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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์คาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่งข้ อมูลทุติย
ภูมิท่มี ีต่อแหล่ งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองและ
เปรียบเทียบคาวิจารณ์ โดยแบ่งเป็ นหัวข้ อย่อย 2) เพื่ อจัดหัวข้ อย่อยของคาวิจารณ์นักท่องเที่ยว
จากข้ อมูลทุติยภูมิและเปรียบเทียบคาวิจารณ์ โดยจาแนกออกเป็ นข้ อมูลเชิงบวกและเชิงลบ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือความคิดเห็น(คาวิจารณ์)ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อนา้ พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดระนองจากข้ อมูลทุติยภูมิประเภทเว็ปไซต์จาก Trip Advisor ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ จานวน 274 คาวิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ คาวิจารณ์เชิงบวก
ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าระนอง เพราะนา้ พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งนา้ พุร้อนที่มีช่ ือเสียง
และได้ รั บ การพั ฒนามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่อ งเที่ยวทั้ง ชาวไทยและ
ต่างชาติ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ; นา้ พุร้อน; การวิเคราะห์ ; คาวิจารณ์; ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ;
นักท่องเที่ยว
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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บทนา
การท่ อ งเที่ย วเป็ นอุ ต สาหกรรมภาคบริ ก ารที่มี บ ทบาทส าคั ญ ในระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้ างรายได้ โดยมีมูลค่าเป็ นอันดับหนึ่ง ของการค้ าบริการรวมของ
ประเทศแล้ ว ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก
ภัตตาคารร้ านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็ นต้ น ซึ่งก่อให้ เกิดการลงทุน
การจ้ างงาน และการกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่น ในด้ านบทบาทของภาคบริการท่องเที่ยว ที่มีต่อการ
เติ บ โตของเศรษฐกิจ ไทย จากผลการศึ ก ษาขององค์ ก ารการท่อ งเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations–World Tourism Organization, UNWTO) ที่วิ เ คราะห์ โดยใช้ ข้อ มู ลจากบั ญ ชี
ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) ชี้ว่าในช่ วงกว่ า 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา ภาคบริ การท่องเที่ยวของไทย ได้ สร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ แก่เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องทั้งผล
ทางตรงและผลทางอ้ อม เช่ นเดียวกันแหล่ งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้าพุ ร้อนโดยจากการ
สารวจแหล่งนา้ พุร้อนของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าเมืองไทยมีนา้ พุร้อนทั้งหมด 118แห่ง กระจาย
อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แบ่งเป็ น ภาคเหนือ 67 แห่ง ใน 13 จังหวัด ภาคกลาง 11 แห่ง
ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกแห่ง ใน 2 จังหวัด และภาคใต้ 36 แห่ง ใน 10 จังหวัด โดยเฉลี่ ย
อุณหภูมิของนา้ ร้ อนธรรมชาติท่ผี ิวดินอยู่ระหว่ าง 40-100 องศาเซลเซียส นา้ พุร้อนในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ นามาอาบและแช่ ได้ ไม่มีสารละลายหรื อแร่ ธาตุท่เี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ นา้ พุร้อน
ส่วนมากจึงถูกใช้ ประโยชน์ ในด้ านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ห่วงใยสุขภาพ ทาให้
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนา้ พุร้อนธรรมชาติ เป็ นความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติท่ีผสมผสานในด้ านความเป็ นธรรมชาติและทางด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและสปา
แหล่ งท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพน้าพุ ร้อนธรรมชาติ ได้ รับความสนใจจากนั กท่อ งเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติไม่น้อย ทั้งนี้เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพนา้ พุร้อนธรรมชาติ จึงถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า ธรรมชาติบาบัด โดย
การใช้ ธรรมชาติในการบาบัดรักษาหรือเสริมสร้ างสุขภาพนั้นเป็ นการผ่อนคลายทาให้ เกิดความสุข
ทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานอย่างลงตัวในภาพลักษณ์อันโดด
เด่นของประเทศไทย ปั จจุ บันการรี วิว และโซเชียลมีเดียเป็ นสื่อที่ทรงพลังมากที่สุดต่อผู้บริ โภค
โดยเฉพาะกลุ่ มท่องเที่ยว ร้ านอาหาร สินค้ าเพื่ อความงาม และบริ การเสริ มความงาม จากการ
สารวจพบว่า ผู้บริโภคกว่า 50% มักเชื่อรี วิว และข้ อมูลที่มีการแชร์ บนโลกออนไลน์มากกว่ า สื่อ
อื่นๆ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่ทาให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับรู้กระแสและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ าจากผู้คน

ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก สื่ อ ดั้ ง เดิ ม อย่ า งโทรทัศ น์ ยั ง มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า ในชี วิ ต ประจ าวั น
โดยเฉพาะสินค้ าอุป โภคบริ โภคและสินค้ า อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็ นกลุ่ มสิน ค้ า ที่ไม่ ต้อ งใช้
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก
ปั จจุ บันมีงานวิจัยจานวนมากศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริ มาณในเรื่ องของออนไลน์
ดาต้ าหรือเว็ปไซต์ดาต้ า แต่ขณะเดียวกันงานวิจัยที่วิเคราะห์จากเสียงสะท้ อนจากเว็ปไซต์ไม่ค่อยมี
ข้ อมู ลทุ ติยภูมิให้ เป็ นที่ประจั ก ษ์ จากสถานการณ์ ข้า งต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิ เคราะห์ คา
วิ จ ารณ์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพประเภทน้า พุ ร้ อน กรณี ศึ ก ษา
เปรียบเทียบระหว่างจังหวั ดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง ผ่านทางเว็ปไซต์ออนไลน์ (Tripadvisor)
เพราะการเปรี ยบเทียบนั้ นจะทาให้ เห็นการพั ฒนาที่ชัดเจน รวมถึงเพื่ อเป็ นแนวทางเดินทางมา
ท่องเที่ยวยั งบ่ อน้าพุ ร้อนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ แ ละจั งหวั ดระนองแก่ นัก ท่อ งเที่ยว อีกทั้งข้ อมู ลจาก
งานวิจัยสามารถเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียได้ ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงแก้ ไขแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วบ่ อ น้า พุ ร้ อนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละจั ง หวั ด ระนองให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ ให้ เกิดแก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์คาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิท่มี ีต่อแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองและเปรียบเทียบคาวิจารณ์ โดย
แบ่งเป็ นหัวข้ อย่อย
2. เพื่ อจัดหัวข้ อย่อยของคาวิจารณ์นักท่องเที่ยวจากข้ อมูลทุติยภูมิและเปรียบเทียบคา
วิจารณ์ โดยจาแนกออกเป็ นข้ อมูลเชิงบวกและเชิงลบ
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านพื้นที่ คือ นา้ พุร้อนที่ดีท่สี ุดของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง จังหวัด
เชียงใหม่ได้ แก่ นา้ พุร้อนสันกาแพง และนา้ พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้ แก่ นา้ พุร้อนรักษะวาริน
และนา้ พุร้อนพรรั้ง (อ้ างอิงข้ อมูลคาวิจารณ์จริงจาก Tripadvisor)
ขอบเขตด้ านกลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติท่เี คยเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังนา้ พุร้อนจั งหวั ดเชียงใหม่และจั งหวั ดระนอง (จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ แก่ นา้ พุร้อนสัน
กาแพง และนา้ พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้ แก่ นา้ พุร้อนรักษะวาริน และนา้ พุร้อนพรรั้ง) หลังจาก
