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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จำนวน 1,500 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
สองกลุ่มตัวอย่าง(t-test) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มตัวอย่าง (One-Way ANOVA)  

ผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.40 มีอายุต่ำกว่า 29 ปี ร้อยละ 
44.87 อาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ 40.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 57.40 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001-
39,000 บาท ร้อยละ 40.27 โดยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอันดับแรกคือด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมา ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 ด้านการจัดการความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ตามลำดับ 
คำสำคัญ : ความคาดหวัง, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

Abstract 
This research aims to study Tourist’s expectation toward health tourism management for 

hot fountain in southern Andaman area and compare the expectation toward toward health 
tourism management for hot fountain of personal factors. Sampling is Thai and Foreign tourists 
1,500 sampling.  Descriptive statistics are particularly applied to describe frequency percentage 
mean and the standard deviation.  Inferential statistics are t-test and One-Way ANOVA 

The result reveals that Most of them were 57.40 percent for women and 42.60 for less 
than 29 years old people, 44.87 percent for officers, 40.2 percent for bachelor degree level, 57.40 

 
1 อาจารย์ หลกัสูตรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
2 อาจารย์ หลกัสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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percent for 9,001-39,000 baht incomes per month, 40.27 percent.Tourist expectation found that 
bathrooms/toilets/fitting rooms/loggers were important level by 4.05 averages, hot fountain soaking 
room/hot fountain pool by 3.96 averages, security by 3.95 averages and environment management 
were 3.95 average respectively. 
Keyword: expectation, health tourism, southern Andaman area 
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1. บทนำ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นท่องเที่ยวท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้วิถีชีวิต

กับการพักผ่อนหย่อนใจ โดยถือเวลาส่วนหน่ึงเพื่อทำกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพและอีกสว่นหน่ึงเพื่อบำบัดรักษาสขุภาพ
มีลักษณะการท่องเที่ยวท่ีควบคู่กันไป แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค เป็นการท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมในประเทศไทยเพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ราคาไม่สูง 2) การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเป็น
การท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อใช้บำบัดสุขภาพ และ3) การท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
การท่องเที่ยวลักษณะสุดท้ายเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลก อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงต้องทำให้มนุษย์ต้องหันมาให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง
ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น การออกกำลังกายที่ถูกวิธี การอาบน้ำแร่ การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ เป็นต้น อีกท้ังยังต้องเป็น
การพักผ่อนในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และยังใกล้ชิดธรรมชาติ สำหรับในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบและไม่
สามารถที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ รัฐบาลจึงกำหนดแนวทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
นำมาซึ่งการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

จากกระแสการรักสุขภาพที่มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญในการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่สังคมในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลพยายามเร่งและเพิ่มที่จะ
ขยายส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการ
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศในระดับภูมิภาคที่มีความเกี่ยวพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้
รัฐบาลได้ปรับยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพทางการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมบริการ
การท่องเที่ยวของประเทศให้สูงขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การสร้างจุดแข็งและเกิดเป็นแนวทางสำหรับการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพการบริการให้มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากลโดยมุ่งเน้นความสำคัญไปการตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น การท่องที่ยวเชิงสุขภาพประเภท
บ่อน้ำร้อน การแช่บ่อน้ำร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคกรีก เป็นวัฒนธรรมในการอาบน้ำร่วมกันและเป็นการพบปะ
ทางสังคมอย่างหนึ่ง ปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่มีวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมหรือบำบัดรักษา โดยเน้นที่สุขภาพกายและสุขภาพใจปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล 

ภาคใต้ได้แบ่งพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามความลักษณะภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้ง่ายในการพัฒนาเนื่องจากมีปัญหาและความต้องการ
คล้ายๆกัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจุดขายสำคัญคือเรื่อง ธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น
ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบในการ
บริหารอย่างชัดเจนอันจะช่วยให้สามารถผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง กลุ่มจังหวัดดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำคัญของ
ประเทศ คือ ชายทะเล หมู่เกาะ ดำน้ำ ปีนผา และบ่อน้ำร้อนรรมชาติเป็นต้น โดยมุ่งเป้าในการรักษาคุณภาพความ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกอย่างยั่งยืน  

ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงเห็นความสำคัญที่จะศึกษาะความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนและเป็นเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาท่องท่องเที่ยวมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนของนักท่องเที่ยว  
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2.3 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนจำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อน   
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสวย

สดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรยีนรูว้ิถีชีวิตและพักผ่อนหยอ่นใจ  ซึ่งการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) และ การ
ท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath- Healing Tourism)  โดยการท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภทนี้มีความแตกต่าง
คือ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นการแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่
พักแรมหรือนอกที่พักแรม เช่น การนวด ประคบสมุนไพร วารีบำบัด (Water Therapy)  การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุ
ร้อน เป็นต้น  ส่วนการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ เป็นการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริการ
บำบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การผ่าตัดเสริมความงาม เป็นต้น การท่องเที่ยวประเภทที่ 2 นี้ จึงเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เกี่ยวกับความเป็นมาในการใช้
น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพนั้น ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการศึกษาผลของการถ่ายเทความร้อนจากน้ำต่อสรีรวิทยาซึ่งนำไป สู่
หลักการใช้น้ำร่วมกับความร้อนเพื่อการบำบัดรักษาอย่างกว้างขวาง 

 ในการจำแนกประเภทของน้ำพุร้อน กรมทรัพยากรธรณี ได้จำแนกประเภทน้ำพุร้อนซึ่งน้ำพุร้อนแต่ละ
ประเภทมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PO
ST

ER
  1

09
7 

ตารางที่ 1 ประเภทน้ำพุร้อน คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีและประโยชน์ 

ประเภท  คุณสมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมี 

ประโยชน ์

น้ำพุร้อนท่ัวไป 
(Simple Springs) 

อุณหภูมสิูงกว่า 25 ๐C ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน 
เกลือและแร่อื่นๆ น้อยกว่า 1 กรัม 

รักษาโรคปวดวิถีประสาท และ
โรคปวดข้อ การอาบน้ำพุร้อนเป็น
ประจ ำจะช ่ ว ย ในกา รฟ ื ้ นฟู
สมรรถภาพ 

น้ำพุร้อนคาร์บอเนต
(Carbonate 
Springs) 

ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและแรอ่ื่นๆน้อยกว่า 1 
กรัม/ลิตร ลักษณะทั่วไปคล้ายกับน้ำพุร้อนท่ัวไปแต่มี
ปริมาณของคาร์บอเนตสูงกว่า อุณหภมูิค่อนข้างต่ำ 
หรือ เป็นพุน้ำเย็น  

รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ ทำให้การ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น รักษาโรค
ประสาทและความผิดปรกติของ 
เพศหญิง 

น้ำพุร้อนดิน
คาร์บอนหนัก 
(Heavy Carbon 
Soil Springs) 

ธาตุคาร์บอน และแร่อื่นๆ มากกวา่ 1 กรัม/ ลิตร ร ักษาโรคปวดข้อ โรคปวดว ิถี
ประสาท และโรคผิดปรกติของ 
ผิวหนังเรื้อรัง  / การดื่มน้ำนี้ช่วย
ผ่อนคลายปัญหาเกี ่ยวกับระบบ
ย่อยอาหารและอาการบวมหรือ
อักเสบของกระเพาะอาหาร 

น้ำพุร้อนเกลือ 
(Salt Springs) 

ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่าน้ำพุร้อนทั่วไปคือมีแร่
ธาตุต่างๆ มากกว่า 1 กรัม/ลิตรและมีคุณสมบัติเก็บ
รักษาอุณหภูมิและความร้อนได้ดีเช่นเดียวกับ น้ำพุ
ร้อนดินคาร์บอนหนัก 

ร ักษาโรคปวดข้อ โรคปวดว ิถี
ประสาท และโรคผิดปรกติของ 
ผิวหนังเรื้อรัง   

น้ำพุร้อนเกลือ 
โซเดียม ไฮโดรเจน 
คาร์บอเนต(Saltine 
Sodium Hydrogen 
Carbomate 
Springs) 

น้ำพุเกลือ ที่มีส่วนประกอบของ โซเดียม ไฮโดรเจน
คาร์บอเนต และ Alkaline Baseเช่นเดียวกับ น้ำพุ
ร้อนคาร์บอเนต 
 

รักษาโรคเกี ่ยวกับหัวใจ ทำให้  
การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น รักษา
โรคประสาทและความผิดปรกติ
ของเพศหญิง 

