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การส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นและปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ กลุ่ม
ประชาชนท้ องถิ่นที่อาศัยอยู่ในตําบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างและใช้
วิธีส่มุ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงสํารวจโดยใช้ แบบสอบที่มีค่า
ความเที่ยงตรงและมีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ .872 เป็ นเครื่ องมือในการวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปสําหรับงานวิจยั SPSS for window วิเคราะห์ค่าร้ อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 62.5 และเป็ นเพศชายร้ อยละ 37.5 มีอายุ
36-45 ปี พบมากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 29.8 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 45.0
สําหรับสถานภาพทางสังคมเป็ นประชาชนทัว่ ไปพบมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 ผลการศึกษาปั จจัยการมีส่วน
ร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัยสรุ ปโดยภาพรวม พบว่า
ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านการหาสาเหตุของปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 2.95) ด้ านการ
วางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.13) ด้ านการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
( X = 2.97) ด้ านการติดตามและประเมินผลด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.43) และด้ านการบํารุ งรักษา
และปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.24)
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ABSTRACT
This research aims to study participation of local people in promotion of local wisdom Health
tourism in Tapalai Temple, Khong District, Nakhonratchasima Province, as well as the relation of
factors that have influence on the participation of local people on promotion of local wisdom Health
tourism in Tapalai Temple. The 400 questionnaires with a reliability of the statistics 0.872 were used
1
2
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to study the sampling groups composing of those from local people who live in Tambon Tapalai. The
SPSS for window was used to process the quantitative data. The statistics applied in this research
include percentage, arithmetic mean and standard deviation.
The results yield that the sampling group composes of 62.5 % of female and 37.5 % of male
with 29.8 % of age of 36-45 at the highest. As for education, most of them graduate at the high school
level for 45.0 %. As for the status of social,76.0% of them are general people. When studying on level
of participation of local people on the promotion of local wisdom health tourism in Tapalai Temple,
most of them are middle level, is as follows; as for the participation on finding the cause of problem
occurred from promotion of local wisdom Health tourism ( X = 2.95), as for the participation on
planning promotion of local wisdom Health tourism ( X =3.13), as for the participation on
implementing tasks related to problems of promotion of local wisdom Health tourism ( X = 2.97), as
for the participation on following up and evaluating the problem of promotion of local wisdom Health
tourism ( X = 3.43),as for the participation on maintaining and improving problem of promotion
of local wisdom Health tourism ( X = 3.24).
Key words : The promotion of local wisdom Health tourism
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คํานํา
ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก โดยถือ
เป็ นสินค้ าบริ การประเภทหนึง่ ที่สามารถนํารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศ จากการวิเคราะห์แนวโน้ มการเติบโต ของจํานวน
ชาวต่างประเทศที่เข้ ามาใช้ บริ การทางการแพทย์และการส่งเสริ มสุขภาพในประเทศไทย สามารถพยากรณ์ ได้ ว่า
ในปี พ.ศ. 2553 จะมีชาวต่างประเทศเข้ ามาใช้ บริ การทางการแพทย์ประมาณ 1,777,729 คน คิดเป็ นอัตราเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 ร้ อยละ 5.71 ในอนาคต 2-3 ปี ข้ างหน้ า (2552-2554) คาดว่ายังไม่มี
การก่อสร้ างโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ การขยายอุตสาหกรรมในช่วงนี ้มีเพียงการปรับปรุ งสถานที่ และการ
พัฒนาด้ านการบริ การให้ เป็ นมาตรฐานสากลมากขึ ้น รวมทังการขยายตั
้
วในรู ปของคลินิก หรื อโรงพยาบาลขนาด
เล็กที่เน้ นการรักษาเฉพาะด้ าน อาทิ ด้ านเวชศาสตร์ ความงาม เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ เวชศาสตร์ สมุนไพรไทยเพื่อ
สุขภาพ เป็ นต้ น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) จะเห็นว่านอกจากการท่องเที่ยวจะเป็ นอุตสาหกรรมที่
สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ และยังเป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตในสาขาอื่นๆ อีกหลายสาขา ซึง่ เป็ น
