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		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือ
ข่ายชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งศึกษาและเสนอ
รูปแบบการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเทีย่ ว
ชุมชนใช้การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแทนชุมชนจ�ำนวน 11 คน และนักท่องเที่ยวเดิน
ทางมาท่องเที่ยวและร่วมท�ำกิจกรรมเชิงสุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี จ�ำนวน 22 คน
		 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มชุมชนและตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มปลูกและ
แปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจ และเข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านสมุนไพร
และการบ�ำบัดเพื่อสุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต่อการรวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ภาครัฐและเอกชนโดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนเริม่ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปจนถึงปลายน�ำ้ ซึง่ จะท�ำให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่าย
และท�ำให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจชุมชน อันน�ำมาซึ่งการพัฒนา
เครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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Abstract

		 The purposes of this study were to analyze the managerial potentiality of health tourism
community-based enterprises for cluster development in Prachinburi, to study government and private
sectors supports to community-based tourism enterprises participation for network development, and
to propose an appreciated community-based health tourism of Prachinburi. Mixed-method through
the Participative Action Research (PAR) was conducted. 33 samples of community leader and representatives of local government officers and private sector as well as visitors in Prachinburi, purposively
selected, were the research participants.
		 The study found that such community leaders and representatives as herb manufacturers were
understanding the concept of and interested in promoting the community-based health tourism,
including had adequately community potentiality to cluster development for health tourism. However,
sophisticated managements under local government and private sectors supports will enable the
community-based health tourism to encourage the participative from all community and related
sectors for the sustainable community based health tourism network development.
Keywords: Community-Based Enterprise Networking Development, Community-Based Tourism,
			 Health Tourism

ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย

		 ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับ
ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีความใส่ใจในสุขภาพ
และตอบรับกระแสของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็น
สปา การเสริมความงาม นวดแผนไทย หรือแม้แต่กิจกรรม
อาบน�้ำแร่แช่น�้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ ซึ่งจังหวัดต่างๆ ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
เชียงใหม่ เชียงราย และในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี
จันทบุรี ปราจีนบุรีนั้น บางแห่งมีแหล่งน�้ำแร่และหลายแห่ง
มีการบ�ำบัดรักษาเชิงสุขภาพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
จนประเทศไทยได้รบั การยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ติด 1 ใน 5 ของโลกโดยมีน�้ำพุร้อน และน�้ำแร่
ตลอดจน แหล่งปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็น
จุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทุกจังหวัดทีก่ ล่าว
มา (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.), 2556)
		 จังหวัดปราจีนบุรเี ป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก
ของไทย มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพียง 230
กิโลเมตร ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางได้ทงั้ ทางรถยนต์
รถโดยสารประจ�ำทาง และรถไฟ จังหวัดปราจีนบุรีเป็น
จังหวัดที่มีพื้นดินและป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ในดิน ตลอดจนมีแหล่งน�้ำธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น จนท�ำให้เกิดความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเทีย่ วด้านการเกษตร ดังนัน้ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้จังหวัดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลาย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น
สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และสวนสมุนไพร ความ
สวยงามและความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาตินี้เองจึง
ท�ำให้เกิดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก
ทีเ่ รียกว่าการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ อาศัยภูมปิ ญ
ั ญา
การดู แ ลและบ� ำ บั ด รั ก ษาอาการและโรคด้ ว ยวิ ถี ด ้ า น
ภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ อือ้ ได้จากการแปรรูปสมุนไพร โดยทางจังหวัด
ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาไว้ 5 แนวทาง (สรุปยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา (พ.ศ.2553-2557) ดังนี้
		 1. พัฒนากระบวนการผลิต ขยายเครือข่ายการปลูก
สมุนไพร จัดระบบควบคุม ตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรให้ มีคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ครบวงจร
		 2. ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และการบริการแพทย์แผนไทยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

