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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
2) ศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบ
ผสมผสาน โดยวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผูส้ ู งวัยที่ถ่ายทอดประวัติ วัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน
กลุ่มผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั คือแบบสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มแล้วจึงนาผลมา
สังเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางในการจัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก วัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือคนในชุมชนพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจานวน 300 ชุด ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
แล้วจึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม มีความโดนเด่นวิถีชีวิตริ มคลอง ซึ่ งเป็ นคลองที่ชุดขึ้นมาเพื่อให้พระมหากษัตริ ยเ์ ดินทางไปสักการะองค์พระปฐม
เจดี ย ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่มีความโดดเด่น ตัวแทนชุ มชนที่ทาหน้าที่ให้บริ การทางการท่องเที่ยวเป็ นคนที่มีความรู ้
เกี่ยวกับการทาการเกษตรเป็ นอย่างดี ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก จังหวัดราชบุรี มีความโดนเด่นของวิถีชีวติ ดั้งเดิมของคนในชุมชนที่มีเชื้อสาย
จี นอยู่ร่วมกันได้อย่างมี เอกลักษณ์ รวมทั้งยังมี อาหารพื้นเมื องที่ นักท่องเที่ ยวยังพบเจอได้เป็ นส่ วนน้อย เช่ น ขนมไชเท้าถ้วย ข้าวแห้ง
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ ยวเป็ นคนในชุ มชนที่ สามารถเล่าเรื่ องราวในอดี ตให้นักท่องเที่ ยวฟั งได้ ชุ มชนหนองโรง จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่ามี ความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง เป็ นชุมชนแห่งการอนุรักษ์ มีป่าชุมชนที่มีพ้ืนที่มากกว่า 1,000 ไร่ มีการ
ผลิตสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างหลากหลายในป่ าชุมชน มีอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่น้ าพริ กมะสัง ทอดมันใบ
เปราะ ยาใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้ างฐานการเรี ยนรู ้ โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ ชุ มชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของชุมชนคือการแช่ตวั แช่เท้าด้วยพุน้ าร้อนจากธรรมชาติ รวมถึงการบริ การด้านการนวดเพื่อ
สุ ขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น และการบริ การด้วยรถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้อ ไป เที่ยวชมน้ าตกแม่กระดังลา ชุมชน
ป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงกิ จกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคือการไปเที่ยวชมน้ าตกป่ าละอู
ทุเรี ยนป่ าละอู รวมทั้งมีการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นต่าง ๆ ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนา
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กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นประเพณี ปีใหม่ของชาวกะเหรี่ ยง ชิมอาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนูจากผักกูด และผ้าทอมือ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยใน
การจัดทาสื่ อท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก พบว่าปั จจัยด้านเนื้ อหาของสื่ อมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
(3.93) รองลงมาคือด้านการออกแบบสื่ อ (3.80) และด้านการเผยแพร่ ข่าวสาร (3.66)
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ภูมิภาคตะวันตก แผนที่ท่องเที่ยว สื่ อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวมัลติมีเดีย

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the community context, identity, and service identity of tourism in the area; 2) to
study the factors in the preparation of tourism media to promote health tourism sites in the western region. An integrated research process
was applied. The first objective was a qualitative research. The sample group was the elderly who passed on their history, community
leaders, group of entrepreneurs related to the area and villagers in the area. The research tool was a group discussion interview, and the
results were synthesized to summarize as a guideline for the preparation of media for promoting health tourism in the western region. The
second objective was a quantitative research. The sample group was people in the local community. The questionnaire was a research tool
for collecting data with 300 tourists. The statistics were percentage, mean, and standard deviation
The results of the research were as follows: 1) To study the community context, identity, and tourism service identity of Khlong
Maha Sawat Community, Nakhon Pathom Province. It had a distinctive lifestyle along the canal. This canal was built for the King to travel to
pay respect to Phra Pathom Chedi. The outstanding was organic agricultural products. The community representatives who provided tourism
services were knowledgeable about farming, Lao Tak Lak Floating Market Community, Ratchaburi Province, had a distinctiveness of the
traditional way of life of the people in the community where Chinese ancestors coexist in a unique way as well as local foods that tourists can
still find a few, such as rice porridge, dry rice, Nong Rong Community, Kanchanaburi Province had a distinctiveness of strong community
grouping. There was a community forest more than 1,000 rai, producing a variety of unique products and community products were from the
community forest. There was a unique food, such as wood apple chili paste, deep fried peacock ginger leaves, olive leaf salad, as well as building
a learning base focusing on activities related to health care, Nong Ya Plong Community, Phetchaburi Province had the main tourism activity of
the community was soaking your feet in the natural hot springs including health massage services as well as the sale of local agricultural
products. There were 4 wheel drive vehicle services to visit Mae Kradang La Waterfall, Pala-U community, Prachuap Khiri Khan province.
