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The objective of this research was to the participation of community leaders and people in resources management and
environment tourism agriculture health in Lopburi Province. By found related and predicted. This research was a cross-sectional
survey research. The instrument used for data collection was questionnaires. The samples of this research comprised totally
244 people who were involved with the operation of tourism agriculture health in Mahason Sub-district, Banmi District. Data were
collected between January - February 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation, Chi – Square analysis, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics, and predictive influence with
multiple regression statistics. The research results indicated that the factors relating and predicting the participation in resources
management and environment tourism agriculture health were shown at 67 percent, including motivation, and social support.
Referring to the level of participation in resources management and environment tourism agriculture health as a whole,
it was revealed at a low level accounted for 50.8% and followed by a moderate level and a high level accounted for 24.6%
respectively. The results of this research suggested that the government and community agencies should participate in the joint
management of resources and environment tourism agriculture health in order to develop and manage local resources including
Thai traditional massage, herbal plants, herbal products development, the development of tourism agriculture health in terms
of homestay or farm-stay, healthy food, and a learning center for managing resources and environment tourism agriculture health
qualitatively and sustainably.
Keywords: Community Participation, Resources and Environment Management, Tourism Agriculture Health

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชน
และประชาชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสุขภาพ จังหวัดลพบุรี โดยการหาความสัมพันธ์และอ�ำนาจ
การท� ำ นาย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจภาคตั ด ขวาง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชาชนในต�ำบลมหาสอน อ�ำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สุขภาพ จ�ำนวน 244 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการท�ำนายอิทธิพลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์และสามารถท�ำนายการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ ร้อยละ 67 ได้แก่ แรงจูงใจ
และแรงสนับสนุนทางสังคม ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 50.8 ส่วนระดับปานกลางและระดับมาก เท่ากันร้อยละ 24.6
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ สนอแนะให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสุขภาพร่วมกัน เพือ่ พัฒนาและจัดการทรัพยากรในท้องถิน่ ได้แก่
วารสารกรมการแพทย์

การนวดแผนไทย การปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพแบบโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพที่สมคุณภาพและยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ

บทน�ำ

การพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ ว
เชิ ง สุ ข ภาพเพื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ก�ำลังเดินหน้าอย่างได้ผล ตลาดท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพทัว่ โลกมีมลู ค่า 1.6 ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์
ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 301 หนึ่งใน
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีการพูดถึงกันมากในการเพิ่มขีดความสามารถ
คือการเป็น “ฮับ” ทางการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ/การแพทย์ (Medical Hub)
หรือศูนย์กลางการแพทย์ ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือศูนย์กลาง
การแพทย์ (Medical Health Tourism) จึงเป็นธุรกิจทีท่ ำ� ให้การท่องเทีย่ ว
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับประเทศไทย2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง

การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือบ�ำบัด
รักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟื้นฟู
สุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจควบคูก่ นั 3 ในประเทศไทยได้มกี ารจัดรูปแบบ
กิจกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่แตกต่างหลากหลายบรรจุไว้ใน
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)
ที่บริษัทน�ำเที่ยวเสนอขายให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความสนใจคือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
(Tourism Agriculture Health) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้าน
การเรียนรูว้ ถิ เี กษตรกรรมควบคูก่ บั การดูแลสุขภาพ เน้นการมีสว่ นร่วมของ
นักท่องเที่ยวในการด�ำเนินกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งการท�ำเกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริและการเรียนรู้
ปลูกผักพืน้ บ้านปลอดสารพิษ ด้วยการฝึกฝนวิธกี ารปลูกผักพืน้ บ้านส�ำหรับ
บริโภคได้เอง การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการท�ำเกษตรยั่งยืนแผนใหม่
ไร้ปุ๋ย ไร้ยาฆ่าแมลง มีพบปะสนทนาและพูดคุยกับนักวิชาการพื้นบ้าน
เกษตรกรรมไทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอพื้นบ้าน อาหาร
สมุนไพรไร้พษิ ทีม่ แี คลอรีตำ�่ และเครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
การนวดแพทย์แผนไทยและอบสมุนไพรเพือ่ บ�ำบัดรักษาโรคและบ�ำรุงรักษา
สุขภาพ ท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรเชิงสุขภาพและ
วิถีการด�ำรงชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสุขภาพของ
นักท่องเที่ยว เป็นการน�ำเอาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
สวยงามที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาท�ำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน
และตัวเกษตรกร ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรสุขภาพ จึงมีความส�ำคัญเพือ่ ให้ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ วมีสว่ นร่วม
ในการจัดการ การสร้างจิตส�ำนึกที่ดีต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
ทางกาย สุขภาพทางจิต เพิม่ พูนพละก�ำลัง ปรับสภาพจิตใจ หรือการบ�ำบัด
รักษาฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เรียนรูก้ ารใช้พลังธรรมชาติมาบ�ำบัดสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ประเพณี
และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของอ�ำเภอบ้านหมี่
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย จากแผนพัฒนาจังหวัดลพบุร4ี ปี 2557- 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีงบประมาณเพียงร้อยละ 6.71
และจังหวัดลพบุรยี งั ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการ
วิเคราะห์หาจุดอ่อนในการพัฒนา พร้อมพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่น เพื่อให้
จังหวัดลพบุรีมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ การท่องเที่ยว
ในจังหวัดลพบุรีมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 15.67
ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเทีย่ วรวมเป็นเงิน 1,145.89 ล้านบาท5
แหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภอบ้านหมี่ที่ส�ำคัญ คือ ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์
โดยพระสุเมธาธิบดี ศูนย์วัฒนธรรมถิ่นไทยพวน ศูนย์แสดงสินค้าพื้นบ้าน
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านทีแ่ สดงวิถชี วี ติ และถิน่ ฐานบ้านเดิม แหล่งเรียนรูก้ สิกรรม
ธรรมชาติบ้านสวนขวัญเป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองบางขาม ซึ่งเป็นสายน�้ำ
ประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ล่องเรือชมธรรมชาติ
และวิถชี วี ติ ริมน�ำ้ กับวัฒนธรรมท้องถิน่ ชมบ้านไม้โบราณ และเรือ่ งเล่าจาก
คลองบางขาม เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ชมการท�ำผ้าบาติก ชมพิพิธภัณฑ์
เกษตรวิถีถิ่น ชมงานฝีมือสานตะกร้า ทั้งหมดนี้มีอยู่ในบางขาม อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงเหมาะแก่การส่งเสริม
ในเกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรสุขภาพ อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความปลอดภัย ให้เกิด

การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน มีการสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น ท�ำให้ชุมชนเกิด
ความภาคภู มิ ใ จกั บ ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ แ ละเกิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะดู แ ล
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรสุ ข ภาพให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
เพื่อเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพในจังหวัดลพบุรี

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบเชิงส�ำรวจภาคตัดขวาง ท�ำการเก็บ
ข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนอ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ
คณะกรรมการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรสุ ข ภาพ จ� ำ นวน 244 คน
ค�ำนวณสูตรตัวอย่างที่ทราบจ�ำนวนประชากรของ Daniel (2010)6 โดยมี
สูตรการค�ำนวณดังนี้
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
n
=
[Za/2]2NP(1-P)
[Z/a/2]2P(1-P)+(N-1)D2
เมื่อ
n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N
= จ�ำนวนประชากรในการศึกษา
Z a/2 = ค่าสถิติมาตรฐาน จากตาราง Z ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
		 มีค่าเท่ากับ 1.96
P
= 0.25 (การมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว:
		 กรณีศึกษาอ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของ กุลจิรา
		 เสาวลักษณ์จินดา7 พ.ศ. 2555 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
		 แหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวม มีส่วนร่วมน้อย P = 0.25)
D
= ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05
แทนค่า
n
=
[1.96]2x956x0.25x(1-0.25)
		 [1.96]2x0.25(1-0.25)+(956-1) (0.05)2
= 220
จากการค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้ จ�ำนวน 220 คน เพือ่ ป้องกัน
การสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างหรือความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล ผูศ้ กึ ษา
ใช้กลุม่ ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดจ�ำนวน 253 คน
ได้แบบสอบถามคืนมาและสามารถท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จำ� นวน 244 คน
ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิแ ละการสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติ
ต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรสุ ข ภาพ ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ ว
เชิ ง เกษตรสุ ข ภาพ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.959 และได้รับ
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผล

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 57.8 เพศชาย ร้อยละ 42.2 มีอายุระหว่าง 40-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 46.3 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 56.1 ปี อายุน้อยสุด 21 ปี และอายุมากสุด
88 ปี มากกว่าครึง่ ของกลุม่ ตัวอย่างมีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 68.4
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.2 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.5 มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ นอยู ่ ร ะหว่ า ง
600 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.4 รายได้เฉลีย่ เท่ากับ 5,588 บาทต่อเดือน
รายได้ต�่ำสุด 600 บาทต่อเดือน รายได้สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ พบว่าจ�ำนวน 1 ใน 2 ของกลุ่มตัวอย่างมี
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ระดับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.7 และระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 2.9 ตามล�ำดับ
แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ พบว่าจ�ำนวน 1 ใน 2 ของกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.5
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 ตามล�ำดับ

แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ พบว่า อยู่ในระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.1
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล�ำดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ พบว่าในภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 24.6 เท่ากัน แสดงดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสุขภาพ (n = 244)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ (ในภาพรวม)
ระดับมาก
(80 – 100 คะแนน)
ระดับปานกลาง (61 – 79 คะแนน)
ระดับน้อย
(1 – 60 คะแนน)
โดยใช้อิงเกณฑ์ของ Benjamin Bloom8

จ�ำนวน

ร้อยละ

60
60
124

24.6
24.6
50.8

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสุขภาพ
จ�ำแนกรายด้าน (n = 244)
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ด้านการมีส่วนร่วมในการเสียสละพัฒนาและปฏิบัติ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ระดับของการมีส่วนร่วม
มาก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
82 (33.6)
82 (33.6)
76 (31.1)
73 (29.9)

ปานกลาง
น้อย
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
100 (41.0)
76 (31.1)
92 (37.7)
87 (35.7)

62 (25.4)
86 (35.2)
76 (31.1)
84 34.4

ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติ แรงจูงใจและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
เชิ งเกษตรสุขภาพ (n = 244)
ตัวแปร

ระดับมาก
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระดับปานกลาง
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระดับน้อย
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ทัศนคติ
แรงจูงใจ
แรงสนับสนุนทางสังคม

114 (46.7)
67 (27.5)
41 (16.8)

123 (50.4)
138 (56.5)
93 (38.1)

7 (2.9)
39 (16.0)
110 (45.1)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ
(r= 0.135) ทัศนคติ (r =- 0.449) แรงจูงใจ (r =- 0.776) แรงสนับสนุน
ทางสังคม (r = -0.790) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p - value < 0.05) (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5)

วารสารกรมการแพทย์

เมื่ อ น� ำ เอาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มทั้ ง หมด
มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน เพือ่ หาปัจจัยทีม่ อี ำ� นาจ
การท�ำนาย พบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และสามารถคาดท�ำนายการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจ โดยสามารถคาดท�ำนายได้ร้อยละ 67 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุ คคล เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสุขภาพ ใช้วิธีค�ำนวณสถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ (n=244)
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ

ตัวแปร

มาก
(จ�ำนวน)

ปานกลาง
(จ�ำนวน)

P-value

น้อย
(จ�ำนวน)

เพศ				0.687
ชาย 27
27
49
หญิง
33
33
75
สถานภาพสมรส				0.094
โสด 13
7
15
คู่ 41
45
81
หม้าย/หย่า/แยก
6
8
28
ระดับการศึกษา
0.013*
ประถมศึกษา
30
21
9
มัธยมศึกษาหรือต�่ำกว่าปริญญาตรี
45
12
3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
89
21
14
อาชีพ				0.218
เกษตรกรรม
32
12
16
ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป
34
16
10
รับราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน
62
42
20
* p - value < 0.05
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ตอ่ เดือน ทัศนคติ แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคม กับการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสุขภาพ โดยวิธกี ารค�ำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (n = 244)
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล

p-value

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
-

อายุ
รายได้ต่อเดือน
ทัศนคติ
แรงจูงใจ
แรงสนับสนุนทางสังคม

0.135
- 0.044
- 0.449
- 0.776
- 0.790

0.035*
0.493
<0.001**
<0.001**
<0.001**

* p - value < 0.05 ** p - value < 0.01
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน ระหว่างตัวท�ำนายและการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
่
การท่องเทียวเชิ งเกษตรสุขภาพ
ตัวแปรการท�ำนาย
แรงสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจ

B

Std.
Error
(B)

Standardized
Coeffcients
(Beta)

t

p – value*

-0.042
-0.029

0.006
.005

-0.472
-0.386

-7.183
-5.873

0.001
0.001

B (0) = 5.837 Std. Error B (0) = 0.164 R2= 0.672 Adj. R2 = 0.669 Sig F < 0.05
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การมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.8
จ�ำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการมีสว่ นร่วมในการเสียสละพัฒนาและปฏิบตั ิ
ด้านการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.6
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ อยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 31.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ย มีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 5,588 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาเพียง
ประถมศึกษา ท�ำให้ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ และไม่เห็นความส�ำคัญของ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ประกอบกับเป็นช่วงเริม่ ต้นของโครงการ ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการของการมีสว่ นร่วมในการจัดการฯ จึงขาดความร่วมมือ
การรวมตัวยังไม่เต็มที่ จึงต้องมีการพัฒนากลุม่ คณะกรรมการจัดการท่องเทีย่ ว
ในเรือ่ งของการประสานงาน มีการประชุมร่วมกันของฝ่ายต่างๆ สร้างภาวะ
การเป็นผูน้ ำ� มีการปลูกจิตส�ำนึกรักท้องถิน่ และการรวมพลังของประชาชน
ระดมความคิดเห็น หาวิธีการเพิ่มรายได้และความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า จัดระบบการประชาสัมพันธ์
การอ�ำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของ
กุลจิรา7 ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
กรณีศกึ ษาอ�ำเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ผลการศึกษาพบว่า การมีสว่ นร่วม
ชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลีย่ 2.57
และจ�ำแนกรายด้านก็อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ด้ า นการวางแผนและ
การตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 2.56 ด้านการด�ำเนินงานและการปฏิบัติการ
ค่าเฉลีย่ 2.89 ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ ค่าเฉลีย่ 2.47 ด้านการติดตามผล
และการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.34
ทัศนคติ (r = - 0.449) อยู่ในระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 50.4
ทั้งนี้ Schermerhorn9 ได้กล่าวว่าทัศนคติเป็นการวางแนวความคิด
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อของชุมชนที่แสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรมความร่วมมือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ การมีทัศนคติที่ดีจะส่งผล
ต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ดี ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น งาน มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น จึงต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับชุมชนเพื่อให้เกิด
การขั บ เคลื่ อ นในการจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตรสุขภาพ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
จึงท�ำให้การมีส่วนร่วมในการจัดการฯ น้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุจิตราภรณ์10 ที่ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้าน
บางเหรียงใต้ อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าชุมชน
ยังไม่มีความพร้อมและทัศนคติในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับปานกลาง รวมถึงยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
แรงจูงใจ (r = - 0.776) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.5
จึงท�ำให้การมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรสุขภาพอยู่ในระดับน้อย อธิบายได้ตามทฤษฎีการจูงใจของ
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory of Motivation)11 ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและท�ำให้ผลการปฏิบตั งิ านดีขนึ้ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ส่วนปัจจัย
ค�ำ้ จุน เป็นปัจจัยช่วยป้องกันมิให้คนเกิดความไม่พงึ พอใจในงาน ปัจจัยค�ำ้ จุน
เป็นปัจจัยทีเ่ ป็นสภาพแวดล้อมของงานไม่มสี ว่ นในการจูงใจ หรือท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจแต่อย่างใด ซึ่งแรงจูงใจเป็นพลังขับเคลื่อนที่ท�ำให้ประชาชน
ในชุมชน เกิดความพอใจ และความพอใจต้องมาจากทัศนคติท่ีดี จึงจะมี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ เป็นการกระตุน้ ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มก�ำลัง และมีความคิดริเริ่ม ช่วยให้ชุมชนมีขวัญและก�ำลังใจ

