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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ กลุ่ม

ประชาชนท้องถ่ินท่ีอาศยัอยู่ในตําบลเทพาลยั  อ.คง จ.นครราชสีมา ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่างและใช้

วิธีสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงสํารวจโดยใช้ แบบสอบท่ีมีค่า

ความเท่ียงตรงและมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .872 เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับงานวิจยั SPSS for window วิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percent)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)   

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  62.5 และเป็นเพศชายร้อยละ 37.5 มีอาย ุ

36-45 ปี พบมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.8  ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 45.0 

สําหรับสถานภาพทางสงัคมเป็นประชาชนทัว่ไปพบมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 76.0  ผลการศกึษาปัจจยัการมีส่วน

ร่วมในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยัสรุปโดยภาพรวม พบว่า 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยัอยู่ใน

ระดบัปานกลางทกุด้าน ได้แก่ ด้านการหาสาเหตขุองปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 2.95)    ด้านการ

วางแผนการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.13)  ด้านการดําเนินงานและปฏิบติังานท่ีด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

( X = 2.97) ด้านการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.43)  และด้านการบํารุงรักษา

และปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.24)   
 

คําสาํคญั : การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 

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 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) อําเภอ คง จงัหวดันครราชสีมา  สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 6 
2 Bantakro mitrapap 4 school, Khong District,  Nakhonratchasima Primary  Edocational Service Area Office 6  
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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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คาํนํา 
 

 ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  โดยถือ

เป็นสินค้าบริการประเภทหนึง่ท่ีสามารถนํารายได้เข้าสูป่ระเทศ  จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต ของจํานวน

ชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสขุภาพในประเทศไทย สามารถพยากรณ์ได้ว่า

ในปี พ.ศ. 2553 จะมีชาวตา่งประเทศเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ประมาณ 1,777,729 คน คิดเป็นอตัราเติบโต

เฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 ร้อยละ 5.71 ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า (2552-2554) คาดว่ายงัไม่มี

การก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ การขยายอตุสาหกรรมในช่วงนีมี้เพียงการปรับปรุงสถานท่ี และการ

พฒันาด้านการบริการให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึน้ รวมทัง้การขยายตวัในรูปของคลินิก หรือโรงพยาบาลขนาด

เล็กท่ีเน้นการรักษาเฉพาะด้าน อาทิ ด้านเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุเวชศาสตร์สมนุไพรไทยเพ่ือ

สขุภาพ เป็นต้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551)  จะเห็นว่านอกจากการท่องเท่ียวจะเป็นอตุสาหกรรมท่ี

สร้างรายได้ให้กบัประเทศ  และยงัเป็นอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตในสาขาอ่ืนๆ  อีกหลายสาขา  ซึง่เป็น

ผลให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติ นอกจากนีย้งัมี

สว่นช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถ่ิน เน่ืองจากมีตลาดรองรับผลิตผลการเกษตรในชุมชน ก่อให้เกิดอตุสาหกรรม

ในครัวเรือน เช่น การจําหน่ายสินค้าหตัถกรรมพืน้บ้าน เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวในภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก   

  จากยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวตามกรอบนโยบายในแผนพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมแห่งชาติ  และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
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วิสยัทศัน์ของจงัหวดั คือ “ประตสููอี่สาน ศนูย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร อตุสาหกรรม ผ้าไหม และการท่องเท่ียว” 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวจากแหล่งต่างๆและรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ท่ีเน้น

ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  และวดัป่าเทพาลยัเป็นอีกแห่งหนึ่งท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ เน่ืองจาก ในวดั

ป่าเทพาลยัมีพืน้ท่ีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพท่ีมีความหลากหลายของสายพันธุ์สมุนไพร มีพืน้ท่ีฝึก

สมาธิและภาวนาจิต และมีการส่งเสริมการแปรรูปสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ นอกจากนีท้างวดัป่าเทพาลยัยังมีแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เยาวชนศึกษาเรียนรู้ และพบว่าในปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณวดัป่าเทพาลยัเป็นจํานวนมาก  ดงันัน้ชุมชนท้องถ่ินในตําบลเทพาลยัได้

ตระหนักถึงความสําคัญนี ้จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ ในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอนัดีของท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดลุและยัง่ยืน  ตามกรอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนั

ดีงามของท้องถ่ิน  

ดังนัน้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั  รวมทัง้ปัญหาและ อปุสรรคต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