It was found that the way of life of the Karen people. The outstanding tourism activity was visiting the Pala-U Waterfall and Pala-U Durian in
this area. There were the distribution of tourism activities in various villages which the local community was mainly interested in the
development of tourism activities, such as the Karen New Year tradition, Taste a variety of local dishes from vegetables (paco fern) and handwoven fabrics. 2) To study the factors in the preparation of tourism media to promote health tourism sites in the western region. It was found
that the media content factor had the highest average (3.93), followed by media design (3.80) and news dissemination (3.66), respectively.
Keywords : Health tourism, The West of Thailand, Tourism Map, Multimedia Tourism Promoting

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว และมี บทบาทสาคัญต่อสังคมความ
เป็ นอยู่ร วมถึ งระบบเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในแต่ ละภาคจังหวัดนั้นมี เอกลักษณ์ ค วามงดงาม และความ
หลากหลายที่ แตกต่างกันออกไป รวมถึงประเพณี ต่าง ๆ ของแต่ละภาคในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่ งการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวนั้นมีผลมาจากการร่ วมมือ และการจัดการทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้วา่ ทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้คนไทย
เที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปี มานี้ เพื่อสร้างการเติบโตให้กบั ธุ รกิ จท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวให้มีศกั ยภาพ
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และยัง่ ยืนที่สาคัญยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ หรื อพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ งมากเกินไป และไม่
เพียงแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างมาก แต่อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารก็มีส่วนเติบโตควบคู่กนั ไปอีกด้วย
จากการที่ ภาครั ฐของประเทศไทยกาหนดให้ประเทศไทยเป็ นศู นย์กลางของบริ การทางการแพทย์ และการให้บริ การ
ทางด้านสุ ขภาพส่ งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเป็ นที่รู้จกั ของคนไทยประกอบกับกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ให้ความ
สนใจด้านการดู แลรั กษาสุ ขภาพมากขึ้ น และการที่ คนทัว่ โลกพยายามแสวงหาแหล่งรั กษาพยาบาลที่ ดีกว่า ถูกกว่า และเร็ วกว่า
นอกประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลกในเรื่ องการนวดแผนไทย และสปาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาหารไทยที่อุดม
ไปด้วยสมุนไพรการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่มีความหลากหลาย อาทิการนวดแผนไทย การอบประคบสมุนไพร สุ คนธบาบัด
การทาสปา และอายุรเวท การอาบ/แช่ น้ าแร่ หรื อน้ าพุร้ อน วารี บาบัด การท าซาวน่ า มวยไทย ฤๅษี ดัดตน การใช้โภชนบ าบัด
โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งมี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ และความงาม ประกอบกับคนไทยมี มิตรไมตรี
ส่ งมอบการบริ การที่ ดีให้แก่นักท่องเที่ ยวทัว่ โลก จึ งส่ งผลให้ประเทศไทยมี รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่ อง [1]
ซึ่ งถือเป็ นการนาเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
เหล่านั้นได้ถูกมองเห็นถึงคุณค่าแห่ งการอนุรักษ์ และทาให้ชุมชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเท่าที่
ผ่านมาการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ ยว และแหล่งชุ มชนแต่ทว่ายังคงขาดความ
จริ งจังในการวางแผนเชิ งปฏิ บตั ิ การในด้านการพัฒนาศักยภาพบุ คคลด้านการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพจึ งเป็ นข้อจากัดสาคัญที่ ตอ้ ง
ดาเนิ นการเร่ งด่วนในการพัฒนา และส่ งเสริ มเพื่อยกระดับทักษะ และองค์ความรู ้ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ทักษะและองค์
ความรู ้ที่ตอ้ งการ เช่น การรับรู ้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ และทักษะในการบริ หารจัดการ ความรู ้ดา้ นภาษา ด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น [2]
หากพิจารณาในบริ บทภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยนับได้วา่ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และเผ่าพันธุ์อย่างมาก
มีความแตกต่างกันทางเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติและความเชื่อในลักษณะสัง คมพหุ วฒั นธรรม อันเป็ น
ลักษณะเด่นของภูมิภาคตะวันตกที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้ เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริ มให้ภาคตะวันตกเป็ นอู่แหล่งรวม
