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ความพึงพอใจของผู้รับบริการบ่ อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จังหวัดระนอง
The satisfaction of the clients, hot spring pool Raksa Warin Ranong..
นางสาวพธดา ชัยศุภณัฐ
รองศาสตราจารย์.ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ปรึ กษาคนที
ผูช้ ่วยศาสตร์ ตราจาร ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น
จังหวัด ระนอง และศึกษาแนวทางปรับปรุ งการใช้บริ การนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จังหวัดระนอง การศึกษา
ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือผูใ้ ช้บริ การบ่อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จํานวน 370 ราย ด้วย
วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบชันภูมิ เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การบ่อนําแร่ ร้อนรั กษะวาริ น จังหวัดระนอง โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จําแนกรายด้าน คือ ด้านข้อมูลนําแร่ ร้อนรักษะวาริ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านสิ งอํานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ขณะทีด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับน้อย ซึ งแนวทางการปรับปรุ งคือ จัดหาเจ้าหน้า
เพือให้การบริ การผูร้ ับบริ การนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จังหวัดระนอง ให้เหมาะสม ต่อไป
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ

ผูร้ ับบริ การบ่อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จังหวัดระนอง

Abstract
This research aims. Satisfaction of the service water Raksa Warin Ranong. And study ways to
improve the use of mineral Raksa Warin Ranong. This study is a quantitative research. Sample Is a spring
Raksa Warin number 370. With stratified random sampling method. The tools used in this research are
questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.
And the correlation of Pearson. The study found that Customer Satisfaction spring Raksa Warin Ranong.
The overall picture is moderately discriminative aspects of mineral Raksa Warin information is moderate.
The process of providing services at a moderate level. And the facilities are moderate. As the official
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provider at a low level. This approach is improving As the official provider at a low level. This approach
is improving Procurement staff to service clients mineral Raksa Warin Ranong to appropriate.
Keywords : Complacency

Patients hot spring pool Raksa Warin Ranong..