ใช้ บริการสถานที่ท่องเที่ยวแหล่ งนา้ พุร้อนแล้ วนั้น นักท่องเที่ยวอาจต้ องการบอกเล่าแบ่ งปั นหรื อ
สะท้ อนประสบการณ์การการรับรู้เกี่ยวกับนา้ พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนองผ่านทาง
เว็บไซต์ Tripadvisor ในช่วงปี คศ.2017-2020
ขอบเขตด้ านเนื้อหา คือ วิเคราะห์และจาแนกความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง ออกเป็ นหัวข้ อย่อย

และนาความคิดเห็นหัวข้ อย่อยจาแนกเป็ นข้ อมูลประเด็นเชิงบวกและเชิ งลบ ใช้ เนื้อหาข้ อมูลทุติย
ภูมิจากเว็บไซต์ (Tripadvisor)
วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ดังนี้
1.ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ขอค าแนะน าจากอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้ อมูลทุติยภูมิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวผ่านทางเว็ปไซต์ Tripadvisor โดยจัดกลุ่มคา
วิจารณ์เป็ นหัวข้ อหลัก จาแนกหัวข้ อหลักออกเป็ นหัวข้ อย่อย และจัดกลุ่มหัวคาวิจารณ์หัวข้ อย่อย
ให้ อยู่ในรูปแบบข้ อมูลเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อขอคาแนะนาจากอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ พร้ อม
ทั้งมีการตรวจและปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ข้ อความแสดงความคิดเห็น(คาวิจารณ์) ของนักท่องเที่ยวจากข้ อมูลทุติย
ภูมิ ป ระเภทเว็ป ไซต์ (Tripadvisor) ทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและต่ า งชาติ ค าวิ จ ารณ์ ม าจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังนา้ พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง (จังหวัด
เชียงใหม่ได้ แก่ นา้ พุร้อนสันกาแพง และนา้ พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้ แก่ นา้ พุร้อนรักษะวาริน
และนา้ พุร้อนพรรั้ง)
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรคือ ข้ อความแสดงความคิดเห็น(คาวิจารณ์)ของนักท่องเที่ยว
จากข้ อ มู ลทุ ติยภูมิป ระเภทเว็ป ไซต์ (Tripadvisor) ทั้งนั ก ท่อ งเที่ยวชาวไทยและต่ า งชาติท่ีเ คย
เดินทางมาท่องเที่ยวยังนา้ พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง (จังหวัดเชียงใหม่ได้ แก่ นา้ พุ
ร้ อนสันกาแพง และนา้ พุร้อนฝาง จังหวัดระนองได้ แก่ นา้ พุร้อนรักษะวาริน และนา้ พุร้อนพรรั้ง)
ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จานวนคาวิจารณ์ได้ อ้างอิงข้ อมูลจริงจาก Tripadvisor อ้ างอิง
คาวิจารณ์ในช่วงเวลาที่ตรงกันทุกสถานที่เพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่อยู่ในช่วงเดียวกันคือในปี คศ.20172020 โดยรวบรวมคาวิจารณ์ท้งั หมด 294คาวิจารณ์
เครือ่ งมือวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เว็ป ไซต์ Tripadvisor ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ลคาวิ จ ารณ์ ของแหล่ งน้า พุ ร้ อน คือ ข้ อมู ลรายชื่ อแหล่ งน้า พุ ร้ อนและคา
วิจารณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง รวมถึงข้ อมู ลทั่วไปของคาวิจารณ์ท่ีมีต่อสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง เพศ ภูมิภาค

ส่ วนที่ 2 คาวิ จารณ์ของนั กท่องเที่ยวจาแนกตามภาพรวมและหั วข้ อย่ อย คือการจัดคา
วิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อนจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดระนองให้ เป็ นธีมหลักและแยกออกเป็ นหัวข้ อย่อย
ส่วนที่ 3 คาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยว จาแนกตามคาวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบ คือการจัด
กลุ่มคาวิจารณ์หัวข้ อย่อย ให้ อยู่ในรูปแบบข้ อมูลเชิงบวกและเชิงลบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ยดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อมู ลคาวิ จารณ์ อ อนไลน์ จากเว็ป ไซต์ Tripadvisor จาก
นั กท่องเที่ยวชาวไทยและต่ า งชาติ ท่ีเ คยเดิน ทางมาท่อ งเที่ยวยั งน้าพุ ร้ อนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ แ ละ