ทางวัฒนธรรม [3] การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาในภาคตะวันตก เพียง 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขนั ธ์ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว และแนวชายฝั่ งทะเลตะวันตก เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่ได้รับการส่ งเสริ มทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว 12 เมื องต้องห้ามพลาด (นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี ) [4] และเชื่ อ มต่ อ กับ กลุ่ ม คลัส เตอร์ Royal coast (เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขนั ธ์) [5] นอกจากนี้ ภาครัฐได้มีการหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่ งมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพชายฝั่งทะเลตะวันตก ปี 2559–2563 ซึ่ งเป็ นการพัฒนาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เพื่อให้เป็ นพื้นที่สาหรับการพักผ่อนเพื่อสุ ขภาพระดับโลก พร้อมกับส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
พื้นที่ ให้มีศกั ยภาพในการรองรั บการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ [6] นอกจากนี้ ในภูมิภาคตะวันตกมี แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพอยู่ใน
บริ เวณที่มีชุมชนท้องถิ่นรายรอบมากมายด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม อารยธรรมที่เก่าแก่ ประชากรหลายเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์
มีการผสมผสานงานศิลป์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามจัดได้วา่ เป็ นต้นทุนที่สามารถนามาส่ งเสริ มการจัดการการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี แต่หลายแหล่งยังประสบปั ญหาด้านการพัฒนาศักยภาพ การให้บริ การทางการท่องเที่ยวที่ยงั ขาดการนาไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ามศัก ยภาพของพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้จ ริ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ถู ก น าไปใช้ป ระกอบกิ จ กรรมที่ เ ป็ นไป
เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ ยวเชิ งเศรษฐกิ จ และการนาไปใช้ในชี วิตประจาวันของชุมชน ส่ งผลถึงการขาดมุมมองในศักยภาพที่
แท้จริ งของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับการขาดการจัดการด้านบริ การ
ทางการท่องเที่ ยวที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และเต็มศักยภาพของชุ มชนในแหล่งท่องเที่ ยว สิ่ งเหล่านี้ กลายเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ส่งผลให้
กระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยที่เน้นปริ มาณนักท่องเที่ยวหรื อการแสวงหารายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย ว [7] ในขณะที่ การรองรั บ และการจัดการโดยชุ ม ชนไม่ ส ามารถท าได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ าที่ ค วรท าให้ข าด
สมรรถนะในการบริ การนักท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผลมาจากหน่ วยงานระดับชุมชน เช่น ชุมชนขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านศักยภาพ
การให้บริ การทางด้านการท่องเที่ ยว และขาดการวางแผนพัฒนาการบริ การทางการท่องเที่ ยวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
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สุ ขภาพ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการกาหนดแผนพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ ยวของพื้นที่ โดยเฉพาะการคานึ งถึ งศักยภาพการบริ การท่องเที่ ยว การให้บริ การกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ สอดคล้องกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยกาหนดรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
พื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวจึ งได้ศึกษา
ปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเป็ น
การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพโดยคานึงถึงการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการให้บริ การในรู ปแบบที่เข้าถึงได้
อย่างสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการสัมผัสวิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน
ท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ในการได้รับข้อมูล ความรู ้ เกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ทอ้ งถิ่ น รู ปแบบการให้บริ การ และการท่องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพ และสื่ อประชาสัมพันธ์น้ ี ยงั เป็ นสื่ อกลางในการส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะตาม
ความต้องการของชุ มชนและสอดคล้องกับลักษณะการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของชุ มชน ตลอดจนต้องให้ชุมชน มี สร้ าง
จิ ตสานึ กการเป็ นเจ้าบ้านที่ ดีซ่ ึ งถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญปั จจัยหนึ่ งในภาคการท่องเที่ ยว ที่ จะสร้ างความประทับใจให้นักท่องเที่ ยว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สื่ อแนะนาแหล่งท่องเที่ ยวถือเป็ นช่องทางสื่ อสารที่สาคัญในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิ ดขึ้นกับแหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถสร้างมุมมองให้เห็นกว้างมากขึ้นในเวทีสาธารณะ สามารถเป็ นการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนยังเป็ นกลวิธีในการ
