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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ค าวิจารณ์ของนักทอ่งเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุติย

ภมิูที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน า้พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองและ

เปรียบเทียบค าวิจารณ์ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 2) เพ่ือจัดหัวข้อย่อยของค าวิจารณ์นักท่องเที่ยว

จากข้อมูลทุติยภมูิและเปรียบเทยีบค าวิจารณ์ โดยจ าแนกออกเป็นข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ โดยมี

กลุ่มตัวอย่างคือความคิดเหน็(ค าวิจารณ์)ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดระนองจากข้อมูลทุติยภมูิประเภทเวป็ไซต์จาก Trip Advisor ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ต่างชาติ จ านวน 274 ค าวิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ค าวิจารณ์เชิงบวก

ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าระนอง เพราะน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งน า้พุร้อนที่มีช่ือเสียง

และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติ  
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นักทอ่งเที่ยว 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are 1)  to analyze and compare tourist reviews from 

secondary sources about hot springs in Chiang Mai and Ranong provinces 2) to organize the 

sub-categories of tourist reviews and compare them by dividing into positive and negative 

information. The samples were the opinions (tourist reviews) towards hot springs in Chiang 

Mai and Ranong provinces from the secondary data source (Trip Advisor). There were 274 
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Thai and foreign tourist reviews. The result of the research shows that hot springs in Chiang 

Mai received more positive reviews than those in Ranong province due to its popularity and 

continuous development.  
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บทน า 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของการค้าบริการรวมของ

ประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกดิธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอกีมากมาย อาท ิโรงแรมและที่พัก

ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุน

การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ในด้านบทบาทของภาคบริการท่องเที่ยว ที่มีต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทย จากผลการศึกษาขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations–World Tourism Organization, UNWTO) ที่วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากบัญชี

ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) ช้ีว่าในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่

ผ่านมา ภาคบริการท่องเที่ยวของไทย ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองทั้งผล

ทางตรงและผลทางอ้อม เช่นเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน ้าพุร้อนโดยจากการ

ส ารวจแหล่งน า้พุร้อนของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าเมืองไทยมีน า้พุร้อนทั้งหมด 118แห่ง กระจาย

อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 67 แห่ง ใน 13 จังหวัด ภาคกลาง 11 แห่ง 

ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกแห่ง ใน 2 จังหวัด และภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด โดยเฉล่ีย

อุณหภูมิของน า้ร้อนธรรมชาติที่ผิวดินอยู่ระหว่าง 40-100 องศาเซลเซียส น า้พุร้อนในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่น ามาอาบและแช่ได้ไม่มีสารละลายหรือแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น า้พุร้อน

ส่วนมากจึงถูกใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ห่วงใยสุขภาพ ท าให้

ประเทศไทยมีแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพน า้พุร้อนธรรมชาติ เป็นความโดดเด่นของแหล่งทอ่งเที่ยว

ทางธรรมชาติที่ผสมผสานในด้านความเป็นธรรมชาติและทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและสปา 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน ้าพุร้อนธรรมชาติ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติไม่น้อย ทั้งน้ีเพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากย่ิงขึ้น การทอ่งเที่ยวเชิง

สุขภาพน า้พุร้อนธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า ธรรมชาติบ าบัด โดย

การใช้ธรรมชาติในการบ าบัดรักษาหรือเสริมสร้างสุขภาพน้ันเป็นการผ่อนคลายท าให้เกดิความสขุ

ทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานอย่างลงตัวในภาพลักษณ์อันโดด

เด่นของประเทศไทย ปัจจุบันการรีวิว และโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ทรงพลังมากที่สุดต่อผู้บริโภค 

โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าเพ่ือความงาม และบริการเสริมความงาม จากการ

ส ารวจพบว่า ผู้บริโภคกว่า 50% มักเช่ือรีวิว และข้อมูลที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์มากกว่าสื่อ