ผลให้ เกิดการจ้ างงานในชุมชนและ เกิดการกระจายรายได้ ไปสู่ชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติ นอกจากนี ้ยังมี
ส่วนช่วยลดปั ญหาการอพยพย้ ายถิ่น เนื่องจากมีตลาดรองรับผลิตผลการเกษตรในชุมชน ก่อให้ เกิดอุตสาหกรรม
ในครัวเรื อน เช่น การจําหน่ายสินค้ าหัตถกรรมพื ้นบ้ าน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในภาคเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
จากยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
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วิสยั ทัศน์ของจังหวัด คือ “ประตูสอู่ ีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้ าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้ าไหม และการท่องเที่ยว”
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ประชาชนมีรายได้ จากการท่องเที่ยวจากแหล่งต่างๆและรู ปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เน้ น
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และวัดป่ าเทพาลัยเป็ นอีกแห่งหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ เนื่องจาก ในวัด
ป่ าเทพาลัยมีพืน้ ที่แหล่งเรี ยนรู้ สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์สมุนไพร มีพืน้ ที่ฝึก
สมาธิและภาวนาจิต และมีการส่งเสริ มการแปรรู ปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นอกจากนี ้ทางวัดป่ าเทพาลัยยังมีแหล่ง
เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อให้ เยาวชนศึกษาเรี ยนรู้ และพบว่าในปั จจุบันมีนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวบริ เวณวัดป่ าเทพาลัยเป็ นจํานวนมาก ดังนันชุ
้ มชนท้ องถิ่นในตําบลเทพาลัยได้
ตระหนักถึงความสําคัญนี ้ จึงได้ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่ นให้ มีความเข้ มแข็งมากยิ่ งขึน้ ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน ตามกรอบนโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้ องถิ่น
ดังนัน้ จึงจํ าเป็ นอย่างยิ่ งที่ ต้ องมี การศึกษาเพื่ อกํ าหนดแนวทางในการส่งเสริ มการท่องเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย ปั จจัยด้ านการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย รวมทังปั
้ ญหาและ อุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการวางแผนและหากรอบแนวทางในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและสร้ างรายได้ แก่ชุมชนท้ องถิ่น และได้ รูปแบบ
ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย ที่เหมาะสมกับวัดและชุมชนได้
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research ) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นในการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัยและศึกษาแนวทางในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ มีปัจจัยศึกษา 2 ส่วน คือ 1) ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทาง
สังคมของกลุ่มตัวอย่าง และ 2) ปั จจัยด้ านการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย ซึง่ มีปัจจัยศึกษา 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการหาสาเหตุของปั ญหาจากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ด้ านการวางแผน ด้ านการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานที่ ด้ านการติดตามและประเมินผล และด้ าน
การบํารุ งรักษาและปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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1. การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยกํ าหนดพื น้ ที่ศึกษาโดยเลือกพืน้ ที่ แบบ
เจาะจง (Purposive) คือ ตําบลเทพาลัย เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่ตงของ
ั ้ วัดป่ าเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ง วัดป่ าเทพาลัย เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ศักยภาพด้ านการท่ องเที่ ย วเชิ ง สุขภาพตามแบบภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ที่ มี ค วาม
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว กล่าวคือ ในวัดป่ าเทพาลัยมีพื ้นที่แหล่งเรี ยนรู้ สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2
แห่ง มีพื ้นที่ฝึกสมาธิและภาวนาจิต มีพื ้นที่ท่องเที่ยวทัง้ ด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นอกจากนี ้ยังมีแหล่ง
เรี ยนรู้ ด้านการแปรรู ปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ แหล่งเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ เยาวชนศึกษาเรี ยนรู้
2. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ กลุ่มประชาชนท้ องถิ่นที่อาศัยอยู่ในตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา โดยกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รของ Taro Yamane (1973) ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
400 ตัวอย่างและสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือโดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับเนื ้อหา ซึง่ ข้ อคําถาม
ทุกข้ อที่มีคา่ IOC (IOC: Index of item objective congruence) มากกว่า 0.50 จากนันนํ