สื่ อสารให้เกิ ดการรั บรู ้ และมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจ และการยอมรับจากผูร้ ับสาร รวมทั้งเป็ นกระบวนการในการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร และสาธารณชน ในส่ วนของนักท่องเที่ยวสื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในขณะเดียวกัน
สื่ อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประวันของทั้งผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบกิจการต่าง ๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่วา่
จะเป็ นผูป้ ระกอบการโรงแรม รี สอร์ ต หรื อที่ พกั ในรู ปแบบต่าง ๆ ผูป้ ระกอบกิ จการร้ านอาหาร หรื อแม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบการ
สถานที่ ท่องเที่ ยว รู ปแบบแหล่งท่องเที่ ยวที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น ดังนั้นการปรั บตัวให้ทนั ยุคที่ เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น ก็เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่ จะทาให้ธุรกิ จเติ บโตไปได้ การประชาสัมพันธ์เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ ยวมี ส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากที่ จะทาให้
นักท่องเที่ยวรู ้ความเคลื่อนไหวของธุรกิจของผูป้ ระกอบการ และยังเป็ นแนว ทางการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่สามารถเจาะกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
ความท้าทายที่สาคัญคือการเข้าถึงนักท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดีให้กบั แหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มการรู ้จกั
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดจานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สื่อประชาสัมพันธ์อาจจะเป็ นสะพานไปสู่ ความเปลี่ยนแปลง
เป็ นแนวทางในการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิม [8] การพัฒนาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์สามารถสร้างแรงจูงใจ
และกระตุน้ ให้นักท่องเที่ ยวสนใจที่ จะมาท่องเที่ ยวในพื้นที่ ได้มากขึ้นอันจะนามาซึ่ งการสร้ างรายได้และเศรษฐกิ จที่ ดีแก่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก จากที่กล่าวมาทาให้คณะผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ยวในระบบ
มัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพอัน
จะส่ งผลโดยรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
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ทบทวนวรรณกรรม
การท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน
แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเที่ ยวเพื่อทากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการบาบัด รั กษาฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น การรับคาปรึ กษาแนะนาด้านสุ ขภาพ การออก
กาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษาพยาบาลและอื่น ๆ
โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึ กต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม โดยทัว่ ไปการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (health
tourism) จะมีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเรี ยนรู ้วิธีใช้พลังงานจาก ธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้าง
เสริ มสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ตให้สดชื่ นผ่องใสเป็ นการเพิ่มพูนพละกาลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิ ตใจและร่ างกายให้
สมดุล และภายหลังการท่องเที่ยวก็สามารถนากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ [9]
ตามความหมายของสถาบันด้านสุ ขภาพสากล [10] ได้กล่าวไว้ว่าการท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ หมายถึ ง การเดิ นทางที่
แสวงหาการบารุ ง และส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ดียิ่งขึ้นสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว จะมีท้ งั นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่มได้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรู ปแบบอื่น ๆ
ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริ การด้านการแพทย์ 2) การบริ การด้านสุ ขภาพและ 3) ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพและสมุนไพร ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ให้ขอ้ มูลว่าการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสามารถแบ่งความหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวได้ 2 ประเภท คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงบาบัดรักษาสุ ขภาพ (Health healing) เป็ นการท่องเที่ยวที่รวม
เอาการบาบัดรักษาโรคหรื อฟื้ นฟูสุขภาพมารวมเข้าไว้กบั การเดินทาง ยกตัวอย่าง เช่น เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว และเข้ารับบริ การ