ด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการวางแผนและหากรอบแนวทางในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ

แบบภมิูปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั เพ่ือให้เกิดการพฒันาและสร้างรายได้แก่ชมุชนท้องถ่ิน  และได้รูปแบบ

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั ท่ีเหมาะสมกบัวดัและชุมชนได้

อย่างยัง่ยืนตอ่ไป   
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยัและศกึษาแนวทางในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่มีปัจจยัศึกษา 2 ส่วน คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่  การศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คือ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา และสถานภาพทาง

สงัคมของกลุ่มตวัอย่าง  และ 2) ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั ซึง่มีปัจจยัศกึษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการหาสาเหตขุองปัญหาจากการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ  ด้านการวางแผน  ด้านการดําเนินงานและปฏิบติังานท่ี ด้านการติดตามและประเมินผล  และด้าน

การบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

 

 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยกําหนดพืน้ท่ีศึกษาโดยเลือกพืน้ท่ีแบบ

เจาะจง (Purposive)  คือ ตําบลเทพาลยั เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้ของ วดัป่าเทพาลยั อําเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 

ซึ่งวัดป่าเทพาลัยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความ

หลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียว กล่าวคือ ในวดัป่าเทพาลยัมีพืน้ท่ีแหล่งเรียนรู้สวนสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ 2 

แห่ง มีพืน้ท่ีฝึกสมาธิและภาวนาจิต  มีพืน้ท่ีท่องเท่ียวทัง้ด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรม นอกจากนีย้งัมีแหล่ง

เรียนรู้ด้านการแปรรูปสมนุไพรเพ่ือสขุภาพและ แหลง่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เยาวชนศกึษาเรียนรู้ 

 2. ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มประชาชนท้องถ่ินท่ีอาศยัอยู่ในตําบลเทพาลยั อําเภอคง จังหวดั

นครราชสีมา  โดยกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

400 ตวัอย่างและสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)   
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคําถามกบัเนือ้หา ซึง่ข้อคําถาม

ทกุข้อท่ีมีคา่ IOC (IOC: Index of item objective congruence) มากกวา่ 0.50 จากนัน้นําเคร่ืองมือไปทดลองใช้

กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน  30 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบาค  (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) (สวิุมล  ติรกานนัท์ , 2551)  ได้ค่าความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.872 จากนัน้จงึนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจริง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจยั SPSS for window  โดยวิเคราะห์ปัจจยัศกึษา

ด้วยการวิเคราะห์ค่าพิสัย (Range)  ร้อยละ (Percent)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ในการวิเคราะห์ครัง้นีใ้ช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ บญุชม ศรีสะอาด (2546)  

 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  
 

 จากการศกึษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเป็นเพศหญิงคิด

เป็นร้อยละ  62.5 และเป็นเพศชายร้อยละ 37.5 กลุ่มตวัอย่างมีอายุ 36-45 ปี พบมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.8  

รองลงมา ได้แก่ อายุ 46-55 ปี, อายุ 26-35 ปี, อายุไม่เกิน 25 และอายุ 56 ปีขึน้ไป โดยคิดเป็นร้อยละ 27.5, 

16.8,14.3 และ ร้อยละ 11.8 ตามลําดบั  ระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ระดบัมธัยมศกึษาคิดเป็นร้อย

ละ 45.0 รองลงมา ได้แก่ ระดบัปริญญาตรี, ระดบัประถมศกึษา, ระดบัอนุปริญญา และอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 

30.8, 17.8, 5.5 และ ร้อยละ 1.0 ตามลําดบั  สําหรับสถานภาพทางสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพเป็น
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ประชาชนทั่วไปพบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมา ได้แก่  ผู้ รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขประจํา

หมูบ้่าน  ผู้ นําชมุชนท้องถ่ิน หมอพืน้บ้าน และ พระภิกษุ โดยคิดเป็นร้อยละ 8.0, 7.5, 4.8 และ 3.8 ตามลําดบั 

 
 

2. ผลการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 1) ด้านการหาสาเหตุของปัญหาจากการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จากการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการมีส่วนร่วมด้านการหาสาเหตุ

ของปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.95) โดย 

พบวา่ การมีหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพเป็นปัจจยัท่ีมีพบมากท่ีสดุ ( X

