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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการให้บริการในการท่องเท่ียวของพื้นท่ี  

2) ศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสาน โดยวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งวยัท่ีถ่ายทอดประวติั วฒันธรรมของชุมชน กลุ่มผูน้ าชุมชน 
กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี และชาวบา้นในพื้นท่ี เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคือแบบสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มแลว้จึงน าผลมา
สังเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการจดัท าส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก วตัถุประสงคข์อ้
ท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือคนในชุมชนพื้นท่ี และนกัท่องเท่ียวจ านวน 300 ชุด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
แลว้จึงน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลวเิคราะห์ สถิติท่ีใชคื้อ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการให้บริการในการท่องเท่ียวของพื้นท่ีชุมชนคลองมหา
สวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม มีความโดนเด่นวิถีชีวิตริมคลอง ซ่ึงเป็นคลองท่ีชุดข้ึนมาเพื่อให้พระมหากษตัริยเ์ดินทางไปสักการะองคพ์ระปฐม
เจดีย ์ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษท่ีมีความโดดเด่น ตวัแทนชุมชนท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัการท าการเกษตรเป็นอยา่งดี ชุมชนตลาดน ้าเหล่าตัก๊ลกั จงัหวดัราชบุรี มีความโดนเด่นของวถีิชีวติดั้งเดิมของคนในชุมชนท่ีมีเช้ือสาย
จีนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกลกัษณ์ รวมทั้งยงัมีอาหารพื้นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวยงัพบเจอได้เป็นส่วนน้อย เช่น ขนมไชเท้าถว้ย ขา้วแห้ง 
นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนในชุมชนท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวในอดีตให้นักท่องเท่ียวฟังได ้ชุมชนหนองโรง จงัหวดั
กาญจนบุรี พบวา่มี ความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนท่ีเขม้แขง็ เป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ ์มีป่าชุมชนท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 1,000 ไร่ มีการ
ผลิตสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหลากหลายในป่าชุมชน มีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไดแ้ก่น ้าพริกมะสัง ทอดมนัใบ
เปราะ ย  าใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐานการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ ชุมชนหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัของชุมชนคือการแช่ตวั แช่เทา้ดว้ยพุน ้ าร้อนจากธรรมชาติ รวมถึงการบริการดา้นการนวดเพื่อ
สุขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภณัฑก์ารเกษตรในทอ้งถ่ิน และการบริการดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ ไป เท่ียวชมน ้ าตกแม่กระดงัลา ชุมชน
ป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นคือการไปเท่ียวชมน ้ าตกป่าละอู 
ทุเรียนป่าละอู รวมทั้งมีการกระจายตวัของกิจกรรมการท่องเท่ียวในหมู่บา้นต่าง ๆ ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันา
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กิจกรรมการท่องเท่ียว เช่นประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหร่ียง ชิมอาหารทอ้งถ่ินหลากหลายเมนูจากผกักดู และผา้ทอมือ 2)  เพื่อศึกษาปัจจยัใน
การจดัท าส่ือท่องเท่ียวเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก พบว่าปัจจยัดา้นเน้ือหาของส่ือมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(3.93) รองลงมาคือดา้นการออกแบบส่ือ (3.80) และดา้นการเผยแพร่ข่าวสาร (3.66) 
  

ค าส าคญั : การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ภูมิภาคตะวนัตก  แผนท่ีท่องเท่ียว  ส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวมลัติมีเดีย 
 

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 hand-
woven 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 
 
 

บทน า   
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทส าคญัต่อสังคมความ
เป็นอยู่รวมถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงในแต่ละภาคจังหวดันั้นมีเอกลกัษณ์ความงดงาม และความ
หลากหลายท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละภาคในประเทศไทยอีกดว้ย ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวนั้นมีผลมาจากการร่วมมือ และการจดัการทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเห็นไดว้า่ทางภาครัฐไดมี้การสนบัสนุนใหค้นไทย
เท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึนในช่วงหลายปีมาน้ี เพ่ือสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจท่องเท่ียวของไทยในระยะยาวให้มีศกัยภาพ 
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และยัง่ยืนท่ีส าคญัยงัเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ หรือพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหน่ึงมากเกินไป และไม่
เพียงแต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัอยา่งมาก แต่อุตสาหกรรมโรงแรมและภตัตาคารกมี็ส่วนเติบโตควบคู่กนัไปอีกดว้ย 