ความเป็ นมาและปั ญหา
บ่อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น เป็ นแหล่ งท่องเที ยวขึนชื อในจังหวัดระนอง อยู่ในกลางเมืองระนอง
สถานทีแห่งนี มีประวัติอนั ยาวนาน ตังแต่ ปี พ.ศ. 2433 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชือถนนทีจะไปยัง บ่อนําร้อนว่า ถนนชลระอุ ซึ งมีบ่อนําร้อนทีเกิดจาก
ธรรมชาติถึง 3 บ่อด้วยกัน คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ต่อมาปี 2510 สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนีได้พระราชทาน ชือสวนสาธารณในบริ เวณบ่อนําแร่ ร้อน ว่า รักษะวาริ น ซึ งแปลว่า ใช้รักษาโรคได้
นอกจากนี ยังถือเป็ นนําบริ สุทธิb แหล่งหนึ งทีนําไปผ่านพิธีพุทธภิเษก ทํานําศักดิbสิทธิb เพือใช้เป็ นนําพระพุทธ
มนต์ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 9
ทรงครองราชย์นาน 50 ปี
ข้อมูลจาการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่ามีแหล่งนําพุร้อนในประเทศไทยถึ ง 112 แห่ ง
ด้วยกัน กระจายอยู่ ตามภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ และติดอันอันหนึ งในสามของโลก
อยูท่ ีจังหวัดระนอง คือ บ่อนําพุร้อน โดยเกิดบนหิ นแกรนิ ตยุคครี เทเซี ยส เป็ นแหล่งทีมีปริ มาณนําร้อนมาก
และมีความร้อนทีบริ เวณปากบ่อสู งถึง 65 องศาเซลเซี ยส โดยนําร้อนจะล้นจากบริ เวณขอบบ่อตลอดเวลา ทํา
ให้บริ เวณปากบ่อนําด้านนอกเป็ นผนังหนา อันเกิ ดจากการสะสมตัวของแร่ แคลไซต์เป็ นแร่ ทีมีขนาดผนึ ก
ละเอียดมีส่วนผสมของแคลเซี ยมคาร์ บอเนต และได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์ บริ การว่า มีแร่
ธาตุ ที สํา คัญและเป็ นแห่ ง เดี ย วที ไม่ มี ส ารกํา มะถันเจื อปน ไม่ มี ก ลิ นกํา มะถัน และมี ค วามบริ สุ ท ธิ ซึ งมี
คุณภาพความเป็ นกรดด่าง 6.5-8.5 สามารถใช้ดืมและอาบได้ โดยไม่ตอ้ งกลันกรองใด ๆ และยังมีประโยชน์
ต่อร่ างกายด้วยการบําบัดรักษาสุ ขภาพ ด้วยการอาบ การแช่นาแร่
ํ ร้อน อันจะทําให้โลหิ ตในร่ างกายเกิดการ
หมุนเวียน ลดความเครี ยด จิตใจสบาย ลดความดันโลหิ ตได้
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จากความสํ า คัญ บ่ อ นําร้ อ นเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวที แสดงถึ ง ความเป็ นจัง หวัด ระนอง เป็ น
ยุทธศาสตร์ เป็ นประวัติศาสตร์ ของจังหวัดระนอง แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีขนตอนกระบวนการบริ
ั
หารจัดการ
ด้านเจ้าหน้าที ด้านอํานวยความสะดวก ด้านสถานที ทีชัดเจนเพือรองรั บนักท่องเทียวให้ได้รับการ
บริ การ ยกระดับการท่องเทียวของจังหวัด ให้เป็ นจังหวัดที น่ าท่องเทียวและสามารถเพิมรายได้ทางตรง
ให้ ก ับ หน่ ว ยงานในความดู แ ลการให้ บ ริ ก ารนําแร่ โดยมี แ นวทางรู ป แบบที ชัด เจน จากผลการตอบ
แบบสอบถามเพือการวิจยั ครังนี ซึ งสามารถนําไปเป็ นข้อมูลครังนี เพือเป็ นแนวทางปรับปรุ งการให้บริ การ
ผูม้ าใช้นาแร่
ํ ร้อนรักษะวาริ น ให้เกิดความประทับใจและส่ งผลให้เกิดรายได้จากการให้บริ การนําแร่ ร้อนมาก
ขึน แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีขนตอนกระบวนการบริ
ั
หารจัดการ ด้านเจ้าหน้าที ด้านอํานวยความสะดวก ด้าน
สถานที ทีชัดเจนเพือรองรับนักท่องเทียวให้ได้รับการบริ การ เกิ ดความประทับใจ อันนํามาซึ งเศรษฐกิ จ
ด้านการท่องเทียวในจังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การนําแร่ รัอนรักษะวาริ น ในจังหวัดระนอง
2.เพือศึกษาแนวทางปรับปรุ งการใช้บริ การนําแร่ ร้อนรักษะวาริ นเพือสุ ขภาพ ในจังหวัดระนอง
วรรณกรรมทีFเกียF วข้ อง
1.แนวความคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผูใ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ หมายถึง รัก
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลทีมีต่อสิ งใด
สิ งหนึ ง เป็ นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติทีดีต่องานทีทําของบุคคลทีมีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุคคลอัน
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานและได้รับผลเป็ นทีพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิ ดความกระตื อรื อร้ น มี ความสุ ข ความ