= 3.26) รองลงมา ได้แก่ การดแูลรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวตามจุดต่างๆในวดัป่าเทพาลยั  ( X = 

3.14)  ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีสร้างปัญหาในสถานในวดัป่าเทพาลยั  ( X = 2.96)  

สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวในวดัป่าเทพาลยั  ( X = 2.74) และปรึกษาหารือเก่ียวกับ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้และหาแนวทางแก้ไขในสถานท่ีท่องเท่ียวในวดัป่าเทพาลยั  ( X = 2.63)  ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

การมีสว่นร่วมด้านหาสาเหตขุองปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

           N = 400 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. สงัเกตการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวในวดั

ป่าเทพาลยั 

2.74 1.17 ปานกลาง 4 

2. มีหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

3.26 1.08 ปานกลาง 1 

3. ปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้และหาแนวทางแก้ไขใน

สถานท่ีท่องเท่ียวในวดัป่าเทพาลยั 

2.63 1.09 ปานกลาง 5 

4. ให้ความสนใจตอ่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีสร้างปัญหา

ในสถานในวดัป่าเทพาลยั 

2.96 1.20 ปานกลาง 3 

5. การดแูลรักษาความสะอาดบริเวณแหลง่ท่องเท่ียวตามจดุ

ตา่งๆในวดัป่าเทพาลยั 

3.14 1.08 ปานกลาง 2 

สรุปโดยรวม 2.95 0.67 ปานกลาง  
 

 

 2)  ด้านการวางแผนการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการวางแผนการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินปานกลาง ( X = 3.13) โดย พบว่า การมีส่วนร่วมในการเสนอและให้ข้อมลู

เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวพบมากท่ีสุด ( X = 3.38)  รองลงมา ได้แก่ การจัดทําแผนโครงการแก้ปัญหาการ

ท่องเท่ียว( X = 3.20) การร่วมประชุมวางแผนด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.19) ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
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ชุมชนเพ่ือวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว  ( X = 3.14) และการแก้ปัญหาด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ( X = 2.75)  ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 

N = 400 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. เสนอและให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 3.38 1.09 ปานกลาง 1 

2. ร่วมประชมุวางแผนด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 3.19 0.98 ปานกลาง 3 

3. จดัทําแผนโครงการแก้ปัญหาการท่องเท่ียว 3.20 0.97 ปานกลาง 2 

4. แก้ปัญหาด้านการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี 2.75 0.95 ปานกลาง 5 

5. ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนเพ่ือวางแผนงาน/ โครงการใน

การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว 

3.14 1.03 ปานกลาง 4 

สรุปโดยรวม 3.13 0.70 ปานกลาง  
  

 3)  ด้านการดาํเนินงานและปฏบิัตงิานที่ด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินงานและปฏิบติังาน

ด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.97) โดย พบว่า การมี

ส่วนร่วมในการดูแลการประกอบกิจกรรมต่างๆบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวพบมากท่ีสุด ( X = 3.24)  รองลงมา 

ได้แก่ การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในกิจกกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว ( X = 3.07)  การ

ชกัชวนผู้ อ่ืนจดัตัง้กลุ่มภายในท้องถ่ินเพ่ือจดักิจกรรมท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว ( X = 2.91) การดแูลรักษาและ

พฒันาแหลง่ท่องเท่ียว ( X = 2.89) และ การบริจาคเงินหรือออกแรงเพ่ือช่วยเหลือในกิจกรรมกบัการท่องเท่ียว (

X = 2.73) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการดําเนินงานและปฏิบติังานด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

                  ตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

           N = 400 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 

3.07 0.98 ปานกลาง 2 

2. ชกัชวนผู้ อ่ืนจดัตัง้กลุม่ภายในท้องถ่ินเพ่ือจดักิจกรรมท่ี

สนบัสนนุการท่องเท่ียว 

2.91 1.18 ปานกลาง 3 

3. บริจาคเงินหรือออกแรงช่วยเหลือในกิจกรรมการท่องเท่ียว 2.73 1.07 ปานกลาง 5 

4. ดแูลรักษาและพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว 2.89 1.10 ปานกลาง 4 
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5. ดแูลการประกอบกิจกรรมตา่งๆบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 3.24 1.06 ปานกลาง 1 

สรุปโดยรวม 2.97 0.79 ปานกลาง  
 

   