169

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

		 3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
		 4. พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้มีชื่อ
เสียงระดับสากล
		 5. ส่งเสริมการวิจัย ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
แพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง
		 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสามารถสร้างรายได้
ให้กบั จังหวัดปีละหลายพันล้านบาท โดยประมาณการรายได้
จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เป็นมูลค่า 1,513.12 ล้านบาท
(กรมการท่องเที่ยว, 2558) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของ
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งประเทศ ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีมี
จุดเด่นในด้านความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำและผืนป่ามรดก
โลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดพืชสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์และมี
ชือ่ เสียง จนมีการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นปลูกพืชสมุนไพรทีม่ ชี อื่ เสียง
ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ คือหมู่บ้านดงบัง และมี
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนใน
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วได้แก่ ทีพ่ กั แหล่งท่องเทีย่ ว
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ระบบคมนาคมขนส่ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ กอง
อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และสถาบันการศึกษา เพื่อ
รองรั บ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพดังกล่าว เป็นต้น
		 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ มุ ่ ง ในการสร้ า งเสริ ม ความสุ ข กาย
สบายใจ มิได้มุ่งเป็นในเชิงการรักษาโรคจ�ำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยแกนหลักคือ ชุมชน (Community-Based Tourism) การบริหารจัดการของชุมชน
เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศด้อยพัฒนาแต่ไม่อาจพัฒนาขยาย
ตัวได้เนื่องจากสาเหตุ 4 ประการคือประการแรกชุมชนใน
ประเทศด้ อ ยพั ฒ นามี ห ลากหลายรู ป แบบหลากหลาย
ชุมชน กระจัดกระจายกันอยู่ไม่สัมพันธ์กัน ประการที่สอง
ความรู้ความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจของชุมชนยังมี
น้อยและบางส่วนยังต้องอาศัยทุนจากภายนอก ประการที่
สามการพัฒนาเทคโนโลยีมีจ�ำกัด และประการที่สี่ความ
สามารถทางการตลาดมีจ�ำกัดตลาดไม่แน่นอนขยายตัวได้
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ยาก โดยขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง (โฆษิต ปั้นเปี่ยม
รัตน์, 2546) ปัจจัยเหล่านี้จ�ำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายชุมชน
(Community-Based Network)
		 การท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายมิได้เกิดขึ้นได้ง่าย
ดังนั้นจังหวัดจึงได้แรงสนับสนุนจากการด�ำเนินงานด้วย
แผนยุทธศาสตร์โดยกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-พ.ศ.
2559 ซึ่งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอันได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้ก�ำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น การสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็น
เป็นสุข โดยการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
และเสริมสร้างความสุขมวลรวมของชุมชนอาศัยรากฐาน
การพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของการบริหารงานจัดการชุมชน ด้วย
กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของพลังของผูน้ ำ� องค์กร เครือข่าย
ในการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของ
ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้
ประกอบการและตลาด และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ปรากฏสู่เวทีโลก การบริหารจัดการของชุมชนหมู่บ้านปลูก
พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ของจังหวัด ร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัด
		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาทางการเกษตรนี้ นอกจากจะสามารถเสริมสร้าง
ความมั่ น คงของชุ ม ชนผ่ า นการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล
ของกองทุนหมู่บ้านในชุมชนแล้ว ยังมีการพัฒนาทุนชุมชน
ให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ และ เสริมสร้างองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยการพัฒนาเครือข่ายชุมชนในด้าน
ที่เป็นจุดแข็งและสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
โดยชุมชนถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาการท�ำงาน
ร่วมกันทั้งเชิงนโยบายและทางปฏิบัติเพื่อการเติบโตและ
ขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน
การท� ำ งานร่ ว มกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนและด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นความร่วมมือและผลักดัน
ให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับหนี่งร่วมกันเป็น
เครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายมุ่งไปสู่ความยั่งยืน
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ของการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในท้องถิน่ อีกทัง้ ยังท�ำให้
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการวางแผน
เชิงรุกล่วงหน้าเพือ่ กระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ ดังนัน้ การสร้าง
เครือข่ายชุมชน จึงถือเป็นทางเลือกหนึง่ ในการอยูร่ ว่ มกันโดย
ใช้ทรัพยากรการท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
สามารถสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนได้
		 การมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชน ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมกันจัดการชีวิต
ของตนเองด้วยการเน้น “คน” และ “กลุ่ม” ที่เป็นชุมชนได้
เข้ามาร่วมกระบวนการวิจัย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิดค้น
ปัญหา จวบจนหาค�ำตอบ เรียกว่า การวิจัยแบบปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ
ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาแม่บทอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วแห่งชาติ (พ.ศ. 2554-2564) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
และ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ชุมชนผ่าน
การสร้างรากฐานของชุมชนและอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการกระจายรายได้โดยการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ซึ่งได้ขยายมาสู่การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่
มุ ่ ง ให้ ชุ ม ชนด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก การพึ่ ง พาตนเองได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะกับ
การจัดการท่องเที่ยวขนาดเล็กของชุมชนไม่สามารถจัดการ
บริการได้ทุกอย่างครบวงจรด้วยตนเองจึงมีความจ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพที่
มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้ โดยอาศัย
การท�ำงานร่วมกันแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีหนึ่ง
ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ใน
พื้นที่เดียวกันและใกล้เคียงกันร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การสร้างความเข้มแข็ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2557)
		 อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มป็นเครือข่ายวิสาหกิจ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของ
จังหวัดปราจีนบุรี ยังมีปัญหาด้านความพร้อมของชุมชนใน
การบริหารจัดการ ขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ท�ำให้ยังขาดศักยภาพ
และเอกภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ วและบริการให้เข้มแข็ง
โดยมีลักษณะที่ต่างคนต่างท�ำ ดังนั้นการรวมกลุ่มเครือข่าย
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึง

เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่องเทีย่ ว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการ
ศึกษา ฯลฯ ผนวกไว้รวมกันอย่างครบวงจรในการแก้ไข
ปัญหา รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักถึง
การรวมกลุม่ ของชุมชน โดยใช้หลักทีม่ งุ่ ประสานความร่วมมือ
กันกับเครือข่าย และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และ
ประการส�ำคัญไม่เบียดเบียนและเอาเปรียบธรรมชาติ ในการ
จัดการดังกล่าว เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 วัตถุประสงค์การวิจยั นี้ มี 3 ประการคือเพือ่ วิเคราะห์
ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนของจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ต ลอดจน
ศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่ง
ผลต่อการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของ
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ร วมทั้ ง ศึ ก ษาและเสนอรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชน

วิธีการด�ำเนินการวิจัยและขอบเขตการวิจัย

		 การศึกษานี้ใช้การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research:PAR) โดยคณะ
ผู้วิจัยก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการศึกษาตามกิจกรรมหลัก
ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ได้แก่
หมูบ่ า้ นปลูกสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี การน�ำแผน
ไปปฏิบัติ และกระบวนการติดตามผลซึ่งกลุ่มประชากรที่
ศึกษาประกอบด้วย 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้แทนจากส�ำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ผู้รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลที่มีบริการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ จ�ำนวน 2 หน่วยงานๆ ละ 1 คน
ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ประธานชมรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีจ�ำนวน 1 คนตัวแทนชุมชน
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและไม้ดอกไม้
ประดับจ�ำนวน 8 คน และนักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ ว

