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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ
กรณี ศึกษา บ่อนําร้อนรักษะวาริ นและบ่อนําร้อนพรรัง จ.ระนอง
Behavior and Satisfaction of Thai Tourists towards Health Tourism, A case study of
Raksawarin Hot Spring and Phonrang Hot Springs in Ranong Province, Thailand
อาจารย์ ชลธิ นี อยูค่ ง
อาจารย์ เขมิกา คุม้ เพชร (ผูว้ ิจยั ร่ วม)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริ การ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีแรงจูงใจมาจากการที จังหวัดระนองมีบ่อนําร้อนรักษะวาริ นและบ่อนําร้อนพรรังทีมี
ชื อเสี ยง และเป็ นสถานทีซึ งคนในจังหวัดระนอง รวมทังนักท่องเทียวจากจังหวัดอืนเข้ามาใช้บริ การเป็ น
จํานวนมาก ซึ งได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย ต่อ
การท่องเทียว เชิ งสุ ขภาพ ในการใช้บริ การบ่อนําร้ อนรักษะวาริ นและบ่อนําร้ อนพรรั ง จ.ระนอง ทังนี เพือ
เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาการให้บริ การของบ่อนําร้อนรักษะวาริ นและบ่อนําร้อนพรรัง จ.ระนอง
ซึ งรู ปแบบวิจยั เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มประชากรทีใช้สาํ หรับการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีมาใช้
บริ การ บ่อนําร้อนรักษะวาริ น และบ่อนําร้อนพรรัง จ.ระนอง จํานวนทังสิ น 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน/นักศึ กษา นักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการท่องเทียวเพือพักผ่อนหย่อนใจ และมาใช้บริ การทีบ่อนําร้อน 34 ครังต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเทียวกับเพือนและครอบครัว ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และนิ ยม
เทียวภายในวันเดียว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็ นพาหนะ นักท่องเทียวส่ วนใหญ่ เลือกทํากิจกรรม อาบนําแร่ /
แช่ นาร้
ํ อน ในเรื องความพึงพอใจด้านสถานที พบว่า สถานมีความสะอาดเหมาะแก่ การพักผ่อนหย่อนใจ
ส่ วนด้า นการอํา นวยความสะดวก นัก ท่ องเที ยวมี ค วามพึ ง พอใจ บ่ อ แช่ นําร้ อ น ที มี จาํ นวนเพี ย งพอต่ อ
นักท่องเทียว ส่ วนด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ มีความพึงพอใจ ด้านความสุ ภาพอ่อนโยน และด้านกิจกรรม
การท่องเทียว โดยส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ในการอาบนําแร่ แช่นาร้
ํ อนเพือสุ ขภาพ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา การบริ การในด้านสถานที ควรมี อุปกรณ์ ในการรั กษาความ
สะอาด และเพิมพืนทีจอดรถให้มากขึน ด้านการอํานวยความสะดวก ควรจัดให้มีห้องสําหรับเปลียนเสื อผ้า
และการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคขันพืนฐานเพิมขึ น ด้านบุ คลากรผูใ้ ห้บริ การ ขาดจํานวนบุ คลากร ผู ้
ให้บริ การที มี ความรู ้ เกี ยวกับการท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพและขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ด้านกิ จกรรมการ
ท่องเทียว ควรเพิมกิ จกรรมทีช่ วยส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิ งสุ ขภาพมากยิงขึน ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่ ง
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ท่องเทียวทางด้านสุ ขภาพให้เด่นชัด เพือเสนอเป็ นจุดขายทีมีศกั ยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนือง
คําสํ าคัญ : การท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ, พฤติกรรม, ความพึงพอใจ

1994

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Abstract
This report presents the result of study in behavior and satisfaction of Thai visitors
for Health Tourism at famous tourist attractions - Raksawarin Hot Spring and Phonrang Hot
Springs in Ranong province in order to develop a guideline to provide an efficient service.
This research has conducted the quantity research method to a target group who are 400 Thai
visitors coming to the area and obtaining a service by using the descriptive statistic.
The result has shown that the majority was female who are students between 20-30
years old. Visitors monthly income is between 10,000-20,000 bahts. And they were mostly in
bachelor's degree. The main purpose of their visit is to relax by 3-4 times a week with friends
and family. They usually traveled on the weekend by one day trip with their personal car. The
major activity is to take a thermal mineral waters in bathing, soaking. The visitors have
the surrounding area which is clean and suitable for relaxing. For the
satisfaction on
convenience, the visitors were satisfied the area capability for providing service thoroughly
to all visitors. For personnel, they were satisfied to the kindness of service providers and
tourist activities, especially, the bathing, soaking thermal mineral waters.
The recommendation of developed guidance for service at location; it should have
more cleaning tools and more space for parking, for convenience; it should have more fitting
room and more developed basic infrastructures, for personnel; they should have more skills in
foreign language and their knowledge in related issues, for activity; it should have more
activities supporting to the health tourism in the area in order to prepare the development of
area capability for more visitors in the future.