 4) ด้านการตดิตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

    พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการติดตามและประเมินผลด้าน

การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.43) โดย พบว่า การติดตาม

ผลงานการปฏิบัติงานของผู้ มีส่วนรับผิดชอบในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในวดัพบมากท่ีสุด ( X = 3.70)  

รองลงมา ได้แก่ การติดตามกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ( X = 3.62)  การให้

ความสนใจเก่ียวกบังบประมาณการเงินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการท่องเท่ียว ( X = 3.58) การสอดส่อง

ดูแลและติดตามผลท่ีเกิดขึน้จากกการมีแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ( X = 3.24) และ การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนาท่องเท่ียวท่ีมีต่อท้องถ่ินของท่าน เช่น รายได้ ความเสื่อมโทรมของแหล่ง

ท่องเท่ียว ขยะ เป็นต้น ( X = 3.04) ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบ 

                 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

           N = 400 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. ติดตามผลงานการปฏิบติังานของผู้ มีสว่นรับผิดชอบใน

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสขุภาพในวดั 

3.70 1.19 มาก 1 

2. ให้ความสนใจเก่ียวกบังบประมาณการเงินตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการพฒันาการท่องเท่ียว 

3.58 1.17 มาก 3 

3. ติดตามกิจกรรมการก่อสร้างตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณ

สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.62 1.16 มาก 2 

4. มีสว่นร่วมในการประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากการพฒันา

ท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ท้องถ่ินของท่าน เช่น รายได้ ความเสื่อมโทรม

ของแหลง่ท่องเท่ียว ขยะ เป็นต้น 

3.04 1.13 ปานกลาง 5 

5. สอดสอ่งดแูลและติดตามผลท่ีเกิดขึน้จากกการมีแหลง่

ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 

3.24 1.02 ปานกลาง 4 

สรุปโดยรวม 3.43 0.81 ปานกลาง  
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5) ด้านการบาํรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพตามแบบ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมด้านการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.24) 

โดย พบว่า ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองการควบคุมดแูลบ้านเรือน ร้านค้า ท่ีอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความสกปรกในวดัพบมากท่ีสดุ ( X = 3.62)  รองลงมา ได้แก่ การเสนอให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจดั

สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น  ป้ายบอกทิศทาง สขุา ( X = 3.47)  การให้ความสําคญักบัการให้

ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ผู้ ท่ีเดินทางเข้ามาทางเท่ียว ( X = 3.13) การประชาสมัพนัธ์ให้ญาติพ่ี

น้องเพ่ือนบ้านช่วยกนัดแูลรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว ( X = 3.14) และ การให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ผู้ ท่ีเดินทางเข้ามาทางเท่ียว( X = 2.86) ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

     ปัจจยัการมีสว่นร่วมด้านการบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

     ตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 

           N = 400 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. แจ้งให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบเม่ือพบเห็นการบกุรุก

หรือการทําลายสถานท่ีท่องเท่ียว 

2.86 1.02 ปานกลาง 5 

2. การประชาสมัพนัธ์ให้ญาติพ่ีน้องเพ่ือนบ้านช่วยกนัดแูล

รักษาสถานท่ีท่องเท่ียว 

3.14 1.02 ปานกลาง 4 

3. การประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองการควบคมุดแูล

บ้านเรือน ร้านค้า ท่ีอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอาจก่อให้เกิด

ความสกปรก 

3.62 1.05 มาก 1 

4. การเสนอให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจดัสิ่งอํานวยความ

สะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น  ป้ายบอกทิศทาง สขุา 

3.47 1.08 ปานกลาง 2 

5.ให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวแก่ผู้ ท่ีเดินทางเข้ามาทางเท่ียว 

3.13 1.14 ปานกลาง 3 

สรุปโดยรวม 3.24 0.66 ปานกลาง  
 

    

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 

 ในปัจจุบันนีชุ้มชนท้องถ่ินมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการวางแผนและจัดการทรัพยากรต่างๆใน

ท้องถ่ินของตน เน่ืองจากชุมชนท้องถ่ินเปรียบเสมือนปราชญ์ชุมชนท่ีมีความรู้  ความเข้าใจบริบทของชุมชนมาก

ท่ีสดุ ดงันัน้ในการวางกรอบนโยบายการพฒันาในชมุชนหรือการดําเนินกิจกรรมใดๆ ในชุมชนจึงต้องอาศยัความ
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ร่วมมือให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันานัน้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการพฒันาและเกิดการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน เช่น การพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นแกน  รูปแบบการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับ พจนารถ  กรึงไกร  (บทคดัย่อ : 2545)  ท่ีได้ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินกบัชุมชนในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม : กรณีศกึษา  ตําบลโป่งงาม  

