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หวัขอ้วทิยานิพนธ์ การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว 
  ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง  
  จงัหวดัระนอง 
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สาขาวชิา  การจดัการการท่องเท่ียว 
ปีการศึกษา  2554  
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีวตัถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อ
ศึกษาระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและ
บ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง  2)  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง  3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง จ านวน 300 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) ผลการศึกษาท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 กลุ่มตวัอยา่งชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่ เพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีเป็น
ผูไ้ม่ไดท้  างานประจ า มีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท มีภูมิล าเนาอยูภ่าคใต ้มากท่ีสุดและมีสถานภาพโสด 

 กลุ่มตวัอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัวโดย
เดินทางมามากกวา่ 3 คร้ัง ซ่ึงการเดินทางมาเพราะวา่รู้จกัหรือทราบขอ้มูลจากการแนะน าของบุคคล 
และส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่ออาบน ้าแร่/แช่น ้าร้อน  
 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีค่าเฉล่ียสูง
กว่า ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง และเม่ือ
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พิจารณาทั้ง 2 ปัจจยันั้น เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบวา่ ท่องเท่ียวมาเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจมากท่ีสุด 
และส่วนปัจจยัท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว เพราะความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ 
 กลุ่มตวัอยา่งชาวไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นคมนาคมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความ
ปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก 
 จากการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง ภาครัฐหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจะส่งเสริมและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน 
และบ่อน ้ า ร้อนพรร้ัง ให้คงเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิอยูต่ลอดไป รวมถึงควรจะผลกัดนัและเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ในรูปแบบต่างๆเพื่อความทนัสมยั แต่ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติเอาไว ้ซ่ึงเช่ือว่าถ้ามีการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน กลุ่มนักท่องเท่ียวได้รับขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่อยูเ่สมอ จะสามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวให้มากข้ึน 
ถือเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนและประเทศไทยไดอ้ยา่งมหาศาลอีกดว้ย 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the research on motivations and satisfactions of tourists visiting 
Raksawarin and Pornrang hot springs, Ranong are i) to study the motivations of  tourists who 
select  hot springs as their destinations  ii) to study their satisfactions towards the hot springs  and 
iii) to study the visitors’ behaviors while visiting Raksawarin and Pornrang hot springs.  The 
samples of the study are 300 Thai visitors at the hot springs.  The methodology of analysis 
includes Percentage, Frequency, Factor Analysis, and One-way ANOVA.  The findings from the 
research are as follows; 
 The research shows that most Thai visitors at Raksawarin and Pornrang hot springs 
are single female, aged between 31-40 years old. Most sample have educational level under 
college, earning less than THB 15,000, residing in the southern part of Thailand.  
 Most Thai visitors travel with family, average size of the travelling group is more 
than 3 persons, and they select the hot springs with personal recommendation. The purpose of the 

visit is the therapeutic uses of the hot springs. 
 The motivation level of the visitors is considered prominent, the average score of the 
motivational factors ranks higher than the average of the pull factors to visit the Raksawarin and 
Pornrang hot springs.  When considering the factors analysis,  the research shows that the reason 
that most tourists visit the hot springs is for relaxation while the purity of the natural mineral hot 
springs is the most important pull factor. 
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 The satisfaction of visitors on Raksawarin and Pornrang hot springs ranks from the 
resources of the destination, transportation, convenience, security, and promotion and public 
relations; with the high level of satisfaction on all the factors mentioned above. 
 The findings from the research on motivations and satisfactions of tourists visiting 
Raksawarin and Pornrang hot springs, Ranong, shows the importance of maintenance and 
development of the natural environment of the hot springs; the government or responsible 
agencies should also modernize the marketing and public relation while emphasize the natural 
feelings of the media.  With increasing public relations, the potential visitors shall be updated 
with new information and alternative tourist destination, which will result in additional visitors to 
those destinations and additional income to the local community and Thailand at the same time. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีน าเงินตราต่างประเทศเขา้มามากกว่าแสนล้านบาท  และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไดส่้งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการจา้งงาน การกระจายรายไดสู่้ภาคธุรกิจ
การท่องเท่ียว และประชาชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนั้นยงัมีผลต่อการปรับปรุงพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบบริการพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี 

จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กและเป็นจงัหวดัแรกของภาคใตท่ี้ติดชายฝ่ังทะเล
อันดามัน มีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้ งระบบนิเวศทางทะเล ป่าชายเลน และป่าไม้เขียวขจี 
นอกจากน้ียงัมีฝนตกชุกถึงปีละ 8 เดือน ท าใหเ้มืองน้ีไดรั้บฉายาวา่ “เมืองแห่งฝนแปดแดดส่ี” อีกทั้ง
ยงัมีแร่ธาตุใตพ้ิภพท่ีเต็มไปดว้ยประโยชน์ต่อมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ อยา่งเช่น ธารน ้ าแร่ 
ท าใหต้อ้งมีนโยบายการท่องเท่ียวโดยใชท้รัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งครบครันภายในจงัหวดั
ระนองเป็นจุดขาย (Trips Magazine, 2551) 

ทั้งน้ีระนองยงัเป็นจงัหวดัใหม่ทางดา้นการท่องเท่ียว ถึงแมว้า่จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง
มาท่องเท่ียวนอ้ยอยูใ่นขณะน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนอง พ.ศ. 2552 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1.1 สถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัระนองในปี พ.ศ. 2550-2552  
 

ปี  
พ.ศ. 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย รวม จ านวน(คน) จ านวน(คน) 
2550 21,959 207,675 229,634 
2551 28,617 210,344 238,961 
2252 18,412 179,957 198,369 

 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2553) 
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จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัตกในเขตภาคใตต้อนบน มีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะทรัพยากรแร่ ดีบุกและป่าไม ้ปัจจุบนัระนองเป็น
จงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่นอ้ยกวา่จงัหวดัท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของ
ภูมิภาค มีทั้งชายหาดท่ีสวยงามและเงียบสงบ ทอ้งทะเลสวยใสท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรใต้
น ้า มีเกาะขนาดเล็กนอ้ยใหญ่กวา่ 62 เกาะ แหล่งน ้าแร่ธรรมชาติ ป่าไมเ้ขียวขจีบริสุทธ์ิ น ้ าตก และยงั
มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ อาทิเช่น 
อุทยานแห่งชาติล าน ้ ากระบุรี อุทยานแห่งชาติแหลมสน คอคอดกระ เขาฝาชีและบ่อน ้ าร้อน สุสาน
เจา้เมืองระนองและพระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) นอกจากน้ีส่ิงท่ีโดดเด่น คือ วฒันธรรมและวิถี
ชีวติพื้นบา้นของชาวระนอง ท่ีปัจจุบนัไดรั้บความสนใจจากผูช่ื้นชอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์  

ทั้งน้ีด้วยศกัยภาพของจงัหวดัระนองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ติดระดบั
โลกทั้งในเร่ืองของน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ ทรัพยากรป่าชายเลน จึงเหมาะท่ีจะพฒันาให้เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และความเป็นเมืองแห่งสุขภาพ 

อยา่งไรก็ตามถึงแมจ้งัหวดัระนองจะมีทรัพยากรการท่องเท่ียวมากมายดงักล่าวขา้งตน้ 
แต่ด้วยจงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กจึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและยงัไม่ได้รับความสนใจจาก
กลุ่มนกัท่องเท่ียวมากนกัเม่ือเปรียบเทียบรายไดท้างการท่องเท่ียวจากกลุ่มจงัหวดัแถบทะเลอนัดา
มนัและจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมามีผูค้นจ านวนมากตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ และ
ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีตามมาประกอบกบัวิถีการด ารงชีวิตประจ าวนัของผูค้นในสังคมเมืองท่ีตอ้งเร่งรีบ
แข่งขนัอยู่ตลอดเวลาท าให้เกิดภาวะเครียดได้ง่ายและมีผลต่อสุขภาพร่างกาย เม่ือมีเวลาว่างก็
ตอ้งการพกัผอ่นหรือหาความสุข ความสบายกาย สบายใจให้กบัชีวิต จึงเป็นโอกาสท่ีก่อให้เกิดการ
พฒันารูปแบบของการท่องเท่ียวแบบใหม่ๆ ข้ึนมาสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจส ารวจเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับทางองคก์รต่างๆ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถ
ท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนงานการพฒันาปรับปรุงการท่องเท่ียว การให้บริการให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัระนองต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย  
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน ้ า

ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ า

ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อน

รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

2. ท าให้ทราบถึงระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

3. ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงแหล่งเท่ียว และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรรมชาติ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ อันน าไปสู่การ
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมทางการท่องเท่ียวใหเ้กิดการขยายตวัทางดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัระนอง 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวจัิย 

1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุอาชีพรายไดก้ารศึกษา 
และภูมิล าเนา มีระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนองท่ีแตกต่างกนั 

2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้
การศึกษา และภูมิล าเนา มีระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนองท่ีแตกต่างกนั 

 
1.5 ขอบเขตกำรวจัิย 

ขอบเขตเน้ือหาการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อน
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พรร้ัง จงัหวดัระนอง กลุ่มตวัอย่างการส ารวจคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยตามแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 300 คน 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

แหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง สถานท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม ไดแ้ก่ ทะเล ภูเขา น ้ าตก ถ ้า ฯลฯ สถานท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ 
แหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรม เป็นสถานท่ีท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความเป็นอยู ่วถีิชีวติซ่ึงเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว  

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางมาจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัจะถาวรหรือไม่ก็ตามไปยงั
บริเวณอ่ืนๆเพื่อวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) ความสุขารมณ์ เพื่อเหตุผลเก่ียวกบัเคหสถานของตนเอง เพื่อ
สุขภาพหรือเพื่อเร่ืองไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงการส ารวจวิจยั การบริหาร การทูต หรือ
ศาสนา ฯลฯ และ (2) การท าธุรกิจของตนเอง หรือของหมู่คณะ เช่น ส ารวจตลาด ตรวจรับส่ิงของท่ี
สั่งซ้ือ ติดต่อตวัแทนต่างๆ ฯลฯ  

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของนักท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกเส้นทางการท่องเท่ียว โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยั
ส่วนบุคคล หรือปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

แรงจูงใจ หมายถึง  แรงผลกัดนัท่ีเกิดจากภายในหรือภายนอกตวับุคคล ซ่ึงสร้างความ
กระตือรือร้นและไม่ยอ่ทอ้ต่อการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่องเท่ียวเพื่อ
พาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน 
ตอ้งการแช่น ้าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) เป็นตน้ 

ควำมพงึพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลซ่ึงเป็น
ผลจากการประเมินคุณภาพการบริการจากการรับรู้ ส่ิงท่ีไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการนัน่ 
เช่น ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นคมนาคม ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการท าวจิยัเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้แนวทฤษฎีจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดดา้นการท่องเท่ียว 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.5  บริบทและประวติัความเป็นมาของจงัหวดัระนอง 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7  กรอบแนวความคิด 
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2.1 แนวคิดด้านการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียว (Tourism) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2543:44) หมายถึง กิจกรรม
เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าของมนุษย ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้3 ประการ  
 1.  เป็นการเดินทางท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
 2.  การเดินทางตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
 3.  เป็นการเดินทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ได ้ท่ีมิใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้แต่
เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายๆ อยา่งต่อไปน้ี 

เพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ 
เพื่อวฒันธรรมหรือศาสนา 
เพื่อการศึกษา 
เพื่อการกีฬาและบนัเทิง 
เพื่อชมประวติัศาสตร์ และความสนใจพิเศษ 
เพื่องานอดิเรก 
เพื่อนเยีย่มเยอืนญาติมิตร 
เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
เพื่อเขา้ร่วมประชุมหรือสัมมนา 