Keywords: Health Tourism, Behavior, Satisfaction
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บทนํา
ปั จจุบนั พฤติกรรมผูค้ นส่ วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสําคัญในการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพกันมากขึ:น
ทําให้การท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนักท่องเที=ยว สําหรับการ
ท่องเที=ยว เชิ งสุ ขภาพ ประเทศไทยมีชื=อเสี ยงในเรื= องของ สปา การนวดแผนไทย ความพร้ อมในด้านของ
บุคลากร มีสถานประกอบการที=มีคุณภาพซึ= งพร้ อมต่อการรองรับนักท่องเที= ยวในอนาคต(แผนพัฒนาการ
ท่องเที=ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559,2554,หน้า 9) ดังนั:น แหล่งท่องเที=ยวเชิ งการแพทย์และสุ ขภาพในปั จจุบนั
จึงเกิดขึ:นหลายแห่งหรื อบางแห่งก็มีมานานแล้ว และได้รับการพัฒนาให้เป็ นระบบทันสมัยยิ=งขึ:น เช่น นํ:าแร่
ร้อนแจ้ซอ้ น อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ภูโคลน อําเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ น
บ่อนํ:าร้อนพรรั:ง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็ นต้น การท่องเที=ยวแห่ งประเทศไทย (2552:ออนไลน์)กล่าว
ไว้วา่ การท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) คือ การเดินทางท่องเที=ยวไปพักผ่อนหย่อนใจ ตามสถานที=
ท่องเที=ยว ที=รายรอบไปด้วยธรรมชาติ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที=ยวเพื=อทํากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อ
การบําบัด รั กษาฟื: นฟูสุขภาพ โดยถื อเป็ นการท่องเที=ยวที=มีจิตสํานึ กต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพและ
สิ= งแวดล้อมไปในตัว เพื=อส่ งเสริ มให้จิตใจสดชื= นผ่องใส
เป็ นการเพิ=มพูนพละกําลังให้สมบูรณ์แข็งแรง
ปรับสภาพจิตใจ และร่ างกายให้สมดุ ล พฤติ กรรมนักท่องเที=ยว เป็ นลักษณะพฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
และเลือกรู ปแบบที=จะเดินทางท่องเที=ยว ซึ= งรู ปแบบของการท่องเที=ยว จะมีอยูห่ ลายๆลักษณะที=แตกต่าง
กันไป และนักท่องเที= ยวจะทําการพิจารณาเลื อกรู ปแบบการท่องเที= ยวที= เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
พฤติกรรมของตนเองเพื=อให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที=ยว (วาสนา อ่องเอี=ยม, 2546, 43)
พฤติกรรมนักท่องเที=ยวเป็ นพฤติกรรมที=แสดงออกในรู ปแบบที=หลากหลายแตกต่างกันของแต่ละ
บุ ค คล ซึ= ง ส่ ง ผลให้เป้ าหมายของการท่ องเที= ย วก็ มีค วามแตกต่ า งกันไปด้วย เช่ น ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที=ยวที=ได้รับ ความชื=นชอบของแต่ละบุคคลในแหล่งท่องเที=ยวแห่งใดแห่งหนึ=ง เป็ นต้น(สุ กญั ญา
เจริ ญศรี ,2549,33 อ้างถึง สุ ขมุ าลย์ หนุมาศ,2552)
โดยในงานวิจยั นี: การท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที=ยวเยี=ยมชมสถานที=ท่องเที=ยว
ที=สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที=ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ= งมีวตั ถุ ประสงค์เพื=อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิต และ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที=ยวเพื=อทํากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและการบําบัดรักษา ฟื: นฟู
สุ ขภาพ ความหมายของคําว่า พฤติกรรมการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ หมายถึง การกระทําหรื อกริ ยาอาการใดๆ
ที=แสดงออกของนักท่องเที=ยวชาวไทย ที=เกี= ยวข้องกับการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที=ยว รู ปแบบการเดินทางท่องเที=ยว ช่วงเวลาในการท่องเที=ยว ระยะเวลาในการท่องเที=ยว ความถี=ในการ
ท่องเที=ยว เป็ นต้น
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดฝั= งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี= ตรัง) มุ่งเน้นการพัฒนา
ตามศัก ยภาพของแต่ ล ะจัง หวัดเป็ นหลัก โดยเฉพาะด้า นการท่ องเที= ย ว และจัง หวัดระนอง ได้ก ํา หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ให้เป็ น “เมืองท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพ” ตามศักยภาพอันโดดเด่นที=มีอยูใ่ นด้านแหล่ง
นํ:าแร่ ร้อน ทําให้ได้ชื=อว่า “เมืองแห่ งการท่องเที=ยวสปาเพื=อสุ ขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที=ยว จ.ระนอง
รองรับ AEC , 2555 ,หน้า64)
ดังนั:นจากเหตุ ผลที= กล่ าวมา จึ งเป็ นมูลเหตุจูงใจให้ ผูว้ ิจยั สนใจวิจยั เรื= อง พฤติ กรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทย ต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อนํ:าร้ อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:า
ร้อนพรรั:ง จ.ระนอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื=อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ ในการใช้บริ การบ่อนํ:า
ร้อน รักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อนพรรั:ง จ.ระนอง
2. เพื=อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวสุ ขภาพในการใช้บริ การบ่อนํ:า
ร้อน รักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อนพรรั:ง จ.ระนอง
3. เพื=อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การ ณ บ่อนํ:าร้ อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้ อนพรรั:ง จ.
