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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง 

ส่งเสรมิสุขภำพ ศกึษำกรณนีสำ้พรุ้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ี2) ระดบัปัจจยัสนบัสนนุต่อกำรมส่ีวนร่วม 

ของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3) ปัญหำและอุปสรรคของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว

เชิงส่งเสริมสุขภำพ และ 4) เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว โดยใช ้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน คือ ข้อมูลเชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบกำร และประชำชน 

ที่อำศัยอยู ่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไปอยู ่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

โดยใช้สูตรของทำโรยำมำเน่ กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 153 คน และข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

จำกผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั ได้แก่ ผูบ้รหิำรกำรจดักำรศูนย์อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน ผูป้ระกอบกำร และนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้สิน้ 12 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์ สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลูประกอบด้วย ค่ำควำมถี่  

ค่ำร้อยละค่ำเฉลีย่ ค่ำควำมเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำท ีกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดยีว กำรหำควำมแตกต่ำง 

รำยคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพทั้ง 5 ด้ำน 

โดยรวมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และ 

กำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน ไม่แตกต่ำงกันท้ังในรำยด้ำนและโดยรวม สสำหรับตัวแปร อำยุต่ำงกัน ระดับกำรศึกษำ 

และอำชพี จสำนวนสมำชกิในครอบครวั รำยได้ ระยะเวลำทีอ่ำศยับ้ำนพนุสำ้ร้อน สถำนภำพในชุมชน โดยรวมแตกต่ำงกนั 

อย่ำงมนียัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 2) ระดบัปัจจยัสนบัสนนุเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ทัง้ 4 ด้ำน โดยรวมมี

ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัปำนกลำง 3) ปัญหำและอปุสรรคเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วเชงิ 

ส่งเสรมิสขุภำพทีส่สำคญั ได้แก่ กลุม่ตวัอย่ำงได้รบัข้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ผ่ำนสือ่มวลชน ยงัน้อย

เกนิไป อกีทัง้กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ นอกจำกนี้
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ส่วนใหญ่ยงัขำดกำรมส่ีวนร่วมต่อกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ควรมกีำรเพิม่สนิค้ำพืน้บ้ำนหรอืของทีร่ะลกึเฉพำะ 

หมู่บ้ำนให้เพิ่มมำกขึ้นและขำดงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรทสำกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพจึงทสำให้ไม่สำมำรถดสำเนินกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำคือ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่ วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มำให้ควำมรู้

ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจดักจิกรรมกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ไปยงัชมุชนต่ำงๆ และหน่วยงำน

รำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

ค�าส�าคัญ: กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หนองหญ้ำปล้อง

Abstract 

 The objectives of this research were to 1) study the level of community participation in health promotion 

tourism management in the case of hot spring in Amphoe Nong Ya Plong, Petchaburi Province, 2) investigate the level 

of supporting factors for community participation in health promotion tourism management, 3) examine community’s 

problems and obstacles in health promotion tourism management, and 4) suggest the guidelines for development of 

community participation in tourism management. The mixed research methodology was applied in this study. The 

quantitative data were collected from the 249 samples consisting of entrepreneurs and people, 18 years old and over, 

living in Moo 5, Ban Phu Nam Ron, under Yang Nam Klat Nuea Subdistrict Administrative Organization, Amphoe 

Nong Ya Plong, Phetchaburi Province. The sample size, 153 samples, was determined by using Taro Yamane’s 

formula. The qualitative data were collected by using a structured interview form from 12 key informants, consisting 

of managers of hot spring bath center, entrepreneurs and tourists. The research instruments were a questionnaire and 

an interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-

way analysis of variance. The paired difference was analyzed by using Schefé’s method. 

 The qualitative data were analyzed by using content analysis; 1) The level of opinion on community participation 

in health promotion tourism management in all 5 aspects was overall at a moderate level. When each aspect was 

considered, people participating in community participation in promoting tourism management was at a low level. The 

opinion of people with different gender and the use of hot spring was not different both in each aspect and in overall, 

whereas that of people with different age, educational level, and occupation, number of family members, income, and 

duration of living in Ban Phu Nam Ron, and status in the community was overall different with statistical significance 

at the level of 0.05. 2) The level of opinion on supporting factors for health promotion tourism in all 4 aspects was 

overall at a moderate level. 3) The important problems and obstacles on people participation in health promotion 

tourism consisted of the sample group receiving too little information on health promotion tourism through the media. 

