวะ โดยผMานความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (คMาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทMากับ 0.09 และ 0.09 ตามลำดับ)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวMา แบบจำลองสมการเชิงโครงสรEางของปGจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันตMอ
การทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะของนั ก ทM อ งเที ่ ย ว Gen Y มี ความสอดคลE องกลมกลื นกั บขE อมู ลเชิ งประจั กษ/ ซึ ่ งมี
รายละเอียดการอภิปรายตามสมมติฐานยMอยดังนี้
แรงจูงใจในการทMองเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ผลการวิ จ ั ย ยอมรั บ สมมติ ฐ านยM อ ยขE อ ที ่ 1 สะทE อ นใหE เ ห็ น วM า นั ก ทM อ งเที ่ ย ว Gen Y ที ่ มี
ความตE องการหรื อความคาดหวั ง ที ่ มี ตM อการวางแผนการทM องเที ่ ยวเชิ ง สุ ขภาวะ จะสM ง ผลใหE นั กทM องเที ่ ยวมี
ความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะไดE หรือมีความผูกพัน เชื่อมโยงทางอารมณ/และอุทิศตนใหEกับ
จุดหมายปลายทางที่เปSนการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดแรงจูงใจในการทMองเที่ยว Kim et al.
(2017) และ Li and Cai (2012) อธิ บ ายวM า แรงจู ง ใจในการทM อ งเที ่ ย วเปS น กระบวนการที ่ ส ำคั ญ ที ่ ท ำใหE เ กิ ด
พฤติ ก รรมการทM อ งเที ่ ย ว แนวคิ ด แรงจู ง ใจนำมาใชE อ ธิ บ ายปฏิ ส ั ม พั น ธ/ ร ะหวM า งบุ ค คลและสถานการณ/
เปSนกระบวนการที่บุคคลไดEรับการกระตุEนจากสถานการณ/หนึ่ง ๆ และมีความคาดหวังผลลัพธ/ที่เกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้น ๆ ในบริบทของการทMองเที่ยว แรงจูงใจในการทMองเที่ยวเปSนองค/ประกอบที่สำคัญที่ชMวยอธิบายและ
กำหนดการเลือกจุดหมายปลายทางของการทMองเที่ยว เชMนเดียวกับบริบทของการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ แรงจูงใจ
ตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของนักทMองเที่ยว จะชMวยเพิ่มความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะไดE
มากยิ่งขึ้น (Brodie et al., 2011) ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยที่ผMานมาของ Kim et al. (2017) และ Yusof et al.
(2021) พบวMา แรงจูงใจในการทMองเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงตMอความยึดมั่นผูกพันตMอสถานที่จุดหมายปลายทางอยMาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สิ ่ ง อำนวยความสะดวกดE า นการทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะมี อ ิ ท ธิ พ ลทางตรงตM อ ความยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ตM อ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานยMอยขEอที่ 2 สะทEอนใหEเห็นวMา
นักทMองเที่ยว Gen Y ที่ไดEรับสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ทั้งผลิตภัณฑ/ดEานการบริการ
การใหEการบริการ และสภาพแวดลEอมการบริการจะสMงผลใหEนักทMองเที่ยวมีความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยว
เชิงสุขภาวะไดE เปSนไปตามรูปแบบคุณลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะของ Thal and
Hudson (2019) โดยประยุกต/ใชEทฤษฎีการกำหนดลิขิตตนเอง (SDT) มุMงเนEนความตEองการพื้นฐานของมนุษย/
(Basic need) คือ ความเปSนอิสระ (Autonomy) การมีความสามารถ (Competence) และการมีความสัมพันธ/
(Relatedness) โดยสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะจะตอบสนองความตEองการพื้นฐานของ