ท่องเที่ยวและร่วมทากิจกรรมเชิงสุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 22 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจานวน 1 ครั้ง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการรวมรวมข้อมูล
จากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร หนังสือ ตารา ตลอดจนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาตลอดจนการ
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สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จัดขี้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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ฒิชาติ สุนงทรสมั
ย (2547)
่อง แนวทาง
ประดับ ผู้ประกอบการการท่
องเที
ชนเชิงสุขภาพของจั
หวัดปราจี
นบุรี เรืและผู
้แทน
ร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพทีจ่ ดั ขึน้ ซึง่ การเก็บ การพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้แทนจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น ได้ท�าการเก็บข้อมูล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทร้าน
ผู้รับผิกดท่ชอบของโรงพยาบาลที
ีบริก่ ยารทางการแพทย์
ที่เชื่อมโยงกั
บการท่
วเชิรงีทสุี่มขีคภาพ
ดังภาพ
จากนั
อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่่มอ งเที
วและร่ ว มท� า อาหาร
ในเมืองพั
ทยา จัองงเที
หวัด่ยชลบุ
่าความเชื
่อมั่นที1่สูง
กิจกรรมเชิงสุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี

คือครอนบาคอัลฟาเท่ากับ 0.85 (Cronbach,1951) และ
ประเภททีส่ องคือแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ น
ร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
การสังเกตุ

ภาพ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งทุติยภูมิ

ส่เครื
วนร่่องมื
วมได้
มีการประชุ
อการวิ
จัย มกับหลายภาคส่วนประกอบด้วย ชุดที่ 1 เรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ประธานชมรมการ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือ
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีตัวแทนชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แบบสอบถามที
เองและมี
า ซึก่งับปรัผู้ปบระกอบการด้
ปรุงจากแบบสอบถามของวุ
ิชาติ และ
สุนทร
เกษตรกรผู
้ ป ลู ก สมุ่ผู้ตนอบสามารถตอบได้
ไพรและไม้ ด อกไม้ ป ระดั
บ และนัโครงสร้
ก โดยใช้
านการท่องเที่ยวเชิงสุฒขภาพ
ท่สมั
อ งเที
่ ย วเดิ น ทางมาท่
อ งเที่ ย วและร่ฒวนาเครื
มท� า กิ จอกรรมเชิ
ง ชุดทีอ่ งเที
2 ่ยเรืวของผู
่องรูปแบบการท่
องเที่ยวชุ
มชนเชิ
งสุขภาพของ
ย (2547)
เรื่อง แนวทางการพั
ข่ายด้านการท่
้ประกอบการวิ
สาหกิ
จขนาดกลางและ
สุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนั้นยังมีการ จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับตัวแทนกลุ่ม ส�าหรับสัมภาษณ์ชมรมรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ประธานชมรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
จังหวัดปราจีนบุรีตัวแทนชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์แบบ
ผู้ปลูกสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการการ เจาะลึก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาประเด็นที่ส�าคัญ ด้วยการ
ท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี และผูแ้ ทน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การท่องเที่ยวตามการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เป็น 2 ประเภทดังนี้ (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2552)
		 1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
Promotion Tourism) การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการเดิน
		 กรอบแนวความคิดในการวิจยั นี้ (ภาพ 2) สอดคล้อง ทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใน
กับแนวความคิดการท่องเที่ยวชุมชน ควรมีความเชื่อมโยง แหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์
ประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพลังผลักดันให้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อน
ชุมชน เห็นความส�ำคัญและส�ำนึกในการอนุรักษ์ชุมชนที่ หย่อนใจโดยเจียดเวลาจากการเดินทางท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
อาศัยอยู่ให้เป็นจุดดึงดูดของแขกผู้เยี่ยมเยือนประทับใจ มาท�ำร่วมกันด้านการส่งเสริมสุขภาพในที่พักหรือนอกที่พัก
เมื่อได้มาเยือน
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
อย่างแท้จริง ซึง่ ด�ำเนินการโดยชุมชน ได้แก่ จัดการบรรยาย
7
		 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยาม ความ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
หมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า
ทดลองดืม่ หรือบริโภคสมุนไพร เดินชมสวนสมุนไพรที่จัดไว้
ขนาดย่
อ
ม
(SMEs)
ประเภทร้
า
นอาหาร
ในเมื
อ
งพั
ท
ยา
จั
ง
หวั
ด
ชลบุรีที่มีค่าแความเชื
คือครอน แบบภูมปิ ญั ญา
		 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทาง ตามธรรมชาติ
ละ จัด่อให้มั่นเข้ทีาร่่สวูงมการแพทย์
บาคอั
กับ 0.85(Cronbach,1951)และประเภทที
แบบสั
มภาษณ์
จานวน
2 ชุดบประกอบด้
ชุด รูปแบบ
ท่องเทีล่ยฟาเท่
วเยี่ยามชมสถานที
่หรือแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ส่มองคื
ี อชาวบ้
านโดยมี
ความเชื
่อมโยงกั
โรงพยาบาลวยและมี
ง ท่ฒอนาการท่
งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ละสอด รกิการท่
สร้างสรรค์
ก ดและสาระความรู
ทีความงดงามในแหล่
่ 1 เรื่องแนวทางการพั
องเที่ยวเชิงสุขแภาพและธุ
จที่เกีอ่ยงเที
วข้ย่ อวเชิ
ง องาเภอเมื
อง จัสนุ
งหวั
ปราจีนบุรี ให้ เ้ กีย่ วกับ
แทรกด้
ประวัฒตนธรรมโดยการมี
ศิ าสตร์ และ สิ่งแวดล้
อมต่
างๆ มการปลู
กสมุกนับไพร
เป็
นแหล่วยวั
งท่ฒอนธรรม
งเที่ยวทางวั
ส่วนร่
วมของชุ
ชนโดยใช้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
รวมตลอดจน การศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการ 		 2. การท่องเที่ยวเชิงบ�ำบัดรักษาสุขภาพ (Heath
เชิงสุขภาพ และชุดที่ 2 เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการพัฒนา
ดูแล และการบ�ำบัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต Healing Tourism) หรือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ
เครื
อข่ำารงชี
ยชุมวิตชนอย่
างยักผ่่งยือนนหย่
สาหรั
มภาษณ์งเวลาจากการ
ชมรมรักษ์การท่สุอขงเที
่ยวเชิ
งสุขภาพและธุ
รกิจเป็ทีน่เกีการเดิ
่ยวข้อนงทางไปท่องเที่ยว
การด�
และพั
อนใจบสัโดยแบ่
ภาพ
(Medical
Tourism)
สท่าหรั
ข้อมูงเสริ
ลทีม่ไสุด้ขจภาพและ
ากการประชุ
เชิงปฏิำบับดัติการแบบมี
ส่วนร่
ม และการสั
มภาษณ์และวั
แบบเจาะลึ
ก ่อการ
องเทีบย่ การวิ
วเพือ่ ท�เคราะห์
ำกิจกรรมส่
/ หรืมอการบ�
ณ สถานที
่ท่อวงเที
่ยวทางธรรมชาติ
ฒนธรรมเพื
รักกษาฟื
ฟูสขุ ภาพเนื้อหาประเด็
ได้แก่การเดินนทีทางท่
อ่ พัเกคราะห์
ผ่อน จุดเรีแข็
ยนรู
กผ่อและอุ
นหย่อปนใจหรื
อเป็นสถานที่ที่จัดไว้
ใช้
ารวิน้ เคราะห์
่สาคัญองเที
ด้วย่ยวเพื
การวิ
ง จุ้วดิถีชอ่ีวอิตนและพั
โอกาส
สรรค การ
อนใจ ขคลายเครี
ยด และมีการรับใช้ค�ำสปรึ
ำด้านได้แก่ส�ค่ำหรั
บการบ�
บัดรัและ
กษา ค่าเพืส่ว่อนเบี
กิจกรรมด้
วิหย่
เคราะห์
้อมูลจากแบบสอบถาม
ถิตกิเษาแนะน�
ชิงพรรณนา
าเฉลี
่ย ร้อำยละ
่ยงเบนานการบ�ำบัดรักษา
การดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ มีการแนะน�ำการออกก�ำลัง สุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพในโรง
มาตรฐาน
กายอย่างถูกวิธี การนวด / อบ / ประคบสมุนไพร การฝึก พยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่มีบุคลากร
กรอบแนวคิ
ทฤษฎีแการตรวจร่
ละการทบทวนวรรณกรรม
ปฏิบตั สิ มาธิ ดตลอดจน
างกาย การรักษาพยาบาล กระบวนการ และการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
และอื่นๆกรอบแนวความคิดในการวิจัยนี้ (ภาพ2) สอดคล้องกั
เช่นบแนวความคิ
การเดินทางมาท่
ย่ วในสถานที
่ อ่ งเทีย่ วแล้วมีการ
ดการท่องเที
องเที
่ยวชุมชน ทควรมี
		 ่อทัมโยงประสานสั
้งนี้ การท่องเที่ยวเชิ
งออกได้เพืต่อามเป็นพลั
ตรวจร่
กษาโรคต่
างๆ ร่วาคั
มด้ญวยและ
ความเชื
มพังนสุธ์ขกภาพอาจแบ่
ันอย่างเหมาะสม
งผลัากงกายการรั
ดันให้ชุมชน
เห็นความส
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและกิจกรรม 		 การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วสุ ข ภาพใน
สานึกในการอนุรักษ์ชุมชนที่อาศัยอยู่ให้เป็นจุดดึงดูดของแขกผู้เยี่ยมเยือนประทับใจเมื่อได้มาเยือน
ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ
ในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสุขภาพ

ภาพ 2 กรอบแนวความคิด

รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ภาพ2 กรอบแนวความคิด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้นิยาม ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสอดแทรกด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมตลอดจน การศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูและ และการบาบัด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต การดารงชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทา
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ประเทศไทยจะมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการที่อาศัยชุมชน
หรือท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ที่พบข้อสรุปที่คล้ายๆ กัน คือ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมักเริ่มจากการที่ท้องถิ่นมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่พร้อมรับการพัฒนา โดยอาศัย
ภูมิปัญญาทั้งด้านการแพทย์ สมุนไพร วิถีชีวิตและการดูแล
ตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการ
บริหารด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนอาศัยธุรกิจ
หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบการท่ อ งเที่ ย ว
ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของฝากและของ
ที่ระลึก โรงแรม ที่พัก ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีคุณภาพด้านการบริการ รวมถึงการที่
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ได้แก่หัวหน้าชุมชน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หน่วยงานของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่
รวมตลอดจนการสนับสนุนด้านปัจจัยสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
จากภาครัฐ ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท สถานีอนามัย กรม
วิชาการเกษตร เป็นต้น ตามงานวิจัยที่ศึกษาโดยสุชาดา
งวงชัยภูมิ (2551), นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ (2556),
นิศาชล ลีรัตนากร และชนิดา พันธ์มณี (2556) และนวพร
บุญประสม (2556)
		 นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ชนต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ ด ้ า นการจั ด การและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาศัยกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ด้านการตลาด ได้แก่ ก�ำหนดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ราคาเหมาะสมและชัดเจน สถานที่
บริการที่ปลอดภัย สะอาด ถูกอนามัย ใช้วิธีการสื่อสารที่
เข้าถึงนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพูดปากต่อปาก ด้วยผู้ให้
บริการทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญในบริการด้านสุขภาพ (สุชาดา
งวงชัยภูมิ, 2551; อิสวัต อยู่วิวัฒน์, 2553; นพมัลลี
เตชาวัชร์นานนท์, 2556; นพปฎล สมิตานนท์, 2553;
วรลักษณ์ เขียวมีส่วน, 2550; นิรมล ค�ำเอี่ยม, 2553;
เพชรา บุดสีทา, 2552; วันวิสา บุตรละคร, 2554; สุนสิ า
เพ็ญทรัพย์ และปวันรันต์ แสงสิรโิ รจน์, 2555; ณรงค์ พลีรกั ษ์,
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2557; นวพร บุญประสม, 2556)
		 สิ่งส�ำคัญที่นับเป็นข้อได้เปรียบในแง่การท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยก็คือไทยจัดได้
ว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักโดยมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลป่าไม้ภูเขาศิลปวัฒนธรรมอาหารสถานบันเทิง
และแหล่งช็อปปิ้งซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้เองที่ท�ำให้ชาวต่าง
ชาติเดินทางมารับการรักษาพยาบาลและท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนือ่ งจนสร้างรายได้จากนักท่องเทีย่ วเหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ ทุกปี