อื่นๆ เน่ืองจากเป็นช่องทางที่ท  าให้ผู้บริโภคได้รับรู้กระแสและความคิดเหน็เกี่ยวกบัสนิค้าจากผู้คน



ทั่วทุกมุมโลก สื่อดั้ งเดิมอย่างโทรทัศน์ ยังมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในชีวิตประจ าวัน 

โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ต้องใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจมากนัก 

ปัจจุบันมีงานวิจัยจ านวนมากศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณในเร่ืองของออนไลน์

ดาต้าหรือเวป็ไซต์ดาต้า แต่ขณะเดียวกันงานวิจัยที่วิเคราะห์จากเสียงสะท้อนจากเวป็ไซต์ไม่ค่อยมี

ข้อมูลทุติยภูมิให้เป็นที่ประจักษ์ จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์ค า

วิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน ้าพุร้อน กรณีศึกษา

เปรียบเทยีบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง ผ่านทางเวป็ไซต์ออนไลน์ (Tripadvisor) 

เพราะการเปรียบเทียบน้ันจะท าให้เห็นการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางเดินทางมา

ท่องเที่ยวยังบ่อน ้าพุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งข้อมูลจาก

งานวิจัยสามารถเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขแหล่ง

ท่องเที่ยวบ่อน ้าพุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองให้ตรงกับความต้องการของ

นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้เกดิแก่ชุมชนต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือวิเคราะห์ค าวิจารณ์ของนักทอ่งเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุติยภมิูที่มีต่อแหล่งทอ่งเที่ยว

เชิงสขุภาพประเภทน า้พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองและเปรียบเทยีบค าวิจารณ์ โดย

แบ่งเป็นหัวข้อย่อย 

 2. เพ่ือจัดหัวข้อย่อยของค าวิจารณ์นักท่องเที่ยวจากข้อมูลทุติยภูมิและเปรียบเทียบค า

วิจารณ์ โดยจ าแนกออกเป็นข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ น า้พุร้อนที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง จังหวัด

เชียงใหม่ได้แก่ น า้พุร้อนสันก าแพง และน า้พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้แก่ น า้พุร้อนรักษะวาริน 

และน า้พุร้อนพรร้ัง (อ้างองิข้อมูลค าวิจารณ์จริงจาก Tripadvisor) 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นักทอ่งเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เคยเดินทางมา

ท่องเที่ยวยังน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง (จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ น า้พุร้อนสัน

ก าแพง และน า้พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้แก่ น า้พุร้อนรักษะวาริน และน า้พุร้อนพรร้ัง) หลังจาก

ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งน า้พุร้อนแล้วน้ัน นักท่องเที่ยวอาจต้องการบอกเล่าแบ่งปันหรือ

สะท้อนประสบการณ์การการรับรู้เกี่ยวกับน า้พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองผ่านทาง

เวบ็ไซต์ Tripadvisor ในช่วงปี คศ.2017-2020 

ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ วิเคราะห์และจ าแนกความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน า้พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง ออกเป็นหัวข้อย่อย



และน าความคิดเหน็หัวข้อย่อยจ าแนกเป็นข้อมูลประเดน็เชิงบวกและเชิงลบ ใช้เน้ือหาข้อมูลทุติย

ภมูิจากเวบ็ไซต์ (Tripadvisor) 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ดังน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทุติยภมูิ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลค าวิจารณ์ของนักทอ่งเที่ยวผ่านทางเวป็ไซต์ Tripadvisor โดยจัดกลุ่มค า

วิจารณ์เป็นหัวข้อหลัก จ าแนกหัวข้อหลักออกเป็นหัวข้อย่อย และจัดกลุ่มหัวค าวิจารณ์หัวข้อย่อย

ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์พร้อม

ทั้งมีการตรวจและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรคือ ข้อความแสดงความคิดเหน็(ค าวิจารณ์)ของนักท่องเที่ยวจากข้อมูลทุติย

ภูมิประเภทเว็ปไซต์ (Tripadvisor) ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ค าวิจารณ์มาจาก

นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง (จังหวัด

เชียงใหม่ได้แก่ น า้พุร้อนสันก าแพง และน า้พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้แก่ น า้พุร้อนรักษะวาริน 

และน า้พุร้อนพรร้ัง) 

กลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรคือ ข้อความแสดงความคิดเหน็(ค าวิจารณ์)ของนักท่องเที่ยว

จากข้อมูลทุติยภูมิประเภทเว็ปไซต์ (Tripadvisor) ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เคย

เดินทางมาท่องเที่ยวยังน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง (จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ น า้พุ

ร้อนสันก าแพง และน า้พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้แก่ น า้พุร้อนรักษะวาริน และน า้พุร้อนพรร้ัง) 

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวนค าวิจารณ์ได้อ้างอิงข้อมูลจริงจาก Tripadvisor อ้างอิง

ค าวิจารณ์ในช่วงเวลาที่ตรงกนัทุกสถานที่เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดียวกนัคือในปี คศ.2017-

2020 โดยรวบรวมค าวิจารณ์ทั้งหมด 294ค าวิจารณ์ 

 

เครือ่งมือวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เว็ปไซต์ Tripadvisor ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลค าวิจารณ์ของแหล่งน ้าพุร้อน คือข้อมูลรายช่ือแหล่งน ้าพุร้อนและค า

วิจารณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง รวมถึงข้อมูลทั่วไปของค าวิจารณ์ที่มีต่อสถานที่

ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพประเภทน า้พุร้อน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง เพศ ภมิูภาค  



ส่วนที่ 2 ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามภาพรวมและหัวข้อย่อย คือการจัดค า

วิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน า้พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดระนองให้เป็นธมีหลักและแยกออกเป็นหัวข้อย่อย 

ส่วนที่ 3 ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบ คือการจัด

กลุ่มค าวิจารณ์หัวข้อย่อย ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลค าวิจารณ์ออนไลน์จากเว็ปไซต์ Tripadvisor จาก

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังน ้าพุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดระนอง น ้าพุร้อนสันก าแพงจ านวน 100 ค าวิจารณ์ น ้าพุร้อนฝางจ านวน 47 ค าวิจารณ์ 

จังหวัดระนอง ได้แก่ น า้พุร้อนรักษะวารินจ านวน 100 ค าวิจารณ์ น า้พุร้อนพรร้ังจ านวน 47 ค า

วิจารณ์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ช ้

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่เกบ็รวบข้อมูลมาเพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดังน้ี 

1. ข้อมูลรายช่ือแหล่งน า้พุร้อน และข้อมูลทั่วไปของค าวิจารณ์ที่มีต่อสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิง 

เพศ ภมูิภาค วิเคราะห์ด้ววยสถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

2. ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามภาพรวมและหัวข้อย่อย วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

3. ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบ วิเคราะห์ด้วย

สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

การเปรียบเทยีบค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวสุขภาพประเภทน า้พุ

ร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะวิจารณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพประเภทน ้าพุร้อนเชิงบวกในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าระนอง เพราะ น ้าพุร้อนจังหวัด

เชียงใหม่เป็นแหล่งน ้าพุร้อนที่มีช่ือเสียงมาเน่ินนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ 

บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภเูขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่น

ใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่มาจากความเปล่ียนแปลงจากใต้พ้ืนโลกก่อก าเนิดน า้ร้อนที่มี 

อุณหภมูิถึง 100 องศาเซลเซียส น า้ร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พ้ืนพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึ ง 15 

เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างมาก และที่ส าคัญยังมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สนุกไป

กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา



สถานที่ต่างๆ อีกด้วย ซ่ึงในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะวิจารณ์สถานที่ท่องเที่ยว

สุขภาพประเภทน า้พุร้อนเชิงลบในจังหวัดระนองมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ อาจจะเป็นเพราะ น า้พุ

