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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีนำ�้ พุรอ้ น อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) ระดับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3) ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ และ 4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยว โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 153 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหารการจัดการศูนย์อาบน�ำ้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สิน้ 12 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และ
การใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน ไม่แตกต่างกันทั้งในรายด้านและโดยรวม ส�ำหรับตัวแปร อายุต่างกัน ระดับการศึกษา
และอาชีพ จำ� นวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ ระยะเวลาทีอ่ าศัยบ้านพุนำ�้ ร้อน สถานภาพในชุมชน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 2) ระดับปัจจัยสนับสนุนเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ 4 ด้าน โดยรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสือ่ มวลชน ยังน้อย
เกินไป อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้
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ส่วนใหญ่ยงั ขาดการมีสว่ นร่วมต่อการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการเพิม่ สินค้าพืน้ บ้านหรือของทีร่ ะลึกเฉพาะ
หมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้นและขาดงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการท�ำกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ไปยังชุมชนต่างๆ และหน่วยงาน
ราชการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หนองหญ้าปล้อง
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 oneway 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�ำ

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศทัว่ โลก เพราะฉะนัน้
รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การก�ำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเที่ยวในประเทศของตนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วในฐานะทีเ่ ป็นกลไกหลัก ในการทีจ่ ะรักษาเสถียรภาพและการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็น
แผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
จากการให้ความส�ำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้
รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาชื่นชมบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งมีกันหลาย
รูปแบบ ทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักที่ส�ำคัญของประเทศไทย
สถานการณ์การท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรี นับว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
แหล่งท่องเทีย่ วศึกษาหาความรูใ้ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จนส่งผลให้จงั หวัดเพชรบุรมี จี ำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่าใน พ.ศ. 2560 กลุ่มวัยท�ำงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
หันมานิยมเดินทางในลักษณะทัวร์สุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมาแช่น�้ำร้อนทั้งเพื่อผ่อนคลายและรักษาโรค
บ่อนำ�้ พุรอ้ น อำ� เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีศกั ยภาพและความหลากหลายทีส่ ามารถรองรับการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพได้นอกจากทัวร์สุขภาพที่มีการผสมผสานประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) อาจแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)
เป็นการเดินทางไปท่องเทีย่ วเยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม เพือ่
การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเทีย่ วส่วนหนึง่ มาทำ� กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในทีพ่ กั
แรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง และการท่องเที่ยว เชิงบ�ำบัด
รักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) จะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงาม
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจาก
การท่องเที่ยวไปรับบริการบ�ำบัดรักษาสุขภาพอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าปัจจุบันชุมชนจะมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากนำ�้ พุรอ้ นเป็นจ�ำนวนหนึง่ แต่กย็ งั ไม่มกี ารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทำ� วิจยั ศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้องทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
บ้านน�้ำพุร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป [1]
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1. เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีนำ�้ พุรอ้ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพศึกษากรณีน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาความรู้
ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่การศึกษาวิจัยใน หมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดระยะเวลาในการท�ำวิจัยนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ถึง 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- รายได้
- ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน
- สถานภาพในชุมชน
- การใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน

-

1.
2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในด�ำเนินการตามแผน
การมีส่วนร่วมในประสานงาน
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหา

ปัจจัยสนับสนุน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการเก็บข้อมูลประชากรประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ และประชาชน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตู รของทาโรยามาเน่ ได้กลุม่ ตัวอย่างจำ� นวนทัง้ สิน้ 153 คน การวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คือ 1) ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ การจัดการศูนย์อาบนำ�้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน 2) ผูป้ ระกอบการ
และ 3) นักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการสัมภาษณ์ จากนั้น
น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการน�ำเสนอเป็นข้อความพรรณนา โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา
ค้นคว้าเป็นล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านพุน�้ำร้อน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยางน�้ำกลัดเหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน
			 1) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านพุน�้ำร้อนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยางน�้ำกลัด
เหนือ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 249 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโรยามาเน่ [2] ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 153 คน
			 2) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำ
ร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจง
รวมจ�ำนวน 12 คน
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
		
2.1 กำ� หนดกรอบแนวความคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
		
2.2 ศึกษานิยาม แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
		
2.3 น�ำแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมความเหมาะสม
ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม พร้อมแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
		