In addition, most samples lacking knowledge and right understanding on health promotion tourism. Moreover, most of 

them still lacked participation in health promotion tourism. There should be an increase in local products or specific 

souvenirs of the village. And, the lack of budget from external agencies in organizing activities or projects related to 

health promotion tourism resulted in ineffective development. 4) The recommendations from the study were that more 
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channels for publicizing health promotion tourism information should be provided, that the staff, lecturers, or experts 

in health promotion tourism should be provided to give knowledge and understanding to the people, that the activities 

to promote the health promotion tourism should be organized in various communities, and that the governmental 

agencies should allocate budget for organizing activities or projects related to health promotion tourism.

Keywords: community participation, health tourism, Nong Ya Plong

บทน�า

 กำรท่องเทีย่วเป็นอตุสำหกรรมทีม่คีวำมสสำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิของหลำยๆ ประเทศทัว่โลก เพรำะฉะนัน้

รัฐบำลของแต่ละประเทศจึงให้ควำมสสำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรกสำหนดกลยุทธ์ทำง 

กำรตลำดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มำเที่ยวในประเทศของตนมำกยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีควำมตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรท่องเทีย่วในฐำนะทีเ่ป็นกลไกหลกั ในกำรท่ีจะรกัษำเสถยีรภำพและกำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติได้จัดทสำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงเป็น

แผนหลักในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลต่อจสำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง

 จำกกำรให้ควำมสสำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้

รับควำมสนใจจำกประชำชนท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำช่ืนชมบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีกันหลำย

รูปแบบ ทั้งรูปแบบกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตำม

ควำมสนใจพิเศษ กำรท่องเที่ยวถือเป็นรำยได้หลักที่สสำคัญของประเทศไทย

 สถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบรุ ีนบัว่ำเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ทำงธรรมชำติ แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทำงโบรำณคดี แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น และ

แหล่งท่องเทีย่วศกึษำหำควำมรูใ้นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชดสำร ิจนส่งผลให้จงัหวดัเพชรบรุมีจีสำนวนนกัท่องเทีย่ว 

และรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่ำใน พ.ศ. 2560 กลุ่มวัยทสำงำน โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ 

หันมำนิยมเดินทำงในลักษณะทัวร์สุขภำพมำกยิ่งขึ้น โดยจะมำแช่นส้ำร้อนทั้งเพื่อผ่อนคลำยและรักษำโรค 

 บ่อนสำ้พรุ้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ีมศีกัยภำพและควำมหลำกหลำยทีส่ำมำรถรองรบักำรท่องเทีย่ว  

เชิงสุขภำพได้นอกจำกทัวร์สุขภำพที่มีกำรผสมผสำนประยุกต์ให้เข้ำกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) อำจแบ่งออกได้ตำมจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว คือ กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ (Health Promotion Tourism) 

เป็นกำรเดนิทำงไปท่องเทีย่วเยีย่มชมสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่วยสดงดงำมในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำตแิละวฒันธรรม เพือ่

กำรเรยีนรูว้ถิชีวีติและพกัผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำจำกกำรท่องเทีย่วส่วนหนึง่มำทสำกจิกรรมส่งเสรมิสขุภำพ ในทีพ่กั

แรมหรือนอกที่พักแรมอย่ำงถูกวิธีตำมหลักวิชำกำรและมีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงแท้จริง และกำรท่องเที่ยว เชิงบสำบัด

รักษำสุขภำพ (Health Healing Tourism) จะเป็นกำรเดินทำงไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงำม

ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติและวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและกำรพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำส่วนหนึ่งจำก 

กำรท่องเที่ยวไปรับบริกำรบสำบัดรักษำสุขภำพอย่ำงแท้จริง ถึงแม้ว่ำปัจจุบันชุมชนจะมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์

จำกนสำ้พรุ้อนเป็นจสำนวนหนึง่ แต่กย็งัไม่มกีำรจดักำรกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะทสำวจิยัศกึษำถงึ

ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนพร้องท้ังเสนอแนะแนวทำงเพื่อนสำไปสู่กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว

บ้ำนนส้ำพุร้อนอย่ำงยั่งยืนต่อไป [1]
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำระดบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ศกึษำกรณนีสำ้พรุ้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 2. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยสนับสนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน  

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ กำรศึกษำควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง 

ส่งเสริมสุขภำพ และกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้กสำหนดพื้นที่กำรศึกษำวิจัยใน หมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อน ตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ  

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย ผู้วิจัยได้กสำหนดระยะเวลำในกำรทสำวิจัยนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2559 

ถึง 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลำ 1 ปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม

 - เพศ

 - อำยุ

 - ระดับกำรศึกษำ

 - อำชีพ

 - จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน

 - รำยได้

 - ระยะเวลำที่อำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน

 - สถำนภำพในชุมชน

 - กำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน

 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน

 2. กำรมีส่วนร่วมในดสำเนินกำรตำมแผน 

 3. กำรมีส่วนร่วมในประสำนงำน 

 4. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล

 5. กำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหำ

ปัจจัยสนับสนุน

 - กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 - ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 - ควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ

 - แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
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วิธีการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research) เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative 

Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 

ในกำรเก็บข้อมูลประชำกรประกอบด้วย ผู้ประกอบกำร และประชำชนที่อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี 

ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้ประกอบกำร และประชำชน รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

โดยใช้สูตรของทำโรยำมำเน่ ได้กลุม่ตวัอย่ำงจสำนวนทัง้สิน้ 153 คน กำรวจิยัเชิงคณุภำพใช้กำรสมัภำษณ์เจำะลกึ (In-depth 

Interview) กบัผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั คอื 1) ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร กำรจดักำรศนูย์อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน 2) ผูป้ระกอบกำร 

และ 3) นักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยสุ่มแบบเจำะจงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แนวทำงกำรสัมภำษณ์ จำกนั้น

นสำผลที่ได้มำวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) ในกำรนสำเสนอเป็นข้อควำมพรรณนำ โดยผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรศึกษำ

ค้นคว้ำเป็นลสำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรในพื้นที่บ้ำนพุนส้ำร้อน และ

ประชำชนที่อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน 

   1) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม ได้แก่ ผู้ประกอบกำร และประชำชนที่

อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัด

เหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร

ของทำโรยำมำเน่ [2] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่ำง 153 คน

   2) ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำ

ร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้กสำหนดเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ โดยกำรเลือกแบบเจำะจง 

รวมจสำนวน 12 คน

 2. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ

 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในจังหวัด

เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงขึ้นตำมขั้นตอน ดังนี้

  2.1 กสำหนดกรอบแนวควำมคดิเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ 

  2.2 ศึกษำนิยำม แนวควำมคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำร

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม

  2.3 นสำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนเสนอผู้เช่ียวชำญ เพื่อตรวจสอบควำมครอบคลุมควำมเหมำะสม  

ควำมชัดเจนของภำษำและรูปแบบของแบบสอบถำม พร้อมแก้ไขตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน  

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 

  2.4 จำกนั้นนสำผลกำรตรวจสอบแบบสอบถำมจำกผู ้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนมำปรับปรุงแก้ไขตำม 

ข้อเสนอแนะและคสำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงคสำถำมและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยเลือกข้อคสำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องที่มีค่ำตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มำใช้เป็นข้อคสำถำม 

ในแบบสอบถำม [3] 
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 3. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ

  3.1 กำรหำควำมเที่ยงตรง (Validity) หมำยถึง ควำมแม่นยสำของเครื่องมือในกำรวัดสิ่งที่ต้องกำรจะวัด  

สำมำรถบอกถึงสภำพที่แท้จริงของตัวแปรท่ีศึกษำ โดยผู้วิจัยนสำแบบสอบถำมเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบ 

ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content Validity) ของคสำถำมในแต่ละข้อ จำกนั้นนสำมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อดสำเนินกำรต่อไป

  3.2 กำรหำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) ผูว้จิยันสำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้ไปทดลองใช้ก่อนนสำไปเกบ็ข้อมลู

จริง (Try Out) เพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่เหมำะสมในกำรนสำไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรจริง โดยทสำกำรทดลองกับ