มนุษย/ จะตEองสามารถเติมเต็มความตEองการเหลMานี้ไดE สิ่งเหลMานี้จะไปชMวยเพิ่มความเขEาใจในประสบการณ/ของ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ อันทำใหEเกิดสุขภาวะที่ดีไดE สอดคลEองกับ Konu et al. (2010) และ Konu (2015)
กลMาววMา สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมาในรูปของการบริการ การพัฒนารูปแบบ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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การบริการ หรือผลิตภัณฑ/ของการบริการ เชMน มีกิจกรรมตMาง ๆ ที่ชMวยทำใหEเกิดประสบการณ/ทางบวก มีเจEาหนEาที่
ที่มีความรูEความเชี่ยวชาญพรEอมในการใหEบริการอยMางเต็มที่ เปSนตEน จะชMวยเพิ่มประสบการณ/การทMองเที่ยวใหEกับ
นักทMองเที่ยวไดE ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยของ VO et al. (2020) พบวMา คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงตMอ
การยึดมั่นผูกพันตMอโรงแรมหรูอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ นักทMองเที่ยวที่รับรูEคุณภาพการบริการ
ผMานทางเว็บไซต/ ทำใหEนักทMองเที่ยวมีความยึดมั่นผูกพันตMอโรงแรมหรู และมีแนวโนEมที่จะมาใชEบริการของโรงแรม
หรู เชMนเดียวกับงานวิจัยของ Xu et al. (2020) พบวMา คุณภาพของแบรนด/ สMงผลตMอความยึดมั่นผูกพันตMอแบรนด/
โดยผM า นความไวE ว างใจในแบรนด/ แ ละคM า นิ ย มของแบรนด/ อ ยM า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 นั ่ น คื อ
นักทMองเที่ยว Gen Y รับรูEวMาสถานที่จุดหมายปลายทางมีความนMาสนใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกตMาง ๆ และมี
การบริการที่ดี ถือวMาเปSนตัวกำหนดหนึ่งที่สำคัญตMอระดับความยึดมั่นผูกพันที่มีตMอการทMองเที่ยวสถานที่นั้น ๆ
แรงจูงใจในการทMองเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยยอมรับ
สมมติฐานยMอยขEอที่ 3 แสดงใหEเห็นวMา ความตEองการหรือความคาดหวังของนักทMองเที่ยว ไดEแกM การผMอนคลาย
การพัฒนาตนเอง และการแสวงหาประสบการณ/ใหมM ๆ มีผลใหEนักทMองเที่ยวในกลุMม Gen Y เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นไดE
ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยที่ผMานมา Kim et al. (2015) และ Xu et al. (2019) ที่คEนพบวMา แรงจูงใจในการทMองเที่ยว
มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ เชMนเดียวกับงานวิจัยของ Jenkins et al. (2021) พบวMา แรงจูงใจภายใน (Intrinsic
Motivation) ในการทำกิจกรรมเชิงสุขภาวะ เชMน การออกกำลังกายชMวยใหEตื่นเตEน มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ
ทางดEานจิตใจอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปSนไปตามแนวคิดทฤษฎีการกำหนดลิขิตตนเอง (SDT) ที่มี
ความสัมพันธ/กับแรงจูงใจ เปSนความสำคัญของบุคคลที่ไดEเติมเต็มความตEองการของตัวเอง ทั้งความเปSนอิสระ
การมีความสามารถ และการมีความสัมพันธ/ เปSนสิ่งจำเปSนที่ชMวยใหEบุคคลสามารถดำเนินตามบรรทัดฐานและ
คMานิยมของสังคมไดEในทุกบริบทของชีวิต ซึ่งเปSนผลใหEเกิดสุขภาวะดEานจิตใจ (Deci & Ryan, 2000; Milyavskava
& Koestner, 2011)
สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะไมMมีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะ ผลการวิจัยปฏิเสธ
สมมติฐานยMอยขEอที่ 4 สะทEอนใหEเห็นวMา สิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ไมMไดEทำใหEเกิด
สุขภาวะในกลุMมนักทMองเที่ยว Gen Y ซึ่งไมMสอดคลEองกับงานวิจัยของ Thal and Hudson (2019) พบวMา สิ่งอำนวย
ความสะดวกในเชิงสุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสาเหตุที่
ผลการวิจัยเปSนเชMนนี้ เนื่องจากการรับรูEสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยว เปSนการรับรูEวMาแหลMงทMองเที่ยวมี