ระนอง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
นักท่องเที=ยวชาวไทยที=เดิ นทางมาใช้บริ การ บ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ น จํานวน 77,519 คน และบ่อนํ:า
ร้อน พรรั:ง จํานวน 60,761 คน ในอําเภอเมืองจังหวัดระนอง โดยใช้สูตรคํานวณ ตามวิธีของ Taro Yamane
(พิชิต ฤทธิe จรู ญ, 2547 หน้า 117) จึงได้กลุ่มตัวอย่างที=มาใช้บริ การ บ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ น จํานวน 224 คน
และ บ่อนํ:าร้อน พรรั:ง จํานวน 176 คน รวมทั:งสิ: น 400 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการท่องเที=ยวชาวไทย คือ วัตถุประสงค์ของการท่องเที=ยว, ความถี=
ในการท่องเที=ยว,รู ปแบบของการท่องเที=ยว,ช่วงเวลาในการท่องเที=ยว,ระยะเวลาในการท่องเที=ยว,ยานพาหนะ
ที=ใช้ในการเดิ นทาง,ความพึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทย คือ ด้านสถานที=,ด้านการอํานวยความสะดวก
,ด้านบุคลากร ผูใ้ ห้บริ การ,ด้านกิจกรรมการท่องเที=ยว
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ตั:งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558
1997
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเี7 กีย7 วข้ อง
การท่ องเที= ย วแห่ ง ประเทศไทย (2552:ออนไลน์ ) กล่ า วไว้ว่า การท่ อ งเที= ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Health
Tourism) คื อ การเดิ นทางท่องเที=ยวไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที=ท่องเที= ยวที= รายรอบไปด้วยธรรมชาติ
โดยแบ่งเวลา จากการท่องเที=ยว เพื=อทํากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการบําบัดรักษาฟื: นฟูสุขภาพ
การท่องเที=ยวแห่ งประเทศไทย (2522:ออนไลน์) กล่าวว่าการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพมีรูปแบบ การจัด
กิจกรรม ได้แก่ ทัวร์ แพทย์แผนไทย ทัวร์ อาหารสมุนไพร ทัวร์ สมุนไพรชนบท ทัวร์ เกษตรธรรมชาติ ทัวร์
นํ:าพุร้อนและอาบนํ:าแร่ ทัวร์ ฝึกสมาธิ และบําเพ็ญภาวนา ทัวร์ แหล่งธรรมชาติ
พฤติ ก รรมนัก ท่ องเที= ย วเป็ นลัก ษณะพฤติ ก รรมในการตัดสิ นใจและเลื อ กรู ป แบบที= จะเดิ น ทาง
ท่องเที=ยว ซึ= งรู ปแบบของการท่องเที=ยวจะมีอยูห่ ลายๆลักษณะที=แตกต่างกันไป และนักท่องเที=ยวจะทําการ
พิจารณาเลือกรู ปแบบการท่องเที=ยวที=เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของตนเอง เพื=อให้เกิดความ
พึงพอใจ
ในการท่องเที=ยว (วาสนา อ่องเอี=ยม, 2546 , 43) เป็ นพฤติกรรมที=แสดงออกในรู ปแบบที=
หลากหลายแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล ซึ= งส่ งผลให้เป้ าหมายของการท่องเที=ยวก็มีความแตกต่างกันไป
ด้วย เช่น ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที=ยวที=ได้รับ ความชื= นชอบของแต่ละบุคคลในแหล่งท่องเที=ยว
แห่งใดแห่งหนึ=ง เป็ นต้น (สุ กญั ญา เจริ ญศรี , 2549 , 33)
บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั:ง วัฒนา (2548) ได้ส รุ ป ถึ ง พฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที= ย วในการตัด สิ น ใจท่ องเที= ย ว
ออกเป็ น

9 ขั:นตอน ดังนี: 1).การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้นกั ท่องเที=ยวได้รับรู ้ โดยผ่านสื= อต่างๆและ

หน่ วยงานที=เกี= ยวข้อง 2).ความต้องการของนักท่องเที=ยวในแต่ละคนหลังจากที=ได้รับข้อมูลข่าวสารของ
แหล่งท่องเที=ยวนั:นๆ

3).สิ= งจูงใจในการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที=ยวอยากเดินทางท่องเที=ยว ซึ= งมีปัจจัย

ที=เกี=ยวข้อง 2 ปั จจัย คือ Push Factor เป็ นปั จจัยในการผลักดันให้นกั ท่องเที=ยวเกิดความต้องการที=จะเดินทาง
ไปท่องเที=ยวและ Pull Factor เป็ นปั จจัย

ที=ดึงดูดให้นกั ท่องเที=ยวไปเที=ยวชมยังแหล่งท่องเที=ยวและเข้าร่ วม

กิจกรรมทางการท่องเที=ยวต่าง ๆ 4).การตัดสิ นใจของนักท่องเที=ยว 5).การวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที=ยว
6).การวางแผนเตรี ยมการท่องเที=ยว 7).การเดินทางท่องเที=ยวและการประเมินผลในระหว่างการท่องเที=ยว 8).