 วรรณา  วงษ์วาณิช (2546: 7) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจ หรือเพื่อความสนุก นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากแหล่งหน่ึงไปสู่
อีกแหล่งหน่ึงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศการ
ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัได้
รับรู้ สนุกสนานเพลิดเพลินร่วมกนั 
 ประภาศรี  เหิกขนุทด (2551: 7) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนนัทนาการรูปแบบ
หน่ึงท่ีเกิดระหว่างเวลาว่าง ซ่ึงมีการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเป็นการเดินทางท่องเท่ียวจาก
สถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ี เพื่อแลกเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม โดยมกัมีแรงกระตุน้จาก
ความตอ้งการในดา้นกายภาพวฒันธรรม การปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะ การท่องเท่ียวท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัธุรกิจและการบริการต่างๆ 
 สมบติั  กาญจนกิจ (2544: 84-85) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการนนัทนาการท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาและมีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยเป็นการเดินทางจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีหน่ึง
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ไปอีกท่ีหน่ึง เพื่อการเปล่ียนบรรยกาศ และส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการใน
ด้านกายภาพ ด้านวฒันธรรม ด้านการปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณเขา้มาร่วมดว้ย 
 Wahab (อา้งถึงพลอยศรี โปราณานนท์ 2544: 8) กล่าวถึงประเภทของการท่องเท่ียววา่
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายซ่ึงเป็นเหตุจูงใจท่ีท าใหค้นท่องเท่ียวไว ้5ประเภทดังน้ี 
 1.  การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน (Recreation Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการพกัผอ่นและความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเคลียดจากหน้าท่ี
การงาน หรือตอ้งการหลีกหนีจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเคยชินไปสักชัว่ระยะหน่ึง กิจกรรมการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีมกัอยูใ่นรูปแบบของการพกัผอ่นจริงๆ เช่น นอนพกัริมชายหาดหรือ
อาบแดดในเวลากลางวนั มีนนัทนาการในช่วงเวลากลางคืน เช่น ไปด่ืม กิน เพื่อความสนุกสนาน
และผอ่นคลาย 
 2.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultrul Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ กิจกรรม
ท่องเท่ียวประเภทน้ีจะอยู่ในรูปแบบท่ีได้รับความรู้หรือประสบการณ์ด้านวฒันธรรมจากแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทน้ีจะอยู่ในรูปแบบท่ีไดรั้บความรู้หรือประสบการณ์ดา้นวฒันธรรม จากแหล่ง
ท่องเท่ียวขณะเดียวกนัก็มีความเพลิดเพลินอยูด่ว้ย เช่น การมีประสบการณ์ดา้น ดนตรี การละเล่น 
การฟ้อนร า ท่ีเป็นวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยอืน เป็นตน้ 
 3.  การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Heath Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค ์
ดา้นสุขภาพเป็นหลกั การท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือวา่สามารถท าให้สุขภาพร่างกายดีข้ึน
ตามความเช่ือและความนิยมในสมยันั้น เช่น การเดินทางไปยงัสถานท่ีมีน ้ าแร่ บ่อน ้ าแร่ท่ีมีช่ือเสียง 
ในอดีตท่ีบุคคลส าคญั ๆ ในเวลานั้นนิยมไปท่องเท่ียว เช่นท่ีเมืองสปา ในประเทศเบลเยี่ยมหรือการ
เดินทางไปยงัสถานท่ีพกัตากอากาศทางทะเลท่ีเกิดข้ึนมากมายในองักฤษช่วงการปกครองของพระ
นางวคิตอเรีย เป็นตน้ 
 4.  การท่องเท่ียวเพื่อเกมกีฬา (Sport Tourism) เป็นการเดินทางหรือท่องเท่ียวท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นดา้นการกีฬาเป็นหลกั ซ่ึงอาจจะเป็นการไปชมกีฬาหรือไปเล่นกีฬา เป็นตน้ การ
ท่องเท่ียวประเภทน้ีเร่ิมมาตั้ งแต่สมัยอาณานิคมกรีกรุ่งเรือง และในสมยันั้นมีการแข่งขนักีฬา 
 5.  การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมา (Conference Tourism) เป็นการเดินทางโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการประชุมสัมมนา แต่ก่อนหรือหลงัหรือระหวา่งการประชุมสัมมนานั้นอาจจะมี
กิจกรรมเชิงการท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญั ๆ เป็นตน้ 
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 พลอยศรี  โปราณานนท ์(2544: 9) ไดเ้พิ่มประเภทการท่องเท่ียวข้ึนอีก 3 ประการ ดงัน้ี 
 1.  การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นประวติัศาสตร์ของสถานท่ีไปท่องเท่ียว
นั้นๆ เช่น การไปชมโบราณสถานต่าง ๆ เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
 2.  การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ของมนุษย ์ (Ethnic Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา หรือตอ้งการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของมนุษย์
ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ เช่นการไปเยีย่มชมหมู่บา้นชาวเขาในภาคเหนือของประเทศหรือแมแ้ต่การ
กลบัไปเยอืนแผน่ดินแม่ของเยาวชนเช้ือสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
 3.  การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการสัมผสัหรือไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ เช่นการท่องเท่ียวแบบ
ทวัร์ป่าหรือการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติซ่ึงนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสักบัธรรมชาติของป่า
เขาสัตวป่์า และบางโอกาสก็ยงัมีกิจกรรมข่ีชา้ง ล่องแพ รวมอยูด่ว้ย 
 2.1.1 รูปแบบการท่องเท่ียว  

  องคก์ารท่องเท่ียวโลก (อา้งถึงใน วารัชต ์มธัยมบุรุษ 2551: 30) ไดมี้การก าหนดรูปแบบ
การท่องเท่ียว ได ้3 รูปแบบหลกัไดแ้ก่ 1) รูปแบบ การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based 
tourism) 2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการ
ท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1.  รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบดว้ย  

1.1  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและ แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใต้การจดัการส่ิงแวดล้อมและ การท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  

1.2  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียว
อยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่ง ธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อ การ
รักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  

1.3  การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ
ท่ีเป็นหินผา ลานหิน ทราย อุโมงคโ์พรง ถา้นา้ลอด ถา้หินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์ท่ี
มีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล 
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ไดค้วามรู้ ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว  

1.4  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ี
เกษตรกรรมสวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ
และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดค้วามรู้ มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น  

1.5  การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝน
ดาวตก จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริย
จกัรวาล มีความรู้ ความประทบัใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มข้ึนบนพื้นฐานการท่องเท่ียว
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
 2.  รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) ประกอบดว้ย  

2.1  การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้
ความรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้มโดยท่ีประชาคมในทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

2.2  การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึนได้รับ
ความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์ เพื่อศึกษาความ เช่ือ การยอมรับนบัถือการเคารพ 
พิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพิ่มข้ึนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทาง
วฒันธรรม โดยประชาคมในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว 

2.3  การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้น ชนบทท่ีมีลกัษณะวถีิชีวติ และผลงานสร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ ดูผลงาน สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นบา้น มีความ
เขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียว  
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 3.  รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบดว้ย  
3.1  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ

และแหล่งวฒันธรรมเพื่อ การพกัผอ่นและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บความเพลินเพลิน 
และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน อน่ึง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม 
(health beauty and spa)  

3.2  การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจจธรรมแห่งชีวิตมีการ
ฝึกท าสมาธิ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่ เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึก
ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย
เช่น การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทยรวมถึง
การบงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง เป็นตน้ 

3.3  การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์หรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (ethnic tourism) 
หมายถึง การเดินทาง ท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้นวฒันธรรม 
ของชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผา่ต่างๆ เช่น หมู่บา้นชาว ไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้น
ชาวกะเหร่ียงหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่ เพิ่มข้ึนมีคุณค่าและ
คุณภาพชีวติท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมี ส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

3.4  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่น
กีฬาตามความถนดัความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด านา้ ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต้
คล่ืน สกีนา้ เป็นตน้ ให้ไดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ไดรั้บประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื  

3.5  การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่อง เท่ียวไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวทาง ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวแลว้ได้รับความ
สนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 

3.6  การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และฟาร์มสเตย  ์(home stay & farm stay) หมายถึง
นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใช้ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

3.7  การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (longstay) หมายถึงกลุ่มผูใ้ช้ชีวิตในป้ันปลายหลงั
เกษียณอายจุากการท างานท่ี ตอ้งการมาใชชี้วติต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีห้าของชีวิตคือ การ
ท่องเท่ียว โดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังต่อปี คราวละนานๆ อยา่งนอ้ย 1 เดือน  

3.8  การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (incentive travel) หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆตามเป้าหมายหรือ
เกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายรถยนต ์ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้า ผูแ้ทนบริษทั
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางค ์จากภูมิภาคหรือจงัหวดัต่างๆ ท่ีสามารถขายสินคา้ ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ี
บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการให้รางวลัและจดัน าเท่ียว โดยออกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางค่าพกัแรมและค่าอาหารระหวา่งการเดินทางให้กบัผูร่้วมเดินทาง เป็นการจดัรายการ
พกัแรมตั้งแต่ 2 - 7 วนั เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่องท่ีต่างๆ อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบ
ผสมผสานหรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

3.9  การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference 
/ E=exhibition)เป็น การจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม มีรายการจดัน าเท่ียวก่อนการ
ประชุม (pre-tour) และการจดัรายการน าเท่ียว หลงัการประชุม (post-tour) โดยการจดัรายการท่องเท่ียว
ในรูปแบบต่างๆไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรง หรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทาง
กบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนัเดียว หรือรายการเท่ียวพกัคา้ง แรม 2 - 4 วนั 
โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 

3.10  การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ดัการการท่องเท่ียวคดัสรร
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ี กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาจดัรายการน าเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 - 7 วนัหรือมากกวา่นั้น เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ ประวติัศาสตร์ 
(agro-historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (eco-adventure travel) การท่องเท่ียว
เชิงธรณีวิทยา และประวติัศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม 
(agro-cultural tourism) เป็นตน้ 
 2.1.2 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว  
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย  (2550) ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 1.  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
 2.  แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม 
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 3.  แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการ 
 4.  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 5.  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 1)  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
 แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ หมายถึง สถานท่ีธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้ าตก ถ ้า ล าธาร ทะเล 
หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน ทะเลสาบ เกาะแก่ง น ้ าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน บ่อน ้ าแร่ เขตสงวนพนัธ์ุ
สัตวป่์า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ พื้นท่ีชุ่มน ้ า แหล่งปะการังธรรมชาติใตท้ะเล และ
ซากดึกด าบรรพ์ เส้นทางท่องเท่ียวธรรมชาติฯลฯ ท่ีเปิดให้สาธารณชนเขา้ใช้สถานท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยสถานท่ีเหล่านั้นอาจจะอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้งด าเนินการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปีนบัถึงวนัสมคัร 
 2)  แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม 
 แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการจดัการเพื่อการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศิลปวฒันธรรมของประเทศหรือของทอ้งถ่ินอาจมีลกัษณะเป็นโบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ 
พิพิธภณัฑสถาน ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน หรือแหล่งโบราณคดี ท่ี
ด าเนินการโดยรัฐหรือเอกชนก็ได ้แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัตกแต่งหรือรวบรวม 
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม เช่น ศูนยว์ฒันธรรม แหล่งผลิตสินคา้พื้นเมืองหตัถกรรมพื้นบา้นสถานท่ีท่ี
แสดงการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตของคนพื้นบา้น เป็นตน้ โดยสถานท่ีเหล่าน้ีอาจจะเป็นสถานท่ีท่ี
ด าเนินการโดยรัฐหรือเอกชนก็ได ้แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะ
เป็นเมือง หรือชุมชนท่ีด าเนินการท่องเท่ียวโดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ วฒันธรรมประเพณี วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของเมือง หรือชุมชนทอ้งถ่ินนั้นแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้ง
ด าเนินการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปีนบัถึงวนัสมคัร 
 3)  แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการ 
 แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการ หมายถึง สถานท่ีท่ีมนุษยจ์ดัสร้างข้ึนเพื่อจดัให้บริการ
เพื่อให้ความเพลิดเพลินเสริมสร้างความรู้กบันกัท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก Theme Park เป็นตน้ 
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการนนัทนาการท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้งด าเนินการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปีนบัถึง
วนัสมคัร 
 4)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินโดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยการจดัการ
การท่องเท่ียวในแหล่งนั้นจะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
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ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วม
ของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
 5)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการเกษตร
เป็นหลกั เช่น สวนเงาะ ไร่องุ่น สวนดอกไม ้สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์สัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ แต่ใน
พื้นท่ีดงักล่าวไดมี้การจดัการบริการดา้นต่างๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมได ้ อาทิ 
การจดัเส้นทางท่องเท่ียวโดยมีวิทยากรน าชม การจดัสถานท่ีสาธิต การบรรจุผลิตภณัฑ์ หรือการ
เล้ียงสัตวใ์นฟาร์ม มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรและของท่ีระลึกท่ีมาจากงานดา้นการเกษตร
ท่ีท าอยู ่เป็นตน้ เป็นการเกษตรท่ีด าเนินการในประเทศหรืออาจมีการติดต่อ หรือร่วมมือกบัต่างประเทศ
ไดใ้นบางส่วน การด าเนินการเพื่อการเกษตรและการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนขดัแยง้กบัการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งด าเนินการมาแลว้
ไม่ต ่ากวา่ 2 ปีนบัถึงวนัสมคัร 