กลุม่ตวัอย่ำงทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัจำกหมูบ้่ำนพะเนนิตัง้อยูใ่นตสำบลแหลมผกัเบีย้ อสำเภอบ้ำนแหลม จงัหวดัเพชรบรุี 

ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย จสำนวน 30 คน แล้วนสำมำหำค่ำควำมเชื่อมั่นของข้อคสำถำม ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.809

 4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  4.1 วิจัยเชิงปริมำณ แบบสอบถำมน้ีผู้ศึกษำวิจัยทสำกำรแจกแบบสอบถำมแก่ประชำชนในชุมชนกลุ่ม 

เป้ำหมำยแบบสอบถำม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม สร้ำงแบบปลำยปิดในรปูแบบเลอืกตอบ จสำนวน 9 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยได้ต่อเดือน ระยะเวลำที่อำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน สถำนภำพ

ในชุมชน และกำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน ลักษณะเป็นคสำถำมแบบปลำยปิด 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

เชิงส่งเสริมสุขภำพ ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

  ลักษณะคสำถำมตอนที่ 2-3 เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหำและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ สร้ำงแบบคสำถำมปลำยเปิด

  4.2 วิจัยเชิงคุณภำพ กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงนี้ ผู้ศึกษำวิจัยกสำหนดขอบเขตและประเด็นคสำถำม 

โดยยึดวัตถุประสงค์ นิยำมศัพท์ กรอบแนวคิด และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้ข้อมูล ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

ของกำรสัมภำษณ์ พร้อมท้ังขออนุญำตบันทึกกำรสัมภำษณ์เจำะลึกในประเด็นที่จะสัมภำษณ์ต่อประชำชนในชุมชน 

กลุม่เป้ำหมำย ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้1) ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมสมัภำษณ์ 2) กำรมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3) ปัญหำและข้อเสนอแนะทั่วไป เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

 ผูศ้กึษำวจิยัจะนสำข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบสอบถำม นสำมำวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติ ิทีส่ำมำรถ

วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรวิเครำะห์

 1. วเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะของกลุม่ตวัอย่ำง โดยใช้สถติพิรรณนำ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี ่(Frequency) 

ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)

 2. วิเครำะห์ข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม สสำหรับตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย  

ใช้สถิติ T-test (T-test for statistical analysis) ส่วนตัวแปรที่มำกกว่ำ 2 กลุ่มย่อยขึ้นไป ใช้สถิติผันแปรทำงเดียว  

(One-way Analysis of Variance : One way ANONA)
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 3. วเิครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลีย่รำยคูจ่ำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจยัส่วนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคม 

และปัจจัยสนับสนุนกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยใช้วิธีทดสอบรำยคู่โดยใช้เชฟเฟ่ (Sheffe) ในกำรทดสอบ

สมมติฐำน

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 ผู้ศึกษำวิจัยจะนสำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก จำกผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำรกำรจัดกำร

ศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว มำวิเครำะห์ข้อมูล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และ 

นักท่องเที่ยว

 2. วิเครำะห์เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

เชิงสุขภำพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล

 กำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) เพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

ได้อย่ำงยั่งยืน และบรรลุตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่กสำหนดไว้ [4]

สรุปผลการศึกษา

 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่ำงจสำแนกตำมปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับ 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

ล�าดับ

ที่

1. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3.41 .58 มำก 1

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3.39 .62 ปำนกลำง 3

3. ควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ 3.41 .59 มำก 2

4. แรงจงูใจในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ 3.06 .66 ปำนกลำง 4

รวม 3.32 .57 ปานกลาง

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม มี

ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.32, S.D. = .57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยอยู ่ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรรับรู ้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มีระดับควำม

คิดเห็นอยู ่ในระดับมำก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.58) รองลงมำ ด้ำนควำมตระหนักเก่ียวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อน

สำธำรณะ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (Χ = 3.41, S.D. = 0.59) และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำร

ด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มีระดับควำมคิดเห็นอยู ่ในระดับปำนกลำง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.62)  
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ส่วนควำมคดิเหน็น้อยทีส่ดุ คอื ด้ำนแรงจงูใจ ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ มรีะดบัควำมคดิเหน็ 

อยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 3.06, S.D. = 0.66) ตำมลสำดับ

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพ โดยรวมและรำยด้ำน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