ผลิตภัณฑ/การบริการ มีการใหEบริการที่มีคุณภาพ มักจะสMงผลใหEเกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ๆ แตMไมMเพียง
พอที ่ จ ะสM ง ผลใหE เ กิ ด สุ ข ภาวะที ่ ด ี ไ ดE จากงานวิ จ ั ย ของ Saayman et al. (2018) ไดE น ำกรอบทฤษฎี ด ั ช นี
ความพึ ง พอใจของนั ก ทM อ งเที ่ ย ว (Tourist Satisfaction Indices: TSI) (Song et al., 2010) เปS น การอธิ บ าย
ทำความเขEาใจเกี่ยวกับประสบการณ/การทMองเที่ยวอาจสMงผลตMอสุขภาวะ โดยเริ่มตEนจากการรับรูEความคาดหวังของ
การบริการ สMงผลไปยังความพึงพอใจของนักทMองเที่ยว โดยความพึงพอใจดังกลMาว นำไปสูMความจงรักภักดีตMอ
สถานที่จุดหมายปลายทางนั้น และทEายที่สุดทำใหEเกิดสุขภาวะที่ดี และเมื่อนำทฤษฎีดังกลMาวไปทดสอบ พบวMา
ความคาดหวังและการรับรูEการบริการ ไมMสMงผลทางตรงตMอความพึงพอใจของนักทMองเที่ยว แตMจะตEองผMานการรับรูE
ผลของการบริการ และคุณคMาของการใหEการบริการ นั่นคือ เมื่อนักทMองเที่ยวมีความคาดหวังในคุณภาพของ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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การบริการ การบริการจริงจะตEองมีมาตรฐานสูง เชื่อถือไดEดEวย จึงจะทำใหEเกิดความพึงพอใจในสถานที่จุดหมาย
ปลายทางนั้น อันจะชMวยเพิ่มสุขภาวะของนักทMองเที่ยวไดE จึงมีความเปSนไปไดEวMาคุณภาพการบริการนั้น ๆ
จำเปSนตEองเพิ่มประสบการณ/หรือเกิดความพึงพอใจกMอน จึงจะสMงผลใหEเกิดสุขภาวะไดE
ความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงตMอสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานยMอยขEอที่ 5 สะทEอนใหEเห็นวMา นักทMองเที่ยวที่มีความรักผูกพันกับจุดหมายปลายทางที่เปSน
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ เชMน การไปออกกำลังกาย ไปเลMนโยคะ เขEาสปา นั่นคือ มีความรักผูกพัน หรือชอบที่จะ
ทำกิจกรรมในเชิงสุขภาวะ มีความเปSนไปไดEวMา การทMองเที่ยวในเชิงสุขภาวะ ทำใหEเกิดผลลัพธ/สำคัญ ซึ่งเปSนสิ่งที่
นักทMองเที่ยว Gen Y มีความตEองการเปSนอยMางมาก นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยของ
Wheatley and Bickerton (2019) พบวMา มีการเปลี่ยนแปลงทางบวกในความพึงพอใจในชีวิต เมื่อมีการเพิ่มขึ้น
ในความยึดมั่นผูกพันในนิทรรศการศิลปะ สถานที่ทางประวัติศาสตร/ และพิพิธภัณฑ/ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกในสุขภาวะ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของการมีสMวนรMวมในกีฬา เชMนเดียวกับงานวิจัยของ Campón-Cerro et al.
(2020) พบวMา การมีประสบการณ/การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะที่เกี่ยวขEองกับน้ำ เชMน แมMน้ำ ทะเลสาบที่ไมMมีสารเคมี
ปนเปstอน สถานที่ทMองเที่ยวทางน้ำที่มีการเขEมงวดเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ หรืออาจจะเปSนสปา
นอกจากนี้เงื่อนไขสำคัญสำหรับการทMองเที่ยวทางน้ำ เพื่อใหEนักทMองเที่ยวตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทิวทัศน/ที่สวยงาม
โดยประสบการณ/เหลMานี้ ทำใหEนักทMองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ มีความรัก และมีอารมณ/รMวมในประสบการณ/ที่
ตนเองไดE ร ั บ เปS น อยM า งมาก โดยความพึ ง พอใจตM อ ประสบการณ/ ก ารทM อ งเที ่ ย วจะสM ง ผลตM อ คุ ณภาพชี ว ิ ต ของ
นักทMองเที่ยวอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่แสดงใหEเห็นวMา นักทMองเที่ยวที่ไดEรับ
ประสบการณ/การทMองเที่ยว จะชMวยสMงเสริมคุณภาพชีวิต (Hernández-Mogollón et al., 2020) ความพึงพอใจใน