จังหวัดระนอง น้าพุร้อนสันกาแพงจานวน 100 คาวิจารณ์ น้าพุร้อนฝางจานวน 47 คาวิจารณ์
จังหวัดระนอง ได้ แก่ นา้ พุร้อนรักษะวารินจานวน 100 คาวิจารณ์ นา้ พุร้อนพรรั้งจานวน 47 คา
วิจารณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้
ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่เก็บรวบข้ อมูลมาเพื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดังนี้
1. ข้ อมูลรายชื่อแหล่งนา้ พุร้อน และข้ อมูลทั่วไปของคาวิจารณ์ท่มี ีต่อสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิง
เพศ ภูมิภาค วิเคราะห์ด้ววยสถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
2. คาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจาแนกตามภาพรวมและหัวข้ อย่อย วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
3. คาวิจารณ์ของนั กท่องเที่ยว จาแนกตามคาวิจารณ์เชิ งบวกและเชิ งลบ วิเคราะห์ ด้ว ย
สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
การเปรียบเทียบคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวสุขภาพประเภทนา้ พุ
ร้ อนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะวิจารณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทน้าพุร้ อนเชิ งบวกในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ มากกว่ าระนอง เพราะ น้าพุร้อนจั งหวั ด
เชี ยงใหม่ เป็ นแหล่ งน้าพุ ร้อนที่มีช่ ื อเสียงมาเนิ่ นนานควบคู่ กับการท่องเที่ยวของเมืองเชี ยงใหม่
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้ อมรอบไปด้ วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ ดอก นานาพรรณ และได้ ต่ ืนตาตื่น
ใจกับความมหั ศจรรย์ธรรมชาติท่ีมาจากความเปลี่ ยนแปลงจากใต้ พ้ ื นโลกก่อกาเนิดนา้ ร้ อนที่มี
อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส นา้ ร้ อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้ พ้ ืนพิภพสู่ท้องฟ้ าสูงถึ ง 15
เมตร เป็ นธรรมชาติท่นี ่าทึ่งอย่างมาก และที่สาคัญยังมีกิจกรรมมากมายให้ นักท่องเที่ยวได้ สนุ กไป
กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้ ให้ บริการกับนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลรั กษา

สถานที่ต่างๆ อีกด้ วย ซึ่ งในทางตรงกันข้ า มนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะวิ จารณ์ สถานที่ท่อ งเที่ยว
สุขภาพประเภทนา้ พุร้อนเชิงลบในจังหวัดระนองมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ อาจจะเป็ นเพราะ นา้ พุ
ร้ อนในจังหวั ดแห่ งนี้ มีช่ ื อเสียงมายาวนานแต่ขาดการบารุ งดูแลรั กษาจึ งทาให้ สถานที่โทรมตาม
กาลเวลา ประกอบกับไม่มีกจิ กรรมอื่น ๆ ให้ นักท่องเที่ยวได้ ทาระหว่างการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ จึงเลื อ กที่จะมาแค่ ถ่า ยรู ปเก็บ ภาพความทรงจาแล้ วเดิน ทางกลั บไม่ นิ ยมแช่ น้า พุ ร้ อ น
เหมือนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และยังมีบริ การที่จอดรถไม่ เพี ยงพอในการอานวยความสะดวกให้ กับ
นักท่องเที่ยวที่มาอีกด้ วย เหมือนกับงานวิจัยของ อริศรา ห้ องทรัพย์ และและกุลพิชญ์ โภไคยอุดม
(2558) ที่กล่าวว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมี 9 ประเด็นสาคัญ ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รถโดยสารรับส่ง สภาพสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้ สูงอายุ และผู้ พิ ก าร อัตราค่ า บริ ก ารที่เ หมาะสม ป้ านนิ ทรรศการแนะน า กิจกรรมพิ เศษใน
เทศกาลต่าง ๆ และความปลอดภัยขั้นพื้ นฐาน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะคานึงถึงหลักปั จจัยที่
กล่าวมานั้นเป็ นสาคัญ เพราะ เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ ามาสัมผัสธรรมชาติและ
ให้ ธรรมชาติบาบัดร่างกายของตนเองนั้นมีจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงทาให้ สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้ องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้
จากการศึกษาคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิท่มี ีต่อแหล่ งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพประเภทนา้ พุร้อนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระนอง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะชอบแสดงคาวิจารณ์กบั สิ่งที่ตนเองพบเจอมาทั้งเรื่องที่ประทับใจ และประสบการณ์ท่ดี ีและไม่ดี
เพื่ อบอกต่ อความคิด ความรู้ สึก ให้ กับคนที่ต้องการมาสถานที่ท่องเที่ยวนั้ น ๆ และยังมีความ
ต้ องการสิ่งต่าง ๆ เพื่อทาให้ ตนเองมีความสะดวกสบาย และเกิดความสบายใจมากที่สุด มากมาย
ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ วาสนา ขวัญทองยิ้ม และพีรวัส หนู เกตุ (2558) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ มีความคาดหวั งอัน ดับ แรกได้ แก่ กิจกรรมต่าง ๆ และด้ านห้ องน้า / ห้ องสุขา/ ห้ อง
เปลี่ยนเสื้อผ้ า/ ล็อกเกอร์ อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ ว่า นักท่องเที่ยวยังคงมีความคาดหวังที่จะ
ได้ รับความสะดวก สบายในการมาท่องเที่ยวนอกเหนื อจากความตั้งใจที่จะเข้ ามาท่องเที่ยวเพื่ อ
สุขภาพ คาวิจารณ์ท่นี ักท่องเที่ยววิจารณ์มากที่สุด ได้ แก่ มีกิจกรรมหลากหลายให้ ทา เช่น การต้ ม
ไข่ฯ ซึ่งมีการวิจารณ์จานวน 40 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 รองลงมา มีท่พี ักภายในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ไว้ ให้ บริการจานวน 33 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 6.6 บาบัดอาการปวดเมื่อย จานวน 30 ครั้ง คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.9 มีการปรั บปรุงสถานที่ให้ ดูสวยงามสม่าเสมอจานวน 29 ครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 มี
บริการนวดแผนไทย จานวน 28 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 7.4 ตามลาดับ และคาวิจารณ์ท่นี ักท่องเที่ยว
วิจารณ์น้อยที่สดุ ได้ แก่ มีดนตรีสดทาการแสดงในวันหยุดและห้ องนา้ ไม่ค่อยสะอาดจานวน 8 ครั้ง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.6 มีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จานวน 7 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 1.4 ไม่มีบริการเช่า
ตู้เก็บของและผ้ าเช็ดตัว จานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 และมีผลิตภัณฑ์บารุงผิวจาหน่ายเพื่อ
สุขภาพ จานวน 2 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ จ ะคานึ งถึ งหลั ก ปั จ จั ยที่ก ล่ า วมานั้ น เป็ นสาคั ญ เพราะ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี นั กท่อ งเที่ยวที่

ต้ องการเข้ ามาสัมผัสธรรมชาติและให้ ธรรมชาติบาบัดร่างกายของตนเองนั้นมีจานวนมากทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ จึงทาให้ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้ องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา
การจัดกลุ่มคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวโดยจาแนกเป็ นเชิงบวกและเชิงลบ พบว่า จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีนักท่อ งเที่ยวแสดงคาวิ จารณ์เชิ งบวกมากที่สุด ซึ่ งหั วข้ อที่ได้ รับการพู ดถึงมากที่สุด
ได้ แก่ สถานที่น้ัน ๆ มีกิจกรรมหลากหลายให้ ทา นอกเหนือจากการที่นักท่องเที่ยวได้ ไปสัมผั ส
แหล่ งน้าพุ ร้อนเพื่ อสุขภาพแล้ ว ยังคงให้ ความสาคัญกับกิจกรรมที่ทางสถานที่ท่อ งเที่ยวได้ จั ด
ให้ กับ ผู้ ท่ีสนใจทากิจ กรรม เช่ น การต้ มไข่ ในน้า พุ ร้ อ นที่จั ดไว้ ให้ การแช่ น้า แร่ ธรรมชาติ การ
นวดสปา การนวดแผนไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งอาจกล่ าวได้ ว่า นักท่องเที่ยวยังคงมีความ
คาดหวั งที่จะได้ รับ ความสะดวกสบายในการมาท่อ งเที่ยวนอกเหนื อจากความตั้ งใจที่จะเข้ า มา
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแล้ วก็ตาม และความคิดเห็นเชิงลบของนักท่องเที่ยวที่พูดถึงมากที่สุด ได้ แก่