 จากการท่ีภาครัฐของประเทศไทยก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของบริการทางการแพทย ์และการให้บริการ 
ทางดา้นสุขภาพส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยประกอบกบักระแสการต่ืนตวัของประชากรโลกท่ีให้ความ
สนใจดา้นการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน และการท่ีคนทัว่โลกพยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาลท่ีดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่า 
นอกประเทศ  อีกทั้งประเทศไทยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่โลกในเร่ืองการนวดแผนไทย และสปาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ อาหารไทยท่ีอุดม
ไปดว้ยสมุนไพรการมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย อาทิการนวดแผนไทย การอบประคบสมุนไพร สุคนธบ าบดั 
การท าสปา และอายุรเวท การอาบ/แช่น ้ าแร่หรือน ้ าพุร้อน วารีบ าบัด การท าซาวน่า มวยไทย ฤๅษีดัดตน การใช้โภชนบ าบัด 
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งมีผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และความงาม ประกอบกบัคนไทยมีมิตรไมตรี 
ส่งมอบการบริการท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวทัว่โลก จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง [1]  
ซ่ึงถือเป็นการน าเอาทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม
เหล่านั้นไดถู้กมองเห็นถึงคุณค่าแห่งการอนุรักษ ์และท าให้ชุมชนตระหนกัถึงการรักษาทรัพยากร การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืนเท่าท่ี
ผ่านมาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดรั้บความสนใจจากทั้งนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งชุมชนแต่ทว่ายงัคงขาดความ
จริงจงัในการวางแผนเชิงปฏิบติัการในดา้นการพัฒนาศกัยภาพบุคคลดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงเป็นขอ้จ ากดัส าคญัท่ีตอ้ง
ด าเนินการเร่งด่วนในการพฒันา และส่งเสริมเพ่ือยกระดบัทกัษะ และองคค์วามรู้ให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากล ทกัษะและองค์
ความรู้ท่ีตอ้งการ เช่น การรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการ ความรู้ดา้นภาษา ดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ [2] 
 หากพิจารณาในบริบทภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนบัไดว้า่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและเผา่พนัธ์ุอยา่งมาก 
มีความแตกต่างกนัทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรมประเพณี ทศันคติและความเช่ือในลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม อนัเป็น
ลกัษณะเด่นของภูมิภาคตะวนัตกท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งน้ีเพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมให้ภาคตะวนัตกเป็นอู่แหล่งรวม
ทางวฒันธรรม [3] การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาในภาคตะวนัตก เพียง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขนัธ์ ตามเส้นทางการท่องเท่ียว และแนวชายฝ่ังทะเลตะวนัตก เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการส่งเสริมทางการ
ท่องเท่ียว 12  เมืองตอ้งห้ามพลาด (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี) [4] และเช่ือมต่อกับกลุ่มคลสัเตอร์ Royal coast (เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์) [5] นอกจากน้ีภาครัฐไดมี้การหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวนัตก ซ่ึงมียทุธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ปี 2559–2563 ซ่ึงเป็นการพฒันาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มการ
ท่องเท่ียวและการบริการ เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับการพกัผอ่นเพ่ือสุขภาพระดบัโลก พร้อมกบัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนท่ีให้มีศกัยภาพในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ [6] นอกจากน้ีในภูมิภาคตะวนัตกมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอยู่ใน
บริเวณท่ีมีชุมชนทอ้งถ่ินรายรอบมากมายดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงาม อารยธรรมท่ีเก่าแก่ ประชากรหลายเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ  
มีการผสมผสานงานศิลป์ และวิถีชีวิตวฒันธรรมท่ีงดงามจดัไดว้า่เป็นตน้ทุนท่ีสามารถน ามาส่งเสริมการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี แต่หลายแหล่งยงัประสบปัญหาดา้นการพฒันาศกัยภาพ การใหบ้ริการทางการท่องเท่ียวท่ียงัขาดการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งถูกน าไปใช้ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นไป 
เพ่ือตอบสนองนักท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ และการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของชุมชน ส่งผลถึงการขาดมุมมองในศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีควรจะถูกน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ประกอบกบัการขาดการจดัการดา้นบริการ
ทางการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ และเต็มศกัยภาพของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้
กระทบต่อการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของการท่องเท่ียวโดยท่ีเนน้ปริมาณนกัท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายไดจ้าก
การท่องเท่ียว [7] ในขณะท่ีการรองรับและการจัดการโดยชุมชนไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรท าให้ขาด
สมรรถนะในการบริการนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลมาจากหน่วยงานระดบัชุมชน เช่น ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นศกัยภาพ 
การให้บริการทางดา้นการท่องเท่ียว และขาดการวางแผนพฒันาการบริการทางการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
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สุขภาพ ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีการก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพ การพฒันาบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการค านึงถึงศกัยภาพการบริการท่องเท่ียว การให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและศกัยภาพการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี โดยก าหนดรูปแบบการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
พ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีคณะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงไดศึ้กษา
ปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่เพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก เพื่อเป็น
การยกระดบัการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพโดยค านึงถึงการเพ่ิมศกัยภาพ และขีดความสามารถในการใหบ้ริการในรูปแบบท่ีเขา้ถึงได้
อยา่งสะดวก และตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัวิถีชีวิต อาหารพ้ืนถ่ิน และอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชน
ทอ้งถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก ในการไดรั้บขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน รูปแบบการให้บริการ และการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ และส่ือประชาสัมพนัธ์น้ียงัเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งการพฒันาทกัษะตาม
ความตอ้งการของชุมชนและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชน ตลอดจนตอ้งให้ชุมชน มีสร้าง
จิตส านึกการเป็นเจา้บา้นท่ีดีซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในภาคการท่องเท่ียว ท่ีจะสร้างความประทบัใจให้นักท่องเท่ียว
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