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

		 สรุปผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 3 ข้อ
ดังนี้
		 ผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกสามารถตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ วิเคราะห์
ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีผลการศึกษา
พบว่า การรวมกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของชุมชนใน
การจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เพือ่ การรวมกลุม่ ช่วยเหลือ
กันได้
		 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุม่ ชุมชน และตัวแทนชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการบ�ำบัดเพื่อสุขภาพ เช่น
กลุ่มสมุนไพรไทย สนับสนุนผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูว้ จิ ยั ใช้การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวกับ
ท�ำเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่อความพร้อมและความ
ต้องการของชุมชน การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในโครงการ
ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อคน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ ดังภาพ 3
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จุดแข็ง
1.
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
4.
		
		
		

กลุ่มชุมชนและตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการ
บ�ำบัดเพื่อสุขภาพ เช่น กลุ่มสมุนไพรไทย มีการสนใจ และเข้าใจ
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี
เนื่องจากความรู้ด้านสมุนไพร และการบ�ำบัดเพื่อสุขภาพ เช่น
การนวด เป็นความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งกลุ่มชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักท่องเทีย่ ว
และผู้เข้าชมได้ โดยไม่ต้องผ่านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท�ำเลทีต่ งั้ จังหวัดปราจีนบุรอี ยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดิน
ทางมาท่องเที่ยวแบบวันเดียวได้และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่
เป็นทีร่ จู้ กั ด้านสุขภาพและการบ�ำบัดเพือ่ สุขภาพ เช่น พิพธิ ภัณฑ์
แพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หมู่บ้าน
สมุนไพรดงบัง เป็นต้น ท�ำให้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น
องค์กรภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มชุมชนเป็นอย่างดี โดยท�ำ	
หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปจนถึงปลายน�ำ้ ได้แก่การน�ำ	
พันธุ์พืชสมุนไพรมาแจกจ่ายเพื่อเพาะปลูก และรับซื้อสมุนไพร
เพื่อน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ

โอกาส
1.
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		

กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพของคนไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้
การท่องเที่ยวสุขภาพในไทยมีศักยภาพสูงมากและมีแนวโน้ม
ขยายตัวค่อนข้างสูง และประเทศไทยมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพขยายตัวสูงขึน้
แนวโน้มปัญหาและความสนใจด้านสุขภาพของประชาชนโลก
เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ความต้องการบ�ำบัดด้านสุขภาพตามธรรมชาติ
เติบโตขึ้นปีละมากกว่าร้อยละ 20 ทั่วโลก และคาดว่าจะเติบโต
ต่อไปอีกในอนาคตข้างหน้า
นักท่องเที่ยวเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวต่อหัวต�่ำ
เหมาะกับกลุม่ นักท่องเทีย่ วในประเทศไทยทีต่ อ้ งการความคุม้ ค่า
ในการท่องเที่ยว

จุดอ่อน
1. เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังมีการจัดตั้งไม่เป็น
		 รูปธรรมที่ชัดเจนและไม่เป็นทางการ กลุ่มชุมชนแต่ละกลุ่ม
		 ด�ำเนินการจัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบต่างคนต่างท�ำ
2. กลุ่มชุมชนยังมีทัศนคติที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
		 ตนเองมากกว่า ท�ำให้การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายไม่เป็น
		 รูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
3. กลุ่มชุมชนยังขาดช่องทางที่จะติดต่อนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
		 และขาดการบริหารจัดการที่ดี ถ้ามีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
		 เดินทางมาท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน จะท�ำให้บริการไม่ทั่วถึง
4. ที่พักแรม และร้านอาหารสุขภาพ เป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน
		 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังมีจ�ำนวนน้อย และไม่มีป้ายบอก
		 ทางขนาดใหญ่ รวมทั้งไม่มีถนนสายหลักตัดผ่าน ท�ำให้นัก
		 ท่องเที่ยวเดินทางล�ำบาก
5. ชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
		 ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในจังหวัดปราจีนบุรใี ห้กบั กลุม่ นักท่องเทีย่ ว
		 ในวงกว้าง
6. การให้บริการด้านสุขภาพบางประเภทต้องบ�ำบัดและรับบริการ
		 เป็นรายบุคคล ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาพร้อมกันเป็น
		 จ�ำนวนมาก จ�ำเป็นต้องมีการนัดล่วงหน้าซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของ
		 การให้บริการ
อุปสรรค
1. นักท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวตาม
		 ฤดูกาล และนิยมมาท่องเที่ยวแบบผจญภัยหรือการท่องเที่ยว
		 แบบอนุรักษ์มากกว่า เช่น การล่องแก่งหินเพิง เป็นต้น