2.4 จากนั้ น น� ำ ผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะและค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาใช้เป็นข้อค�ำถาม
ในแบบสอบถาม [3]
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		
3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความแม่นย�ำของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัด
สามารถบอกถึงสภาพที่แท้จริงของตัวแปรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของค�ำถามในแต่ละข้อ จากนั้นน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อด�ำเนินการต่อไป
		
3.2 การหาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กอ่ นนำ� ไปเก็บข้อมูล
จริง (Try Out) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่เหมาะสมในการน�ำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจริง โดยท�ำการทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันจากหมูบ่ า้ นพะเนินตัง้ อยูใ่ นตำ� บลแหลมผักเบีย้ อำ� เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่นของข้อค�ำถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.809
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		
4.1 วิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามนี้ผู้ศึกษาวิจัยท�ำการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนในชุมชนกลุ่ม
เป้าหมายแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
		
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สร้างแบบปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน สถานภาพ
ในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากน�้ำพุร้อน ลักษณะเป็นค�ำถามแบบปลายปิด
		
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
		
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษากรณีน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
		
ลักษณะค�ำถามตอนที่ 2-3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
		
ตอนที่ 4 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไปเพื่ อ พั ฒ นาการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ สร้างแบบค�ำถามปลายเปิด
		
4.2 วิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้ ผู้ศึกษาวิจัยก�ำหนดขอบเขตและประเด็นค�ำถาม
โดยยึดวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นที่จะสัมภาษณ์ต่อประชาชนในชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามสัมภาษณ์ 2) การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไป เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาวิจยั จะนำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม นำ� มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ทีส่ ามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ส�ำหรับตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
ใช้สถิติ T-test (T-test for statistical analysis) ส่วนตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มย่อยขึ้นไป ใช้สถิติผันแปรทางเดียว
(One-way Analysis of Variance : One way ANONA)
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3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ รายคูจ่ ากความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
และปัจจัยสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้วิธีทดสอบรายคู่โดยใช้เชฟเฟ่ (Sheffe) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ศึกษาวิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารการจัดการ
ศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้อย่างยั่งยืน และบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ [4]
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ระดับ
ล�ำดับ
ความคิดเห็น ที่

X

S.D.

3.41

.58

มาก

1

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 3.39

.62

ปานกลาง

3

3. ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ

3.41

.59

มาก

2

4. แรงจูงใจในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

3.06

.66

ปานกลาง

4

3.32

.57

ปานกลาง

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ ย อยู ่ ใ นล� ำ ดั บ แรก ได้ แ ก่ ด้ า นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ร ะดั บ ความ
คิ ด เห็ น อยู ่ ในระดับมาก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.58) รองลงมา ด้ า นความตระหนั ก เกี่ ยวกั บ คุ ณ ค่ า ของน�้ ำ พุ ร ้ อน
สาธารณะ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.59) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.62)
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ส่วนความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านแรงจูงใจ ในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.06, S.D. = 0.66) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมและรายด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ระดับ
ล�ำดับ
ความคิดเห็น ที่

X

S.D.