้ าเครื่ องมือไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้ ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุวิมล ติรกานันท์ , 2551) ได้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.872 จากนันจึ
้ งนําแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงานวิจยั SPSS for window โดยวิเคราะห์ปัจจัยศึกษา
ด้ วยการวิเคราะห์ ค่าพิสัย (Range) ร้ อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ใช้ เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ บุญชม ศรี สะอาด (2546)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเป็ นเพศหญิ งคิด
เป็ นร้ อยละ 62.5 และเป็ นเพศชายร้ อยละ 37.5 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 36-45 ปี พบมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 29.8
รองลงมา ได้ แก่ อายุ 46-55 ปี , อายุ 26-35 ปี , อายุไม่เกิน 25 และอายุ 56 ปี ขึน้ ไป โดยคิดเป็ นร้ อยละ 27.5,
16.8,14.3 และ ร้ อยละ 11.8 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสูงสุดที่พบมากที่สดุ คือ ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็ นร้ อย
ละ 45.0 รองลงมา ได้ แก่ ระดับปริ ญญาตรี , ระดับประถมศึกษา, ระดับอนุปริ ญญา และอื่นๆ โดยคิดเป็ นร้ อยละ
30.8, 17.8, 5.5 และ ร้ อยละ 1.0 ตามลําดับ สําหรับสถานภาพทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพเป็ น
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ประชาชนทั่วไปพบมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 รองลงมา ได้ แก่ ผู้รับผิ ดชอบงานด้ านสาธารณสุขประจํ า
หมูบ่ ้ าน ผู้นําชุมชนท้ องถิ่น หมอพื ้นบ้ าน และ พระภิกษุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 8.0, 7.5, 4.8 และ 3.8 ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1) ด้ านการหาสาเหตุของปั ญหาจากการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จากการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการมีส่วนร่ วมด้ านการหาสาเหตุ
ของปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.95) โดย
พบว่า การมีหน้ าที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็ นปั จจัยที่มีพบมากที่สดุ ( X
= 3.26) รองลงมา ได้ แก่ การดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในวัดป่ าเทพาลัย ( X =
3.14) ให้ ความสนใจต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวที่สร้ างปั ญหาในสถานในวัดป่ าเทพาลัย ( X = 2.96)
สังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับสถานที่ท่องเที่ยวในวัดป่ าเทพาลัย ( X = 2.74) และปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นและหาแนวทางแก้ ไขในสถานที่ท่องเที่ยวในวัดป่ าเทพาลัย ( X = 2.63) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
การมีสว่ นร่ วมด้ านหาสาเหตุของปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
N = 400
ระดับปั จจัย
จัด
ปั จจัยศึกษา
S.D.
แปลผล อันดับ
X
1. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับสถานที่ท่องเที่ยวในวัด 2.74
1.17
ปานกลาง
4
ป่ าเทพาลัย
2. มีหน้ าที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้ านการ
3.26
1.08
ปานกลาง
1
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ปรึกษาหารื อเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นและหาแนวทางแก้ ไขใน 2.63
1.09
ปานกลาง
5
สถานที่ท่องเที่ยวในวัดป่ าเทพาลัย
4. ให้ ความสนใจต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่สร้ างปั ญหา
2.96
1.20
ปานกลาง
3
ในสถานในวัดป่ าเทพาลัย
5. การดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวตามจุด
3.14
1.08
ปานกลาง
2
ต่างๆในวัดป่ าเทพาลัย
สรุ ปโดยรวม
2.95
0.67
ปานกลาง
2) ด้ านการวางแผนการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการวางแผนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นปานกลาง ( X = 3.13) โดย พบว่า การมีส่วนร่ วมในการเสนอและให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวพบมากที่สุด ( X = 3.38) รองลงมา ได้ แก่ การจัดทําแผนโครงการแก้ ปัญหาการ
ท่องเที่ยว( X = 3.20) การร่ วมประชุมวางแผนด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.19) ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ใน
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ชุมชนเพื่ อวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาสถานที่ ท่องเที่ ยว ( X = 3.14) และการแก้ ปัญหาด้ านการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ( X = 2.75) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ปั จจัยศึกษา
1. เสนอและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
2. ร่ วมประชุมวางแผนด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. จัดทําแผนโครงการแก้ ปัญหาการท่องเที่ยว
4. แก้ ปัญหาด้ านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
5. ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพื่อวางแผนงาน/ โครงการใน
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
สรุ ปโดยรวม