ประสบการณ์ หลังการท่องเที= ยว และการประเมิ นผล ในด้านความพึงพอใจ 9).ทัศนคติ หลังจากได้รับ
ประสบการณ์ในการท่องเที=ยวนั:นๆ
2. งานวิจัยทีเ7 กี7ยวข้ อง
1998
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สิ ริค นางค์ ปานศรี (2549)ศึ ก ษาปั จจัย ที= มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการท่ องเที= ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
นักท่องเที=ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที=ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที=ยวที=เดินทางไปใช้บริ การ
ท่องเที=ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ที=มีอายุต: งั แต่ 20 ปี ขึ:นไป จํานวน 385 คน และผู ้
ประกอบกิ จการท่ องเที= ย วเชิ งส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 15 แห่ ง พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็ นปั จจัยด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการบุคลากร ด้านขั:นตอนการให้บริ การ
ทวีลาภ รั ตนราช (2533: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึ กษาเกี= ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของ
นักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรม ในรู ปแบบ โฮมสเตย์ ชุ มชนบ้านคลองเรื อ อําเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จํานวน 315 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที=ยว
ชาวไทยที=มาเที=ยวเชิ งสัมผัสวัฒนธรรมในรู ปแบบโฮมสเตย์ ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–30 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และ มีรายได้ต่อเดือนตํ=ากว่า 10,000 บาท จุดประสงค์หลักในการท่องเที=ยว คือ
เพื=อหาความรู ้และประสบการณ์ โดยเพื=อนมีอิทธิ พลในการท่องเที=ยว นักท่องเที=ยวส่ วนใหญ่ เที=ยวกับเพื=อน/
ครอบครัว มักจะเดินทางท่องเที=ยว ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และใช้ระยะเวลา ในการท่องเที=ยวค้างคืน 2 คืน
ความถี= ในการท่องเที= ยว 1-2 ครั: ง/ปี และ

มี ค่าใช้จ่ายในการท่องเที= ย ว แต่ละครั: งน้อยกว่า 1,000 บาท

นักท่องเที=ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที=ยวเชิ งสัมผัสวัฒนธรรมในรู ปแบบโฮมสเตย์ โดยรวมทุก
ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
นางสุ นิษา เพ็ญทรัพย์ และนางสาวปวันรัตน์ แสงสิ ริโรจน์ (2555) ได้ทาํ การศึกษา พฤติกรรม และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที= ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อนํ:าพุร้อนรักษะวาริ น
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่า นักท่องเที=ยวชาวไทยที=เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ การ
ท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน นักท่องเที=ยวชาวไทยที=มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อ
การท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน นักท่องเที=ยวชาวไทยที=มีอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อ การท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน และ นักท่องเที=ยวชาวไทยที=มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research Method)
และ
มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที=ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที=ยว
1999
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ชาวไทย
ที=เดินทางมาในปี พ.ศ.2557 เพื=อใช้บริ การบ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ น จํานวน 77,519 คน และบ่อ
นํ:าร้ อนพรรั:ง จ.ระนอง จํานวน 60,761 คน กลุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane
(พิชิต ฤทธิe จรู ญ,2547 หน้า 117) ที=ระดับความเชื= อมัน= 95 % ความคลาดเคลื= อนไม่เกิ น 0.05 และเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการ แบบแบ่งชั:นภูมิ ได้กลุ่ มตัวอย่างบ่อนํ:าร้ อนรั กษะวาริ น จํานวน 224 คน และกลุ่ ม
ตัวอย่างบ่อนํ:าร้ อนพรรั:ง จํานวน 176 รวมทั:งสิ: น 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Purposive
sampling เป็ นการเลือกตัวอย่าง แบบเจาะจงและแบบ Convenience sampling เป็ นการสุ่ มตัวอย่าง แบบการ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก
2. ขั:นตอนการวิจยั
ตอนที= 1 เป็ นคําถามที=เกี=ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที= 2 เป็ นคําถามเกี=ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ ณ บ่อ
นํ:าแร่ ร้อนรั กษะวาริ นและบ่อนํ:าร้ อนพรรั:ง จ.ระนอง จํานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Closeended questions) โดยคําถามจะเป็ นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) ได้เพียงคําตอบเดียว และมี 1 ข้อ คือ
กิจกรรมที=ทาํ ในแหล่งท่องเที=ยวบริ เวณบ่อนํ:าร้อน ซึ= งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ตอนที= 3 เป็ นคําถามที=เกี=ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ
ณ บ่อนํ:าแร่ ร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อนพรรั:ง จ.ระนอง ซึ= งมีท: งั หมด 4 ด้าน มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
(Close-ended questions) เป็ นแบบสอบถามที=ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Evaluated Rating Scale) ของ Likert
โดยให้ผตู ้ อบคําถามเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว
3. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยผูท้ าํ การวิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ สํ า หรั บ การวิ จ ัย ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื= องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ= งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบสอบถาม
จํานวนทั:งหมด 400 ชุ ด และศึ กษาข้อมูลจากเอกสารและบทความที= เกี= ยวข้องกับการวิจยั บทความทาง
วิชาการ รวมถึง Website ของการท่องเที=ยวแห่งประเทศไทย และ Website อื=นๆ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา และนําแบบสอบถามทั:งหมดดําเนิ นการ
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื=อประมวลผล ตอนที= 1 ตอนที= 2 และตอนที= 3 เป็ นข้อมูล
สถานภาพของผูต้ อบ แบบสอบถาม ข้อมูลทางด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจในการท่องเที=ยวของผูต้ อบ
แบบสอบถามที=เข้ามา ใช้บริ การที=บ่อนํ:าแร่ ร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าแร่ ร้อนพรรั:ง จ.ระนอง ตามลําดับ
ซึ= งผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูล ที=ได้มาแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี=ยร้อยละ
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาจากข้อมูลเกี=ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
2000
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1.1 ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.25 เพศชายร้อยละ 46.75
1.2 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 20–30 ปี ร้อยละ 29.3 ช่วงอายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 26.3 ช่วงอายุต=าํ กว่า 20 ปี ร้อยละ 17.3 และช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.8 ส่ วนผูท้ ี=มีอายุอยูใ่ นช่วง 51
ปี ขึ:นไป มีสัดส่ วนน้อยที=สุด ร้อยละ 12.5
1.3 ด้านอาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 37.3 รองลงมาได้แก่
ค้าขาย/ ธุ รกิ จส่ วนตัว ร้ อยละ 29.8 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ ร้ อยละ18.8 และพนักงาน/เจ้าหน้าที=
บริ ษทั ร้อยละ 14.3
1.4 ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่ วง 10,000-20,000 บาท ร้ อยละ 54.5
รองลงมา รายได้ต=าํ กว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 24.5 รายได้อยูใ่ นช่วง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 11.5
และ รายได้อยูใ่ นช่วง 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 6.3 และ กลุ่มที=มีรายได้ 40,001 บาทขึ:นไป มีสัดส่ วนร้อย
ละ 3.3
1.5 ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษา อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ
51.8 รองลงมาการศึกษาอยูใ่ นระดับตํ=ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 38.8 และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีสัดส่ วนร้อยละ
9.5
2. ผลการศึกษาจากพฤติกรรมของนักท่องเที=ยวชาวไทยที=มาใช้บริ การบ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อน
พรรั:ง
2.1 ด้านวัตถุประสงค์ของการท่องเที=ยวส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที=ยวเพื=อพักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็ นร้อย
ละ 34.8 รองลงมาเพื=อผ่อนคลายความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 29.5
2.2 ด้านจํานวนครั:งที=เดิ นทางมาใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่ มาใช้บริ การที=บ่อนํ:าร้ อน 3-4 ครั:ง ต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมา 1-2 ครั:งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 32
2.3 รู ปแบบของการท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที=ยวกับเพื=อน/ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 74.5
รองลงมา เดินทางท่องเที=ยวคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และเที=ยวกับบริ ษทั นําเที=ยว คิดเป็ นร้อยละ 11.3
2.4 ช่วงเวลาในการท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที=ยวในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) คิด
เป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมา เดินทางท่องเที=ยวในวันธรรมดา คิดเป็ นร้อยละ 41.3
2.5 ระยะเวลาในการท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่เที=ยวภายในวันเดียว คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองลงมาค้างคืน 1
คืน คิดเป็ นร้อยละ 18.0 ค้างคืน 2 คืน คิดเป็ นร้อยละ 8.3และน้อยสุ ดค้างคืน 3 คืน คิดเป็ นร้อยละ 5.3
2.6 พาหนะใช้ในการเดินทางท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางท่องเที=ยว คิดเป็ น