ด้านทันตกรรมต่าง ๆ หรื อเข้ารับการผ่าตัด เสริ มความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล เป็ นต้น
2) การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health promotion) เป็ นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักในโรงแรม รี สอร์ ท
หรื อศูนย์สุขภาพ เพื่อร่ วมทากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพยังสถานที่น้ นั ๆ ที่ได้จดั เตรี ยมบริ การไว้ อาทิ การนวดแผนไทย สุ คนธบาบัด
(Aroma therapy) อาบน้ าแร่ (Spa) อบสมุนไพรไทย เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดการผสมผสานระหว่างการเดินทางมาเพื่อเยีย่ มชมสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อม ๆ กับการมาใช้บริ การด้านการแพทย์ และสุ ขภาพ กีฬา ศูนย์ออกกาลังกาย หรื อเข้าร่ วมทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรง ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพสามารถจาแนกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงบาบัดรักษา
สุ ข ภาพ เป็ นลัก ษณะการท่ อ งเที่ ย วมาเพื่ อ ท าการรั ก ษาหรื อฟื้ นฟู ร่ า งกาย เช่ น การท าฟั น การผ่ า ตัด ศัล ยกรรม เป็ นต้น
2) การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การเดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะของการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคภัยซึ่ งจะมีลกั ษณะ
ในรู ปแบบของการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้จดั ให้มีกิจกรรมขึ้น ตัวอย่างเช่นเพื่อมาใช้บริ การสปาใช้บริ การ
นวดแผนไทย เป็ นต้น [11]
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อมัลติมเี ดีย
สื่ อมัลติมีเดียในอดีตเมื่อกล่าวถึงคาว่าสื่ อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรื อสื่ อประสมจะหมายถึง การนาสื่ อหลาย ๆ ประเภท
มาใช้ร่วมกัน เช่น รู ปภาพ เครื่ องฉายแผนโปร่ งใส เทปบันทึกเสี ยง วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงานหรื อการเรี ยนการสอน
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการเสนอเนื้อหาใน รู ปแบบต่าง ๆ นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผฟู ้ ั งหรื อผูเ้ รี ยน
มิ ได้มีปฏิ สัมพันธ์ต่อสื่ อนั้นโดยตรง แต่ในปั จจุ บนั เมื่ อกล่าวถึงคาว่าสื่ อมัลติมีเดี ย จะหมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ แสดงผลใน
ลัก ษณะผสมสื่ อ หลายชนิ ด เข้า ด้ว ยกัน โดยเน้น ที่ ก ารเปิ ดโอกาสให้ ผู ใ้ ช้สื่ อ ได้เ ห็ น ได้เ ลื อ ก และรั บ ฟั ง ข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น
จอคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จะรวมรู ปแบบของตัวอักษร รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงและวีดีโอเพื่อให้ผูใ้ ช้
สามารถตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อโดยตรงได้ [12]
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

73

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 69 - 78 (2021) Vol. 11, No. 2

สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสื่ อที่ มีวิวฒั นาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว และมี ความหลากหลายมากกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถ
นาเสนอได้ท้ งั ตัวหนังสื อ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหวแสง สี เสี ยง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ผา่ นซอฟต์แวร์ ในรู ปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ
ปั จจุบนั สื่ อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่แม้แต่ในด้านการศึกษาสื่ อเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญในการ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้มีพฒั นาการก้าวหน้าในมิติใหม่ ๆ[13]
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่ อประสมปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) โดยจัดให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อและผูใ้ ช้สื่อโดยนา
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CD-ROM เครื่ อง Audio – Digitize เครื่ องเล่น Laser Disc ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่อเสนอเนื้ อหาข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร
ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยงในระบบสเตอริ โอโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต [14]
สรุ ปได้วา่ มัลติมีเดียเป็ นการนาคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทาหน้าที่เสมือนสมองกลมาเป็ น
สื่ อช่ วยในการออกแบบสื่ อให้มีความน่ าสนใจต่อการเรี ยนรู ้ การนาเสนอเนื้ อหา ภาพ เสี ยง ตลอดจนการออกแบบสื่ อแนะนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพซึ่ งประกอบด้วยข้อความภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี ประกอบ ช่วยให้เกิด
การเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอดข้อมูลในรู ปแบบใหม่จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทุกชนิ ดได้จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน และจะถูก
ดาเนินไปอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบที่เหมาะสม และผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งมีผลช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความสาคัญของสื่ อกับการท่ องเทีย่ ว
พัฒนาการของสื่ อส่ งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมีความจาเป็ นต้องใช้ประโยชน์
จากสื่ อที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มลูกค้า [15] โดยการสร้างการรับรู ้สื่อประชาสัมพันธ์จะเป็ นรู ปแบบของการ
สื่ อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดการตอบสนองตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการ ซึ่ งเป็ นการนาเสนอ
ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ เช่น ตัวบุคคล โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ การใช้โทรศัพท์ การใช้สื่อกลางแจ้ง เพื่อสร้าง
ความสั ม พันธ์ อ นั ดี ร ะหว่างองค์กร นักท่ อ งเที่ ย ว และประชาชนต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง อี กทั้งยังสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดี ให้แ ก่ ธุ ร กิ จ
สร้างความศรัทธาจากนักท่องเที่ยว เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง [16]

วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั โดยประยุกต์ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-method research) ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative method) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ สื่ อมัลติมีเดีย ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาสื่ อเพื่อให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงไปสู่ นกั ท่องเที่ยว
2. พัฒนาแบบสัมภาษณ์เกี่ ยวกับปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่องเที่ ยวในระบบมัลติมีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว
เชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก ปั ญหาความต้องการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล และความต้องการในการพัฒนาสื่ อที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
การใช้งานในปั จจุบนั โดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั กลุ่มผูส้ ู งวัยที่ถ่ายทอดประวัติวฒั นธรรมของชุมชน รวมทั้งกลุ่มผูส้ ู งวัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท่ องเที่ ยวในชุ มชน กลุ่มผูน้ าในชุ มชนที่ มีบทบาทหน้าที่ ในการบริ หารจัดการและพัฒนาชุ มชน ทั้งในด้านการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน และด้านการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ ยวในพื้นที่ และกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ และชาวบ้านผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการพัฒนาและบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. พัฒนาแบบประเมิ นผลความคิ ดเห็ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อสื่ อท่ องเที่ ยวในระบบมัลติ มีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
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4. สัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับปั จจัยในการจัดทาสื่ อท่ องเที่ ยวในระบบมัลติ มีเดี ยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ย วเชิ ง
สุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกกับกลุ่มผูส้ ู งวัย กลุ่มผูน้ าในชุมชน กลุ่มผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 2 การวิจยั และพัฒนา (Research and development) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
ออกแบบและพัฒนาสื่ อร่ วมกับชุมชน ได้แก่
1. สื่ อมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพภูมิภาคตะวันตก
2. นักวิจยั ประชุ มกลุ่มย่อยร่ วมกับชุ มชนสาหรั บการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสื่ อซึ่ งเป็ นกลุ่มเดี ยวกับที่
คณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาเครื่ องมือไปก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative method) มีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประเมิ นผลความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้งานสื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
จากคนในชุมชนพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน 300 ชุด
2. สรุ ปผลและสังเคราะห์ผลการใช้งานสื่ อมัลติมีเดียเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก และจัดทา
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
1. บริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การในการท่องเที่ยวของพื้นที่
ชุ ม ชนคลองมหาสวัส ดิ์ จัง หวัด นครปฐม พบว่า มี ค วามโดนเด่ น วิ ถี ชี วิ ต ริ ม คลองซึ่ งเป็ นคลองที่ ชุ ด ขึ้ น มาเพื่ อ ให้
พระมหากษัตริ ยเ์ ดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่มีความโดดเด่น เช่น เมี่ยงคาบัว