X

3.38
3.19
3.20
2.75
3.14
3.13

ระดับปั จจัย
S.D.
แปลผล
1.09
ปานกลาง
0.98
ปานกลาง
0.97
ปานกลาง
0.95
ปานกลาง
1.03
ปานกลาง
0.70

N = 400
จัด
อันดับ
1
3
2
5
4

ปานกลาง

3) ด้ านการดําเนินงานและปฏิบัตงิ านที่ด้านการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการมีส่วนร่ วมด้ านการดําเนินงานและปฏิบตั ิงาน
ด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97) โดย พบว่า การมี
ส่วนร่ วมในการดูแลการประกอบกิจกรรมต่างๆบริ เวณสถานที่ท่องเที่ยวพบมากที่สุด ( X = 3.24) รองลงมา
ได้ แก่ การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในกิจกกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ( X = 3.07) การ
ชักชวนผู้อื่นจัดตังกลุ
้ ่มภายในท้ องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ( X = 2.91) การดูแลรักษาและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( X = 2.89) และ การบริ จาคเงินหรื อออกแรงเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมกับการท่องเที่ยว (
X = 2.73) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
N = 400
ระดับปั จจัย
จัด
ปั จจัยศึกษา
S.D.
แปลผล อันดับ
X
1. ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ที่
3.07
0.98
ปานกลาง
2
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
2. ชักชวนผู้อื่นจัดตังกลุ
้ ม่ ภายในท้ องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมที่
2.91
1.18
ปานกลาง
3
สนับสนุนการท่องเที่ยว
3. บริ จาคเงินหรื อออกแรงช่วยเหลือในกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.73
1.07
ปานกลาง
5
4. ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.89
1.10
ปานกลาง
4
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5. ดูแลการประกอบกิจกรรมต่างๆบริ เวณสถานที่ท่องเที่ยว
สรุ ปโดยรวม