2.1.3  ความส าคญัของการท่องเท่ียว 
 เสรี  วงัส์ไพจิตร (2534) ความส าคญัของการท่องเท่ียว มีดงัน้ี 
 1.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได ้โดยน าเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศชาติและเขา้
มาซ้ือสินคา้และน ากลบัออกไป รายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศ คือ ค่าใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียว 
(Tourism Expenditure) ท่ีใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงการ
ค านวณรายไดจ้ากการท่องเท่ียว คือ จ านวนนกัท่องเท่ียว×วนัพกัเฉล่ีย×ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนั/วนั/คน 
 2.  การท่องเท่ียวแกไ้ขปัญหาการขาดดุลการคา้และดุลช าระเงินของประเทศ กล่าวคือ 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา และประสบปัญหาสภาวะการขาดดุลการคา้ และดุลช าระเงิน 
เน่ืองจากประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งพึ่งพิงประเทศท่ีพฒันาแลว้ในการน าเขา้สินคา้ท่ีตนเองไม่สาม
รถผลิตได ้เช่น เคร่ืองมือ เพร่ืองจกัรและเทคโนโลยีต่างๆ อนัเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
และสินคา้เหล่าน้ีมีมุลค่าสูงมากเม่ือเท่ียบกบัมูลค่าส่งออกสินคา้ทางการเกษตร นอกจากน้ีประเทศ
ก าลงัพฒันายงัตอ้งพึ่งสถาบนัการเงินระหว่างประเทศเพื่อกูย้ืมเงินมาใช้ในการพฒันาประเทศ ดงันั้น 
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวมูลค่านบัแสนลา้นบาทต่อปี จึงช่วยลดดุลการคา้ไดอ้ยา่งมา 
 3.  การท่องเท่ียวช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการจกัเก็บภาษีของรัฐบาล กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวตอ้ง
จ่ายภาษีต่างๆ เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม และจะตอ้งจ่ายภาษีเม่ือซ้ือสินคา้และ
บริการและภาษีทางออ้มท่ีจะจ่ายอีก เช่น ค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน ค่าภ่ษีศุลกากรค่าธรรมเนียม
การประทบัตราหนงัสือเดินทาง และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เช่น ภาษี กรมสรรพากร ภาษี
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หน่วยราชการส่วนท้องถ่ินจัดเก็บ ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมโรงแรม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจ าหน่ายอาหาร สุราและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
 4.  การท่องเท่ียวเป็นการกระจายรายไดอ้อกไปตามส่วนภูมิภาคของประเทศเน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจขนากเล็กจ านวนมาก ดงันั้นรายรับจากกการท่องเท่ียวจึงกระจายออก
ไปสู่ประชาชนอยา่งรวดเร็วทั้งระบบเศรฐกิจ 
 5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการจา้งงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั้งแรงงานทัว่ไป (Unskilled) 
และแรงงานท่ีมีความช านาญ (Skill) เพราะเป็นอุตสาหกรรมสัดส่วนของแรงงานสูงกว่าเคร่ืองจกัร (Labour 
Intensive Industry) 
 6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนเงินตรา อยา่งกวา้งขวาง และกระตุน้การผลิตและ
การลงทุนในอตัราสูง ดว้ยค่าทวีทางเศรษฐกิจ (Econmomic Multiplier) เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
อยา่งยิ่ง เพราะนอกจากค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวจะมีผลโดยตรงต่อผูจ้ดัการท่ีพกัและธุรกิจต่างๆ 
รวมทั้งสร้างงานอาชีพอีกมากมายแลว้ ผลทางออ้มจากค่าใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวยงัท าให้รายได้
ของแรงงานในธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ หมุนเวียนรับ–จ่าย ต่อไปอีกหลายรอบ จนกระทัง่ถึงจุดส้ินสุด
ของตวัเอง ยิง่หมุนเวยีนไดม้ากรอบเพียงใดก็ยิง่ท  าใหมู้ลค่าของมนัเพิ่มมากข้ึนเพียงนั้น 
 7.  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจ ากดั (Limitless Boundary Industry) ไม่มีปัญหา
เร่ืองการผลิตและไม่มีก าหนดโคว้ตา้การจ าหน่าย กล่าวคือ การผลิตไม่ข้ึนกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 
หรือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนเช่นการผลิตในสาขาอ่ืนๆ การท่องเท่ียวสามารถ
เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของประเทศ และข้ึนอยูก่บั
ความสามรถของรัฐบาลแต่ละประเทศท่ีจะใช้กลยุทธ์ในการพฒันาและส่งเสริมอุตสหกรรมการ
ท่องเท่ียวของตน 
 เพราะฉะนั้น “การท่องเท่ียว” เป็นการเดินทางโดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบร่วมดว้ย 
เช่น การเดินทางไปทานอาหาร  การเดินทางไปพกัผ่อน การเดินทางไปศึกษา การเดินทางไป
ประชุม การเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร การเดินทางไปเพื่อธุรกิจ การเดินทางไปซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 
ดังนั้ นการท่องเท่ียวของจังหวัดระนอง จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะไปเพื่อแลกเปล่ียนบรรยกาศ 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวหรือบุคคลนั้นๆ ก าหนด 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 2.2.1  แนวคิดและความส าคญัของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว หรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นมีความหมายใกลเ้คียงกนั ดงันั้น 
การก าหนดนิยามพฤติกรรมการท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
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 กรรณิกา พิมลศรี  (2547: 13) การกระท าหรือการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเดินทางการท่องเท่ียว ซ่ึง เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ง ภายใน และภายนอก หรือเป็นพฤติกรรม
ดา้นความรู้ พฤติกรรมดา้นความคิด ค่านิยม ความรู้สึก ความชอบ และพฤติกรรมดา้นการปฏิบตัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520 : 10) ให้ความหมายของพฤติกรรมไวว้า่ หมายถึง กิจกรรม
ทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระท า ไม่ว่าส่ิงนั้นจะสังเกตไดห้รือไม่ เช่น การพูด การคิด ความรู้สึก ความ
สนใจ เป็นตน้ 
 ศริ ฮามสุโพธ์ิ (2543: 63) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไวว้่า พฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวเป็นแง่ของสังคมวิทยา พราะพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนักท่องเท่ียวย่อมมี
ความแตกต่างกัน เน่ืองจากเกิดจากสาเหตุท่ีแตกต่างกัน เช่น การอบรมเล้ียงดู การศึกาษา เพศ 
รสนิยม วยั เช้ือชาติ ศาสนา และประสบการณ์ 
 นฤมล สมิตินนัทน์. (2527:38-39) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยอ์าจแตกต่างกนัไป
ตาม สถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซ่ึงการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกนั 
กล่าวคือส่วน หน่ึงมาจากความพอใจส่วนตวั และอีกส่วนหน่ึงเพื่อตอ้งการแสดงสถานภาพของตน
เพื่อให้สังคม ยอมรับและยกย่อง ส าหรับคนบางคนการเดินทางท่องเท่ียวมีเหตุผลมาจากความ
ตอ้งการท่ีจะหลีกหนี ภาระกิจประจ าวนัท่ีซ ้ าซาก นอกจากน้ีก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนองความ
อยากรู้ อยากมี ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีพฤติกรรม สัญชาตญาณที่คล้ายกัน
บา้ง แตกต่างกนับา้ง แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษยเ์ร่ิมเดินทางย่อมมีเหตุผลอธิบายได้เสมอ เหตุผล
ท่ีใช้อธิบาย พฤติกรรมในการเดินทางของมนุษยส์รุปไดด้งัน้ี 
 1.  ความสดร่างการและจิตใจ การท่ีประเทศไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการ เปล่ียนแปลง
ระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรมเป็นอุตสาหกรรม บา้นเมืองเจริญข้ึนพร้อมกบัวิวฒันาการทาง
เทคโนโลยีใหม่ ไดส้ร้างความกดดนัให้กบัประชาชนโดยทัว่ไป สังคมในูปแบบใหม่เต็มไปดว้ย
ความ รวดเร็ว ความกดดนั ความเคร่งเครียด ท าให้เกิดความจ าเป็นยา่งมากในการท่ีจะหลุดพน้จาก
ภาวะ ความกดดนัต่างๆซ่ึงหาไดจ้ากการพกัผอ่นคลายอารมณ์ ความตึงเครียด และหาความสดช่ืน  
 2.  เพื่อสุขภาพ แรงจูงใจท่ีท าใหค้นเดินทางนั้นบางคร้ังก็ท าเพื่อสุขภาพ แสวงหาอากาศ
บริสุทธ์ิ แสงแดด ความอบอุ่นหรือไปตามค าแนะน าจากแพทย ์ 
 3.  เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นกีฬา ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้กรท่องเท่ียวพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
นั้นเกิด จากกิจกรรมทางร่างกาย ไดแ้ก่ การเล่นกีฬา นกัเล่นกีฬา และผูส้นใจติดตามการดูการ
แข่งขนักีฬา ท า ให้เกิดการเดินทางนกักีฬาจ าเป็นจะตอ้งเดินทางไปยงัเมืองต่างๆเพื่อเล่นกีฬาตาม
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ฤดูกาล นกัดูกีฬา เดินทางไปยงัท่ีต่างๆเพื่อติดตามดูการแข่งขนัเช่น ในเมืองไทยกีฬาเทนนิส ก าลงั
เป็นท่ีนิยมเม่ือมีการแข่งขนัจะมีผูติ้ดตามไปดูการแข่งขนั เป็นตน้  
 4.  เพื่อความต่ืนเตน้ บางคร้ังเหนือส่ิงอ่ืนใดคนเดินทางท่องเที่ยว เพราะตอ้งการความ 
สนุกสนานและมกักระท าไปเพราะมีแรงจูงใจและเพื่อสนองความตอ้งการความสนุกสนานของตนเอง 
อาทิเช่น การอาบแดด การไปทานอาหาร การไปด่ืม การไปฟังดนรี การไปชายทะเล การไปต่างจงัหวดั 
ส่ิงเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ครอบครัวและกาลเวลาความสนุกสนานน้ีเป็นความสุข
ของ แต่ละคน จนมีคนกล่าววา่ความสุขนั้นมาจากความเพลิดเพลินสนุกสนาน ดงันั้นนกัจดัรายการ 
ท่องเท่ียวต่างเล็งเห็นเร่ืองน้ี มกัจะเนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลินของการไปพกัผอ่นและท่องเท่ียว  
 5.  เพื่อตอบสนองความสนใจดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้คนไปทอง
เท่ียว เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงแปลกใหม่ดงัท่ีทราบกนัว่ามนุษยป์กติทัว่ไปมีความอยากรู้
อยาก เห็นน้ีท าใหมี้การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆเพื่อเห็นสถานท่ีแปลกใหม่ ผูค้น วฒันธรรม ประเพณี
ของแต่ละชาติอาทิ เช่น ศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี วรรณคดี ระบ าพื้นเมือง โบราณสถานทาง 
ประวติัศาสตร์ อนุสาวรีย ์หรือการไปร่วมในงานพิธีหรือเทศกาลประจ าปีต่างๆของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 6.  เพื่อเสริมสร้างความส าคญัระหวา่งบุคคล การเดินทางของแต่ละคนนั้นะมีเหตุผลต่างกนั
ไป บางคนเดินทางเป็นร้อยกิโลเมตรเพื่อเยี่ยมญาติ บางคนเดินทางเป็นพนัๆกิโลเมตรเพื่อกลบัไปถ่ิน
ฐานเดิม หรือกลบัไปเยี่ยมถ่ินท่ีเคยศึกษา บางคนเดินทางเพราะเบ่ือความจ าเจซ ้ าซากของการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวนั บางคนนั้นเป็นนักเดินทางเพราะการเดินทางแต่ละคร้ังมกัจะไดเ้พื่อนใหม่เพิ่มข้ึนมา 
เสมอ  
 7.  เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนา การเดินทางท่องเท่ียวในบางคร้ังนั้นมีความมุ่งหวงัท่ีจะ
ไป ยงัดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลและไดกุ้ศลแรง อยา่งเช่น ผูน้บัถือศาสนาอิสลามทุกคนคร้ัง
 8.  เพื่อการติดต่อดา้นธุรกิจและดา้นอาชีพมีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ 
ไม่วา่จะเป็นธุรกิจดา้นการคา้ ประชุม การเมือง การศึกษา เป็นตน้ แต่การเดินทางเพื่อวตัถุประสงค ์ชนิดน้ี
นั้นส่วนใหญ่จะแฝงไปดว้ยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