หลวง ชาเกสรบัว ข้าวตังหลากหลายรสชาติที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ไข่เค็มปลอดสาร รวมถึงกิ จกรรมสาธิ ตการทาเมนู อาหาร
สุ ขภาพจากวัตถุดิบปลอดสารพิษในชุ มชนท้องถิ่ น นอกจากนี้ ตวั แทนชุ มชนที่ ทาหน้าที่ ให้บริ การทางการท่องเที่ ยวเป็ นคนที่ มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับการทาการเกษตรเป็ นอย่างดี สามารถอธิ บายบอกเล่า เรื่ องราวความเป็ นมาแหล่งท่องเที่ ยวที่ ทาให้นักท่องเที่ ยว
เกิดการเรี ยนรู ้ และเกิดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์กบั ท่องเที่ยว
ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก จังหวัดราชบุรี พบว่า มีความโดนเด่นของวิถีชีวิตดั้งเดิ มของคนในชุ มชนที่ มีเชื้ อสายจี นอยู่
ร่ วมกันได้อย่างมี เอกลักษณ์ รวมทั้งยังมี อาหารพื้นเมื องที่ นักท่องเที่ยวยังพบเจอได้เป็ นส่ วนน้อย เช่น ขนมไชเท้าถ้วย ข้าวแห้ง
ผัดไทยคุณย่า นอกจากนี้ผใู ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ยวเป็ นคนในชุมชนที่สามารถเล่าเรื่ องราวในอดีตให้นกั ท่องเที่ยวฟังได้
ชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง เป็ นชุมชนแห่ งการอนุรักษ์ มีป่า
ชุ ม ชนที่ มี พ้ื นที่ ม ากกว่ า 1,000 ไร่ มี การผลิ ตสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ชุ มชนที่ เป็ น เอกลักษณ์ อ ย่างหลากหลายในป่ าชุ มชน เช่ น
เครื่ องประดับจากเถาวัลย์ มีอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ น้ าพริ กมะสัง ทอดมันใบเปราะ ยาใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐาน
การเรี ยนรู ้โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ เช่นการเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ การเรี ยนรู ้สมุนไพร การทาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ชุ มชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ากิ จกรรมการท่องเที่ ยวหลักของชุ มชนหนองหญ้าปล้องคื อการแช่ ตวั
แช่เท้าด้วยพุน้ าร้อนธรรมชาติ รวมถึงการบริ การด้านการนวดเพื่อสุ ขภาพ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ เมื่อได้มาแช่แล้วจะรู ้สึก
ผ่อนคลายและดีต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังมีบริ การนวดแผนไทย นวดเพื่อสุ ขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น และ
การบริ การด้วยรถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้อ ไป เที่ยวชมน้ าตกแม่กระดังลา
ชุมชนป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ ยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นคือการไป
เที่ยวชมน้ าตกป่ าละอู ทุเรี ยนป่ าละอู รวมทั้งมีการกระจายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นต่างๆ ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ประเพณี ปีใหม่ของชาวกะเหรี่ ยง ชิ มอาหารท้องถิ่นหลากหลายเมนู จาก
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ผักกูด ผ้าทอมื อ โดยการมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวอยู่ในรู ปของการเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การด้านการท่ องเที่ ยว ต่ างๆ เช่ น
ร้านอาหาร ที่พกั ไกด์นาเที่ยวเดินป่ าและส่ องสัตว์ เป็ นต้น
2. ปั จจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
ด้านเนื้ อหาในการเผยแพร่ ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในภาพรวม
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นเรี ยงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้ดงั นี้ สื่ อสามารถเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลอย่างกว้างขวาง ( = 4.28) ส่ งเสริ มภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของแหล่งชุมชน ( = 4.19)
รู ปแบบการนาเสนอสะดวกต่อการอ่านและเข้าใจง่าย ( = 4.16) การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลและเนื้ อหามีความชัดเจน ( = 3.91) และ
สื่ อช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ( = 3.72)
ด้านการออกแบบผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิ ดเห็ นในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นเรี ยงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ สื่ อมีภาพ
หรื อกราฟิ กสอดคล้องกับเนื้ อหาที่ น่าสนใจ ( = 3.73) สื่ อออกแบบตามหลักองค์ประกอบศิ ลป์ ดึ งดู ดความสนใจ ( = 3.62)
สื่ อจัดเรี ยงลาดับการเสนอข้อความและรู ปภาพเหมาะสม ( = 3.58) และสื่ อมีความสวยงามสะดุดตา น่าหยิบอ่าน ( = 3.53)
ด้านการเผยแพร่ ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก ( = 3.92) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสื่ อเป็ นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไป ( = 4.50) เป็ นสื่ อเฉพาะ
ของชุ มชน ( = 4.19) ช่ วยให้ผูใ้ ช้สื่ อ เกิ ดความรู ้ สึ ก /ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ ( = 3.97) อยู่ในระดับ มาก