ร้อยละ 56.8 รองลงมา เดินทางโดยมอเตอร์ ไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 24.0 เดินทางโดยรถจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ
14.5
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2.7 กิ จกรรมที=นกั ท่องเที=ยวเลื อกทําในแหล่งท่องเที=ยวบริ เวณบ่อนํ:าร้ อน พบว่า ส่ วนใหญ่เลื อกทํา
กิ จกรรม อาบนํ:าแร่ /แช่ น: าํ ร้ อน คิดเป็ นร้ อยละ 93.8 รองลงมาออกกําลังกาย คิดเป็ นร้ อยละ 74.0 ชมวิว
ทิวทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 56.3 อบไอนํ:าแร่ ร้อน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 พักผ่อน/รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อย
ละ 17.0
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทยที=มาใช้บริ การบ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อน
พรรั:ง
3.1 แสดงค่าเฉลี= ยส่ วนเบี=ยงเบนมาตรฐานเกี= ยวกับความพึงพอใจด้านสถานที=มีค่าเฉลี= ย ของระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.02 ซึ= งจัดอยูใ่ นความพึงพอใจระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ ดังนี: มีความ
สะอาดของบริ เวณโดยรอบมีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 4.32 เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูแลสภาพแวดล้อม
ของสถานที=ท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ย เท่ากันคือ 4.31 มีบริ เวณให้นงั= พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 4.30
มีความเงี ยบสงบและเป็ นธรรมชาติค่า มีเฉลี=ยเท่ากับ 3.91 และพื:นที=จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี= ย
เท่ากับ 3.86
3.2 แสดงค่าเฉลี=ยส่ วนเบี=ยงเบนมาตรฐานเกี=ยวกับความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก พบว่า
มีค่าเฉลี= ยของระดับความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 2.54 ซึ= งจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับน้อย โดย
เรี ยงลํา ดับ ดังนี: บ่อแช่ น: ําแร่ ร้อนมี ให้บริ ก ารเพียงพอต่อจํา นวนนักท่ องเที= ยว มี ค่าเฉลี= ยเท่ากับ 3.23 ป้ าย
แนะนํา เกี= ย วกับ วิ ธี ก ารใช้บ่ อ นํ:า แร่ ร้ อ น มี ค่ า เฉลี= ย เท่ า กับ 2.70 พื: น ที= ทิ: ง ขยะหรื อ ถัง ขยะเพี ย งพอต่ อ
นักท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 2.68 มีมาตรฐานการดูแลและรักษาความปลอดภัยที=มีประสิ ทธิ ภาพของแหล่ง
ท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 2.35 และมีหอ้ งสุ ขาและห้องอาบนํ:าเพียงพอและสะอาด มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 1.74
3.3 แสดงค่าเฉลี= ยส่ วนเบี=ยงเบนมาตรฐานเกี= ยวกับความพึงพอใจด้านบุคลากรพบว่า มีค่าเฉลี=ยของ
ระดับความพึงพอใจ โดยรวมทุกด้านเท่ากับ 2.77 ซึ= งจัดอยูใ่ นความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ดังนี: ความสุ ภาพอ่อนโยน มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 3.35 ความเต็มใจในการให้บริ การ มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 2.80 การ
ให้คาํ แนะนํา ในเรื= องต่างๆแก่ผูใ้ ช้บริ การบ่อนํ:าแร่ ร้อน มีค่าเฉลี= ยเท่ากับ 2.62 การให้รายละเอียด เกี= ยวกับ
สถานที=ท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 2.59 และ ความพร้อมที=จะให้บริ การ มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 2.47
3.4 แสดงค่าเฉลี=ยส่ วนเบี=ยงเบนมาตรฐานเกี=ยวกับความพึงพอใจด้านกิ จกรรม พบว่า มีค่าเฉลี=ยของ
ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 3.54 ซึ= งจัดอยูใ่ นความพึงพอใจระดับมากโดยเรี ยงลําดับ ดังนี:
อาบนํ:าแร่ แช่น: าํ ร้อนเพื=อสุ ขภาพ มีค่าเฉลี=ยเท่ากับ 4.93 มีร้านขายของที=ระลึกให้นกั ท่องเที=ยวได้เยี=ยมชม และ
เลื อ กซื: อ ของฝาก มี ค่ า เฉลี= ย เท่ า กับ 3.40 ออกกํา ลัง กายเพื= อ สุ ข ภาพ มี ค่ า เฉลี= ย เท่ า กับ 3.39 และ
มีร้านอาหารไว้บริ การนักท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ย เท่ากับ 2.44
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4. ผลการศึกษาด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.1 ด้านสถานที= ควรมีอุปกรณ์ ที=ช่วยในการรักษาความสะอาดของบริ เวณโดยรอบเพิ=มมากยิ=งขึ:น
เช่น ถังขยะรวมทั:งเพิ=มปริ มาณพื:นที=จอดรถให้เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที=ยว
4.2 ด้านการอํานวยความสะดวก ควรจัดให้มีห้องสุ ขาและห้องสําหรั บเปลี= ยนเสื: อผ้าในการอาบ
นํ:าแร่ ควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั:นเพิ=มมากขึ:น
4.3 ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ควรเพิ=มจํานวนบุคลากรผูใ้ ห้บริ การเกี=ยวกับการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ
มากขึ:น
4.4 ด้านกิจกรรมการท่องเที=ยว ควรเพิ=มกิจกรรมที=ช่วยส่ งเสริ มการท่องเที=ยวเชิงสุ ขภาพ
สรุ ปผล
นักท่องเที= ยวชาวไทย ที= เดิ นทางเข้ามาท่องเที= ยวที= บ่อนํ:าร้ อนรั ก ษะวาริ นและบ่อนํ:าร้ อนพรรั: ง จ.