ร้อนในจังหวัดแห่งน้ีมีช่ือเสียงมายาวนานแต่ขาดการบ ารุงดูแลรักษาจึงท าให้สถานที่โทรมตาม

กาลเวลา ประกอบกบัไม่มีกจิกรรมอื่น ๆ ให้นักทอ่งเที่ยวได้ท าระหว่างการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว

ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะมาแค่ถ่ายรูปเกบ็ภาพความทรงจ าแล้วเดินทางกลับไม่นิยมแช่น ้าพุร้อน

เหมือนจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีบริการที่จอดรถไม่เพียงพอในการอ านวยความสะดวกให้กับ

นักทอ่งเที่ยวที่มาอกีด้วย เหมือนกบังานวิจัยของ อริศรา ห้องทรัพย์ และและกุลพิชญ์ โภไคยอุดม 

(2558) ที่กล่าวว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมี 9 ประเดน็ส าคัญ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รถโดยสารรับส่ง สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อัตราค่าบริการที่เหมาะสม ป้านนิทรรศการแนะน า กิจกรรมพิเศษใน

เทศกาลต่าง ๆ และความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะค านึงถึงหลักปัจจัยที่

กล่าวมาน้ันเป็นส าคัญ เพราะ เน่ืองจากปัจจุบันมีนักทอ่งเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและ

ให้ธรรมชาติบ าบัดร่างกายของตนเองน้ันมีจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงท าให้สถานที่

ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ต้องพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของนักทอ่งเที่ยวได้ 

จากการศึกษาค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพประเภทน า้พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

จะชอบแสดงค าวิจารณ์กบัสิ่งที่ตนเองพบเจอมาทั้งเร่ืองที่ประทบัใจ และประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี

เพ่ือบอกต่อความคิด ความรู้สึก ให้กับคนที่ต้องการมาสถานที่ท่องเที่ยวน้ัน ๆ และยังมีความ

ต้องการสิ่งต่าง ๆ เพ่ือท าให้ตนเองมีความสะดวกสบาย และเกิดความสบายใจมากที่สุด มากมาย 

ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ วาสนา ขวัญทองย้ิม และพีรวัส หนูเกตุ (2558) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอันดับแรกได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ และด้านห้องน ้า/ ห้องสุขา/ ห้อง

เปล่ียนเสื้อผ้า/ ลอ็กเกอร์ อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวยังคงมีความคาดหวังที่จะ

ได้รับความสะดวก สบายในการมาท่องเที่ยวนอกเหนือจากความต้ังใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือ

สุขภาพ ค าวิจารณ์ที่นักท่องเที่ยววิจารณ์มากที่สุด ได้แก่ มีกิจกรรมหลากหลายให้ท า เช่น การต้ม

ไข่ฯ ซ่ึงมีการวิจารณ์จ านวน 40 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 8.0 รองลงมา มีที่พักภายในสถานที่ทอ่งเที่ยว

ไว้ให้บริการจ านวน 33 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.6 บ าบัดอาการปวดเมื่อย จ านวน 30 คร้ัง คิดเป็น

ร้อยละ 7.9 มีการปรับปรุงสถานที่ให้ดูสวยงามสม ่าเสมอจ านวน 29 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.7 มี

บริการนวดแผนไทย จ านวน 28 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ และค าวิจารณ์ที่นักทอ่งเที่ยว

วิจารณ์น้อยที่สดุ ได้แก่ มีดนตรีสดท าการแสดงในวันหยุดและห้องน า้ไม่ค่อยสะอาดจ านวน 8 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 1.6 มีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ านวน 7 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 1.4 ไม่มีบริการเช่า

ตู้ เกบ็ของและผ้าเชด็ตัว จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจ าหน่ายเพ่ือ

สุขภาพ จ านวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่จะค านึงถึงหลักปัจจัยที่กล่าวมาน้ันเป็นส าคัญ เพราะ เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่



ต้องการเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและให้ธรรมชาติบ าบัดร่างกายของตนเองน้ันมีจ านวนมากทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ จึงท าให้สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ตอบสนอง