3.24
2.97

1.06
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง

1

4) ด้ านการติดตามและประเมินผลด้ านการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการติดตามและประเมินผลด้ าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) โดย พบว่า การติดตาม
ผลงานการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนรั บผิดชอบในสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพในวัดพบมากที่สุด ( X = 3.70)
รองลงมา ได้ แก่ การติดตามกิจกรรมการก่อสร้ างต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ เวณสถานที่ท่องเที่ยว ( X = 3.62) การให้
ความสนใจเกี่ยวกับงบประมาณการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ( X = 3.58) การสอดส่อง
ดูแลและติดตามผลที่ เกิ ดขึน้ จากกการมีแหล่งท่องเที่ ยวในท้ องถิ่ น ( X = 3.24) และ การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลที่ เกิ ดขึน้ จากการพัฒนาท่ องเที่ ยวที่ มีต่อท้ องถิ่ นของท่าน เช่น รายได้ ความเสื่ อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ขยะ เป็ นต้ น ( X = 3.04) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการติดตามและประเมินผลด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
N = 400
ระดับปั จจัย
จัด
ปั จจัยศึกษา
S.D.
แปลผล อันดับ
X
1. ติดตามผลงานการปฏิบตั ิงานของผู้มีสว่ นรับผิดชอบใน
3.70
1.19
มาก
1
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวัด
2. ให้ ความสนใจเกี่ยวกับงบประมาณการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง 3.58
1.17
มาก
3
กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ติดตามกิจกรรมการก่อสร้ างต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ เวณ
3.62
1.16
มาก
2
สถานที่ท่องเที่ยว
4. มีสว่ นร่ วมในการประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนา
3.04
1.13
ปานกลาง
5
ท่องเที่ยวที่มีตอ่ ท้ องถิ่นของท่าน เช่น รายได้ ความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว ขยะ เป็ นต้ น
5. สอดส่องดูแลและติดตามผลที่เกิดขึ ้นจากกการมีแหล่ง
3.24
1.02
ปานกลาง
4
ท่องเที่ยวในท้ องถิ่น
สรุ ปโดยรวม
3.43
0.81
ปานกลาง
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5) ด้ านการบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พบว่ ากลุ่มตัวอย่ างมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย การมี ส่ วนร่ วมด้ า นการบํ ารุ ง รั ก ษาและ
ปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24)
โดย พบว่า ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ในเรื่ องการควบคุมดูแลบ้ านเรื อน ร้ านค้ า ที่อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยวที่อาจ
ก่อให้ เกิดความสกปรกในวัดพบมากที่สดุ ( X = 3.62) รองลงมา ได้ แก่ การเสนอให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทิศทาง สุขา ( X = 3.47) การให้ ความสําคัญกับการให้
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแก่ผ้ ทู ี่เดินทางเข้ ามาทางเที่ยว ( X = 3.13) การประชาสัมพันธ์ ให้ ญาติพี่
น้ องเพื่อนบ้ านช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ( X = 3.14) และ การให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแก่ผ้ ทู ี่เดินทางเข้ ามาทางเที่ยว( X = 2.86) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมด้ านการบํารุ งรักษาและปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ปั จจัยศึกษา
1. แจ้ งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทราบเมื่อพบเห็นการบุกรุก
หรื อการทําลายสถานที่ท่องเที่ยว
2. การประชาสัมพันธ์ให้ ญาติพี่น้องเพื่อนบ้ านช่วยกันดูแล
รักษาสถานที่ท่องเที่ยว
3. การประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ในเรื่ องการควบคุมดูแล
บ้ านเรื อน ร้ านค้ า ที่อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยวที่อาจก่อให้ เกิด
ความสกปรก
4. การเสนอให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทิศทาง สุขา
5.ให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวแก่ผ้ ทู ี่เดินทางเข้ ามาทางเที่ยว
สรุ ปโดยรวม