มุ่งมันทีจะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงาน
ทีทํา และสิ งเหล่านี จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานส่ งผลต่อถึ งความก้าวหน้าและ
ความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11) กล่ าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกภายในจิ ตใจของมนุ ษย์ทีไม่
เหมือนกัน ขึนอยู่กบั แต่ละบุ คคลว่าจะมี ความคาดหมายกับสิ งหนึ งสิ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมี ความ
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ตังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึง
พอใจเป็ นอย่างยิง เมือไม่ได้รับการตอบสนองตามทีคาดหวังไว้ทงนี
ั ขึนอยูก่ บั สิ งทีตังใจไว้วา่ จะมีมากหรื อ
น้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลทีมีต่อ
สิ งหนึ งหรื อ ปั จ จัย ต่ า งๆที เกี ยวข้อ งความรู ้ สึ ก พอใจจะเกิ ด ขึ นเมื อความต้อ งการของบุ ค คลได้รั บ การ
ตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึน หากความต้องการ
หรื อจุดมุ่งหมายนันไม่ได้รับการตอบสนอง
กิ ตติ มา ปรี ดีดิลก (2529) กล่ าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกชอบหรื อพอใจที มีต่อ
องค์ประกอบและสิ งจูงใจในด้านต่างๆเมือได้รับการตอบสนอง
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546 : 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์เป็ นการแสดงออกทาง
พฤติ กรรมทีเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปร่ างได้ การที เราจะทราบว่าบุ คคลมี ความพึงพอใจ
หรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิงเร้ าทีตรงต่อความต้องการ
ของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนันการสิ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคลนันให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนัน
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงใจ
หรื อภาวะทีมีอารมณ์ในทางบวกทีเกิดขึน เนืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ ง สิ งทีขาดหายไป
ระหว่างการเสนอให้กบั สิ งทีได้รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า ภู่ณรงค์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกทีเกิดขึนเมือได้รับผลสําเร็ จตาม
ความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขันสุ ดท้ายทีได้รับผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีดีหรื อทัศนคติทีดีของ
บุคคล ซึ งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามทีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกทีดีต่อสิ งนัน ตรงกันข้าม
หากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน
2.งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วิธาน จีนาภักดิb (2555) ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวไทยที มีต่ออุ ทยานแห่ งชาตินาตก
ํ
เอราวัณ การวิจยั นี ความุ่งหมายเพือศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวไทยที มีต่อ
อุทยานแห่ งชาตินาตกเอราวั
ํ
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเป็ นธรรมชาติ ด้านการจัดการด้านบุคลากร
และด้านสถานทีและสิ งอํานวยความสะดวก ผลการวิจยั พบว่า 1.ความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยที
มีต่ออุทยานแห่ งชาตินาตกเอราวั
ํ
ณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎี
ความต้องการ ของมาสโลว์ มหาวิทยาลัยสุ ขโขทัยธรรมธิ ราช 2539:17 สมมุติฐานมีความต้องการไม่สินสุ ด
สอดคล้องกับ ความต้องการไปเรื อย ๆ สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของไพบู ล ย์ คุ ้ม ค่ า 2548 บทคัด ย่อ
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นักท่องเที ยวมี ค วามพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สาทิ ตย์ จี นาภักด์ (2550 บทคัดย่อ) การรั บ รู ้
สอดคล้อง กับ อุษณี ย ์ ศรี ภูมิ 2544
2.นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศต่างกัน มีความพึงใจต่ออุทยาน
แห่ งชาติ นาตกเอราวั
ํ