ส่ือแนะน าแหล่งท่องเท่ียวถือเป็นช่องทางส่ือสารท่ีส าคญัในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้เกิดข้ึนกบัแหล่ง
ท่องเท่ียว สามารถสร้างมุมมองใหเ้ห็นกวา้งมากข้ึนในเวทีสาธารณะ สามารถเป็นการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนยงัเป็นกลวิธีในการ
ส่ือสารให้เกิดการรับรู้ และมุ่งหมายให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจ และการยอมรับจากผูรั้บสาร รวมทั้งเป็นกระบวนการในการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ร และสาธารณชน ในส่วนของนกัท่องเท่ียวส่ือประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นขณะเดียวกนั
ส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประวนัของทั้งผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบกิจการต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ไม่วา่
จะเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม รีสอร์ต หรือท่ีพกัในรูปแบบต่าง ๆ ผูป้ระกอบกิจการร้านอาหาร หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการ
สถานท่ีท่องเท่ียว รูปแบบแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดงันั้นการปรับตวัให้ทนัยุคท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทมากข้ึน ก็เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้ธุรกิจเติบโตไปได ้การประชาสัมพนัธ์เพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้ความเคล่ือนไหวของธุรกิจของผูป้ระกอบการ และยงัเป็นแนว ทางการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีสามารถเจาะกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ความทา้ทายท่ีส าคญัคือการเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวและการสร้างภาพลกัษณ์ในทางท่ีดีใหก้บัแหล่งท่องเท่ียว การเพ่ิมการรู้จกั
สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ีส่ือประชาสัมพนัธ์อาจจะเป็นสะพานไปสู่ความเปล่ียนแปลง
เป็นแนวทางในการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวปรับเปล่ียนทศันคติจากเดิม [8] การพฒันาส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์สามารถสร้างแรงจูงใจ
และกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึนอนัจะน ามาซ่ึงการสร้างรายไดแ้ละเศรษฐกิจท่ีดีแก่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก จากท่ีกล่าวมาท าให้คณะผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบ
มลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอนั
จะส่งผลโดยรวมต่อการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัตกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการในการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยสดงดงามใน
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และพกัผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเท่ียวเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการบ าบดั รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าดา้นสุขภาพ การออก
ก าลงักายอยา่งถูกวิธี การนวด  อบ  ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบติัสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 
โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health 
tourism) จะมีการจดัรายการท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติเพ่ือเรียนรู้วิธีใชพ้ลงังานจาก ธรรมชาติมาบ าบดัรักษาและสร้าง
เสริมสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตให้สดช่ืนผ่องใสเป็นการเพ่ิมพูนพละก าลงัให้สมบูรณ์แขง็แรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้ 
สมดุล และภายหลงัการท่องเท่ียวกส็ามารถน ากลบัไปปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ [9]  
 ตามความหมายของสถาบันด้านสุขภาพสากล [10] ไดก้ล่าวไวว้่าการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่ี
แสวงหาการบ ารุง และส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งข้ึนส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียว จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่มไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคใ์นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆ 
ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การบริการดา้นการแพทย ์2) การบริการดา้นสุขภาพและ 3) ผลิตภณัฑ์
เพื่อสุขภาพและสมุนไพร ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มูลวา่การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งความหมายตาม
วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวได ้2 ประเภท คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษาสุขภาพ (Health healing) เป็นการท่องเท่ียวท่ีรวม
เอาการบ าบดัรักษาโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพมารวมเขา้ไวก้บัการเดินทาง ยกตวัอยา่ง เช่น เดินทางมาเพ่ือท่องเท่ียว และเขา้รับบริการ
ดา้นทนัตกรรมต่าง ๆ หรือเขา้รับการผ่าตดั เสริมความงาม การผ่าตดัแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เป็นตน้  
2) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ และพกัในโรงแรม รีสอร์ท 
หรือศูนยสุ์ขภาพ เพ่ือร่วมท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพยงัสถานท่ีนั้น ๆ ท่ีไดจ้ดัเตรียมบริการไว ้อาทิ การนวดแผนไทย สุคนธบ าบดั 
(Aroma therapy) อาบน ้าแร่ (Spa) อบสมุนไพรไทย เป็นตน้  
 สรุปไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเกิดการผสมผสานระหวา่งการเดินทางมาเพ่ือเยีย่มชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวพร้อม ๆ กบัการมาใชบ้ริการดา้นการแพทย ์ และสุขภาพ กีฬา ศูนยอ์อกก าลงักาย หรือเขา้ร่วมท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีช่วยใน
การส่งเสริมสุขภาพให้แขง็แรง ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษา
สุขภาพ เป็นลักษณะการท่องเท่ียวมาเพ่ือท าการรักษาหรือฟ้ืนฟูร่างกาย เช่น การท าฟัน การผ่าตัดศัลยกรรม เป็นต้น  
2) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเดินทางมาท่องเท่ียวในลกัษณะของการป้องกนัไม่ให้เกิดโรคภยัซ่ึงจะมีลกัษณะ
ในรูปแบบของการเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมข้ึน ตวัอยา่งเช่นเพ่ือมาใชบ้ริการสปาใชบ้ริการ
นวดแผนไทย เป็นตน้ [11]  
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือมัลติมเีดยี 
 ส่ือมลัติมีเดียในอดีตเม่ือกล่าวถึงค าวา่ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) หรือส่ือประสมจะหมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ ประเภท
มาใชร่้วมกนั เช่น รูปภาพ เคร่ืองฉายแผนโปร่งใส เทปบนัทึกเสียง วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงานหรือการเรียนการสอน
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอเน้ือหาใน รูปแบบต่าง ๆ นอกจากการบรรยายเพียงอยา่งเดียวโดยท่ีผูฟั้งหรือผูเ้รียน
มิไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ือนั้นโดยตรง แต่ในปัจจุบนัเม่ือกล่าวถึงค าว่าส่ือมลัติมีเดีย จะหมายถึง การใชค้อมพิวเตอร์แสดงผลใน
ลักษณะผสมส่ือหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยเน้นท่ีการเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ส่ือได้เห็นได้เลือก และรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ จะรวมรูปแบบของตวัอกัษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวีดีโอเพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถตอบโตแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรงได ้[12] 
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 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีวิวฒันาการกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายมากกว่าส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถ
น าเสนอไดท้ั้งตวัหนงัสือ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวแสง สี เสียง ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ผา่นซอฟตแ์วร์ในรูปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ 
ปัจจุบนัส่ือเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของสังคมยคุใหม่แมแ้ต่ในดา้นการศึกษาส่ือเทคโนโลยมีีส่วนส าคญัในการ
พฒันาส่ือการเรียนรู้ใหมี้พฒันาการกา้วหนา้ในมิติใหม่ ๆ[13] 