ระนอง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน นักท่องเที=ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา นักท่องเที= ยวส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี= ยต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที=ยว เพื=อพักผ่อนหย่อนใจ ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การที=บ่อ
นํ:าร้อน 3-4 ครั:ง
ต่อสัปดาห์ โดยเดินทางท่องเที=ยวกับเพื=อน/ครอบครัว ส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที=ยวใน
วันหยุดสุ ดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) ระยะเวลาในการท่องเที=ยว คือ เที=ยวภายในวันเดี ยว พาหนะที=ใช้ในการ
เดินทางท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว กิจกรรมที=นกั ท่องเที=ยวเลือกทํา ในแหล่งท่องเที=ยวบริ เวณบ่อ
นํ:าร้อน คือ อาบนํ:าแร่ /แช่น: าํ ร้อน ออกกําลังกาย ชมวิวทิวทัศน์ อบไอนํ:าร้อน พักผ่อน/รับประทานอาหาร
และซื: อของฝาก
นักท่องเที= ยวมี ความพึงพอใจด้านสถานที= อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจด้านการอํานวยความ
สะดวก อยูใ่ นระดับน้อย มีความพึงพอใจด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการท่องเที=ยวอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผล
เพศ พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่า ง 20-30 ปี เป็ นนักเรี ยน/นัก ศึ ก ษาเป็ นส่ วนใหญ่
ซึ= ง สอดคล้องกับ นางสุ นิษ า เพ็ญทรั พ ย์ และ นางสาว ปวันรั ตน์ แสงสิ ริโรจน์ (2555) ได้ท าํ การศึ ก ษา
พฤติกรรม และความพึงพอใจ ของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อนํ:าแร่
ร้อนรักษะวาริ น อําเภอเมือง จังหวัด ระนอง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา นักท่องเที=ยวส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ทั:งนี: เนื= องจากนักท่องเที=ยวที=มีรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน อาจ
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เป็ นส่ วนสําคัญที=เป็ นตัวกําหนดความต้องการและความแตกต่างที=เกี=ยวกับแนวคิด พฤติกรรม รู ปแบบ ความ
ชื=นชอบในการท่องเที=ยว ที=แตกต่างกันของแต่ละบุคคลด้วย ซึ= งสอดคล้องกับ ณัฐชามญช์ สุ วิทยพันธ์ (2545:
74-75) กล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบของลัก ษณะ ทางประชากรศาสตร์ ที= ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ องเที= ย วว่า
นักท่องเที=ยวที=มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจที=แตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ= งเหมือนกับ ทวีลาภ รัตนราช (2553:บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เกี=ยวกับพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทยต่อการท่องเที=ยวเชิ งสัมผัสวัฒนธรรมในรู ปแบบ โฮมสเตย์ ชุ มชนบ้าน
คลองเรื อ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า นักท่องเที=ยวชาวไทย ที=มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี วัตถุ ประสงค์ของการท่องเที=ยว พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เดิ นทางท่องเที=ยวเพื=อ
พักผ่อนหย่อนใจ ทั:งนี:อาจเนื=องจากบ่อนํ:าร้อนรักษะวาริ นและบ่อนํ:าร้อนพรรั:ง จ.ระนอง มีความมุ่งหมาย
ให้นัก ท่ องเที= ย ว ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และผ่อนคลายความตึ ง เครี ยด ซึ= ง สอดคล้องกับ ฉลองศรี พิ ม ล
สมพงศ์ (2542:6-7) ได้ใ ห้ค วามหมายที= ส อดคล้องกับ ศรั ญยา วรากุ ล วิท ย์ ว่า ความหมายของ
การ
ท่องเที=ยว ประกอบด้วย ระยะเวลา (Distance) คือการเดินทางที=เกิดขึ:นจากถิ=นที=อยูอ่ าศัยของตนไปยังสถานที=
อื=น ภายในประเทศหรื อต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (Purpose of Travel) เพื=อกิจกรรมใดๆก็ตาม
ที=ไม่ใช่ การประกอบอาชี พเพื=อหารายได้ ระยะเวลาของการพํานัก(Length of Stay) ต้องพํานักในสถานที=
เดินทางไปไม่เกินระยะเวลา 60 วัน มีความสอดคล้องกับ ฉันทัช วรรณถนอม (2551:172) ได้ให้ความหมาย
ของนัก ท่ องเที= ย ว หมายถึ ง ผูเ้ ดิ นทางจากที= หนึ= ง ไปยัง อี ก ที= หนึ= ง เพื= อประโยชน์ ใ นการพัก ผ่อนหย่อนใจ
การศึกษาหาความรู ้
ความบันเทิงหรื อการอื=นใด เรื= องรู ปแบบของการท่องเที=ยว กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เดิ นทางท่องเที=ยวกับเพื=อน/ครอบครัว ซึ= งสอดคล้องกับ ทวีลาภ รัตนราช(2553:บทคัดย่อ)ได้ทาํ การศึกษา
เกี= ยวกับพฤติ กรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที= ยวชาวไทย ต่อการท่องเที=ยวเชิ งสัมผัสวัฒนธรรมใน
รู ปแบบโฮมสเตย์ ชุ มชนบ้านคลองเรื อ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุ มพร พบว่า นักท่องเที=ยว ส่ วนใหญ่เที=ยวกับ
เพื=อน/ครอบครัว ช่วงเวลาในการท่องเที=ยว พบว่า วันหยุดสุ ดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) ซึ= งสอดคล้องกับ ทัศน์
วรรณ วิพุธกษมานนท์ (2545:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที=ยวและปั จจัยที=มีความสัมพันธ์กบั การ
ท่องเที=ยวชายหาดบางแสน ของผูเ้ ยีย= มเยือน พบว่าเดินทางท่องเที=ยวในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ระยะเวลาใน
การท่ องเที= ย ว พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ ใ ช้ระยะเวลาในการท่ องเที= ย ว คื อ เที= ย วภายในวันเดี ย ว ซึ= ง
สอดคล้องกับ นางสุ นิษา เพ็ญทรั พย์ และ นางสาว ปวันรั ตน์