 McGregor (อา้งถึงใน สมยศ นาวีกา 2539: 131) กล่าววา่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร ไดศึ้กษา 2 ทฤษฎี คือ 

1.  ทฤษฎี X กล่าววา่ 
 1.1 ผูป้ฏิบตัิงานส่วนมากเกียจคราน ไม่ชอบท างาน และพยายามหลีกเลี่ยง การ
ท างานทุกอยา่งเท่าท่ีจะท าได ้
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 1.2 วิธีการควบคุมผูป้ฏิบตัิงานใช้วิธีรุนแรง การใช้อ านาจบงัคบั หรือการขู่บงัคบั 
การควบคุมการเขม้งวดเพื่อใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 1.3 ไม่มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความกระตือรือร้นนอ้ยแต่ตอ้งการความ
ปลอดภยัมากกว่าลกัษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ช้ีให้เห็นว่า โดยธรรมชาติแลว้ มนุษยไ์ม่ชอบ
ท างาน พยายามหลีกเล่ียงงานเม่ือมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกนัมนุษยส์นใจประโยชน์ส่วนตวัไปดว้ย 
ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามก าหนดมาตรฐานในการควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งใกลชิ้ดมีการสั่ง
การโดยตรงการจูงใจจะเน้นค่าตอบแทนตา้นรางวลัและผลประโยชน์อ่ืนๆ การใช้ระเบียบ หน้าท่ี 
และคุกคามด้านการลงโทษท่ีผูบ้ริหารจะเห็นว่าจุดส าคญัของการจูงใจ คือ การตอบสนองความ
ตอ้งการของคนดว้ยความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เท่านั้น 

2.  ทฤษฎี Y กล่าววา่  
2.1  ผูป้ฏิบติังานชอบท่ีจะทุ่มเทก าลงักายใจให้กบังาน และถือวา่การท างาน เป็นการ

เล่นสนุกหรือการพกัผอ่น ทงัน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและลกัษณะของการควบคุมงาน 
2.2  ผูป้ฏิบติังานกลุ่มน้ีไม่ชอบการขู่บงัคบั ทุกคนปรารถนาท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง 

ชอบค าพดูท่ีเป็นมิตร และท างานตามวตัถุประสงคท่ี์เขามีส่วนผกูพนั 
2.3  มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นส่ิงต่างๆ รวมทั้งยงัแสวงหาความรับผดิชอบเพิ่มข้ึนดว้ย 
ลกัษณะของบุคคลตามทฤษฎี Y เป็นแนวความคิดท่ีค านึงถึงจิตวิทยาของบุคคล อยา่งลึกซ้ึง 

และเป็นการมองพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารจากสภาพความเป็นจริง โดยเช่ือวา่ การมีสภาพแวดลอ้ม 
และการใชแ้นวทางท่ีเหมาะสม จะท าให้บุคคลสามารถปฏิบติังานไดป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของตนเอง และเป้าหมายขององคก์าร 

ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมท าให้ทราบถึงรูปแบบการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว และสาม
รถน ามาประเมินการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวหรือท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจหลงัจากการใช้บริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งทราบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียว 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวไดถู้กตอ้ง 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว 

2.3.1  แนวคิดและความส าคญัของแรงจูงใจ 
 การใหค้  าจ  ากดัความหรือความหมายในเร่ืองแรงจูงใจนั้น ไม่มีความหมายใดความหมาย

หน่ึงท่ีแน่นอนเป็นสากล ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัวิชาการต่างๆ มีมุมมองจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ซ่ึงจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 
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เติมศกัด์ิ คทวณิช (อา้งใน พาสนา จุลรัตน์  2548: 194) สรุปความหมาย ของแรงจูงใจ 
หมายถึง กระบวการของการใช้ปัจจยัทั้งหลายท่ีจะท าให้บุคคลเกิดความตอ้งการ เพื่อสร้างแรงขบั
และแรงจูงใจกระตุน้ร่างกายให้แสดงพฤติกรรมตามจุดหมายท่ีได้วางไวโ้ดยปัจจยัดงักล่าวนั้น 
อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายนอกกบัส่ิงเร้าภายในหรือทั้งสองประการก็ได ้

สุภทัทา ปิณฑะแพท (2542 : 62-63) กล่าววา่ เหตุจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีท าให้
บุคคลมุ่งท่ีจะแสดงพฤติกรรมเกิดการเคลือนไหวของร่างกาย ให้ท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการนั้น 

อารี พนัธ์มณี (2546 : 269) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมยถึง การน าปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจ
มาผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการ ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีน ามาอาจจะเป็นเคร่ืองล่อรังวาล การลงโทษ การท าให้เกิดการต่ืนตวัรวมทั้งท าให้เกิดความ
คาดหวงั เป็นตน้ 

ศรัณย ์ด าริสุข (2547) ไดส้รุปความหมายของแรงจูงใจไว ้3 ประการคือ 
1.  ให้พลงัพฤติกรรม พลงัท่ีให้แก่พฤติกรรมไดม้าจากแหล่งภายใน เช่น ความหิว 

ความกระหาย ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการทางสรีรวิทยา ท าให้เกิดแรงขบัเพื ่อให้อินทรียแ์สดง
พฤติกรรมเพื่อเสาะแสวงหาอาหาร หรือน ามาบ าบดัความหิว หรือกระหายนั้น อีกประการหน่ึง 
พลงัที่ให้พฤติกรรมอาจไดม้าจากแหล่งภายนอก เช่น ความตอ้งการที่จะไดร้ับการยอมรับจาก
สังคม ท าให้เกิดพลงัแก่บุคคลท่ีจะมีพฤติกรรมมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

2.  ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจยอ่มมีทิศทาง เช่น 
เม่ือหิวก็มีพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่การแสวงหาอาหาร ตอ้งการให้สังคมยอมรับ พฤติกรรมมุ่งไปสู่การ
เรียน เป็นตน้ 

3.  พฤติกรรมที่ไดรั้บการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย (Goal) พฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนของอินทรียม์ี 2 ชนิด คือ พฤติกรรมธรรมดาสามญั เช่น กระพริบตา การยกมือ เป็น
พฤติกรรมท่ีไม่มีเป้าหมาย ส่วนพฤติกรรท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีอินทรีย ์หรือบุคคลได้
มีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งส้ิน อาจกล่าวไดว้า่แรงจูงใจหมายถึง พลงั หรือแรงผลกัดนัท่ี
อยูภ่ายในตวับุคคลที่ท  าให้บุคคลเกิดมีความตอ้งการในการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมา 

จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ สินมรดกทางธรรมชาติและสินมรดกท่ีคนสร้างข้ึนก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวให้เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัในการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวมีปัจจยัหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคญัดา้นการท่องเท่ียวมี 4 ประการ คือ (Mill, 1990 อา้งถึงใน กลัยา สมมาตย,์ 2541: 12-13) 
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1.  ส่ิงท่ีดึงดูดในดา้นการท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทุกๆพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงาม ประทบัใจ ซ้ึงเกิดจากลักษณะของธรรมชาติ เช่น อ่าว แหลม เกาะ หน้าผา โขดหิน 
ภูมิอากาศและความสวยงามตามธรรมชาติ ความสนใจของแหล่งท่องเท่ียวอาจเกิดข้ึนได ้2 ประการ 
คือ (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2538: 38-44) 

1.1.1  สถานท่ีน่าสนใจ (place) เช่น ชายหาดท่ีสวยงาม คือ หาดชะอ าซ่ึงคง
สภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีน่าสนใจหรือจงัหวดัภูเก็ตมีแหลมพรหมเทพยื่นออกไป
จากหนา้ผามุ่งสู่ทะเลลึก มีตน้ตาลข้ึนปลายแหลมยามดวงอาทิตยต์กเวลาเยน็จึงเป็นภาพ ท่ีสวยงาม 
สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหอ้ยากมาท่องเท่ียวยงัแหล่งนั้น 

1.1.2  เหตุการณ์น่าสนใจ (event) ในบางฤดูกาลมรการจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึน
เพื่อให้สอดคล้องกบัประเพณี วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน กิจกรรมนั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์ท่ี
น่าสนใจดึงดูดคนมาเท่ียว เช่น การก าหนดจดังานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรี ซ่ึงในงานจะมีการแสดง 
แสง สี เสียงประกอบละครประวติัศาสตร์ การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีน่าสนใจหรือมีการจดั
งานขนมหวานเมืองเพชร ซ่ึงส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน 

1.2  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม วฒันธรรมแต่ละพื้นท่ี คือ วิถีชีวิตของคนใน
เขตพื้นท่ีนั้นๆอาจเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั วฒันธรรมอาจแสดงออกมาในรูปแบบศาสนาสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประชาชนจารีตประเพณี 

1.3  ชาติพนัธ์ุ เหตุผลอย่างหน่ึงในการเดินทางของประชาชน เพื่อตอ้งการเยี่ยม
ญาติและเพื่อน คนมีความตอ้งการท่ีจะกลบัไปเยีย่มเยอืนแผน่ดินเดิมของตน 

1.4  แหล่งบนัเทิง แหล่งบนัเทิงมิใช่ หมายถึง สถานเริงรมยย์ามราตรีเพียงอย่าง
เดียวแต่อาจหมายถึง สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ 

2.  ส่ิงอ านวยความสะดวก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเดินทางมาไกลจากบา้นยอ่มตอ้งการ
ส่ิงจ าเป็นหลายอยา่งในการตอบสนองความตอ้งการของชีวิต ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัใน
การท่องเท่ียวมี 4 ประการ (Mill อา้งถึงใน กลัยา สมมาตย,์ 2541: 14)  

2.1  ท่ีพกัเป็นท่ีส าคญัในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวอาจพกักบัญาติ หรือเพื่อนแต่อีก
ส่วนหน่ึงตอ้งการท่ีพกัลกัษณะอ่ืน ๆ 

2.2  ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2.3  สถานบริการ เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านซกัรีด สถานท่ีนนัทนาการ 
2.4  ปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียว ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระบบส่ือสาร การคมนาคม 

สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียว มีความส าคญัอยา่งยิง่ ปัจจยัพื้นฐานดงักล่าว นอกจากอ านวยความ
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สะดวกสบายแก่นักท่องเท่ียวแล้ว ยงัท าให้ได้รับความสะดวกสบายข้ึนเน่ืองจากการพัฒนา
ระบบส่ือสารการคมนาคมและสาธารณูปโภคดงักล่าว 

3.  การขนส่ง เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการน านกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว
สะดวกสบายและปลอดภยั การเดินทางของประชาชนมิไดว้ดัในรูปแบบของระยะทางแต่วดัดว้ย
เวลาของการเดินทาง ถึงแมร้ะยะทางจะไกลแต่ถา้ประหยดัเวลาในการเดินทาง ประชาชนก็พร้อมท่ี
จะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นการปรับปรุงยานพาหนะ ถนนและระบบการจราจรให้ดีข้ึน
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น  