วารสารกรมการแพทย์

สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มความสามารถของตน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ดังนั้นโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพจะต้องสร้างทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ ให้ชุมชน
ตระหนักเห็นคุณค่าและความส�ำคัญรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจกับชุมชนว่า
โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
สอดคล้องกับการศึกษาของสังข์ทอง12 ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบ้านแม่สาใหม่ ต�ำบลโป่งแยง
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการจูงใจ
ในการพัฒนาและการอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง
แรงสนับสนุนทางสังคม (r = - 0.790) อยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ 45.1
อธิ บ ายได้ ต ามแนวคิ ด ของแคพแพลน (Caplan, 1976) 13 ว่ า
แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นทางข่าวสาร เงิน ก�ำลังงาน หรือทางอารมณ์
ซึง่ อาจเป็นแรงผลักดันให้ผรู้ บั ไปสูเ่ ป้าหมายทีผ่ ใู้ ห้ตอ้ งการ จากการวิจยั พบว่า
สังคม ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงาน ขาดความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นข่าวสาร ไม่ได้รบั การสนับสนุนเงินงบประมาณในการด�ำเนินการ
ช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสุขภาพ ทั้งนี้มีการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน แต่สมาชิกในชุมชนขาดทัศนคติ แรงจูงใจและ
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการจะช่ ว ยให้ ส มาชิ ก เกิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการด� ำ เนิ น งานของโครงการ สอดคล้ อ งกั บ เศวตรฉั ต ร 14 ที่ ศึ ก ษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ฟาร์มเห็ด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศกึ ษาพืน้ ทีฟ่ าร์มเห็ดในเขตอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มเห็ดทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
มีคะแนนอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 61 จุดอ่อนคือฟาร์มเห็ดยังไม่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ต้องใช้แรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจและ
แรงสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลและสามารถคาดท�ำนายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ได้ถึงร้อยละ 67 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Alavanh15 ศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กรณีศึกษาในหมู่บ้านเขียดโง้ง
ในบริ เ วณเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เ ซเปี ย น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยสามประการที่ท�ำให้เซเปียน
ประสบความส� ำ เร็ จ คื อ 1. การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
2. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของประชากรท้องถิ่น และ 3. การพัฒนา
ของกฎระเบียบภายในและภายนอก (นโยบายของรัฐ) รวมถึงการยอมรับ
ของชุมชนในแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สรุป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถท�ำนายการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจ
สามารถคาดท�ำนายการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสุขภาพ ได้รอ้ ยละ 67 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ
(r= 0.135) ทัศนคติ (r = -0.449) แรงจูงใจ (r = -0.776) แรงสนับสนุน
ทางสังคม (r = 0.790) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 50.8 ระดับปานกลางและระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.6

ข้อเสนอแนะ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
ร่วมกัน เพือ่ พัฒนาและจัดการทรัพยากรในท้องถิน่ ได้แก่ การนวดแผนไทย
การปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิ ง เกษตรสุ ข ภาพแบบโฮมสเตย์ ห รื อ ฟาร์ ม สเตย์ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพที่สมคุณภาพและยั่งยืน
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ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาเพ็ ญ สุ ว รรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุชนาถ รัตนสุวงศ์ชัย ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้อง
และความครบถ้ ว นในเนื้ อ หาของแบบสอบถามและให้ ค� ำ แนะน� ำ
ข้อเสนอแนะตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ ตัง้ แต่ตน้ จนงานวิจยั
ส�ำเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณคณะร่วมท�ำวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิราสิรริ ิ์ วสีวีรสิว์ นางทิพย์สุคนธ์ ศรีลาธรรม นางศิริวรรณ วิเศษแก้ว
และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน รวมถึงผู้ซึ่งไม่ได้
กล่าวถามไว้ ณ ที่นี้
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