แสงสิ ริโรจน์ (2555) ได้ทาํ การศึ กษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของ นักท่องเที=ยว ชาวไทยต่อการท่องเที=ยว เชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อนํ:าแร่
ร้อนรักษะวาริ น อําเภอเมือง จังหวัด ระนอง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเที=ยวภายในวันเดียว พาหนะ
ใช้ในการเดินทางท่องเที=ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว
ในการเดินทางท่องเที=ยว
ซึ= งสอดคล้องกับ นางสุ นิษา เพ็ญทรัพย์ และ นางสาว ปวันรัตน์ แสงสิ ริโรจน์ (2555) ได้ทาํ การศึกษา
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที=ยวชาวไทย ต่อการท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อนํ:าแร่
ร้ อนรั กษะวาริ น อําเภอเมื อง จ.ระนอง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดิ นทางท่องเที=ยว
ส่ วนกิจกรรมที=นกั ท่องเที=ยวเลือกทําในแหล่งท่องเที=ยวบริ เวณบ่อนํ:าร้อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือก
ทํา กิ จกรรมอาบนํ:า แร่ /แช่ น: ําร้ อน ซึ= ง สอดคล้องกับ การท่ องเที= ย วแห่ ง ประเทศไทย (2552) ได้แบ่ ง การ
ท่องเที=ยว เชิ งสุ ขภาพตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที=ยวและความ
ต้องการของ นักท่องเที=ยวเป็ น 2 ประเภทหลักดังนี: 1).การท่องเที=ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health Promotion
Tourism)
2).การท่องเที=ยวเชิงบําบัดรักษาสุ ขภาพ (Heath Healing Tourism)
ความพึ ง พอใจในด้า นสถานที= มี ค่ า เฉลี= ย ของระดับ ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ= ง
สอดคล้องกับ ทวีลาภ รัตนราช (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี=ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที=ยวชาวไทย ต่อการท่องเที=ยวเชิงสัมผัส วัฒนธรรมในรู ปแบบโฮมสเตย์ ชุ มชนบ้านคลองเรื อ อําเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า นักท่องเที=ยวชาวไทย มีความพึงพอใจต่อการท่องเที=ยวเชิ งสัมผัสวัฒนธรรมใน
รู ปแบบโฮมสเตย์ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจในด้านการอํานวยความสะดวก มี ค่าเฉลี= ยของระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับน้อย อาจเป็ นเพราะสิ= งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ทั:งนี: ไม่สอดคล้องกับ ทัศน์วรรณ วิพุธกษมา
นนท์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการท่องเที= ยวและปั จจัยที= มีความสัมพันธ์ กบั การท่องเที= ย ว
ชายหาดบางแสน
ของผูเ้ ยี=ยมเยือน พบว่า ผูเ้ ยี=ยมเยือนได้รับความพึงพอใจจากการท่องเที=ยวในระดับ
มาก
ความพึงพอใจในด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ มีค่าเฉลี=ยของระดับความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ= งสอดคล้องกับ ปาลีรัตน์ การดี และคนอื=นๆ (2547: 300) ได้ทาํ การวิจยั เรื= องการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที=ยวเชิ งสุ ขภาพ (สปา) โดยทําการศึกษากับประชากรในพื:นที= 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุ รี
เชี ยงใหม่ นครราชสี มา ภูเก็ต สุ ราษฎร์ ธานี กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล กลุ่มนักท่องเที=ยวที=ใช้บริ การ
สปา เสนอว่า รู ปแบบ
การให้บริ การในอนาคตควรมีการบริ การแบบครบวงจรและควรมีการพัฒนา
ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
ความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการท่องเที=ยว มีค่าเฉลี=ยของระดับความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มากซึ= งสอดคล้องกับ บุญเลิ ศ จิตตั:งวัฒนา (2548) ได้สรุ ปถึ ง พฤติ กรรมของนักท่องเที=ยวในการตัดสิ นใจ
ท่องเที= ยว ในขั:นที= 3 คื อ สิ= งจูงใจในการกระตุ น้ ให้ นักท่องเที= ยวอยากเดิ นทางท่องเที= ยวซึ= งมีปัจจัย ที=
เกี=ยวข้อง 2 ปั จจัย คือ Push Factor เป็ นปั จจัยในการผลักดัน ให้นกั ท่องเที=ยวเกิดความต้องการ ที=จะเดินทาง
ไปท่องเที=ยวและ Pull Factor เป็ นปั จจัยที=ดึงดูดให้นกั ท่องเที=ยวไปเที=ยวชม ยังแหล่งท่องเที=ยวและเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการท่องเที=ยวต่าง ๆ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.เป็ นข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารและผูท้ ีเกี ยวข้องในการดูแลสถานทีท่องเทียว เพือนําผลทีได้ ไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพด้านสถานที ด้านการอํานวยความสะดวก ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และ
ด้านกิจกรรมการท่องเทียว
2.เป็ นข้อ มู ล สํ า หรั บ การพัฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารในด้า นต่ า งๆ เพื อสามารถดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเทียว เพิมมากขึนและสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเทียวในภูมิภาคเดียวกันได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1.ศึกษาข้อมูลเกียวกับบ่อนําร้อนอืนๆ ภายในจังหวัดระนอง เพือพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวแห่ งใหม่
ของ จังหวัดระนอง และเป็ นการกระตุน้ การท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวใหม่ๆเพิมมากยิงขึนอีกด้วย
2.ศึกษาศักยภาพในการรองรับนักท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามาท่องเทียวบ่อนําร้อน ในแต่ละแห่ งของ
จังหวัดระนอง
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