ชีวิต และสุขภาวะ (Sirgy et al., 2011) จึงเปSนการยืนยันไดEวMา ความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
สMงผลใหEเกิดสุขภาวะ นั่นคือ การทำใหEนักทMองเที่ยว Gen Y ไดEรับประสบการณ/ที่ดีกับจุดหมายปลายทางที่เปSน
การทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะ ไดE แ กM มี ค วามรั ก ผู ก พั น หรื อ ชอบทำกิ จ กรรมการออกกำลั ง กาย โยคะ นวด
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เปSนตEน จะทำใหEนักทMองเที่ยวเกิดสุขภาวะไดE
แรงจูงใจในการทMองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลทางอEอมตMอ
สุขภาวะ โดยผMานความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยยอมรับ
สมมติฐานยMอยขEอที่ 6 และ 7 ผูEวิจัยเห็นวMา นักทMองเที่ยวที่มีแรงจูงใจในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะและมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ทำใหEเกิดความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ และสMงผล
ทำใหEเกิดสุขภาวะ ซึ่งแสดงใหEเห็นถึงความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ เปSนตัวแปรคั่นกลาง
(Mediator) เปSนกลไกสำคัญของความสัมพันธ/ระหวMางแรงจูงใจของนักทMองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
ดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ กับสุขภาวะ มีความสอดคลEองกับ Qiu et al. (2021) ไดEสรEางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การฟstนฟูผMานธรรมชาติ กรอบแนวคิดนี้อธิบายวMา นักทMองเที่ยวมีคุณลักษณะสMวนบุคคลที่แตกตMางกัน สMงผลใหEมี
แรงจูงใจในการทMองเที่ยวที่จะชMวยใหEเขEาไปเที่ยวตามจุดหมายปลายทางที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ประกอบกับ
นั ก ทM อ งเที ่ ย วรั บ รู E ไ ดE ถ ึ ง ธรรมชาติ คุ ณ ลั ก ษณะของการทM อ งเที ่ ย วธรรมชาติ เชM น คุ ณ ภาพของวิ ว ทิ ว ทั ศ น/
ความสวยงาม เปSนตEน แสดงใหEเห็นถึงความหลากหลายทางดEานชีววิทยา และการบริการทางดEานระบบนิเวศ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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เมื่อนักทMองเที่ยวไดEไปถึงจุดหมายปลายทางแลEว ปฏิสัมพันธ/ระหวMางมนุษย/กับธรรมชาติสามารถกMอใหEเกิด
ประสบการณ/ในเชิงฟstนฟู เชMน การบรรเทาความเครียด ความผูกพันทางอารมณ/ เปSนตEน โดยประสบการณ/ที่ไดEรับ
จะเปSนประโยชน/กับการฟstนฟูเชิงกายภาพ จิตใจ วิญญาณ และจิตสังคมใหEกับนักทMองเที่ยว ดังนั้น ผลลัพธ/ของ
การฟstนฟูของนักทMองเที่ยว จึงเกิดมาจากการกระตุEนหรือจูงใจใหEตEองการมาทMองเที่ยว รวมทั้งคุณลักษณะของ
สถานที่ทMองเที่ยวและการบริการ และเมื่อมาถึงสถานที่ทMองเที่ยว ก็จะทำใหEไดEรับประสบการณ/เชิงการฟstนฟูกลับไป
โดยงานวิ จ ั ย ของ Xu et al. (2019) พบวM า ประโยชน/ จ ากกิ จ กรรมปG ´ น จั ก รยาน เปS น ตั ว แปรคั ่ น กลางของ
ความสัมพันธ/ระหวMางแรงจูงใจและสุขภาวะอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประโยชน/จากกิจกรรม
ปG´นจักรยาน คือการไดEประโยชน/จากกิจกรรมปG´นจักรยาน หรือไดEรับประสบการณ/จากการทำกิจกรรม การรับรูEวMา
การทำกิจกรรมแลEวจะไดEรับประสบการณ/ในเชิงสุขภาวะ คือ มีทักษะที่ดีขึ้น มีสุขภาพกาย จิตใจ และพัฒนา
ความสัมพันธ/ทางสังคม จะเห็นไดEวMา แรงจูงใจจากการปG´นจักรยาน ชMวยใหEบุคคลไดEรับประสบการณ/ในเชิงบวก
ซึ่งทEายที่สุดทำใหEเกิด ผลลัพธ/ในเชิงสุขภาวะ ดังนั้น จึงเห็นไดEวMา กลุMมนักทMองเที่ยว Gen Y ซึ่งเปSนกลุMมนักทMองเที่ยว
ที่มีตEองการการผMอนคลาย ตEองการที่จะพักผMอนจากความเหนื่อยเมื่อยลEาจากการทำงาน และชื่นชอบทำกิจกรรม