ความต้องการของนักทอ่งเที่ยวอยู่ตลอดเวลา  

การจัดกลุ่มค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวโดยจ าแนกเป็นเชิงบวกและเชิงลบ พบว่า จังหวัด

เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวแสดงค าวิจารณ์เชิงบวกมากที่สุด ซ่ึงหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด

ได้แก่ สถานที่น้ัน ๆ มีกิจกรรมหลากหลายให้ท า นอกเหนือจากการที่นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัส

แหล่งน ้าพุร้อนเพ่ือสุขภาพแล้ว ยังคงให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวได้จัด

ให้กับผู้ที่สนใจท ากิจกรรม เช่น การต้มไข่ในน ้าพุร้อนที่จัดไว้ให้ การแช่น ้าแร่ธรรมชาติ การ

นวดสปา การนวดแผนไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวยังคงมีความ

คาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายในการมาท่องเที่ยวนอกเหนือจากความต้ังใจที่จะเข้ามา

ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพแล้วกต็าม และความคิดเหน็เชิงลบของนักท่องเที่ยวที่พูดถึงมากที่สุด ได้แก่ 

จังหวัดระนอง หัวข้อที่แสดงความคิดเหน็มากที่สุด ได้แก่ สถานที่โทรมขาดการดูแลรักษา ซ่ึงตรง

กับงานวิจัยของ สุภา สังขวรรณ (2560) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย (1) ยึดหลักยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (2) 

ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้อง

กบัวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (3) ก าหนดกลยุทธป์ระเดน็ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม (4) เพ่ิมพูนความรู้ ความประทบัใจ 

รวมทั้งบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ (5) การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า การพัฒนาที่ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวกมี็

ความส าคัญต่อการตัดสินใจในการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ดังน้ัน สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

จึงต้องให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความ

ประทบัใจและอยากกลับมาสมัผัสอกีคร้ัง 

 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

 จากผลการวิจัย พบว่า การศึกษาค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่มี

ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน ้าพุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง พบว่า 

นักท่องเที่ยวมีค าวิจารณ์มากที่สุดในเร่ืองของความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกสบายในการ

ท่องเที่ยว ดังน้ันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ จึงควรให้

ความส าคัญในเร่ืองของการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่จอด

รถที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ห้องน า้ที่สะอาดน่าใช้งาน กิจกรรมการต้มไข่ใน

น า้พุร้อนที่จัดไว้ให้ การแช่น า้แร่ธรรมชาติ การนวดสปา การนวดแผนไทย และอื่น ๆ อกีมากมาย

ที่ท  าให้นักทอ่งเที่ยวรู้สกึได้รับความสะดวกสบายซ่ึงจะน ามาสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันและการ

ตัดสินใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ า้ของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนให้แก่สถานที่



ทอ่งเที่ยว และควรมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่นักทอ่งเที่ยวมีค าวิจารณ์เชิงลบ เช่นในเร่ืองของ

สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลรักษาและมีสภาพเสื่อมโทรม ดังน้ันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าใช้งานเพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

ในการไปท่องเที่ยวมากย่ิงข้ึนและจะท าให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวซ ้าต่อไปในอนาคต เขียน

ปรับปรุงถึงแนวทางพัฒนาและแก้ไข 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1.ควรศึกษาลักษณะประชากรของผู้ที่แสดงความคิดเหน็เพ่ือให้รู้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เป็นประชากรลักษณะอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหรือคนไทยที่แสดงความคิดเหน็ สามารถ

น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และระบุกลุ่มเป้าหมายได้ตรงเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการกระตุ้นให้

นักทอ่งเที่ยวออกมาทอ่งเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ได้มากย่ิงข้ึน 

 2. ศึกษาความแตกต่างของทัศนคติที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดระนอง ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติให้ทราบถึงพฤติกรรมและความ

ต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการบริการใน

ด้านต่าง ๆ ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
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