ณจังหวัดกาญจนบุ รี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง กับ สุ ธีร์ จัดละ 2549
บทคัดย่อ 3.นักท่องเที ยวชาวไทยที มี อายุต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อต่ออุ ทยานแห่ งชาติ นาตกเอราวั
ํ
ณ
จังหวัดกาญจนบุ รี โดยรวมไม่แตกต่ างกัน สอดคล้องกับ กันยาณี ทองงาม 2553 (บทคัดย่อ) 4.
นักท่องเทียวชาวไทยทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่ งชาตินาตกเอราวั
ํ
ณ จังหวัด
กาญจนบุ รีโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั อรุ ณศรี นาคะวิสุทธิb (2543 84 85) 5.
นักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชี พต่างกัน มีความพึงพอในต่ออุทยานแห่ งชาตินาตกเอราวั
ํ
ณจังหวัดกาญจนบุรี
โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสันติ สุ ขเย็น (2546 80 82) ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของประสิ ทธิb องพิสิฐ 2548 (บทคัดย่อ)
วราภรณ์ อุ ดง (2555) พฤติ กรรมและความพึ ง พอใจของนัก ท่องเที ยวในเชี ย งใหม่ไ นซ์ บ าร์ ซ่ า
จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นการศึกษาพฤติกรรมรู ปแบบลักษณะการท่องเทียวตลอดจนความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
ตามความคิดเห็นของนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติทีมีเชี ยงใหม่ไนซ์บาร์ ซ่า จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ ง
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี เมือเปรี ยบเทียบนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่าไม่มีความแตกต่างใน
เรื อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชี พ เลย ด้านความพึงพอใจ นักท่องเทียวชาวไทยส่ วนมาก
ตอบความพึ ง พอใจปานกลาง โดยความพึ ง พอใจเรี ย งจากมากไปน้อย ตามลํา ดับ คื อ ศิ ล ปวัฒนธรรม
รองลงมาอัธยาศัย รองลงมาคือความปลอดภัยตามลําดับ นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ส่ วนมากพึงพอใจมาก
โดยความพึงพอใจเรี ยงจากมากไปน้อย ตามลําดับ คือ ศิลปวัฒนธรรม รองลงมาอัธยาศัย ความปลอดภัย
และความสวยงามลําดับ ข้อเสนอแนะ คนไทยส่ วนมาก ส่ วนมากมีขอ้ เสนอแนะด้านจราจร ปั ญหาหาบแร่
แผงลอย ส่ วนชาวต่างประเทศมีขอ้ เสนอแนะด้านบริ การสาธารณะ เช่น ห้องนํา ถังขยะ เป็ นต้น และการ
เดินทางจากโรงแรมไปไนซ์บาร์ ซ่า
สุ นิ ส า เพ็ ญ ทรั พ ย์ ปวัน รั ต น์ แสงสิ ริ โ รจน์ (2555) พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเทียวชาวไทยต่อการท่องเทียว เชิ งสุ ขภาพ กรณี ศึกษา บ่อน้าพุร้อนรักษะวาริ น อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสถานทีอยู่ในระดับมาก ด้านการอํานวยความ
สะดวกอยูใ่ นระดับมาก ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความเต็มใจ
ในการให้บริ การ ความพร้ อมทีจะให้บริ การ ความสุ ภาพอ่อนโยน การให้รายละเอียดเกี ยวกับสถานที
ท่องเทียว และการให้คาแนะนาในเรื องต่างๆแก่ ผูใ้ ช้บริ การบ่อน้าพุร้อน นักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมการท่องเทียวอยูใ่ นระดับมาก โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอาบน้าแร่ เช่นนําเพือสุ ขภาพ มีสปา
และนวดแผนไทยไว้บริ การแก่ นักท่องเที ยว มีบริ การเช่ าจักรยานเพือให้นักท่องเทียวได้ชมทัศนี ยภาพ
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โดยรอบบ่อนําพุร้อนและมีร้านขายของทีระลึกให้นกั ท่องเทียวได้เยียมชมและเลือกซือของฝาก นักท่องเทียว
ชาวไทยทีมาใช้บริ การทีบ่อน้าพุร้อนรักษะวาริ น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน
นักท่องเทียวชาวไทยความพึงพอใจต่อการท่องเทียว เชิงสุ ขภาพ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการวิจยั
เรื อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การบ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง
ตัวแปรตามอิสระ(Independent Variables)
ตัวแปรตาม(Dependent Vanables)
ประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
บ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง
1.ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ

3.อาชีพ

2.ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ

4.รายได้

3.ด้านสิ งอํานวยความสะดวก

5.จังหวัด

4.ด้านข้อมูลนําแร่ รักษะวาริ น

ระเบียบวิธีวจิ ัย
จากการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชาชนทีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทีเข้ามาใช้
บริ การนําแร่ ในจังหวัดระนอง มีจาํ นวนทังสิ นโดยเฉลียต่อเดือน ประมาณ 5,000 ราย กลุ่มตัวอย่างได้มา
370 ราย ได้มาจากการคํานวณโดยใช้สูตร ของทาโร่ ยามาเน่ โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิ เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี คื อ ผู ้วิ จ ัย ได้จ ัด สร้ า งขึ นจาการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที ได้จ าก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือใช้ศึกษาประชาชนทีใช้บริ การบ่อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น
จังหวัดระนอง จํานวน 370 ราย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เกี ยวกับข้อมู ลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ จังหวัด เป็ นแบบสอบถามชนิ ด
ตรวจสอบรายการ
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ตอนที 2 เกี ยวกับ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การบ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง จํานวน 20
ข้อ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการขึนตอนการให้บริ การ 2.ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
3. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก 4.ด้านข้อมูลนําแร่ รักษะวาริ น
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ อืน ๆ เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การบ่อนําร้กษะวาริ น
จังหวัดระนอง เพือให้เกิดความพึงพอใจในการด้านต่าง ๆ ต่อไป ของผูร้ ับบริ การ และเพือเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา ตลอดจนการทําวิจยั ครังต่อไป
สําหรับขันตอนการตรวจแบบสอบถาม ดําเนินการโดยการนําแบบสอบถามให้อาจารย์ทีปรึ กษา
ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มทดสอบทีมีลกั ษะคล้ายคลึงตัวอย่าง 30
ชุด จากนันจึงรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมันได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จากสู ตรการหาค่าสัมประสิ ทธิbอลั ฟาของครอนบาค (Cronbach s A lpha Coefficient ) ของลี
โจเซฟ ครอนบาค (Crobach’s Alpha Coefcient) ได้ค่าความเชื อมัน .95 ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ทีสามารถนํา
แบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจในการใช้บริ การนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยพิจารณาจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลนําแร่ รักษะวาริ น
มีค่าเฉลียสู งทีสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง ( ˉx = 3.25 ) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการขันตอนการ
ให้บริ การ ( ˉx = 3.02 ) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ( ˉx = 2.92 ) และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด อยูใ่ น
ระดับน้อย คือด้าน เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ( ˉx = 2.46 ) ตามลําดับ
2. ผลการศึกษา แนวทางการปรับปรุ งการใช้บริ การนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง พบว่า
มีดา้ นทีจะต้องปรับปรุ ง 4 ด้าน ดังนี ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย ด้านสิ ง
อํานวยความสะดวก ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ ด้านข้อมูลนําแร่ รักษะวาริ น ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ด้าน โดยมีผลการวิจยั จากการเก็บข้อมูล จํานวน 370 ชุด
ได้ค่าทางสถิติ จากการคํานวณ โปรแกรมม spss ได้ค่า Mean และค่า S.D. และแปลค่าความพึงพอใจ
ตามระดับของคะแนนเฉลีย โดยเรี ยงลําดับ จากความพึงพอใจ มากสุ ด ดังนี
จากตาราง 1. ด้านข้อมูลนําแร่ รักษะวาริ น พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การนําแร่ ร้อน
รักษะวาริ น ระนอง ด้านข้อมูลนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น มี 5 ด้าน ของบ่อนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น จังหวัดระนอง
โดยผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย Mean = 3.25 เมือพิจารณาความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน พบว่า ผูร้ ับบริ การพึงพอใจในระดับ น้อย มี 5 ด้าน ได้แก่ มีขอ้ มูลประโยชน์ของนําแร่ บอก
ชัดเจน 4.22 มีขอ้ มูลคุณสมบัติของนําแร่ บอกชัดเจน 4.19 มีขอ้ มูลความเป็ นมาแหล่งท่องเทียวชัดเจน
3.22 มีผลิตภัณฑ์นาแร่
ํ จัดจําหน่ายสําหรับผูร้ ับบริ การนําแร่ 2.46 มีขอ้ มูลเกียวกับแหล่งนําแร่ อืน ๆ ใน
จังหวัดระนอง 2.14 โดยเรี ยงลําดับ
ลําดับที

ด้านข้อมูลนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น

Mean

S.D.

ความพึงพอใจ ลําดับ

1

มีขอ้ มูลความเป็ นมาแหล่งท่องเทียวชัดเจน

3.22

.976

ปานกลาง

3

2

มีขอ้ มูลคุณสมบัติของนําแร่ ชดั เจน

4.19

.660

มาก

2

3

มีขอ้ มูลประโยชน์ของนําแร่ บอกชัดเจน

4.22

.630

มากทีสุ ด

1

4

มีผลิตภัณฑ์นาแร่
ํ จัดจําหน่ายแก่นกั ท่องเทียว

2.46

.869

น้อย

4

5

มีขอ้ มูลเกียวกับแหล่งนําแร่ อืนๆ ในจังหวัดระนอง

2.14

.887

น้อย

5

Mean = 3.25 ระดับปานกลาง
จากตาราง 2. ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
นําแร่ รักษะวาริ น ระนอง ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ 5 ด้าน ของบ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัด
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ระนอง โดยผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย Mean= 3.02 เมือพิจารณาความ
พึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ผูร้ ับบริ การพึงพอใจในระดับ ปานกลาง มี 5 ด้าน ได้แก่ มีป้ายคําแนะนําใน
การใช้นาแร่
ํ ชัดเจน 3.38 มีขอ้ มูลนําแร่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ทีชัดเจน 3.03 มีป้ายบอกเส้นทางแหล่ง
ท่องเทียวชัดเจน 3.00 มีเอกสารแนะนําแหล่งท่องเทียวชัดเจน 2.89 มีป้ายบอกลําดับขันตอนการใช้นาแร่
ํ
ชัดเจน 2.78 โดยเรี ยงลําดับ
ลําดับที

ด้านสิ งอํานวยความสะดวก

Mean

S.D.