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

3.37

.61

ปานกลาง

2

2. การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการวางแผน

3.45

.53

มาก

1

3. การมีส่วนร่วมในการประสานงาน

2.80

.77

ปานกลาง

5

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

3.28

.61

ปานกลาง

4

5. การมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

3.29

.39

ปานกลาง

3

3.24

.52

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24, S.D = .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการวางแผนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.45,
S.D. = 0.53) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37,
S.D. = 0.61) และด้านมีการมีสว่ นร่วมในการท�ำนุบำ� รุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
( Χ = 3.29, S.D. = 0.39) ส่วนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงาน มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 2.80, S.D. = 0.77) ตามล�ำดับ
การทดสอบสมมุติฐาน
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่
ส่วนร่วมอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนตัวแปร เพศ และการใช้ประโยชน์จากนำ�้ พุรอ้ นต่างกัน ไม่แตกต่างกันทัง้ ในรายด้านและ
โดยรวม ส่วนประชาชนมีสว่ นร่วมต่อการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่
ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนตัวแปร อายุ สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษาต่างกัน อาชีพต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการประสานงานแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส�ำหรับประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่สว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนตัวแปร จำ� นวนสมาชิกในครอบครัวและรายได้ในครอบครัวต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการประสานงาน การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสำ� คัญใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญโดยพิจารณาจากหลักภารกิจ ความรับผิดชอบในเชิงการบริหาร นโยบาย แผนงาน โครงการของผู้ที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศกึ ษานำ�้ พุรอ้ น อำ� เภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริหารการจัดการศูนย์
อาบนำ�้ แร่พนุ ำ�้ ร้อน ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเทีย่ ว โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดเกณฑ์ของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ โดยการเลือก
แบบเจาะจง อย่างละ 4 คน รวมจ�ำนวน 12 คน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ดังประเด็นต่อไปนี้
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของชุ ม ชนในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ: ศึ ก ษากรณี น�้ ำ พุ ร ้ อ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
1. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุปได้
ว่าส่วนใหญ่ ในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านข้อมูลสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานภาครัฐจะด�ำเนินการท�ำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวน�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
2. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านการจัดระบบคมนาคม จากการสอบถามสรุปได้ว่า ในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน
ด้านการระบบคมนาคม โดยหน่วยงานภาครัฐมีสว่ นร่วมในการประชุม วางแผน ในการปรับปรุงถนนบริเวณ นำ�้ พุรอ้ น
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
3. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านที่พัก การบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน เพื่อขอรับ
งบพัฒนาจากจังหวัดในการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ น�้ำพุร้อน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
4. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้วา่ มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนในการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารร่วมกับชุมชน และได้มกี ารประชาสัมพันธ์อาหาร
ที่ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ขึ้นชื่อของชุมชน ส่วนผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เพราะยัง
มีข้อจ�ำกัดในด้านข้อตกลงต่างๆ ของคนชุมชน จึงท�ำให้ไม่มีสินค้าที่หลากหลายหรือแปลกใหม่
5. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุป
ได้ว่า ด้านการจัดการสินค้าที่ระลึก ผู้บริหารการจัดการศูนย์อาบน�้ำแร่พุน�้ำร้อน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
ได้มีการเสนอแนะหรือแนะน�ำ ให้มีการส่งเสริมการจัดท�ำของที่ระลึกให้แก่ชุมชน และเชิญชวนให้คนในชุมชน
น�ำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ระลึกมาแสดงหรือจ�ำหน่วยในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์
6. การมีส่วนร่วมขององค์กรในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน จากการสอบถามสรุปได้ว่า
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมี
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
7. การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก รในการวางแผนและด� ำ เนิ น การตามแผนร่ ว มกั บ ชุ ม ชน จากการสอบถาม
สรุปได้ว่า การวางแผนและด�ำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน ด้านความปลอดภัย มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการความปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยว และได้ประสานงานในด้านต่างๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
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การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และการใช้ประโยชน์
จากน�้ำพุร้อน ไม่แตกต่างกันทั้งในรายด้านและโดยรวม ส�ำหรับตัวแปร อายุต่างกัน ระดับการศึกษา และอาชีพ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยบ้านพุน�้ำร้อน สถานภาพในชุมชน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล
บัวแดงในเขตเทศบาลต�ำบลเชียงแหว อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อ
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทะเลบัวแดงส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมอยูใ่ นระดับต�ำ่ และตัวแปร อาชีพ รายได้ ระยะทางไปยังทะเล
บัวแดง สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้ประโยชน์จาก ทะเลบัวแดง ความรูเ้ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ และความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าขอแหล่งนํ้าสาธารณะทะเลบัวแดง มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง แตกต่างอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ส�ำหรับตัวแปรเพศ อายุ ระดับ การศึกษา จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ มีผลต่อการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ต่อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดง
2. ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา ด้านความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของน�้ำพุร้อนสาธารณะ และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ส่วนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ
ในการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [6] ศึกษาเรือ่ ง การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความส�ำคัญ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7]
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลวังชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
การร่วมตัดสินใจใน โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
3. ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสื่อมวลชน ยังน้อยเกินไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังขาดการมี
ส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการเพิ่มสินค้าพื้นบ้านหรือของที่ลึกเฉพาะหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น
และขาดงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการท�ำกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพจึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาคือ ควรเพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้
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ความเข้าใจแก่ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพไปยังชุมชนต่างๆ และหน่วยงาน
ราชการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
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