อําเภอแมส่าย  จงัหวดัเชียงราย  โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของผู้ นําชุมชนกบัการมีส่วนร่วมในการ

จดัการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม ผลการศกึษาพบว่า  บทบาทของผู้ นําชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทัง้ด้านการร่วมคิดวางแนวทาง  การร่วมดําเนินการ  การร่วมประสาน  การร่วมรับผลประโยชน์  และ การร่วม

ติดตามประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนี ้ช่อแพร ทินพรรณ์ (2544:บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษา

เร่ืองสภาพเศรษฐกิจสังคมของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสมัพันธ์กับการประกอบกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน

อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า การประกอบกิจกรรมเดินป่ามีความสมัพนัธ์กบัเชือ้ชาติของนกัท่องเท่ียว รายได้ 

และผู้ ร่วมเดินทางท่องเท่ียว นอกจากนัน้ผู้ วิจยัยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ยงัขาดองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัประการหนึ่งคือองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมขนท้องถ่ิน ทํา

ให้การดําเนินการตามรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไมค่รบองค์ประกอบหลกัอย่างสมบูรณ์ ดงันัน้จึงควรเปิด

โอกาสให้ชมุชนท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการมากขึน้ 

 จากการศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยั อ.คง 

จ.นครราชสีมาจะเห็นว่าชุมชนมีส่วนสําคญัย่ิงในการพัฒนาการท่องเท่ียว พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภมิูปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยัสรุปโดยภาพรวมยงัอยู่ในระดบัปาน

กลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะชุมชนท้องถ่ินยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบบภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน หรืออาจขาดประชาสมัพนัธ์หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยั สมหมาย  กิตยากุล 

(2542 : บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์พืน้ท่ีลุ่มนํา้แม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย ผลการศกึษาพบว่า เพศ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศยั การได้รับข่าวสาร การเป็นสมาชิก

กลุม่ และการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ยกเว้น

การศกึษาท่ีไม่มีผล  ศกัด์ิพิชิต จุลฤกษ์ (2542) ได้ทําการศกึษาศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนท้องถ่ินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาตินํา้ตกพลิว้ จ.จันทบุรี พบว่า ตัวชีว้ัดศักยภาพของชุมชน 4 ตัว คือ 

ระดบัการศกึษา ความรู้ความเข้าใจในหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนและการ

รวมกลุม่กิจกรรมในกลุม่มีอิทธิพลตอ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจยั พบวา่กลุม่ตวัอย่างเพศหญิงมากกวา่เพศชายโดยเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.5 และ

เป็นเพศชายร้อยละ 37.5 มีอายุ 36-45 ปี พบมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.8  ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ

มธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 45.0 สําหรับสถานภาพทางสงัคมเป็นประชาชนทั่วไปพบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

76.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.0  ผู้ นําชุมชน

ท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 7.5 หมอพืน้บ้านคิดเป็นร้อยละ 4.8 และ พระภิกษุ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนการศึกษา

ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่าเทพาลยัสรุปโดย



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1472 

ภาพรวม พบวา่ ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินในวดัป่า

เทพาลยัอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการหาสาเหตุของปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ( X = 

2.95)    ด้านการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ( X = 3.13)  ด้านการดําเนินงานและปฏิบติังานท่ีด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 2.97) ด้านการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.43)  

และด้านการบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ( X = 3.24)   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1)  ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือให้ชุมชน

ท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวและยงัเป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีในกระแสการพฒันา

เศรษฐกิจของจงัหวดั 

2)  ควรให้ทกุฝ่ายได้มีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพในจงัหวดัรวมถึงประชาชนท้องถ่ิน 

ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีรวมถึงการรับรู้เร่ืองการจัดการ

ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียวในท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในการ

ดําเนินการด้านการท่องเท่ียวและให้ความร่วมมืออนัดีตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวในชมุชน 

 3)  ควรสนบัสนุนให้มีการจัดตัง้กลุ่มหรือเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนด้าน

การท่องเท่ียวในชมุชนเพ่ือให้ชมุชนช่วยกนัอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยัง่ยืนตลอดไป 
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