มลัติมีเดีย หมายถึง ส่ือประสมปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) โดยจดัใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือและผูใ้ชส่ื้อโดยน า
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CD-ROM เคร่ือง Audio – Digitize เคร่ืองเล่น Laser Disc ฯลฯ มาใชร่้วมกนัเพ่ือเสนอเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร 
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียงในระบบสเตอริโอโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต [14] 
 สรุปไดว้า่ มลัติมีเดียเป็นการน าคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติัท าหนา้ท่ีเสมือนสมองกลมาเป็น
ส่ือช่วยในการออกแบบส่ือให้มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ การน าเสนอเน้ือหา ภาพ เสียง ตลอดจนการออกแบบส่ือแนะน า
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และการถ่ายทอดขอ้มูลในรูปแบบใหม่จากอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทุกชนิดไดจ้ากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และจะถูก
ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบในรูปแบบท่ีเหมาะสม และผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงมีผลช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 ความส าคัญของส่ือกบัการท่องเทีย่ว 
 พฒันาการของส่ือส่งผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนั เพราะการท่องเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์
จากส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหต้รงกลุ่มลูกคา้ [15] โดยการสร้างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วจิตใจใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการ ซ่ึงเป็นการน าเสนอ
ขอ้มูล ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น ตวับุคคล โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต์ การใชโ้ทรศพัท์ การใชส่ื้อกลางแจง้ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กร นักท่องเท่ียว และประชาชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ  
สร้างความศรัทธาจากนกัท่องเท่ียว เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง [16]  
  