ภาพ 3 การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมีตอ่ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสุขภาพ
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		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาระดับการสนับสนุน
ของภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง สุ ข ภาพของจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี จากข้อมูลการสัมภาษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสุขภาพ ได้แก่ ผูแ้ ทนของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส�ำนักงานการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8 เทศบาลต�ำบลโพธิ์งาม
เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตไม้กวาดจากไม้ไผ่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผลการวิเคราะห์
และการอภิปรายผลด้านศักยภาพของระดับการสนับสนุน
ขององค์กรภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเทีย่ ว
ชุมชนเชิงสุขภาพ ได้แก่ สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี
(Prachinburi Tourism Association (PTA)) กลุ่มชุมชน
หมู่บ้านดงบัง ตัวแทนกลุ่มชุมชน หมู่บ้านดงบัง สรุปได้ตาม
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 1. ชุมชน ลักษณะของชุมชนมีศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการรวมตัวและบริหารจัดการรวมถึงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ การบ�ำบัดเพื่อ
สุขภาพและของฝากของที่ระลึก เช่น กลุ่มหมู่บ้านกลุ่ม
สมุนไพรบ้านดงบัง กลุ่มหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิม
พระเกียรติกลุ่มอาชีพสตรีท�ำไม้กวาดและกลุ่มหมู่บ้านไทย
พวนโดยการพั ฒ นาของแต่ ล ะชุ ม ชนดั ง กล่ า วเป็ น การ
พั ฒ นาแบบการพึ่ ง พาตนเองเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
นอกจากนีจ้ ากการศึกษายังพบว่า การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเครือข่ายนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นรูป
แบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุชาดา งวงชัยภูมิ (2551) และนพมัลลี
เตชาวัชร์นานนท์ (2556) ที่พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน
		 2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุน พบ
ว่า ภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนได้จดั ให้มโี ครงการต่างๆ
เพือ่ สนับสนุนและรองรับการรวมกลุม่ เครือข่ายการท่องเทีย่ ว
เชิ ง สุ ข ภาพเช่ น โครงการยุ ว มั ค คุ เ ทศก์ ข องจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้กับเยาวชนให้เกิด
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ความรักษ์ในถิ่นฐานบ้านเกิดและน�ำอัตลักษณ์ของชุมชน
แต่ละชุมชนมาน�ำเสนอเพื่อให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้าด้วยกัน ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพปฎล สมิตานนท์
(2553) และวรลักษณ์ เขียวมีส่วน (2550) ที่พบว่า ภาครัฐ
และหน่วยงานสนับสนุนมีบทบาทส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุน
การท่องเทีย่ วชุมชนในทุกระดับ ส�ำหรับชุมชนนี้ โรงพยาบาล
ศู น ย์ เ จ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศรเป็ น อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ท� ำ
หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยให้การสนับสนุน
พันธ์ุพืชสมุนไพร การให้องค์ความรู้ และรับซื้อสมุนไพร
เพื่อน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ
		 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือศึกษาและ
เสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลการวิจัยมีดังนี้
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามที่เก็บจากนักท่องเที่ยวที่ได้
เข้าร่วมโครงการน�ำร่องเพื่อหารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน
เชิงสุขภาพ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด และมี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 20,001 บาท
		 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อหมู่บ้านดงบัง
และการเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบ
ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้านดงบังที่เป็น
หมู่บ้านผู้ปลูก ผลิตและแปรรูปสมุนไพรมีความพึงพอใจใน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความพึงพอใจด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจ
ด้ า นการบริ ก ารโดยรวมและความพึ ง พอใจด้ า นการจั ด
จ�ำหน่ายของฝากและของที่ระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โรง
พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจ
ด้านการจัดจ�ำหน่ายของฝากและของที่ระลึกโดยรวม และ
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการประเมินการมีสว่ นร่วมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี (n=22)
การประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
ผู้มาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ความพึงพอใจด้านการจัดจ�าหน่ายของฝากและ
ของที่ระลึกโดยรวม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม

บ้านดงบัง

x

รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

4.23
4.20
4.28
4.05

S.D.
.472
.425
.352
.454

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.30

.413

มากที่สุด

นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า
แนวโน้มการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
ยังขยายตัวได้อกี มาก ส่วนโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า แนวโน้ม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ยังขยายตัวได้อีกมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
ศึกษานี้สนับสนุนผลการศึกษาของเพชราบุดสีทา (2552)
และวันวิสาบุตรละคร (2554) ทีพ่ บว่าแนวโน้มการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ส�าหรับ ผลการศึกษาด้านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่เหมาะสม พบว่า ควรต้องเป็นการต่อยอดให้กับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองที่ไม่
เน้น “คนใดคนหนึ่ง” อย่างเดียว แต่ต้องประสานการรวม
กลุม่ เครือข่ายการเทีย่ วเชิงสุขภาพ เข้าถึง "กลุม่ " หรือ ชุมชน
ที่ ท� า ให้ เ กิ ด รู ป แบบเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง
สุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี โดยการจัดการท่องเที่ยวที่มี
ฐานการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านการผลิตตั้งแต่ ต้นน�้า ถึงปลายน�้า ของพืชสมุนไพร
และบ�าบัดรักษาดูแลสุขภาพ จากหน่วยงานมืออาชีพ และ

x
4.44
4.39
4.41
4.45

S.D.
.249
.275
.202
.339

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.35

.332

มากที่สุด

เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเสนอและจั ด รู ป แบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละคนตามสภาพ
ความพร้อมของร่างกายและความพร้อมทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน โดยควรมีการสอดแทรกความรู้ พร้อมๆ กับ
สร้างความเพลิดเพลินทางจิตใจ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออกก�าลังกายในรูปแบบชมธรรมชาติ เช่น
การขี่จักรยานชมธรรมชาติ ชมสถานที่เชิงประวัติศาสตร์
โดยมียุวมัคคุเทศก์ที่เป็นนักเรียนเป็นไกด์ท้องถิ่นให้การ
ดูแล และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพของจังหวัดสามารถ
แนะน�าด้านความปลอดภัยในการขี่จักรยาน นอกจากนี้
ควรจัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบที่ส�าคัญแก่นักท่องเที่ยวจัดปรุงโดยกลุ่มแม่
บ้านตามวิถีการกิน การอยู่แบบท้องถิ่น เช่น การกินผักพื้น
บ้าน และผลไม้สดอินทรีย์ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจสามารถจัด
และปรุงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพของตนเอง ด้วยค�าแนะน�า
จากเกษตรกรที่เชี่ยวชาญฝ่ายโภชนาการด้านสมุนไพรจาก
โรงพยาบาลผลการวิเคราะห์ศักยภาพของการสนับสนุน
ของหน่วยงานการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพดัง ภาพ 4