4.  การตอ้นรับ เป็นส่ิงส าคญัมากเพราะนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการกลบัไปยงัสถานท่ีเดิม
เกิดจากความประทบัใจการต้อนรับของประชาชน หรือพนักงานบริการในพื้นท่ีมากว่าสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว ในการกลบักนัถา้หากว่านกัท่องเยวไดรั้บการตอ้นรับท่ีไม่ดีหรือไม่
เหมาะสม นอกจากจะไม่รู้สึกประทบัใจแลว้โอกาสท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเดิมจะมีนอ้ยมาก 

จากความหมายของแรงจูงใจท่ีกล่าวมาน้ี จึงอาจสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง
วธีิการกระตุน้หรือการปลุกเร้าให้คนมีก าลงัท่ีจะท างานให้ส าเร็จ โดยมีความตอ้งการ (Wants) ท่ีจะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการน าเอาปัจจยัต่างๆท่ีจ ามานั้นอาจจะเป็นรางวลั โบนสั ต าแหน่ง
และการลงโทษ ซ่ึงเป็นการท าให้เกิดการต่ืนตวั อีกทั้งการท าให้เกิดความคาดหวงั ดงันั้น การศึกษา
แรงจูงใจในคร้ังน้ีจึงมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนทั้งสองแหล่ง
เพื่อใหท้ราบถึงเป้าหมายของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

2.3.2  ทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว ์
ล าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว ์มี 5 ขั้น ดงัน้ี 
1.  ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการในส่ิงท่ี

จ าเป็นต่อร่างกายและการด ารงชีวิต เช่น น ้ าด่ืม อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
การพกัผ่อน ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ซ่ึงเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในการด ารงชีวติ ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองชีวติก็จะด ารงอยูไ่ม่ได ้

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) ไดแ้ก่ ความปลอดภยัต่อร่างกาย ชีวิต 
และทรัพยสิ์น เช่น ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ อาชญากรรม อนัตรายต่างๆ จากการบริโภคและการ
เดินทางท่องเท่ียว ความมัน่คงในการท างาน และปรารถนาท่ีจะอยูใ่นสังคมท่ีเป็นระเบียบ 

3.  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับในสังคม (Belonging / Social needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ท่ีจะเขา้ร่วม การให้และไดรั้บความรัก ความเป็นมิตร ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หมู่คณะ
และสังคม ตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนยอมรับในความส าคญัของตน 
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4.  ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Esteem needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการมีช่ือเสียง มีความรู้ 
มีความส าเร็จ มีศกัด์ิศรี มีฐานะดี มีความเป็นอิสระและเสรีภาพ อยูใ่นความหรูหราเป็นท่ีรู้จกัและ
ไดรั้บการยกยอ่งยอมรับ การนบัถือจากบุคคลทั้งหลายในสังคม 

5.  ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในส่ิงท่ีตั้งความปรารถนาสูงสุดเอาไว ้โดยการใช้ความสามารถทุก
อยา่งท่ีมีอยู ่

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.1 แสดงล าดบัความตอ้งการตามทฤษฏีของมาสโลว ์ท่ีมา:  อ าไพรรณ รัตนปาณี (2550: 13)  
 

จากทฤษฏีความตอ้งการของ Maslow ดงักล่าว ไดก้ าหนดลกัษณะของส่ิงท่ีกระตุน้ท่ีท าให้เกิดการ
ท่องเท่ียว ออกเป็น 7 ประการ คือ (Dann, 1981) 

1.  การท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีทดแทนความตอ้งการท่ีขาดหายไป 
2.  สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส่ิงดึงดูดใจใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการท่องเท่ียว 
3.  ภาพลกัษณ์ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส่ิงกระตุน้ 
4.  ขอ้มูลข่าวสาร ส่ือประเภทต่างๆเป็นส่ิงกระตุน้ทางการท่องเท่ียว 
5.  วตัถุประสงคใ์นการเดินทางเป็นส่ิงกระตุน้ทางการท่องเท่ียว 

สูง 

ต ่า 

5.ความตอ้งการ
ความส าเร็จในส่ิงท่ีตน
อยากจะท าและตั้ง

ปณิธานไว ้

 

3.ความตอ้งการการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ตอ้งการอยูร่วมกบั

สังคมเป็นส่ิงหน่ึง 

1.ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เช่น ความอบอุ่น ความสบาย ความหิว ท่ีอยูอ่าศยั 

การประกนัชีวติ 

 

2.ความตอ้งการการความปลอดภยั และความมัน่คงของชีวิต เช่น การประกนัชีวติ 

การประกนัชีวติ 

 

4.ความตอ้งการการยกยอ่งเคารพนบัถือเป็นท่ีรู้จกัของ

คนทัว่ไป 
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6.  ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงกระตุน้ในการท่องเท่ียว 
7.  ส่ิงกระตุน้เป็นส่ิงท่ีมีความหมายและก าหนดรูปแบบดว้ยตวัของมนัเอง 

 จึงกล่าวไดว้า่  การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยใ์ชต้อบสนองความตอ้งการ  กิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีเหมือนกันอาจตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันก็ได้ซ่ึงแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวก็เป็นเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมการตดัสินใจในการ
เดินทางไปท่องเท่ียวตามท่ีใจปรารถนา ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ในการแสดง
พฤติกรรมดงักล่าว คือ (สุรีรัตน์  เตชาทววีรรณ, 2545) 

1.  ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการในการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงจูงใจต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียว
หรือช่วงเวลาท่ีจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจไปได ้

2.  ส่ิงท่ีกลัน่กรองความตอ้งการ คือ ส่ิงต่างๆท่ีท าให้ความตอ้งการการระงบัไปหรือท า
ให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกต่อการไปท่องเท่ียวลดน้อยลงไป เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
สังคม เป็นตน้ 

3.  ส่ิงท่ีกระทบ หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกมองภาพแหล่งท่องเท่ียวนั้นแตกต่างออกไป 

4.  บทบาทของนกัท่องเท่ียว หมายถึง สถานภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัหรือรูปแบบ
การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

2.3.3  กระบวนการจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
แรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ให้คนเดินทางเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวว่าเดินทางเพื่ออะไรและคากหวงัท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการรูปแบบใด เม่ือน า
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาประยุกต์กบัการท่องเท่ียว แรงจูงใจท่ีท าให้คนเดินทางอาจ
จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ (สุรีรัตน์ เตชาทววีรรณ, 2545: 73-76) 

ปัจจยัดึง (pull  factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกตวับุคคลซ่ึงส่งเสริม หรือดึงดูดให้
คนเดินทางไปท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประเทศใดท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดียอ่มเอ้ืออ านวยให้คนในประเทศ
มีอ านาจทางการซ้ือสูง และมีโอกาสเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดม้าก 

2.  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ นกัจิตวิทยา Adler Fedler ไดใ้ห้ขอ้คิดทางพฤติกรรมมนุษยไ์ว้
วา่ “คนมกัจะแสวงหาส่ิงท่ีตนเองไม่มีหรือแสวงหาส่ิงท่ีแตกต่างไปเพื่อชดเชยส่ิงท่ีตนไม่มี”  
จากหลกัจิตวิทยาน้ี อาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะภูมิอากาศท่ีแตกต่างไปจากประเทศของตนสามารถ
ดึงดูดให้คนเดินทางได้และขอ้คิดดงักล่าวอาจน ามาประยุกต์ใช้กบัแนวคิดทางปัจจยัภูมิศาตร์ได้ว่า
นกัท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างไปจากของตน
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เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป หรือเพื่อหาส่ิงชดเชยในส่ิงท่ีตนไม่มี ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์จึงจ าเป็นปัจจยัดึงท่ีส าคญัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมลักัษณะแตกต่าง
จากประเทศหรือทอ้งถ่ินของตน 

3.  ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมและบรรทดัฐานของสังคมใดสังคมหน่ึงก าหนดค่านิยม
ในการเดินทางของคนในสังคมนั้น ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาล
ประวติัศาสตร์สามารถเป็นส่ิงท่ีดึงดูดท่ีท าใหส้ังคมอ่ืนเดินทางมายงัทอ้งถ่ินของตนเองได ้

4.  ปัจจยัทางการเมือง ประเทศใดท่ีมีสภาวการณ์ทางการเมืองมัน่คงยอ่มเอ้ืออ านวยให้
คนในประเทศอ่ืนเดินทางมายงัประเทศตนได้และในขณะเดียวกนั นโยบายของรัฐบาลอาจกั้น หรือ
ส่งเสริมใหค้นเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั 

5.  ปัจจยัทางเทคโนโลยีการพฒันเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารการคมนาคม โครงสร้าง
พื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยให้คนเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัยิ่งข้ึนนอกจากน้ีความล ้ าหน้าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็สามารถเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวได ้

6.  มีอิทธิพลต่อความคิดค่านิยมและการตดัสินใจของคน เน่ืองจากส่ือมวลชนจะถ่ายทอด
ข่าวสารทางการท่องเท่ียวสู่ประชาชนและสามารถสร้างภาพพจน์ของสถานท่ีแต่ละแห่งได ้ถา้วา่ข่าวสาร
หรือขอ้มูลท่ีปรากฎบนส่ือเป็นภาพท่ีดีก็สามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทาง ในทางตรงกนัขา้มถ้า
ขอ้มูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปล่ียนแปลงทศันคติและการตดัสินใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวได้
เช่นเดียวกนั 

ปัจจยัผลกั (push factor) หมายถึงความรู้สึก ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลและกระตุน้
ให้คนมีความตอ้งการท่ีจะเดินทางซ่ึง มาสโลวไ์ดก้ล่าวถึงเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้่า “คนจะมีพฤติกรรม
การแสดงออกต่างๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” ดงันั้น ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนจึงจ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนกัท่องเท่ียว 
ดงัน้ี 

1.  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะผอ่นคลายความเครียด และไดรั้บความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

2.  นกัท่องเท่ียวตอ้งการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารท่ีปลอดภยั
และสะอาด ผูบ้ริการท่ีจริงใจขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งซ้ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัมัน่คง 

3.  นกัท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะให้ผูบ้ริการทกัทายหรือให้ความส าคญักบัการปรากฎตวั
ของตนอยู่เสมอและคาดหวงัให้ผูบ้ริการจดจ าช่ือ นามสกุล ขอ้มูลส่วนตวัของตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เพราะแสดงถึงการเป็นท่ียกยอ่งยอมรับนบัถือในสังคมนั้นๆ 

DPU



24 

 

4.  นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดล้องส่ิงแปลกใหม่ของ
สถานท่องเท่ียวต่างๆ และได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกการบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสะสม
ประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตน 

5.  นกัท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทางและส ารวจทอ้งถ่ินต่างๆดว้ยตนเอง โดยไม่สนใจว่า
ทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกและอยู่ใกลเ้มืองหรือไม่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเรียนรู้หรือ
พยายามท าความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของตน นักท่องเท่ียวแต่ละคนมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนัและนกัท่องเท่ียวคนหน่ึงๆ ก็อาจมีพฤติกรรมท่ีหลากหลายทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ดงันั้น กระบวนการจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

2.3.4  แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวกบัความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัย่อมมีเหตุผลท่ีท าให้เกิด

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั (Swarbrooke and Horner, 1998 : 58) ในปี 1996 
Kanok และคณะ ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม โดยงานวิจยัช้ิน
น้ีได้สรุปว่า ส่ิงท่ีท าให้แรงจูงใจของแต่ละคนแตกต่างกันคือ อายุ เพศ การศึกษา รายได้ และ 
สถานภาพการสมรส ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.  อาย ุ(Age) 
อายุเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว นักการตลาดมี

ความเช่ือว่า คนในแต่ละกลุ่มอายุมกัจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวหรือการพกัผ่อนในลกัษณะท่ี
แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ จะมองหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทาง
ท่องเท่ียว เช่น โรงแรม หรือ การไดพ้กัผอ่น จากการท่องเท่ียว เป็นส่ิงส าคญั (Burke and Resnick, 
1991 : 36) 

2.  เพศ (Sex) 
ในดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดน้ า ปัจจยัดา้นเพศมาเป็นเกณฑ์การก าหนดแรงจูงใจ

ของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลใหสิ้นคา้ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนั เช่น ผูช้ายชอบตีกอล์ฟ ในขณะ
ท่ีผูห้ญิงชอบท่ีจะชอ้ปป้ิง จากผลการวิจยั ของ Ryan (อา้งใน Swarbrooke and Horner, 1999 : 59) 
พบวา่ เพศหญิงมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีมากกวา่เพศชาย 3 ปัจจยัหลกั คือ 

1.  ความตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายในชีวติประจ าวนั (Escape) 
2.  ความตอ้งการพกัผอ่นทางร่างกาย (Physical Relaxation) 
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3.  ความตอ้งการพกัผอ่นทางอารมณ์ (Emotional Relaxation) 
จากการวิจยัของนิตยสาร Sports Mustarded เร่ือง Role of the Husband and Wife in Air 

Travel Excisions ( อา้งใน เลิศพร ภาระสกุล  2540: 38 ) พบวา่ สามีเป็นคนริเร่ิมความคิดวา่ทั้งคู่ (สามี
และภรรยา) ควรจะเดินทางโดยภรรยาจะเห็นชอบดว้ยทนัทีใน 60 เปอร์เซ็นตข์องการเดินทาง ส่วนการ
ตัดสินใจว่าจะไปไหนปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกัน ในการเดินทางเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 73 เปอร์เซ็นต์ ของการเดินทาง สามีระบุว่าการเลือกจุดหมายปลายทางเป็นการตดัสินใจ
ร่วมกนั 17 เปอร์เซ็นต ์เป็นการตดัสินใจของสามีโดยภรรยาเป็นฝ่ายเห็นชอบ อีก 9เปอร์เซ็นต ์เป็นการ
เลือกของภรรยาโดยมีสามีเป็นฝ่ายเห็นชอบ ส่วนการเลือกสายการบิน เพศชายเป็นผูเ้ลือกเสียเป็นส่วน
ใหญ่ จากผลการวจิยัดงักล่าวช้ีให้เห็นวา่ ผูห้ญิงมีความส าคญัมากข้ึนต่อตลาดการท่องเท่ียว 

สตรีท่ีท างานนอกบา้นไดช่้วยเพิ่มรายไดใ้หค้รอบครัวโดยท าให้มีรายไดส่้วนเกินเพื่อใช้
จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว หญิงท่ีท างานนอกบา้นท่ียงัเป็นโสด หรือภรรยาท่ีท างานนอกบา้นท่ียงั
ไม่มีบุตร หรือมีบุตรท่ีโตแลว้ จึงเป็นลูกคา้ท่ีดีของตลาดการท่องเท่ียวมากกวา่ เพศชายท่ีท างานนอก
บา้นแต่มีภาระทางครอบครัว 

3.  การศึกษา (Education) 
การศึกษาเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการเดินทาง คนท่ีมีการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา จะเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาสูงสุดเพียงแค่ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และคนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมปลายจะเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวมากกวา่คน
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดเพียงแค่มธัยมศึกษาตอนตอ้น (เลิศพร  ภาระสกุล, 2540 : 40) 

ระดบัการศึกษาส่งผลให้พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษา
สูงส่วนมาก ตอ้งการแสวงหาความรู้จากการเดินทาง เช่น การไปเท่ียวแหล่งธรรมชาติ แหล่งวฒันธรรม
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัคนท่ีมีความรู้น้อยส่วนมาก มกัจะมองวา่การท่องเท่ียวเป็นโอกาสท่ีจะให้พวกเขาได้
พบเห็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากชีวิตประจ าวนั (Swarbrooks and Horner, 1999 : 58) 

4.  สถานภาพ (Status) 
สถานภาพทางครอบครัว เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อ การซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการ

ท่องเท่ียว ผูท่ี้หย่าร้าง หรือ ผูท่ี้อยู่เป็นโสด ย่อมมีลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยให้การเดินทางท่องเท่ียวได้
ง่ายกว่าผูท่ี้แต่งงาน หรือ ผูท่ี้มีพนัธะทางครอบครัว นอกจากน้ีผูท่ี้หย่าร้าง หรือ ผูท่ี้อยู่เป็นโสด 
มกัจะตดัสินใจไดง่้าย และรวดเร็ว กวา่ผูท่ี้แต่งงาน หรือ ผูท่ี้มีครอบครัว 

จากความหมายของแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวดงักล่าวขา้งตน้  พอสรุปได้ว่า 
“แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว หมายถึง แรงขบัเคล่ือนภายในส่วนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมให้เกิด
การกระท าบางส่ิงบางอยา่งเพื่อเติมเตม็ความตอ้งการทางดา้นชีววทิยา และจิตวทิยา” 
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จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผูว้ิจยัพบว่า แรงจูงใจ (แรงผลกัดนัและแรงดึงดูด) ท่ีจะ
เกิดข้ึนไดน้ั้นมีปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ีคือ  

1.  มีส่ิงดึงดูดต่างๆ เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ภูมิอากาศ วฒันธรรม  
2.  ค  านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ  
3.  การเดินทางนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ค านึงถึงถึงความสะดวก ความปลอดภยั และการ

ประหยดัเวลาในการเดินทาง  
4.  การสนบัสนุนและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐบาล ท่ีมีการก าหนดนโยบาย

การท าโปรแกรมทางการท่องเท่ียว และการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว
ให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมถึงการรณรงค์ให้นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยหนัมาเท่ียวในเมืองไทยใหม้ากข้ึน  

5.  นกัท่องเท่ียวมีจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั นกัท่องเท่ียวบางคนตอ้งการเปล่ียน
บรรยากาศ และตอ้งการพบเห็นส่ิงใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

ดงันั้น การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ผูว้ิจยัตอ้งศึกษาว่าอะไรคือ
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจซ่ึงมนุษยเ์องก็มีความตอ้งการการตอบสนองมากมาย และแนวคิด
ทฤษฎีแรงจูงใจจะสามารถท าใหผู้ศึ้กษาทราบไดว้า่อะไรคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

2.3.5  ประเภทของแรงจูงใจ 
ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท และประสาน  หอมบูล (2535: 69-70) กล่าววา่ ถา้แบ่งประเภทของ

แรงจูงใจตามท่ีมา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.  แรงจูงใจทางร่างกาย (Physiological  motive) เป็นแรงจูงใจท่ีมีติดตวัมาแต่เกิด มี

ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการทางร่างกาย ไดแ้ก่ ความหิว ความกระหา 
ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2.  แรงจูงใจทางสังคม (Social motive) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนทีหลงัจากการเรียนรู้ใน
สังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก ความอบอุ่น การเป็นท่ียอมรับในสังคม เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีหากแบ่งตามเหตุผลของเบ้ืองหลงัในการแสดงออกของพฤติกรรม สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motive) หมายถึง การท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าท่ีจะท าดว้ย
ความเตม็ใจ 
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2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motive) หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมเพราะ
ตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีน ามาเร้าภายนอก เช่น รางวลั เกรด เป็นตน้ แรงจูงใจภายในมีคุณค่าดีกว่า
แรงจูงใจภายนอก แต่แรงจูงใจภายในปลูกผงัใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลไดย้ากกวา่ 

พิบูลย ์ ทีปะปาล (2545: 15-20) แรงจูงใจหมายถึงสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีจะ
กระตุ้นผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ส่ิงจูงใจท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมตามล าดบัขั้นตอน ประกอบด้วย แรงขบั แรงกระตุน้ ความ
ปรารถนา หรือความตอ้งการ  

องคป์ระกอบของแรงจูงใจ  ประกอบดว้ยภาวะท่ีมีแรงจูงใจ 
1.  พฤติกรรมท่ีถูกเร้าดว้ยเหตุแรงจูงใจ 
2.  ภาวะท่ีเกิดความสมปรารถนา 
แรงจูงใจท่ีเป็นความต้องการน้ีอาจเกิดข้ึนมาจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอกก็ได ้

กล่าวคือ 
1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลเอง 

มีผลกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ความอยากรู้อยากเห็น ความคาดหวงั 
ทศันคติ ความพึงพอใจ การมองเห็นคุณค่า 

2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอกบุคคล มี
ผลกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตวัอยา่งแรงจูงใจภายนอกท่ีท าให้บุคคลเกิด
การเปิดรับส่ือ เช่น ชอบในรูปแบบของนิตยสาร ตอ้งการร่วมสนุกในการชิงรางวลัของนิตยสาร 
เป็นตน้ 

พรรณทิพย ์ กาลธิยานนัท ์(2543: 3) ไดแ้บ่งประเภทของแรงจูงใจ ดงัน้ี 
1.  ความตอ้งการ (Want) ค าอธิบายความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ความไม่พอเพียง 

(deficiency) หากมองในภาวะสมดุลของมนุษย ์(homeostatic sense) ความตอ้งการเกิดข้ึนเม่ือเกิด
การไม่สมดุลทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ 

2.  แรงขบั (Drive) แรงขบัจะถูกสร้างข้ึนเพื่อบรรเทาความตอ้งการ ให้ลดนอ้ยลงซ่ึงอาจให้
ความหมายของแรงขบัง่ายๆ วา่เป็นการไม่พอเพียงกบัทิศทาง (Deficiency with direction) 

3.  เป้าหมาย (Goals) จุดสุดทา้ยของวงจรการจูงใจ คือ เป้าหมายท่ีใชใ้นการจูงใจหมายถึง
ส่ิงหน่ึงท่ีจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้บรรเทาความตอ้งการ และลดแรงขบัใหน้อ้ยลงได ้ดงันั้น การไดรั้บเป้าหมาย
อนัหน่ึงจะหมายความถึงการท าให้สภาพทางดา้นร่างกายหรือจิตใจฟ้ืนฟูสภาพท่ีมีความสมดุล และจะ
ลดลงหรือขจดัแรงขบัหมดไป แรงจูงใจจึงเป็นส่วนส าคญัในการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูส้นใจศึกษาและจ าแนกประเภทของแรงจูงใจไวห้ลายแบบ เช่น แบ่งตาม
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นกัจิตวทิยา ซ่ึงเหตุผลตามการแสดงพฤติกรรมก็จะแบ่งแรงจูงใจเป็น 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายใน ท่ี
หมายถึงการท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีท าดว้ยความเต็มใจ โดยถือวา่ การบรรลุผลส าเร็จใน
กิจกรรมนั้นเป็นรางวลัอยูแ่ลว้ในตวั และแรงจูงใจภายนอก หมายถึงการกระท ากิจกรรมใดท่ีเกิดจาก
การมุ่งหวงัผลจากส่ิงอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือกิจกรรมนั้นไม่ไดก้ระท าเพื่อความส าเร็จในส่ิงนั้นเลย 

ดงันั้น แรงจูงใจในการท่องเท่ียว เป็นเหตุผลหรือส่ิงท่ีกระตุน้ให้คนเกิดความตอ้งการ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อสนองความตอ้งการ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ส่ิงกระตุน้น้ี
อาจจะเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกของบุคคลแต่ละคนก็เป็นได ้ จึงเป็นเหตุผลท่ีตอ้งน ามา
ศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อ
น ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

 
2.4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.4.1 แนวคิดและความส าคญัของความพึงพอใจ 
สมวงศ์  พงศ์สถาพร (2546) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจของลูกคา้ไวว้่า การ

ประเมินสินคา้หรือบริการนั้นๆ ว่าไดต้อบสนองความตอ้งการของตนไดต้ามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ 
ถา้ไดต้ามท่ีตั้งความหวงัไว ้ลูกคา้จะมีความพึงพอใจ 

วารินทร์  สินสูงสุด และวนัทิพย ์  สินสูงสุด (2541) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความสามารถของผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหลงัจาก
การซ้ือสินคา้หรือบริการ ความพึงพอใจข้ึนอยู่กบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์โดยถา้
การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์เป็นไปตามท่ีคาดหวงัแสดงว่าลูกค้าพึงพอใจแต่ถ้าไม่
เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไวแ้สดงวา่ไม่พึงพอใจ 

Shelly (1975) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพอใจเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย ์
คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้
ท าให้เกิดความสุข เห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อน และความสุขน้ีมีผลต่อบุคคล
มากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆความรู้สึกทางลบ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้เกิดความทุกข์
และความกงัวล 