วธีิด าเนินการวิจัย 
 คณะผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัโดยประยุกตใ์ชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-method research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative method) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ส่ือมลัติมีเดีย ตลอดจนการออกแบบและพฒันาส่ือเพ่ือใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของแหล่งท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงไปสู่นกัท่องเท่ียว   

2. พฒันาแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  
เชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก ปัญหาความตอ้งการ เพื่อให้ไดข้อ้มูล และความตอ้งการในการพฒันาส่ือท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์
การใชง้านในปัจจุบนั โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบักลุ่มผูสู้งวยัท่ีถ่ายทอดประวติัวฒันธรรมของชุมชน รวมทั้งกลุ่มผูสู้งวยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวในชุมชน กลุ่มผูน้ าในชุมชนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการและพฒันาชุมชน ทั้ งในดา้นการจัดท า
แผนพฒันาชุมชน และดา้นการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและ
จดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และชาวบา้นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาและบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3. พฒันาแบบประเมินผลความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
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4. สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัในการจดัท าส่ือท่องเท่ียวในระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกกบักลุ่มผูสู้งวยั กลุ่มผูน้ าในชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง และชาวบา้นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวจิยัและพฒันา (Research and development) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
ออกแบบและพฒันาส่ือร่วมกบัชุมชน ไดแ้ก่ 
1. ส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวนัตก 
2. นักวิจยัประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัชุมชนส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของส่ือซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัท่ี

คณะผูว้จิยัด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือไปก่อนหนา้น้ี 
ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative method) มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก  

จากคนในชุมชนพ้ืนท่ี และกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ านวน 300 ชุด 
2. สรุปผลและสังเคราะห์ผลการใชง้านส่ือมลัติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก และจดัท า

รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
 

ผลการวจิัย 
1. บริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และ อตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการในการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี  

 ชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ จังหวดันครปฐม พบว่ามีความโดนเด่นวิถีชีวิตริมคลองซ่ึงเป็นคลองท่ีชุดข้ึนมาเพ่ือให้
พระมหากษตัริยเ์ดินทางไปสักการะองคพ์ระปฐมเจดีย์ ผลิตภณัฑท์างการเกษตรท่ีปลอดสารพิษท่ีมีความโดดเด่น เช่น เม่ียงค าบวั
หลวง ชาเกสรบวั ขา้วตงัหลากหลายรสชาติท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ ไข่เค็มปลอดสาร รวมถึงกิจกรรมสาธิตการท าเมนูอาหาร
สุขภาพจากวตัถุดิบปลอดสารพิษในชุมชนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีตวัแทนชุมชนท่ีท าหน้าท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรเป็นอย่างดี สามารถอธิบายบอกเล่า เร่ืองราวความเป็นมาแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้นักท่องเท่ียว  
เกิดการเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรคก์บัท่องเท่ียว 
 ชุมชนตลาดน ้ าเหล่าตัก๊ลกั จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีความโดนเด่นของวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนท่ีมีเช้ือสายจีนอยู่
ร่วมกนัไดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ รวมทั้งยงัมีอาหารพ้ืนเมืองท่ีนักท่องเท่ียวยงัพบเจอไดเ้ป็นส่วนน้อย เช่น ขนมไชเทา้ถว้ย ขา้วแห้ง  
ผดัไทยคุณยา่ นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียวเป็นคนในชุมชนท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวในอดีตใหน้กัท่องเท่ียวฟังได ้ 
 ชุมชนหนองโรง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่มีความโดนเด่นของการรวมกลุ่มชุมชนท่ีเขม้แขง็ เป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ ์มีป่า
ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 1,000 ไร่ มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็น เอกลักษณ์อย่างหลากหลายในป่าชุมชน เช่น
เคร่ืองประดบัจากเถาวลัย ์มีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไดแ้ก่ น ้ าพริกมะสัง ทอดมนัใบเปราะ ย  าใบมะกอก ตลอดจนมีการสร้างฐาน
การเรียนรู้โดยเนน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ เช่นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเรียนรู้สมุนไพร การท าอาหารเพื่อสุขภาพ  
 ชุมชนหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัของชุมชนหนองหญา้ปลอ้งคือการแช่ตวั  
แช่เทา้ดว้ยพุน ้ าร้อนธรรมชาติ รวมถึงการบริการดา้นการนวดเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เม่ือไดม้าแช่แลว้จะรู้สึก
ผอ่นคลายและดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยงัมีบริการนวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการขายผลิตภณัฑก์ารเกษตรในทอ้งถ่ิน และ
การบริการดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ ไป เท่ียวชมน ้าตกแม่กระดงัลา  
 ชุมชนป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นคือการไป
เท่ียวชมน ้าตกป่าละอู ทุเรียนป่าละอู รวมทั้งมีการกระจายตวัของกิจกรรมการท่องเท่ียวในหมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหร่ียง ชิมอาหารทอ้งถ่ินหลากหลายเมนูจาก 
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ผกักูด ผา้ทอมือ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวอยู่ในรูปของการเป็นผูใ้ห้บริการด้านการท่องเท่ียว ต่างๆ เช่น 
ร้านอาหาร ท่ีพกั ไกดน์ าเท่ียวเดินป่าและส่องสัตว ์เป็นตน้ 
 2. ปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
 ดา้นเน้ือหาในการเผยแพร่ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวม
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ไดด้งัน้ี ส่ือสามารถเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง (  = 4.28) ส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของแหล่งชุมชน (  = 4.19) 
รูปแบบการน าเสนอสะดวกต่อการอ่านและเขา้ใจง่าย (  = 4.16) การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและเน้ือหามีความชดัเจน (  = 3.91) และ
ส่ือช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลเน้ือหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย (  = 3.72)  
 ดา้นการออกแบบผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ส่ือมีภาพ
หรือกราฟิกสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน่าสนใจ (  = 3.73) ส่ือออกแบบตามหลกัองค์ประกอบศิลป์ ดึงดูดความสนใจ (  = 3.62)  
ส่ือจดัเรียงล าดบัการเสนอขอ้ความและรูปภาพเหมาะสม (  = 3.58) และส่ือมีความสวยงามสะดุดตา น่าหยบิอ่าน (  = 3.53) 
  ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดบัมาก (  = 3.92) พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ส่ือเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไป (  = 4.50) เป็นส่ือเฉพาะ
ของชุมชน (  = 4.19) ช่วยให้ผูใ้ช้ส่ือเกิดความรู้สึก/ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (  = 3.97)  อยู่ในระดับมาก
เหมือนกนั และรองลงมาช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียงเชิงสุขภาพของพ้ืนถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.03) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาบริบทชุมชน เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ดา้นการใหบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย โดยการระดมความคิดจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนตามเส้นทางการท่องเท่ียวในเขตภูมิภาคตะวนัตกไดแ้ก่ชุมชน
คลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม ชุมชนตลาดน ้าเหล่าตัก๊ลัก๊ จงัหวดัราชบุรี ชุมชนหนองโรง จงัหวดักาญจนบุรี ชุมชนหนองหญา้
ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี และชุมชนป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อศึกษาปัจจยัในการจดัท าส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวท่ีมาจากตวัแทนชุมชนในพ้ืนท่ี และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว โดยพ้ืนท่ีในภูมิภาคตะวนัตก
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และคนในชุมชนให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับท่ีจะส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกให้เป็นท่ีรู้จกักบักลุ่มนกัท่องเท่ียว แต่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกใหป้ระสบความส าเร็จส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัทุกภาคส่วนเช่นเจา้ของพ้ืนท่ี ผูน้ า คนใน
ชุมชนตอ้งมีใจ เพราะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี เขา้ใจลกัษณะของพ้ืนท่ีตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหน้าในการท างานได ้ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยืน [9] การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยสดงดงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยแบ่ง
เวลาจากการท่องเท่ียวเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการบ าบดั รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าดา้นสุขภาพ 
การออกก าลงักายอยา่งถูกวิธี การนวด  อบ  ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบติัสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล
และอ่ืน ๆ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม  