ในเชิงสุขภาวะเปSนอยMางมาก เชMน ออกกำลังกาย โยคะ นวด การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเสริมความงาม
เปSนตEน เมื่อไปถึงสถานที่ทMองเที่ยว ไดEรับประสบการณ/ที่ดี ซึ่งทEายที่สุดแลEว นักทMองเที่ยวกลุMมนี้จะมีสุขภาพทั้ง
ทางรMางกาย จิตใจ รวมทั้งสังคมที่ดีมากขึ้นไปดEวย นอกจากนี้ Farkić and Taylor (2019) กลMาววMา พื้นที่ที่มี
ความคุEนเคยและมีความสะดวกสบาย ชMวยทำใหEเกิดประสบการณ/ในการทMองเที่ยวในการมีความรูEสึกรMวมและ
การฟstนฟู นำไปสูMการพัฒนาสุขภาวะ เชMนเดียวกัน เมื่อนักทMองเที่ยว Gen Y ที่ใหEความสำคัญกับสิ่งอำนวย
ความสะดวกในดEานการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ถEาสิ่งที่ตนเองไดEรับเหลMานี้ไมMดีหรือไมMมีคุณภาพ ก็จะทำใหEเกิด
ความไมM พ ึ ง พอใจในประสบการณ/ ก ารทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะไดE จะเห็ น ไดE ว M า สิ ่ ง อำนวยความสะดวกดE า น
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ เชMน สถานที่ การบริการ จึงเปSนสิ่งสำคัญเปSนอยMางมาก เนื่องจากนักทMองเที่ยวกลุMมนี้มี
ความคาดหวังในคุณภาพการบริการและสถานที่เชิงสุขภาวะในระดับหนึ่งแลEวกMอนมาทMองเที่ยว จากการรีวิว
สถานที่และการบริการจากบุคคลมีชื่อเสียง เพื่อน ๆ หรือบุคคลที่เคยไปเที่ยวสถานที่นี้มาแลEว และเมื่อไดEประสบ
พบเจอดEวยตนเองและสถานที่และการบริการเปSนไปตามที่รีวิว จะยิ่งชMวยทำใหEเกิดประสบการณ/ในเชิงบวก
ซึ่งทEายที่สุดแลEว นำไปสูMการพัฒนาสุขภาวะในกลุMมนักทMองเที่ยว Gen Y
ขEอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชE
ขEอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
จากขEอคEนพบในงานวิจัยดังกลMาว สามารถนำเสนอขEอเสนอแนะเชิงปฏิบัตไิ ดEดังนี้
1. ตั ว แปรสิ ่ ง อำนวยความสะดวกดE า นการทM อ งเที ่ ย วเชิ ง สุ ข ภาวะมี อ ิ ท ธิ พ ลตM อ ความยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ตM อ
การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมากที่สุด ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนควรจัดกิจกรรมสMงเสริมการทMองเที่ยวในแงMของ
สิ่งอำนวยความสะดวกตMาง ๆ ทั้งการบริการที่มีคุณภาพและสถานที่ทMองเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงสุขภาวะ
โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรมองหาสถานที่ทMองเที่ยวที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปSนจุดหมายปลายทางเชิง
สุขภาวะไดE เชMน มีน้ำพุรEอน มีการนวด มีการผจญภัย ป{นเขา ลMองแกMง เปSนตEน เนื่องจากสภาพแวดลEอมการบริการ
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มีคMาน้ำหนักองค/ประกอบสูงสุด และพัฒนาสภาพแวดลEอมใหEเปSนจุดหมายปลายทางใหEกับนักทMองเที่ยว Gen Y
อาจพัฒนาเปSนแคมเปญการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในพื้นที่นั้น ๆ วMาเปSนสถานที่ทMองเที่ยวเพื่อการฟstนฟูรMางกายและ
การผMอนคลาย รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการบริการใหEกับคนในทEองถิ่นในการใหEบริการกับนักทMองเที่ยว Gen Y
เมื่อเกิดความพรEอมดังกลMาวแลEว จึงนำเสนอแหลMงทMองเที่ยวและการบริการที่เปSนเลิศในสื่อสังคมออนไลน/ ซึ่งจะ
นำมาซึ่งประสบการณ/ที่ดีของนักทMองเที่ยว Gen Y จะไดEรับกMอนมาทMองเที่ยว เมื่อมาทMองเที่ยวแลEว ไดEเห็น
การบริการและแหลMงทMองเที่ยวที่มีคุณภาพ และสอดคลEองกับคุณภาพบริการที่คาดหวังไวE จะทำใหEนักทMองเที่ยว
Gen Y รูEสึกผูกพันกับประสบการณ/ในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมากยิ่งขึ้น การมีปฏิสัมพันธ/ทั้งกับคนในทEองถิ่น