Kotler (2000) กล่าววา่ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้ หรือบริการกบัความคาดหวงัของแต่ละ 
บุคคลก่อนท่ีจะใชห้รือไดรั้บสินคา้ หรือบริการนั้นๆ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจไวว้า่ ส่ิงท่ีท า
ให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจแก่มนุษย ์ไดแ้ก่ ทรัพยากร หรือส่ิงเร้าการวิเคราะห์
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ระบบความพอใจคือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใดเป็นท่ีตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความ
พอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดไดม้ากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการ
ครบถว้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรในโลกน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ดงันั้นความพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด
เม่ือมีการจดัการทรัพยากรอย่างถูกตอ้งเหมาะสมสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นทรัพยากรของ
ระบบความพอใจอยา่งหน่ึง ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพสามารถ
ศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือแยกออกเป็นการตอบรับ (Response) และปฏิกิริยา (Reaction) ของมนุษย์
ต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางชีวะภาพ
หรือสรีระ ซ่ึงสามารถวดัไดง่้าย เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราการเตน้ของหวัใจ อุณหภูมิของ
ร่างกาย ฯลฯ ในขณะท่ีการตอบรับ หมายถึง การรับรู้ ทศันะคติและพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงรวม
เรียกว่า การตอบรับทางสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรม (Social-psychological and behavioral 
response) ปัจจยัต่างๆ ท่ีท  าใหเ้กิดการตอบรับในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 

1.  ลกัษณะของบุคคลผูต้อบรับสภาพแวดลอ้ม 
2.  ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีท าใหเ้กิดการตอบรับ 
3. การรับรู้ของบุคคล 
4.  การประเมินสภาพแวดลอ้มของบุคคล 
5.  ความพอใจในสภาพแวดลอ้ม 
6.  พฤติกรรมของบุคคลเน่ืองมากจากสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยั 2 กลุ่มแรก เป็นส่ิงท่ีป้อนเขา้ระบบ โดยลกัษณะของบุคคลรวมถึงปัจจยัต่างๆ 
ดา้นประชากรศาสตร์ พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบวงจรชีวิต ส่วนปัจจยั 4 กลุ่ม หลงั 
เป็นผลท่ีส่งออกมาจากระบบ การท่ีบุคคลจะรับสภาพแวดลอ้มใดๆ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพ 
และมาตรฐานของบุคคลนั้น การประเมินผลความพอใจในกายภาพของบุคคลมาจากการรับรู้
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลก็เกิดจากการรับรู้ การประเมินผลการแสดงออกน้ีจะสะทอ้นวา่
บุคคลนั้นมีความพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพนั้นหรือไม่ 

ลกัษณะของความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการให้มี
ความเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539 : 24-37) ซ่ึงลกัษณะ
ทัว่ไปมีดงัน้ี  

1.  ความพึงพอใจเป็นการแสดงทางอารมณ์ และความรู้สึกทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกบับุคคลอ่ืนส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์ การรับรู้ 
เรียนรู้ ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกนับุคคลรับรู้
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หลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการ
บริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผสับริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของ
ผูรั้บบริการ โดยสามารถท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ 

2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บ
จริงในสถานการณ์บริการก่อนท่ีประชาชนจะมาใชบ้ริการใดก็ตามมกัจะมีมาตรฐานของการบริการ
นั้นไวใ้นใจอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียดึถือต่อการบริการประสบการณ์
ดั้งเดิมท่ีเคยใชบ้ริการ การบอกรับของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูล การรับประกนับริการจากการโฆษณา 
การให้ค  ามัน่สัญญาของผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีผูบ้ริการใช้เปรียบเทียบกบับริการท่ี
ไดรั้บในวงจรของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริงท่ีผูใ้ห้บริการไดรั้บรู้เก่ียวกบัการบริการ
ก่อนท่ีจะไดรั้บบริการ หรือคาดหวงัในส่ิงท่ีควรจะไดรั้บน้ี มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาการเผชิญความจริง
หรือการพบปะระหว่างผูใ้ช้บริการและผูรั้บบริการเป็นอย่างมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมิน
เปรียบเทียบส่ิงท่ีได้รับจริงในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้หากส่ิงท่ีได้รับ
เป็นไปตามความคาดหวงัถือเป็นการยืนยนัท่ีถูกตอ้งกบัการคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการย่อมเกิดความพึง
พอใจต่อการบริการดงักล่าว ทั้งน้ีช่วงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจะช้ีให้เห็นระดบัความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจมากนอ้ยก็ได ้ถา้ขอ้ยนืยนัเบ่ียงเบนไปทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดง
ถึงความไม่พึงพอใจ 

2.4.2  ความส าคญัของความพึงพอใจ 
ดนยั เทียนพุฒ (2543:26) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ จะช่วยส่งผลต่อก าไรกบัธุรกิจ

ใน 4 ดว้ยกนั คือ  
1.  เพิ่มโอกาสในการซ้ือซ ้ า 
2.  สร้างการส่งเสริมการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก 
3.  เพิ่มการจ่ายเพิ่มข้ึนในขณะท่ีท าการซ้ือของลูกคา้ 
4.  มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวยีน 

2.4.3  การวดัความพึงพอใจ 
สมยศ  นาวกีาร (2536) อธิบายถึง การวดัความพึงพอใจวา่ สามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถามตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถท าได้

ในลกัษณะก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าวอาจถามความพอใจในดา้น
ท่ีต่างๆกนั 

2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงจะ
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 
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3.  การสังเกต เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจโดยพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่วา่เป็น
การแสดงออกจากการพูด กิริยา ท่าทาง ซ่ึงวธีิน้ีตอ้งอาศยัการสังเกตอยา่งจริงจงัและมีระเบียบแบบแผน 

ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2548) ไดส้รุปวา่ แบบวดัความ
พึงพอใจหรือท่ีเรียกวา่ แบบวดัเจตคตินั้น เป็นชุดของขอ้ค าถามดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ในทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงมีการก าหนดระดบัของค าตอบไวเ้ป็นช่วงๆ (interval) ให้กลุ่มตวัอย่าง
เลือกตอบตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเจตคติจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

1.  ส่วนท่ีเป็นความรับรู้หรือความเช่ือ (Cognitive or belief  Component) ซ่ึงเป็นการรับรู้
หรือความเช่ือของบุคคลต่อส่ิงเร้า  

2.  ส่วนท่ีเป็นความรู้สึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluating Component) ซ่ึงเป็นกริยา
ท่าทีท่ีแสดงออกวา่ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีต่อส่ิงเร้านั้น  

3.  ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavioral Component) ซ่ึงเป็นความโนม้เอียงท่ีจะกระท าหรือ
จะปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อส่ิงเร้านั้น  

ฉะนั้นการวดัเจตคติจึงตอ้งวดัทั้ง 3 องคป์ระกอบของเจตคติและจะตอ้งวดัเป็นภาพรวม ๆ
โดยพิจารณากิริยาท่าทีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในหลายด้าน หลายประการรวมกนั มิใช่วดัจากการ
กระท าหรือพฤติกรรมอย่างเดียว นอกจากนั้นการวดัเจตคติตอ้งบ่งบอกทั้งปริมาณความมากน้อยของ
เจตคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าและทิศทางท่ีบอกวา่มีเจตคติไปในทางบวกหรือทางลบดว้ย 

ดงันั้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบับุคคต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจท าเกิดความชอบ
หรือไม่ชอบก็ได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัของบุคคลหรือนกัท่องเท่ียวนั้นๆ ว่าตั้งเป้าหมายไวม้าก
นอ้ยแค่ไหน ดงันั้นคุณภาพในการบริการ สินคา้ ราคา ปัจจยัภายนอกและปัจจยัส่วนบุคคล จึงมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อน
พรร้ัง จงัหวดัระนอง เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวน ้ าพุร้อนใน 
จงัหวดัระนอง 

 
2.5  บริบทและประวตัิความเป็นมาของจังหวดัระนอง 

2.5.1  ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์  
ระนองเป็นจงัหวดัแรกของภาคใตท่ี้ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลอนัดามนั ประมาณกิโลเมตรท่ี 545 ของ

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 จงัหวดัระนองมีเน้ือท่ีประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,141,250 ไร่ เป็น
จงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 59 ของประเทศมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนท่ียาวท่ีสุดวดัใน
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แนวเหนือ-ใตป้ระมาณ 169 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดวดัในแนวตะวนัออก–ตะวนัตก 44 กิโลเมตร และ
ส่วนท่ีแคบท่ีสุด ของจงัหวดัในทอ้งท่ีอ าเภอกระบุรี มีความกวา้งเพียง 9 กิโลเมตร 

แต่เดิมเมืองระนองหรือเมืองแร่นอง เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของอาณาจักรศรีวิชัย ซ่ึง
เจริญรุ่งเรืองอยู่ทางตอนใตข้องภูมิภาค มีสภาพเป็นป่าทึบ ไม่มีผูค้นอาศยั จนถึงสมยักรุงศรีอยุธยา เมือง
ระนองยงัคงเป็นเพียงหัวเมืองขนาดเล็กท่ีข้ึนอยู่กับเมืองชุมพร ซ่ึงเป็นหัวเมืองชั้ นตรี  มีอาณาเขต
ครอบคลุมตั้งแต่พื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัออกจดฝ่ังตะวนัตก จนกระทัง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ยกฐานเมืองระนองให้เป็นเมืองจตัวาข้ึน
ตรงต่อกรุงเทพมหานคร 

ในสมยัของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ระนองมีฐานะเป็นหวัเมือง
อิสระ และต่อมาไดรั้บการยกฐานะเป็นจงัหวดั และไดมี้การยุบ “เมืองตระ” ท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
เมืองชุมพรมาพร้อมๆ กบัระนองแลว้เปล่ียนฐานะเป็นอ าเภอ เรียกวา่อ าเภอกระบุรี ข้ึนกบัจงัหวดัระนอง
ตั้งแต่นานมา 

ระนองในอดีตนั้นมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระและ
เมืองเสด็จประทบัแรม และต่อมาเม่ือมีการตดัถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านมายงัจงัหวดั
ระนอง เมืองระนองจึงไดพ้ฒันาจนมีความส าคญัในฐานะเมืองท่องเท่ียวมากข้ึนนบัแต่นั้นมา 

2.5.2  อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดกบั อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
ทิศตะวนัออก ติดกบั อ าเภอเมือง อ าเภอสว ีและอ าเภอพะโตะ๊  

จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
ทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอนัดามนั และประเทศรัฐสังคมนิยมแห่ง 

สหภาพพม่า 
ทิศใต ้ ติดกบั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 
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2.5.3 แสดงแผนที่แสดงทีต่ั้งและอาณาเขต 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  ภาพแสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งและอาณาเขตระนอง 
 
ท่ีมา http://www.ranongweb.com/map.html, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2555 
 

2.5.4  ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของระนอง ประกอบด้วยทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน ทางทิศ

ตะวนัออกของจงัหวดัพื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอนัดามนัทางทิศตะวนัตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพ่อตา
โชงโดง สูง 1,700 ฟุต นอกจากน้ียงัมีท่ีราบแคบๆ ระหวา่งแนวภูเขากบัชายฝ่ังทะเล ท าให้ก่อให้เกิด
ล าน ้าสายสั้นๆ หลายสาย ไดแ้ก่  

  แม่น ้ากระบุรี เป็นแม่น ้ าสายส าคญักั้นพรมแดนไทย-พม่า ตน้น ้ าเกิดจากเขาน ้ าตุ่นและ
เขาจอมแห ทางทิศเหนือไหลลงทะเลอนัดามนั ยาวประมาณ 95 กิโลเมตร 

  คลองล าเลียง ตน้น ้ าเกิดจากเขาบางใหญ่และเขาแดน ทางทิศเหนือไหลลงสู่แม่น ้ ากระบุรี
ท่ีบา้นนานอ้ย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
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  คลองวนั ตน้น ้าเกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจงัหวดัไหลลงสู่แม่น ้ ากระบุรี ท่ีบา้น
ทบัหลี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

  คลองกระบุรี ตน้น ้ าเกิดจากเขาผกัแว่น เขตชุมพร-ระนอง แม่น ้ ากระบุรี ผ่านอ าเภอ
กระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร  