โรงพยาบาลผลการวิเคราะห์ศักยภาพของการสนับสนุนของหน่วยงานการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพกัง ภาพ 3
ชุมชน
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มมือ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนในระดับมาก
เครือข่ายการท่
องเทีง ่ยวชุมชนเชิ
งสุขวภาพ
หมายถึ
ศักความร่
ยภาพ/การสนั
นของหน่
วยงานในระดั
บมาก บสนุนในระดับปานกลาง
หมายถึ
ง งง ศักยภาพ/การสนั
บสนุ
ของหน่
ยงานในระดั
บมาก
หมายถึ
วกมมื
อบนสนุ
การมี
ส่ววนร่
วม นและการสนั
หมายถึ
ง
ศั
ยภาพ/การสนั
บ
สนุ
ของหน่
วยงานในระดับมาก
หมายถึ
ศักยภาพ/การสนั
นของหน่
วยงานในระดั
บปานกลาง
หมายถึ
ง ง ศักยภาพ/การสนั
บสนุบนสนุของหน่
วยงานในระดั
บปานกลาง
การประยุกต์ใช้ผหมายถึ
ลการวิ
ัยง ศักงยภาพ/การสนั
งจหมายถึ
สนุบนสนุของหน่
วยงานในระดั
บน้บอน้ยอวยยงานในระดับปานกลาง
ศักบยภาพ/การสนั
บวสนุ
นของหน่
หมายถึ
ศักยภาพ/การสนั
นของหน่
ยงานในระดั
หมายถึ
งหมายถึ
วมมืจอวัยมมื
่วนร่
วนร่
ม วและการสนั
สนุ
นในระดั
บมาก
จากกรอบแนวความคิ
ดง งานวิ
ทีการมี
่ยสวข้
แบบการท่
หมายถึ
ง ความร่
ความร่
การมี
สอ่วงและผลการศึ
ม และการสนั
บษารู
สนุ
นปในระดั
บมาก องเทีบ่ยน้วเชิ
ศัอ่เกกียภาพ/การสนั
บสนุนบกของหน่
วยงานในระดั
อยงสุขภาพข้างต้น
วมมือวมมืการมี
ส่วนร่
มนาเครื
บสนุ
นในระดั
หมายถึ
ง ความร่
ความร่
การมี
สฒ
่ววนร่
วและการสนั
ม และการสนั
บสนุ
นในระดั
ผู้วิจัยสามารถแบ่หมายถึ
งองค์
ปงหมายถึ
ระกอบเกี
บอ การพั
อข่สา่วยชุ
างยับปานกลาง
่งบยืปานกลาง
นออกเป็
3 ด้านที
่มี
ง ่ยวข้องกัความร่
วมมื
อ การมี
นร่มวชนอย่
ม และการสนั
บสนุนนในระดั
บมาก
ผลการวิจัย
ความสัการประยุ
มพันธ์กกต์ับใช้การพั
ฒหมายถึ
นาเครืงอข่ายชุมชนอย่
่งยืนอ ได้
แก่สชุ่วนร่
มชน
ฐและหน่
วยงานดั
งนั้นบในอนาคต
ความร่างยัวมมื
การมี
วมภาครั
และการสนั
บนสนุ
นในระดั
ปานกลาง
จากกรอบแนวความคิ
ปแบบการท่
งเที่ยวเชิ
การประยุ
กต์ใช้ผลการวิจดัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการศึพักฒษารู
นาเครื
อข่ายชุมอชนอย่
างยังสุ่งขยืภาพข้
ได้าแงต้ก่ น ชุมชน ภาครัฐ
ศักยภาพของการพั
นาให้
ชดุมงานวิ
ชนมี
ววข้มในการพั
อวข่ยงาน
ยวิ่งยืสนดัาหกิ
จชุนม3ชนด้
องเที่ยวชุมชน
ผูการประยุ
้วิจจากกรอบแนวความคิ
ัยสามารถแบ่
ประกอบเกี
ฒนาเครือฒข่านาเครื
ยชุ
มชนอย่
าางยั
ออกเป็
ด้านทีา่มนการท่
กต์ฒใงช้องค์
ผลการวิ
จัย่ยวข้จสัยอ่วทีงกันร่
่เกีบ่ยการพั
องและผล
และหน่
งนั้นในอนาคตศั
กี ยภาพของการพัฒนาให้
เชิการศึ
งสุขความสั
ภาพจะต้
อธ์กงอาศั
ยอความร่
อมระหว่
งชมรมการท่
งเที
่ยวจั
หวัวมในการพั
ดกปราจี
บุฒงนัรนาเครื
นจากกรอบแนวความคิ
ับการพั
ฒนาเครื
ก่ ชุอชุมองและผลการศึ
ภาครั
และหน่
วยงานดั
้นี และสถาบั
ในอนาคต
กษารูมปพัแบบการท่
งเที
่ยวเชิวองข่มมื
สุาขยชุภาพข้
างต้าานงยั
มชน
ชนมี
ส ่ วฐงนร่
อ ข่อางเที
ยวินส่ยการศึ
าหกิ
มภาพข้
ชน างต้น
ดชนอย่
งานวิ
จ่งัยยืทีนผู้ว่เได้
กีิจ่ยัยแวข้
ษารู
ปนแบบการท่
วเชิงจสุกชุขษา
งองค์ฒ
ประกอบเกี
องกัาสบงยั
ฒต่นาเครื
อฒข่นาเครื
าย อข่ด้าายวินการท่
่ยวชุามนการท่
ชน องเที่ยวชุมชน
ฒนาให้
ชนมี
่วการพั
นร่
สาหกิอจชุงเที
มชนด้
เพืสามารถแบ่
่อให้ศัผูกเกิ้วยภาพของการพั
ดิจการพั
นาเครื
อข่่ยชวข้
าุมยอย่
่งยืวนมในการพั
อไป
ัยสามารถแบ่
งองค์
ประกอบเกี
่ยวข้
องกับการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 ด้านที่มี
ชุมชนอย่
งยั่งยืนออกเป็
3 ด้าวนที
วามสัางชมรมการท่
มพันธ์กับการองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และสถาบันการศึกษา
เชิงสุขาภาพจะต้
องอาศันยความร่
มมื่มอีคระหว่