การไดEทำกิจกรรมเชิงสุขภาวะตMาง ๆ ก็จะชMวยใหEรูEสึกผMอนคลาย หลีกหนีจากความวุMนวายในชีวิตประจำวันหรือชีวิต
การทำงาน
2. ตัวแปรแรงจูงใจในการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะมีอิทธิพลตMอความยึดมั่นผูกพันตMอการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ
ดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรจัดกิจกรรมสMงเสริมการทMองเที่ยวในแงMของการไดEรับประสบการณ/ใหมM ๆ การไดEเรียนรูE
สิ่งใหมM ๆ และการไดEฟstนฟูและพักผMอนรMางกาย ควรออกแคมเปญรณรงค/การทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในรูปแบบ
ออนไลน/ โดยผMานสื่อสังคมออนไลน/ (Social Media) เชMน Facebook, Twitter, Instagram เปSนตEน เนื่องจาก
กลุMมคน Gen Y เปSนกลุMมที่ใชEเทคโนโลยีในการสื่อสาร มักนิยมการรับชม Content เกี่ยวกับการทMองเที่ยวเชิง
สุ ข ภาวะ โดยควรเนE น เรื ่ อ งความแปลกใหมM แ ละการแสวงหาความรู E การพั ฒ นาตนเอง และการผM อ นคลาย
การหลีกหนี โดยควรใหEความสำคัญกับการผMอนคลายและการหลีกหนีมากที่สุด เนื่องจากมีคMาน้ำหนักองค/ประกอบ
มากที่สุด ซึ่งเปSนสิ่งที่จูงใจใหEนักทMองเที่ยว Gen Y เกิดความผMอนคลายที่สุด เมื่อนักทMองเที่ยวไดEรับรูEสารดังกลMาว
แลEว จึงเดินทางไปทMองเที่ยว จะทำใหEเกิดความผูกพันลึกซึ้งกับกิจกรรมทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ โดยกิจกรรมดังกลMาว
กMอใหEเกิดประสบการณ/ในเชิงบวกกับนักทMองเที่ยว Gen Y เชMน การฟstนฟูรMางกายและจิตใจ เปSนตEน ซึ่งเปSนสิ่งที่
นักทMองเที่ยวกลุMมนี้ใหEความสำคัญเปSนอยMางมาก นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดี
ขEอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตJอไป
แบบวัดที่พัฒนาขึ้นไดEรับการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดวMามีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรEาง
สามารถนำแบบวัดดังกลMาวนี้ไปใชEขยายผลในวงกวEางขึ้น เชMน นักทMองเที่ยว Gen Y ในกิจกรรมเชิงสุขภาวะที่มี
ความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เชMน โยคะ สปา ป{นเขา การนั่งสมาธิวิปGสสนา เปSนตEน ซึ่งจะชMวยในการวิเคราะห/
พฤติกรรมการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในรูปแบบกิจกรรมที่แตกตMางกัน นำไปสรEางกลยุทธ/ทางการตลาดที่เหมาะสม
ตMอไป
เนื่องจากมีการศึกษาเรื่องการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะกันนEอย เพื่อใหEเกิดการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะแบบเปSน
องค/รวมมากขึ้น จึงตEองนำชุมชนเขEามามีสMวนรMวมในการพัฒนาการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะดEวย จึงควรทำการวิจัย.
เชิงปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวม (Participatory Action Research) เพื่อใหEคนในชุมชนทั้งหมดมารMวมกันคิด แกEไข
ปGญหา วางแผนในการพัฒนา รMวมกับนักวิจัย เพื่อใหEเกิดการพัฒนาการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะในบริบทพื้นที่นั้น
อยMางยั่งยืนตMอไป
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เนื่องจากนักทMองเที่ยว Gen Y อาจมีความแตกตMางกันไปในแงMของบริบท ภูมิลำเนา ประสบการณ/ รวมทั้งวิถี
และสภาพการใชEชีวิตที่แตกตMางกัน ในการวิจัยครั้งตMอไป จึงควรศึกษาประสบการณ/ที่มีตMอการทMองเที่ยวเชิง
สุขภาวะ อาจศึกษาดEวยวิธีการสัมภาษณ/เชิงลึก เพื่อใหEไดEรายละเอียดเกี่ยวกับการทMองเที่ยวเชิงสุขภาวะ ซึ่งอาจจะ
มีลักษณะที่แตกตMางกันไป
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