จังหวัดระนอง หัวข้ อที่แสดงความคิดเห็นมากที่สุด ได้ แก่ สถานที่โทรมขาดการดูแลรักษา ซึ่งตรง
กับงานวิจัยของ สุภา สังขวรรณ (2560) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย (1) ยึดหลักยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (2)
ส่งเสริมและพัฒนาให้ จังหวัดเป็ นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ท่สี อดคล้ อง
กับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม (3) กาหนดกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ
ต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม (4) เพิ่มพูนความรู้ ความประทับใจ
รวมทั้งบารุ งรั กษาและจั ดการแหล่ งท่องเที่ยว และ (5) การสร้ างคุ ณค่าและมู ลค่ าเพิ่ มทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์วัฒนธรรมต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ ว่า การพั ฒนาที่ปรั บปรุงสถานที่ท่องเที่ยวก็มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจในการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สถานที่ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความ
ประทับใจและอยากกลับมาสัมผัสอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
จากผลการวิจัย พบว่ า การศึกษาคาวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวจากแหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิท่มี ี
ต่ อ แหล่ งท่อ งเที่ยวเชิ งสุขภาพประเภทน้าพุ ร้อ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ แ ละจั งหวั ดระนอง พบว่ า
นักท่องเที่ยวมีคาวิจารณ์มากที่สุดในเรื่ องของความต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ จึงควรให้
ความสาคัญในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่จอด
รถที่เพี ยงพอต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยว ห้ องนา้ ที่สะอาดน่ าใช้ งาน กิจกรรมการต้ มไข่ใน
นา้ พุร้อนที่จัดไว้ ให้ การแช่นา้ แร่ธรรมชาติ การนวดสปา การนวดแผนไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่ทาให้ นักท่องเที่ยวรู้สกึ ได้ รับความสะดวกสบายซึ่งจะนามาสู่การได้ เปรียบทางการแข่งขันและการ
ตัดสินใจในการกลับมาท่องเที่ยวซา้ ของนักท่องเที่ยวเพื่ อสร้ างรายได้ ท่เี พิ่ มมากขึ้นให้ แก่สถานที่

ท่องเที่ยว และควรมุ่งเน้ นปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่นักท่องเที่ยวมีคาวิจารณ์เชิงลบ เช่นในเรื่องของ
สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลรักษาและมีสภาพเสื่อมโทรม ดังนั้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็ น
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ ควรส่งเสริมและให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้ อมและสถานที่ท่องเที่ยวให้ น่าใช้ งานเพราะจะทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
ในการไปท่องเที่ยวมากยิ่ งขึ้ นและจะทาให้ เกิดการกลั บ มาท่อ งเที่ยวซ้าต่ อไปในอนาคต เขี ยน
ปรับปรุงถึงแนวทางพัฒนาและแก้ ไข
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาลักษณะประชากรของผู้ท่แี สดงความคิดเห็นเพื่อให้ ร้ ูว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็ นประชากรลักษณะอย่างไร ส่วนใหญ่เป็ นคนต่างชาติหรือคนไทยที่แสดงความคิดเห็น สามารถ
น าข้ อ มู ลที่ได้ ไปวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ก ลุ่ มเป้ าหมายได้ ตรงเพื่ อ นามาเป็ นข้ อ มู ลในการกระตุ้ นให้
นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ได้ มากยิ่งขึ้น
2. ศึกษาความแตกต่างของทัศนคติท่นี ักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจั งหวั ดเชี ยงใหม่
และจั งหวั ดระนอง ระหว่ างนั กท่องเที่ยวชาวไทย และต่ างชาติให้ ทราบถึงพฤติกรรมและความ
ต้ องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม เพื่ อให้ สามารถนาข้ อมูลไปพัฒนาการบริการใน
ด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นสากลมากยิ่งขึ้น
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