ล�าดับ

ที่

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 3.37 .61 ปำนกลำง 2

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรวำงแผน 3.45 .53 มำก 1

3. กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน 2.80 .77 ปำนกลำง 5

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล 3.28 .61 ปำนกลำง 4

5. กำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหำ 3.29 .39 ปำนกลำง 3

รวม 3.24 .52 ปำนกลำง

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม 

มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.24, S.D = .52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรวำงแผนมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (Χ = 3.45,  

S.D. = 0.53) รองลงมำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 3.37,  

S.D. = 0.61) และด้ำนมกีำรมส่ีวนร่วมในกำรทสำนบุสำรงุและปรบัปรงุแก้ไขปัญหำ มรีะดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัปำนกลำง 

(Χ = 3.29, S.D. = 0.39) ส่วนควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน มีระดับควำมคิดเห็น

อยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 2.80, S.D. = 0.77) ตำมลสำดับ

 การทดสอบสมมุติฐาน

 ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ ่

ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนตวัแปร เพศ และกำรใช้ประโยชน์จำกนสำ้พรุ้อนต่ำงกนั ไม่แตกต่ำงกนัทัง้ในรำยด้ำนและ

โดยรวม ส่วนประชำชนมส่ีวนร่วมต่อกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพส่วนใหญ่ 

ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนตัวแปร อำยุ สถำนภำพในชุมชน ระดับกำรศึกษำต่ำงกัน อำชีพต่ำงกัน โดยรวม 

แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติที่

ระดับ 0.05 สสำหรับประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ส่วนตวัแปร จสำนวนสมำชกิในครอบครวัและรำยได้ในครอบครวัต่ำงกนั โดยรวม 

แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม 

และประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 จำกกำรเกบ็ข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัใช้กำรเลอืกแบบเจำะจง (Purposive sampling) เป็นกำรเลอืก

ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญโดยพิจำรณำจำกหลักภำรกิจ ควำมรับผิดชอบในเชิงกำรบริหำร นโยบำย แผนงำน โครงกำรของผู้ที่มี

ควำมเกีย่วข้องกบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ: กรณศีกึษำนสำ้พรุ้อน อสำเภอ

หนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัทีใ่ช้ในกำรศกึษำวจิยัเชงิคณุภำพ ได้แก่ ผูบ้รหิำรกำรจดักำรศนูย์

อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน ผูป้ระกอบกำร และนกัท่องเทีย่ว โดยผูว้จิยัได้กสำหนดเกณฑ์ของกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั โดยกำรเลอืก

แบบเจำะจง อย่ำงละ 4 คน รวมจสำนวน 12 คน ซึ่งจำกข้อมูลที่ได้มำผู้วิจัยนสำเสนอผลกำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ: กรณีศึกษำนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

ดังประเด็นต่อไปนี้

 ป ัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส ่งเสริมสุขภาพ: ศึกษากรณีน�้าพุร ้อน  

อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 1. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุปได้

ว่ำส่วนใหญ่ ในทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ

และกำรประชำสัมพันธ์ โดยหน่วยงำนภำครัฐจะดสำเนินกำรทสำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อ

ประชำสัมพันธ์แนะนสำแหล่งท่องเที่ยวนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป 

 2. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป

ได้ว่ำ ด้ำนกำรจัดระบบคมนำคม จำกกำรสอบถำมสรุปได้ว่ำ ในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน 

ด้ำนกำรระบบคมนำคม โดยหน่วยงำนภำครฐัมส่ีวนร่วมในกำรประชมุ วำงแผน ในกำรปรบัปรงุถนนบรเิวณ นสำ้พรุ้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 3. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ ด้ำนที่พัก กำรบริกำรสิ่งอสำนวยควำมสะดวก โดยหน่วยงำนภำครัฐมีส่วนร่วมในกำรประชุม วำงแผน เพื่อขอรับ 

งบพัฒนำจำกจังหวัดในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ นส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป

 4. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรจดัทสำแผนในกำรส่งเสรมิและพฒันำร้ำนอำหำรร่วมกบัชมุชน และได้มกีำรประชำสมัพนัธ์อำหำร

ที่ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น กำรออกร้ำนจสำหน่ำยสินค้ำที่ขึ้นชื่อของชุมชน ส่วนผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว เพรำะยัง