เหมือนกัน และรองลงมาช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยงเชิงสุ ขภาพของพื้นถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.03)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาบริ บทชุมชน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ดา้ นการให้บริ การการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยการระดมความคิดจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนตามเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกได้แก่ชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ชุมชนตลาดน้ าเหล่าตัก๊ ลัก๊ จังหวัดราชบุรี ชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อศึกษาปั จจัยในการจัดทาสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวที่มาจากตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตก
เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ศ ัก ยภาพด้า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และคนในชุ ม ชนให้ ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งมากกับ ที่ จ ะส่ ง เสริ มการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกให้เป็ นที่รู้จกั กับกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกให้ประสบความสาเร็ จสิ่ งที่สาคัญคือต้องอาศัยความร่ วมมือกันทุกภาคส่ วนเช่นเจ้าของพื้นที่ ผูน้ า คนใน
ชุมชนต้องมีใจ เพราะเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจในพื้นที่เป็ นอย่างดี เข้าใจลักษณะของพื้นที่ตลอดจนสามารถแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นเฉพาะหน้าในการทางานได้ ซึ่ งจากที่ กล่าวมาข้างต้นล้วนส่ งผลให้การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกสามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างยัง่ ยืน [9] การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่ง
เวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการบาบัด รักษาฟื้ นฟูสุขภาพ เช่น การรับคาปรึ กษาแนะนาด้านสุ ขภาพ
การออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษาพยาบาล
และอื่น ๆ โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยในการจัดทาสื่ อระบบมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตกในภาพรวมพบว่า
อยู่ใ นระดับ มาก สาเหตุ น่ า จะมาจากการที่ ไ ด้ศึ ก ษาข้อ มู ล ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพภู มิ ภ าคตะวัน ตกส่ ว นใหญ่ ข าดสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทนั สมัย เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้นอ้ ยเนื่ องจากข้อมูลที่มีขาดการอัพเดท ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูล
ด้านเนื้ อหาของสื่ อในรู ปแบบมัลติมีเดียที่สามารถเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลอย่างกว้างขวางและทาให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้ขอ้ มูลมากขึ้น
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อี กทั้งความสวยงามและน่ าสนใจของสื่ อมัลติ มีเดี ยยังสามารถส่ งเสริ มภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของชุ มชนได้ [15]
ดังที่คมสิ ทธิ์ เกียนวัฒนา ได้อธิ บายถึงความสาคัญของสื่ อกับการท่องเที่ยวที่วา่ พัฒนาการของสื่ อส่ งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว
ไทยในปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมีความ จาเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากสื่ อที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มลูกค้า
โดยการสร้างการรับรู ้สื่อประชาสัมพันธ์จะเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสาร เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
เกิ ด การตอบสนองตามที่ ผูโ้ ฆษณาต้อ งการ ซึ่ งเป็ นการน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ตัว บุ ค คล โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ การใช้จดหมายทางตรง การใช้โทรศัพท์ การใช้สื่อกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร
นักท่องเที่ยว และประชาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ สร้างความศรัทธาจากนักท่องเที่ยว เปิ ด
โอกาสให้ ผูป้ ระกอบการได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่ วยงานราชการ และชุ มชนควรมี ความพร้ อมที่ จะให้บริ การด้านข้อมูลกับนักท่องเที่ ยว และควรใช้การสื่ อสารผ่าน
รู ป แบบสื่ อใหม่ หรื อรู ปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ อ บต. ควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชน และ ภาคี เครื อ ข่ ายได้เข้ามามี ส่วนร่ วมใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในภูมิภาคตะวันตก
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบของสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการมีส่วนร่ วม ชุมชน
ใหม่และภาคีเครื อข่ายด้านการท่องเที่ยว
2.2 ควรมีการศึกษาศักยภาพและแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ใกล้เคียงในเส้นทาง ที่เป็ นจุด
เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวทั้งด้านรู ปแบบ เนื้ อหา และ ช่องทางการสื่ อสาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยง
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