ปัจจยัในการจดัท าส่ือระบบมลัติมีเดียเพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตกในภาพรวมพบวา่
อยู่ในระดับมาก สาเหตุน่าจะมาจากการท่ีได้ศึกษาข้อมูลของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวนัตกส่วนใหญ่ขาดส่ือ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีทนัสมยั เขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดน้อ้ยเน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีขาดการอพัเดท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ดา้นเน้ือหาของส่ือในรูปแบบมลัติมีเดียท่ีสามารถเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางและท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูลมากข้ึน  
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อีกทั้งความสวยงามและน่าสนใจของส่ือมลัติมีเดียยงัสามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชนได ้[15]  
ดงัท่ีคมสิทธ์ิ เกียนวฒันา ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของส่ือกบัการท่องเท่ียวท่ีวา่พฒันาการของส่ือส่งผลต่อสถานการณ์การท่องเท่ียว
ไทยในปัจจุบนั เพราะการท่องเท่ียวมีความ จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ตรงกลุ่มลูกคา้ 
โดยการสร้างการรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบของการส่ือสาร เพ่ือโนม้นา้วจิตใจใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เกิดการตอบสนองตามท่ีผูโ้ฆษณาต้องการ ซ่ึงเป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น ตัวบุคคล โทรทัศน์ วิทยุ 
หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต์ การใชจ้ดหมายทางตรง การใชโ้ทรศพัท์ การใชส่ื้อกลางแจง้ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์ร 
นกัท่องเท่ียว และประชาชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ธุรกิจ สร้างความศรัทธาจากนกัท่องเท่ียว เปิด
โอกาสให ้ผูป้ระกอบการไดส่ื้อสารกบันกัท่องเท่ียวโดยตรง  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 หน่วยงานราชการ และชุมชนควรมีความพร้อมท่ีจะให้บริการดา้นขอ้มูลกบันักท่องเท่ียว และควรใชก้ารส่ือสารผ่าน
รูปแบบส่ือใหม่ หรือรูปแบบออนไลน์ นอกจากน้ีอบต. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน และ ภาคีเครือข่ายได้เขา้มามีส่วนร่วมใน 
การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวนัตก 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วม ชุมชน
ใหม่และภาคีเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียว  

2.2 ควรมีการศึกษาศกัยภาพและแนวทางการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในเส้นทาง ท่ีเป็นจุด
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้งดา้นรูปแบบ เน้ือหา และ ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ ประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวในลกัษณะเช่ือมโยง 
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