มีข้อจสำกัดในด้ำนข้อตกลงต่ำงๆ ของคนชุมชน จึงทสำให้ไม่มีสินค้ำที่หลำกหลำยหรือแปลกใหม่ 

 5. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ ด้ำนกำรจัดกำรสินค้ำที่ระลึก ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว 

ได้มีกำรเสนอแนะหรือแนะนสำ ให้มีกำรส่งเสริมกำรจัดทสำของที่ระลึกให้แก่ชุมชน และเชิญชวนให้คนในชุมชน 

นสำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ำที่ระลึกมำแสดงหรือจสำหน่วยในช่วงวันหยุด เสำร์ อำทิตย์

 6. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุปได้ว่ำ 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว โดยมี

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป

 7. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำม 

สรุปได้ว่ำ กำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อหำแนวทำง

ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสสำหรับนักท่องเที่ยว และได้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
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การอภิปรายผล

 ผลกำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ กรณีศึกษำนส้ำพุร้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นกำรอภิปรำย ดังนี้

 1. ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพทั้ง 5 ด้ำน โดยรวมมีระดับ 

ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และกำรใช้ประโยชน์ 

จำกนส้ำพุร้อน ไม่แตกต่ำงกันท้ังในรำยด้ำนและโดยรวม สสำหรับตัวแปร อำยุต่ำงกัน ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ  

จสำนวนสมำชิกในครอบครัว รำยได้ ระยะเวลำท่ีอำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน สถำนภำพในชุมชน โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงม ี

นัยทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ [5] กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล

บัวแดงในเขตเทศบำลตสำบลเชียงแหว อสำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำชนมีส่วนร่วมต่อ 

กำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ทะเลบวัแดงส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัตสำ่ และตัวแปร อำชีพ รำยได้ ระยะทำงไปยงัทะเล

บวัแดง สถำนภำพในชมุชน กำรเข้ำร่วมกจิกรรมในชมุชน กำรใช้ประโยชน์จำก ทะเลบวัแดง ควำมรูเ้กีย่วกบักำรท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ และควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำขอแหล่งนส้ำสำธำรณะทะเลบัวแดง มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ต่อกำรท่องเทีย่วทะเลบวัแดง แตกต่ำงอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 0.05 สสำหรบัตัวแปรเพศ อำย ุระดบั กำรศกึษำ จสำนวน

สมำชกิในครวัเรอืน ระยะเวลำอำศยัในชมุชน และกำรรบัรูข้้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ มผีลต่อกำรมส่ีวนร่วม

ของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วทะเลบวัแดง ไม่แตกต่ำงอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติกิบัระดบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ต่อ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดง

 2. ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ รองลงมำ ด้ำนควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ และควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ส่วนควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนแรงจูงใจ  

ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพตำมลสำดบั สอดคล้องกบังำนวจิยัของ [6] ศกึษำเรือ่ง กำรมส่ีวนร่วม 

ของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลำดนส้ำบำงนส้ำผึ้ง ตสำบลบำงนส้ำผึ้ง อสำเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปรำกำร พบว่ำ ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชิงนเิวศมคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบักำรมส่ีวนร่วมของชุมชน

ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมสสำคัญ 0.01 และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [7]  

ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรชุมชนเข้มแข็งขององค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลวังชมภู อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้วย 

กำรร่วมตัดสินใจใน โครงกำรชุมชนเข้มแข็งอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05

 3. ปัญหำและอปุสรรคเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพทีส่สำคญั ได้แก่ 

กลุ่มตัวอย่ำงได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ผ่ำนสื่อมวลชน ยังน้อยเกินไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ นอกจำกนี้ส่วนใหญ่ยังขำดกำรมี

ส่วนร่วมต่อกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ควรมีกำรเพ่ิมสินค้ำพื้นบ้ำนหรือของที่ลึกเฉพำะหมู่บ้ำนให้เพิ่มมำกขึ้น

และขำดงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรทสำกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม 

สุขภำพจึงทสำให้ไม่สำมำรถดสำเนินกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรศึกษำคอื ควรเพิม่ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่วเชงิ

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่ วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มำให้ควำมรู้
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ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจดักจิกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชิงส่งเสรมิสขุภำพไปยงัชุมชนต่ำงๆ และหน่วยงำน

รำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ
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