 

3.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว(Tourist Behavior) หมายถึง  พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการค้นหา การซื้อ การ

ใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือ
หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขาหรือเป็นกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละ
บุคคลเมื่อทำการประเมินผล การได้รับ การใช้และการดำเนินการภายหลังการบริโภคสินค้าและบริการ 

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวภายหลังการซื้อหรือการใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 
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  2.1 การบริโภค(Consumption) ในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริโภคในอนาคต เช่น การ
ตัดสินในการใช้บริการ การท่องเที่ยวซ้ำ เป็นต้น  

  2.2 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination satisfaction) เป็นความรู้สึกภายหลังการ
ท่องเที่ยว คือ พอใจ/ไม่พอใจ ถ้าพอใจก็จะบอกต่อในแง่ดีและท่องเที่ยวซ้ำ ถ้าไม่พอใจก็จะบอกต่อในแง่ไม่ดี และไม่
ท่องเที่ยวอีก 

  2.3 ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว (Destination loyalty) ประกอบด้วย ความภักดีด้านทัศนคติ
และความภักดีด้านพฤติกรรม เมื่อลูกค้าเกิดความภักดีก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อเชิงบวก และความตั้งใจ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

  2.4 พฤติกรรมการบอกต่อเชิงบวก(Word of mouth communication) เป็นการสื ่อสาร
ภายหลังการซื้อโดยลูกค้า โดยระบุถึงทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์หรอืบริการ  ซึ่งการบอกต่ออาจจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
ก็ได้  หรือหมายถึง การสื่อสารโดยลูกค้าภายหลังการซื้ออย่างตั้งใจ การสื่อสารในการบอกต่อในแง่ดีนั้นเกิดขึ้นเมื่อ
ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีดีจากประสบการณ์หรือการปฏิบัติ จึงให้การสนับสนุนบริษัท  

  2.5 ความตั้งใจท่องเที่ยวในอนาคต (Intention to travel in the future) เป็นความน่าจะเป็น
ของลูกค้าที่จะมาใช้บริการครั้งต่อไปหรืออาจจะใช้มากขึ้นหรือลดการให้การสนับสนุนธุรกิจโดยเป็นแนวโน้มที่มี
ศักยภาพที่จะคงเป็นลูกค้าหรือเลิกเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในอนาคตนั้น คือ  ความพึง
พอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพองค์รวม ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งหลายต้องพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
เพื่อส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำในอนาคต ในงานวิจัยจะวัดความตั้งใจในอนาคต 

         2.6 ความตั้งใจ(Intention) เป็นความคาดหวังของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง  

 2.7 ความเต็มใจที่จะซื้อในราคาสูง(Willingness to Pay a Price Premium) เมื่อลูกค้ามีความพอใจใน
คุณภาพตราสินค้าในด้านความมีเอกลักษณ์และความคุ้มค่าก็จะทำให้ลูกค้าเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์/บริการนั้น
ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง(Expectation) เป็นความเชื่อและความคิดอย่างมีเหตุผลในแนวทางที่เป็นไปได้ หรือเป็น

ความหวังที่คาดการณ์ว่าต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึงเป็นสภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเน
ล่วงหน้าแต่บางสิ่งบางอย่างควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรเกิดขึ้นตามความเหมาะสมในเรื่องของความคาดหวังจึ งมี
ผู้ให้ความหมายดังนี ้

 Victor  H. Vroom (1964) เสนอตัวแบบของความคาดหวังในการทำงานที่เรียกว่า VIE Model หรือ VIE 
Theory 

 V = Valance คือ ระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
คุณค่าความสำคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น 

 I = Instrumentality คือ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ซึ ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการเมื ่อแสดง
พฤติกรรมบางอย่าง 

3.3.1 ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom  
 ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ 



 

 

PO
ST

ER
  1

09
9 

 1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยเฉพาะความมากน้อยของความน่าเชื่อถือจะอยู่ในระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลลัพธ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มีความแน่ใจว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ) 

 2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพอใจ
อาจจะเป็นบวกหรือลบได้ตามสถานการณ์ ในทางทฤษฎีแล้วผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องให้ความพอใจ 
เพราะว่าผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเกี่ยวพันกับความต้องการของบุคคล 