ความพึงพอใจ

ลําดับ

1

มีป้ายคําแนะนําในการใช้นาแร่
ํ ชดั เจน

3.38

.545

ปานกลาง

1

2

มีเอกสารแนะนําแหล่งท่องเทียวชัดเจน

2.89

.614

ปานกลาง

4

3

มีขอ้ มูลเป็ น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชัดเจน

3.03

.499

ปานกลาง

2

4

มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเทียวชัดเจน

3.00

.408

ปานกลาง

3

5

มีป้ายบอกลําดับขันตอนการใช้นาแร่
ํ ชดั เจน

2.78

.584

ปานกลาง

5

Mean= 3.02 ระดับปานกลาง
จากตาราง ที 3. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การนําแร่ ร้อน
รักษะวาริ น ระนอง ด้านสิ งอํานวยความสะดวกมี 5 ด้าน ของบ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง โดย
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย Mean = 2.92 เมือพิจารณาความพึงพอใจใน
แต่ละด้าน พบว่า ผูร้ ับบริ การพึงพอใจในระดับ น้อย มี 5 ด้าน ได้แก่ ทีตังสํานักงานบริ การท่องเทียวมี
ความเหมาะสม 4.70 มีทีจอดรถแลนังพักผ่อนเพียงพอ 3.32 มีป้ายบอกเวลาเปิ ด ปิ ด ของสํานังาน
บริ การท่องเทียว 3.05 มีโทรศัพท์สาธารณะบริ การผูใ้ ช้บริ การนําแร่ 1.89 และมีบริ การ ร้านอาหาร
เครื องดืม สําหรับ ผูใ้ ช้บริ การนําแร่ 1.62 โดยเรี ยงลําดับ
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Mean
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S.D.

ความพึงพอใจ ลําดับ

1

ทีตังสํานักงานบริ การท่องเทียวมีความเหมาะสม

4.70

.463

มากทีสุ ด

1

2

มีป้ายบอกเวลา เปิ ดปิ ดของสํานักงานบริ การ

3.05

.524

มาก

3

3

มีทีจอดรถและทีนังพักผ่อนเพียงพอ

3.32

.884

ปานกลาง

2

4

มีโทรศัพท์สาธารณะบริ การนักท่องเทียว

1.89

.658

น้อย

4

5

มีร้านอาหาร เครื องดืม ห้องนํา เพียงพอ เหมาะสม

1.62

.681

น้อยทีสุ ด

5

Mean = 2.92 ระดับปานกลาง
จากตาราง 4 ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การนําแร่ รักษะ
วาริ น ระนอง ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การมี 5 ด้าน ของบ่อนําแร่ รักษะวาริ น จังหวัดระนอง โดยผูร้ ับบริ การมี
ความพึงพอใจระดับ น้อย โดยมีค่าเฉลีย Mean = 2.46 เมือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจในระดับ น้อย มี 5 ด้าน ได้แก่ เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 2.54 เจ้าหน้าที
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การนําแร่ ร้อน 2.51 เจ้าหน้าทีให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.49 เจ้าหน้าทีสุ ภาพและแต่งกายเหมาะสม 2.41 และเจ้าหน้าทีสามารถสื อสารได้หลายภาษา 2.35
โดยเรี ยงลําดับ
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S.D.

ความพึงพอใจ

ลําดับ

1

เจ้าหน้าทีสุ ภาพและแต่งกายเหมาะสม

2.41

.599

น้อย

4

2

เจ้าหน้าทีให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2.49

.507

น้อย

3

3

เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย มีเพียงพอ

2.54

.505

น้อย

1

4

เจ้าหน้าทีสามารถสื อสารได้หลายภาษา

2.35

.538

น้อย

5

5

เจ้าหน้าทีมีขอ้ มูลแหล่งท่องเทียวเป็ นอย่างดี

2.51

.607

น้อย

2

Mean = 2.46 ระดับน้อย
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
จากการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า ปั ญหาด้านต่าง ๆ ซึ งควรนํามาปรับปรุ ง ตามลําดับ
ความสําคัญ ซึ งดูจากผลการวิจยั จากการคํานวณค่าทางสถิติ เรี ยงลําดับ จาก ค่าความพึงพอใจระดับน้อย
ทีสุ ด ถึง ควรนํามาปรับปรุ งเป็ นลําดับแรก ดังนี
ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลีย 2.46 ซึ ง
ผลการวิจยั ครังนี

ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าทีด้านการบริ การท่องเทียว เพือให้ความสะดวกแก้

ผูใ้ ช้บริ การนําแร่ และให้ความสะดวกในเรื อง ต่าง ๆ

ซึ งการมีเจ้าหน้าทีด้านการท่องเทียวเฉพาะด้าน

สามารถแนะนําข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความประทับใจ และเพิมจํานวนนักท่องเทียว อันนํามาซึ งเศรษฐกิจด้าน
การท่องเทียวในจังหวัดระนองได้
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก สิ งทีค้นพบ มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 2.92 ซึ งผลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่า มีสิงอํานวยความสะดวก เช่น สถานทีตังสํานักงาน
บริ การท่องเทียว ร้านอาหาร ห้องนํา นําดืม โทรศัพท์สาธารณ ทีจอดรถ ทีนังพักผ่อน และป้ าย บอกเวลา
เปิ ดปิ ด การบริ การท่องเทียว ผูใ้ ช้บริ การนําแร่ ไม่เป็ นสัดส่ วน เท่าทีควร เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
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เศรษฐกิจ ด้านการท่องเทียว ควรปรับปรุ งพัฒนาให้ ดีขึน เกิดความสะดวก ความประทับใจ และสามารถเพิม
จํานวนนักท่องเทียว อันนํามาซึ งเศรษฐกิจด้านการท่องเทียวในจังหวัดระนองได้
ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 3.02 ซึ งผลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า มีกระบวนการขันตอนการให้คาํ แนะนํา เอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว มีขอ้ มูล 2 ภาษา มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเทียว มีป้ายลําดับการใช้นาแร่
ํ ชดั เจน
ควรปรับปรุ งให้ดีขึน ให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสถานที เป็ นแหล่งท่องเทียวอันดับ 1 จังหวัดระนอง อันจะ
นํามาซึ ง ผูใ้ ช้บริ การนําแร่ เพิมจํานวนนักท่องเทียวให้เกิดความประทับใจ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
เศรษฐกิจ ด้านการท่องเทียว ของจังหวัดระนอง
ด้านข้อมูลนําแร่ ร้อนรักษะวาริ น

มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง

ค่าเฉลีย 3.25 ซึ งผลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า นําแร่ ในจังหวัดระนอง เป็ นนําแร่ ธรรมชาติ ทีดีทีสุ ด
ในประเทศไทย มีประวัติทีทรงคุณค่า เป็ นเสมือนเพชร เม็ดงานในประเทศไทย จากข้อมูลมีทงั ประโยชน์
และคุณสมบัติ ทีเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากมาย พร้อมทีจะให้นกั ท่องเทียวมาเยือน แต่ดว้ ยองค์ประกอบ
อืน เช่น ผลิตภัณฑ์นาแร่
ํ ทีพัก การประชาสัมพันธ์ การจัดทัวร์ ก็เป็ นส่ วนหนึงในการดึงดูดนักท่องเทียว
หรื อผูใ้ ช้บริ การนําแร่ ให้กลับมาใช้บริ การอีก เกิดการซื อซํา อันจะทําให้เกิดความประทับใจ และเพิม
จํานวนนักท่องเทียว อันนํามาซึ งเศรษฐกิจด้านการท่องเทียวในจังหวัดระนองได้
2.ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั กลุ่มผูใ้ ช้บริ การในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 เท่านัน
ซึ งมีมีระยะเวลาสัน ๆ ไม่ได้ครอบคลุมระยะเวลาทังปี และพืนทีบ่อนําแร่ ร้อนขณะนีได้ปรับปรุ งใหม่ดา้ น
ภูมิทศั แล้วเสร็ จในปี 2557 ซึ งอาจยังเรี ยบร้อยในด้านอืน ๆ เพราะฉะนัน ในการวิจยั ครังต่อไป ขอ
เสนอแนะให้ทาํ การเก็บข้อมูลทัง 12 เดือน ครอบคลุมทุกด้าน และทุก ๆ ปี เนืองจากเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์
แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของจังหวัดระนอง เพือให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือถือ สามารถนําไปทําการปรับปรุ ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อธุ รกิจการท่องเทียว ของจังหวัดระนองต่อไป
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