X

2.86

ระดับปั จจัย
S.D.
แปลผล
1.02
ปานกลาง

N = 400
จัด
อันดับ
5

3.14

1.02

ปานกลาง

4

3.62

1.05

มาก

1

3.47

1.08

ปานกลาง

2

3.13

1.14

ปานกลาง

3

3.24

0.66

ปานกลาง

วิจารณ์ ผลการวิจัย
ในปั จ จุบันนี ช้ ุมชนท้ องถิ่ นมี บทบาทสํ าคัญเป็ นอย่ างยิ่ ง ในการวางแผนและจัด การทรั พ ยากรต่างๆใน
ท้ องถิ่นของตน เนื่องจากชุมชนท้ องถิ่นเปรี ยบเสมือนปราชญ์ ชุมชนที่มีความรู้ ความเข้ าใจบริ บทของชุมชนมาก
ที่สดุ ดังนันในการวางกรอบนโยบายการพั
้
ฒนาในชุมชนหรื อการดําเนินกิจกรรมใดๆ ในชุมชนจึงต้ องอาศัยความ
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ร่ วมมือให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนานัน้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจากการพัฒนาและเกิดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้ ชุมชนเป็ นแกน รู ปแบบการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับ พจนารถ กรึ งไกร (บทคัดย่อ : 2545) ที่ได้ ศึกษาการมีส่วนร่ วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นกับชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษา ตําบลโป่ งงาม
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทของผู้นําชุมชนกับการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้นําชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ทังด้
้ านการร่ วมคิดวางแนวทาง การร่ วมดําเนินการ การร่ วมประสาน การร่ วมรับผลประโยชน์ และ การร่ วม
ติดตามประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี ้ ช่อแพร ทินพรรณ์ (2544:บทคัดย่อ) ได้ ทําการศึกษา
เรื่ องสภาพเศรษฐกิ จสังคมของนักท่องเที่ ยวที่ มีความสัมพันธ์ กับการประกอบกิ จกรรมท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า การประกอบกิจกรรมเดินป่ ามีความสัมพันธ์ กบั เชื ้อชาติของนักท่องเที่ยว รายได้
และผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ยังได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ยงั ขาดองค์ประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่งคือองค์ประกอบด้ านการมีส่วนร่ วมของชุมขนท้ องถิ่น ทํา
ให้ การดําเนินการตามรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ครบองค์ประกอบหลักอย่างสมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งควรเปิ ด
โอกาสให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัดการมากขึ ้น
จากการศึกษาการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัย อ.คง
จ.นครราชสีมาจะเห็นว่าชุมชนมีส่วนสําคัญยิ่ งในการพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัยสรุ ปโดยภาพรวมยังอยู่ในระดับปาน
กลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะชุมชนท้ องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น หรื ออาจขาดประชาสัมพันธ์ หรื อการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั สมหมาย กิตยากุล
(2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ พื ้นที่ล่มุ นํ ้าแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัย การได้ รับข่าวสาร การเป็ นสมาชิก
กลุม่ และการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่ วม ยกเว้ น
การศึกษาที่ไม่มีผล ศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ (2542) ได้ ทําการศึกษาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้ องถิ่ นรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาตินํา้ ตกพลิว้ จ.จันทบุรี พบว่า ตัวชี ว้ ัดศักยภาพของชุมชน 4 ตัว คือ
ระดับการศึกษา ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเป็ นสมาชิกกลุ่มในชุมชนและการ
รวมกลุม่ กิจกรรมในกลุม่ มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 62.5 และ
เป็ นเพศชายร้ อยละ 37.5 มีอายุ 36-45 ปี พบมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 29.8 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ
มัธยมศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 45.0 สําหรั บสถานภาพทางสังคมเป็ นประชาชนทั่วไปพบมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
76.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้รับผิ ดชอบงานด้ านสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ผู้นําชุมชน
ท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 หมอพืน้ บ้ านคิดเป็ นร้ อยละ 4.8 และ พระภิกษุ คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ส่วนการศึกษา
ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ าเทพาลัยสรุ ปโดย
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ภาพรวม พบว่า ปั จจัยการมีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้ องถิ่นในวัดป่ า
เทพาลัยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านการหาสาเหตุของปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X =
2.95) ด้ านการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.13) ด้ านการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานที่ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 2.97) ด้ านการติดตามและประเมินผลด้ านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.43)
และด้ านการบํารุ งรักษาและปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( X = 3.24)
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรเพิ่ มการประชาสัมพันธ์ และการให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพเพื่ อให้ ชุมชน
ท้ องถิ่นได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและยังเป็ นการสร้ างความเข้ าใจอันดีในกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัด
2) ควรให้ ทกุ ฝ่ ายได้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดรวมถึงประชาชนท้ องถิ่น
ควรเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการวางแผนการจัด กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วในพื น้ ที่ ร วมถึ ง การรั บ รู้ เรื่ องการจัด การ
ผลประโยชน์อนั เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้ องถิ่นเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเกิดความเข้ าใจในการ
ดําเนินการด้ านการท่องเที่ยวและให้ ความร่ วมมืออันดีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
3) ควรสนับสนุนให้ มีการจัดตังกลุ
้ ่มหรื อเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนด้ าน
การท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนช่วยกันอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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