 3. ผลลัพธ์ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกเป็นผลลัพธ์ระดับที่ 1 และ
ผลลัพธ์ระดับที่ 2 ผลลัพธ์ระดับที่ 1 หมายถึง การใช้กำลังความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 4. สื ่อกลาง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ตามทัศนะของ Vroom นั้น 
สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบท่ี 2 จะอยู่ในช่วง +1.0 ถ้าหากว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่ 1 
และผลลัพธ์ระดับที่ 2 แล้ว สื่อกลางจะมีค่าเท่ากับศูนย์ 

 นอกจากทฤษฎีดังกล่าวแล้ว Vroom ได้อธิบายความคาดหวังด้วยสูตร คือ 
     แรงจูงใจ  = ความคาดหวัง  x คุณค่าของผลลัพธ์ 

 จากสูตรอธิบายได้ว่าระดับของแรงจูงใจท่ีบุคคลที่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและระดับความเป็นไปได้ที่จะได้รับนั้น  
สรุปหลักการพื้นฐานท่ีสำคัญของทฤษฎีนี้ คือ 

 1. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 2. พฤติกรรมใด ๆ เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองของบุคคล 
 3. บุคคลมีความแตกต่างกันในความต้องการ ความปรารถนา และเป้าหมาย 
 4. บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมใดย่อมเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเนื่องจากพฤติกรรม 
 สรุปได้ว่า ความคาดหวังนักท่องเที่ยว หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวกำหนดความคาดหวังเกิดจากการ

ประเมินความเป็นไปได้ เพราะมาจากความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันตามประสบการณ์ ความสนใจและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

 

3.4 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ  
- อายุ  
- อาชีพ  
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อน กรณีศึกษา พ้ืนที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

- ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อน 
- ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ 
- ด้านการจัดการความปลอดภยั 
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  
4.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรัง (ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560) จำนวน 17,351,236 คน โดยใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.03 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,111 ตัวอย่าง และผู้วิจัยได้อ้างอิงการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ของ Chi&Qu เพื่อเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมที่อัตราส่วน 26% จึงกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 1,500 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ตารางที่ 2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำแนกตามจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ประเภท 
นักท่องเท่ียว 

จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวม 
ระนอง พังงา กระบี ่ ภูเก็ต ตรัง 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 56 25 136 279 51 577 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 52 157 699 12 923 

 

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ เหตุผลในการท่องเที่ยว ช่วงระยะเวลาในการพัก รูปแบบการ

ท่องเที่ยววิธีการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยใช้การแจกแจงความถี่ และ ค่าร้อยละ  
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำ

ร้อน กรณีศึกษา พื ้นที ่ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน ใช้ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

4.2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 สมมติฐาน เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อน
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยจำแนกปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ t-test สำหรับตัวแปรที่แบ่งกลุ่มได้
เป็น 2 กลุ่ม เช่น เพศ และสถิติ F-test (One Way ANOVA) สำหรับตัวแปรที่แบ่งกลุ่มได้มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.40 มีอายุต่ำกว่า 29 ปี ร้อยละ 44.87 อาชีพ

พนักงานบริษัทร้อยละ 40.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 57.40 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001-39,000 
บาท  

5.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 พบว่า เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพราะความสวยงามของธรรมชาติ ร้อยละ 

25.99 มีจำนวนวันพักเฉลี่ย 1-4  วันร้อยละ 42.40 รูปแบบการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบเตรียมการ
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ร้อยละ 70.73 มีการเลือกเดินทางโดยรถยนต์ ร้อยละ 31.20 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งสำหรับการ
ท่องเที่ยวอยู่ท่ี 9,001-24,000 บาทร้อยละ 26.73  

5.3 ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพ้ืนที่
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 

ตารางที่ 3 แสดงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนใน
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 
ประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุรอ้น 3.97 .627 มาก 
ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร ์ 4.05 .707 มาก 
ด้านการจดัการความปลอดภัย 3.95 .777 มาก 
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 3.95 .830 มาก 

รวม 3.98 .655 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อ
น้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 นอกนั้นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อน  ด้านการจัดการความปลอดภัย  ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.95 และ 3.95 ตามลำดับ 

5.4 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการจัดการ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อน 

ในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุรอ้น .086 .049* .942 .000* .000* 
ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ .476 .287 .599 .000* .000* 
ด้านการจดัการความปลอดภัย .049* .043* .655 .000* .000* 
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม .172 .091 .349 .040* .027* 

รวม .105 .078 .625 .000* .000* 

p-value ≤ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภท
บ่อน้ำร้อนในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นดังนี ้
 ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อนมีความแตกต่างกันกับปัจจัย อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  
 ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์มีความแตกต่างกันกับปัจจัยระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านการจัดการความปลอดภัยมีความแตกต่างกันกับปัจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันกับปัจจัยระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นท่ี
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวมมีความแตกต่างกันกับปัจจัยระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อน
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภท 

บ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุรอ้น .007* .025* .002* .018* .000* 
ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ .029* .544 .087 .001* .085 
ด้านการจดัการความปลอดภัย .001* .015* .003* .000* .022* 
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม .008* .012* .018* .005* .016* 

รวม .003* .031* .006* .001* .008* 

p-value ≤ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นดังนี้ 
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 ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อนแตกต่างกันกับ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  
 ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์มีความแตกต่างกันกับ เพศ และระดับการศึกษา 
 ด้านการจัดการความปลอดภัยมีความแตกต่างกันกับปัจจัย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันกับเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวมมีความแตกต่างกันกับเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำ
ร้อนจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภท 

บ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุรอ้น .407 .000* .000* .001* .000* 
ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร ์ .756 .015* .260 .228 .000* 
ด้านการจดัการความปลอดภัย .993 .000* .001* .001* .000* 
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม .989 .000* .018* .170 .000* 

รวม .921 .000* .002* .026* .000* 

p-value ≤ 0.05 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นดังนี้ 
 ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อแช่น้ำพุร้อนแตกต่างกันกับ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า/ล็อกเกอร์มีความแตกต่างกันกับ อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ด้านการจัดการความปลอดภัยมีความแตกต่างกันกับปัจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวมมีความแตกต่างกันกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นท่ี
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพราะความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ กานดา ธีรนนท์ (2561) เรื่อง การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และศักยภาพทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน กล่าวไว้ว่า การเติบโตของ
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนมากและกระแสการท่องเที่ยวท่ีผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพกันมายิ ่งขึ ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที ่ได้ชูจุดแข็งทางการแข่งขันในเรื ่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านห้องแช่น้ำพุร้อน/บ่อ
แช่น้ำพุร้อน ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์  ด้านการจัดการความปลอดภัยและด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ จามรี ชูศรีโฉมและคณะ (2558) เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอุทยานบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้กล่าวว่า ส่วนท่ีต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ 
และยังสอดคล้องกับมาตรฐานกิจการเพื่อสุขภาพด้านสถานที่ ได้กำหนดว่า พื้นทีท่ี่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรไม่ชำรุด บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำใน
การให้บริการพื้นควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้อย่างง่ายและไม่ลื่น เป็นต้น 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเภทบ่อน้ำร้อนในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
สามารถนำผลการศึกษาไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทบ่อน้ำร้อนและ
เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงความคาดหวังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนี ้

ด้านห้องแช่น้ำพุร้อนหรือบ่อแช่น้ำพุร้อนให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ เช่น แสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสง
สว่างจากหลอดไฟ เป็นต้น รูปแบบของข้อมูล ความรู้ ประโยชน์ คำแนะนำ คำเตือน ควรอ่านง่ายมีสัญลักษณ์ที่
สามารถสื่อสารเข้าใจได้ตรงกัน การควบคุมระบบคุณภาพของบ่อน้ำพุร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดระบบน้ำ
ไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อความสะอาด 

ด้านห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ล็อกเกอร์ เช่น การแยกห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พกิาร 
ลักษณะของห้องน้ำควรมีแสงสว่างในบริเวณที่ให้บริการเพียงพอ น้ำที่ใช้ควรมีความสะอาด และควรมีห้องน้ำให้
เพียงพอ 

ด้านความปลอดภัย เช่น ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 
รวมถึงการให้ความรู้ในการแช่น้ำร้อนแก่นักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและไม่ทำลายธรรมชาติ มีการจัดโซนให้
เป็นสัดส่วน มีบริเวณสำหรับการพักผ่อนท่ีเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว 
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