พันฒธ์นาเครื
กับการพั
ฒนาเครื
เพืความสั
่อให้เกิดมการพั
อข่ายอย่
างยั่งยืนอต่ข่อาไปยชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่

ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานดังนั้นในอนาคต
ศักยภาพของการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชมรม
ชนด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ชน
เชิงสุขภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่ชุามงชมรมการท่
องเที่ยวจังชมรม
หวัดปราจีนบุรี และสถาบันการศึกษา
ชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

สถาบันการศึกษา

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
สุขภาพ

สถาบันการศึกษา

ชมรม

ภาครัฐภาครั
และ ฐและชุมชน
หน่วยสนั
น บสนุน
หน่บวสนุ
ยสนั

ภาพ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพ/การสนับสนุนของหน่วยงานการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เครือข่ายการท่
องเทีน่ยการศึ
วชุมชนเชิ
สถาบั
กษางสุขภาพที่นาเสนอ

การวิศเคราะห์
ศักยภาพ/การสนั
บสนุ
นของหน่
และการมี
่วสุนร่
วอมของ
ภาพ 5 ภาพ
การวิเ4คราะห์
ักยภาพ/การสนั
บสนุนของหน่
วยงานการร่
วมมืวอยงานการร่
และการมีสว่วมมื
นร่วอมของเครื
อข่าสยการท่
งเที่ยว
ขภาพ
ชุมชนเชิองเที
งสุขภาพที
�าเสนองสุขภาพที่นาเสนอ
เครือข่ายการท่
่ยวชุม่นชนเชิ
ภาครัฐและ
หน่วยสนับสนุน

ภาพ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพ/การสนับสนุนของหน่วยงานการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพที่นาเสนอ

เอกสารอ้า
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

		 เชิงสุขภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างชมรม
การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และสถาบันการศึกษา เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป
		 ข้อเสนอแนะส�ำหรับชุมชนในด้านการสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
		 การศึกษานี้ได้เสนอแนะส�ำหรับชุมชนในด้านการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ ดังนี้
		 กลุ่มชุมชนควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจาก
		 การศึกษาพบว่า ชุมชนมีความรู้ความสามารถด้าน
การเกษตร สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับเป็นอย่างดีมาก
แต่ยังขาดการพัฒนาผสมผสานรูปแบบการบริหารจัดการ
รวมถึงสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
		 หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุนโดยผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และ
		 สถาบันการศึกษาด้วยการสนับสนุนด้านการฝึก
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนด้านการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการรวมกลุ่ม
หรือเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
		 ชุ ม ชนควรน� ำ อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนนั่ น คื อ ความรู ้
เกี่ยวกับการบ�ำบัดรักษาด้วยสมุนไพรมาใช้
		 ทดแทน ยาที่เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมีขึ้น ใน
การน�ำเสนอเพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
		 ในด้านการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีนั้น จากผลการศึกษา พบว่า
องค์กรภาครัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มชุมชนเป็นอย่างดี
โดยท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำ
ได้แก่ การน�ำพันธุพ์ ชื สมุนไพรมาแจกจ่ายเพือ่ เพาะปลูก และ
รับซื้อสมุนไพรเพื่อน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มชุมชนด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ยุวมัคคุเทศก์ของส�ำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ได้จัดขึ้นนั้น นับเป็นโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเกษตร โดยอาศัยยุวมัคคุเทศก์
เหล่านี้ อีกทั้งยังช่วยสร้างจิตส�ำนึกด้านการรักษ์ท้องถิ่นแก่
เยาวชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
		 นอกจากนี้หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงส่งเสริมสุขภาพและมี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ตั ว แทนกลุ ่ ม ชุ ม ชนซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและจะท�ำให้เกิดศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจ
ชุมชน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ อันน�ำมาซึ่ง
ความยั่ ง ยื น ในการบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง
สุขภาพต่อไป
		 ข้อเสนอในการท�ำวิจัยในอนาคตการศึกษาที่ควร
ด�ำเนินการต่อไป ได้แก่
		 ควรมีการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูก
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรจากเกษตรกรว่ามี
		 การสื่อสารในชุมชนอย่างไร เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ และน�ำไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
		 ควรศึกษาเจาะลึกกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชน
ที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน
		 บ้ า นดงบั ง เพื่ อ เสาะหาปั จ จั ย ที่ จ� ำ เป็ น ในการ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนโดยเครือ
ข่ายชุมชนอย่างยั่งยืน
		 ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการรวมกลุ่มของ
ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
		 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเพาะ
ปลูกแบบเกษตรอินทรียเ์ พือ่ หาจุดเด่นทีม่ ี และร่วมกันเป็น
กลุ่มเครือข่ายในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
		 ควรศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจนสังเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับท้องถิ่น
		 ในพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง และ แหล่งท่องเทีย่ วประเภทอืน่ ๆ
ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
		 ควรศึกษาเพิ่มเติมด้านการจัดการท่องเที่ยวสุขภาพ
ชุมชนแบบเครือข่ายชุมชนของชุมชนอืน่ ๆ ของจังหวัดอืน่ ๆ ที่
มีสภาวะแวดล้อมคล้ายๆ กัน เพือ่ พัฒนาตัวอย่างของพัฒนา
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนโดยเครือข่าย
ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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