  คลองละอุ่น ตน้น ้าเกิดจากเทือกเขาหว้ยเสียด และเขาหินด่านทางทิศตะวนัออกไหลลง
สู่แม่น ้ากระบุรี ท่ีบา้นเขาฝาชี ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร  

  คลองหาดส้มแป้น ตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสู่ทะเลอนัดา
มนั ท่ีบา้นเกาะกลาง ยาวประมาณ 19 กิโลเมตร  

  คลองกะเปอร์ ตน้น ้าเกิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอนัดามนัท่ีบา้นบางล าพู ยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร  

  คลองก าพวน ตน้น ้ าเกิดจากเขาพระหมี ไหลลงสู่ทะเลอนัดามนัท่ีบา้นก าพวน ยาว
ประมาณ 19 กิโลเมตร 

2.5.5  ภูมิอากาศ 
จงัหวดัระนองไดช่ื้อว่าเป็นเมือง “ฝนแปด แดดส่ี” นัน่คือจะมีฝนตกมากถึงปีละ 8 เดือน 

นับว่าเป็นจงัหวดัท่ีฝนตกชุกมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองจากอยู่ติดกับทะเลอนัดามนั ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จากมหาสมุทรอินเดียช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และ
ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืออ่าวไทยช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือน ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวา่ง
เดือน พฤษภาคม–ธนัวาคม ถึงแมจ้ะมีฝนตกยาวนาน 8 เดือน จงัหวดัระนองก็มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน และฤดู
หนาวในเดือนมกราคม ซ่ึงช่วงท่ีเหมาะส าหรับการท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง คือ ในช่วงฤดูร้อน
ระหวา่งเดือนมกราคม - เมษายน  

2.5.6  หน่วยการปกครอง 
จงัหวดัระนองจดัรูปแบบปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย

ส่วนราชการประจ าจงัหวดั จ านวน 31 หน่วยงาน และระดบัอ าเภอ ประกอบดว้ย 4 อ าเภอ 1 ก่ิง
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองระนอง อ าเภอกระเปอร์ อ าเภอละอุ่น อ าเภอกระบุรี และอ่ิงอ าเภอสุขส าราญ 

2.  การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ย ส่วนราชการสังกดัส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงมาตั้งหน่วยงานในจงัหวดั ประกอบดว้ย หน่วยงานสังกดัส่วนกลางจ านวน 41 หน่วยงานและ
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 14 หน่วยงาน หน่วยงานอิสระ 9 หน่วยงาน 
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3.  การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 5 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 26 แห่ง สภาต าบล 3 แห่ง 

 
2.5.7  ศาสนา 

ชาวระนองส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ คือ ประมาณร้อยละ 82.17 รองลงมานบัถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 15.74 ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอกะเปอร์ ก่ิงอ าเภอสุขส าราญ และบางหมู่บา้นในเขต
อ าเภอเมืองระนอง และศาสนาคริสตร้์อยละ 0.5 

2.5.8  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพื้นเมือง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพื้นเมืองประจ าจงัหวดัระนองท่ี

นิยมปฏิบติัสืบทอดกนัมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั มีดงัน้ี 
1.  ประเพณีงานเทศกาลกาหย ูกาหยมีูช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ มะม่วงหิมพานต ์ซ่ึงเป็น

พืชเศรษฐกิจท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัระนอง ภายในงานมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากมะม่วงหิมพานต์
และสินคา้พื้นเมืองของชาวจงัหวดัระนอง ก าหนดวนัจดังานเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

2.  ประเพณีงานเสด็จพระแข่งเรือ ก าหนดจดัตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 1 ถึงวนัแรม 3 ค ่า 
เดือน 11 โดยมีกิจการแข่งเรือพระ การแข่งเรือพายจะมีการน าเรือพระมาตกแต่งให้สวยงาม 
โดยเฉพาะส่วนท่ีเรียกวา่ “พนมพระ” จะอญัเชิญฯพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือ แลว้น าไปแห่ตาม
ล าน ้ากระบุรี 

3.  ประเพณีงานปิดทองพระถ ้าพระขยางค ์จดัข้ึนในช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี 

4.  ประเพณีงานศาลหลกัเมือง โดยจงัหวดัระนองร่วมกบัเทศบาลเมืองระนอง (โดยมีพระ
บรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประกอบในพิธีประดิษฐานเสาหลกัเมือง) ในทุกๆ 
ปี จะมาจดังานศาลหลกัเมืองข้ึน เพื่อสักการบูชาศาลหลกัเมือง ก าหนดใหจ้ดังานในเดือนกุมภาพนัธ์
ของทุกปี 

5.  ประเพณีงานตกับาตรเทโว เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัระนองจะใชพ้ระสงฆ ์สามเณร เฉพาะท่ี
วดัร่วมตกับาตร มีนกัเรียน นกัศึกษา แต่งตวัเป็นนางฟ้าทหาร ต ารวจแต่งตวัเป็นเทวดามาร่วมมหา
บุษบกท่ีประทบัรูปเหมือนของพระพุทธเจา้ปางอุม้บาตร พระสงฆ ์สามเณรจะลงมาจากภูเขาหญา้
ออกรับบิณฑบาตร โปรดญาติโยมบริเวณเชิงภูเขาหญา้ บริเวณวดับา้นหงาวและมีประชาชนจ านวน
มากรอใส่บาตร หลงัจากพระฉันเพลแลว้จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมไดก้ าหนดจดังาน วนัแรม 1 ค ่า 
เดือน 11 ของทุกปี 

6.  งานแร่นอง ทะเลทองอนัดามนัก าหนดจดัประมาณเดือนธนัวาคมของทุกปี 
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2.5.9  แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัระนอง 
บ่อน ้าร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน  
ในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระเจา้จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จ

ประพาสเมืองระนอง ไดพ้ระราชทานช่ือถนนท่ีจะไปยงับ่อน ้ าร้อนวา่ “ถนนชลระอุ” บ่อน ้ าร้อนซ่ึง 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติน้ีมีอยู ่3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อมีอุณภูมิสูงประมาณ 65 
องศาเซลเซียส สามารถใช้ด่ืมและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบ าบดัรักษาสุขภาพ
นอกจากน้ียงัถือเป็นน ้ าบ่อบริสุทธ์ิจึงเป็นแหล่งหน่ึงท่ีน าไปผา่นพิธีพุทธาภิเษกท าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อ
ใชเ้ป็นน ้าพระพุทธมนตใ์นพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบามสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั นอกจากนั้นบริเวณใกล ้ๆ บ่อน ้าร้อนไดจ้ดัเป็นสวนสาธรณะรักษะวาริน มีศาลาท่ีพกัและ
หอ้งอาบน ้าร้อนไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 

บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินตั้ งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตาม้นทางหลวง
หมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจงัหวดัไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 2 กิโลเมตร แหล่งน ้ าพุ
ร้อนแห่งน้ีเกิดในลกัษณะภูมิประเทศซ่ึงเป็นท่ีราบหุบเขาริมคลองหาดส้มแป้นมีระดบัความสูง
ประมาณ 50 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเลปานกลาง มีลกัษณะธรณีวิทยาท่ีส าคญั ได้แก่ หินแม่ 
(Country Rock) ประกอบดว้ยหินแกรนิตยคุครีเทเชียส ซ่ึงไดแ้ก่หมวดหินแกรนนิต คลองบางร้ิน ท่ี
เป็นหินไบโอไทตม์สัโคไวตแ์กรนนิต เน้ือดอก เน้ือหยาบปานกลาง ลกัษณะธรณีวิทยาโครงสร้างท่ี
ส าคญั ได้แก่ รอยเล่ือน และรอยแยกหรือรอยแตก ซ่ึงเป็นช่องทางให้น ้ าร้อนจากใตดิ้นไหลซึม
ข้ึนมาสู่ผิวโลกมีสองแนวตดักนั ไดแ้ก่ แนวรอยเล่ือนกนัตะวนัออก-ตะวนัตกตามล าน ้ าของคลอง
หาดส้มแป้น และในแนวเกือบเหนือใต ้บ่อน ้าแร่แห่งน้ีมีอยู ่3 บ่อ คือ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ภาพบ่อน ้าร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน  ท่ีมา http://www.ranongvariety.com 
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บ่อพอ่ 
บ่อพ่อ เป็นบ่อปูนซีเมนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ ในบรรดาบ่อน ้ าร้อนทั้งสามบ่อมีลกัษณะเป็น

บ่อวงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางบองบ่อ ขนาด 2.80 เมตร สูงจากผิวดิน 0.80 เมตร ลกัษณะของน ้ าร้อน 
น ้าร้อนในบ่อมีลกัษณะใสมีฟองก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ท่ีผุดข้ึนมาจากกน้บ่อสู่ผิวน ้ าค่อนขา้ง
นอ้ย ไม่มีกล่ินก ามะถนั (H2S)ไม่มีสาหร่าย (algae) น ้าร้อนจะไหลลน้ออกนอกบ่อตลอดเวลา ท าให้
บริเวณบางส่วนของปากบ่อและผนงับ่อน ้าดา้นนอกมีการสะสมตวัของแร่แคลไซต ์(calcite) ซ่ึงเป็น
แร่ท่ีมีขนาดผลึกละเอียดมาก แร่ชนิดน้ีเป็นแร่อลัเทอร์เรชัน่ (alteration minerals) ท่ีส าคญัชนิดหน่ึง 
อุณหภูมิของน ้าร้อนวดัได ้65 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) วดัไดป้ระมาณ 8 อตัราการ
ไหลของน ้ าร้อน (flow rate) ท่ีบ่อพ่อวดัไดป้ระมาณ 3.5 ลิตร/วินาที หรือประมาณ 12.6 ลูกบาศก์
เมตร/ชัว่โมง แสดงลกัษณะของบ่อน ้าพุร้อน (บ่อพอ่) รายลอ้มดว้ยสวนหยอ่มและพุม่ไม ้

บ่อแม่ 
เป็นบ่อปูนซีเมนตเ์ช่นเดียวกบับ่อพ่อ แต่มีขนาดเล็กกวา่ โดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของบ่อ

ขนาด 1.50 เมตร และสูงจากผิวดิน 0.85 เมตรลกัษณะของบ่อน ้ าพุร้อน (บ่อแม่) น ้ าร้อนในบ่อมี
ลกัษณะใส มีฟองก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผุดข้ึนมาเป็นจงัหวะ ๆ และมีปริมาณมากกวา่บ่อพ่อ ไม่
มีกล่ินก ามะถนั ไม่มีสาหร่าย อุณหภูมิของน ้ าร้อน วดัได ้65 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่างวดั
ไดป้ระมาณ 8 มีแร่อลัเทอร์เรชัน่เคลือบเล็กนอ้ยท่ีดา้นในของผนงับ่อ ระดบัของน ้ าร้อนอยูต่  ่าจาก
ปากบ่อลงไป 0.48 เมตร ไม่สามารถวดัอตัราการไหลของน ้าร้อนได ้

บ่อลูกสาว 
 เป็นบ่อปูนซีเมนตเ์ช่นเดียวกนั มีเส้นผ่าศูนยก์ลางของบ่อขนาด 2.00 เมตร และสูงจาก 
ผิวดิน 0.90 เมตร ลกัษณะของบ่อน ้ าพุร้อน (บ่อลูกสาว) น ้ าร้อนในบ่อมีลกัษณะใส มีฟองก๊าช
คาร์บอนไดออ๊กไซดผ์ดุข้ึนมายงัผวิน ้ามากกวา่สองบ่อแรกไม่มีกล่ินก ามะถนั ไม่มีสาหร่าย อุณหภูมิ
ของน ้ าร้อน วดัได ้65 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่างวดัไดป้ระมาณ 8 มีแร่อลัเทอร์เรชัน่
เคลือบเล็กน้อยท่ีดา้นในของผนงับ่อ เช่นเดียวกบับ่อแม่ ระดบัน ้ าร้อนอยูต่  ่าจากปากบ่อลงไป 0.1 
เมตร ไม่สามารถวดัอตัราการไหลของน ้าร้อนได ้
 บ่อน ้าร้อนพรร้ัง 
 บ่อน ้ าร้อนพรร้ังตั้งอยูท่ี่ ต  าบลบางร้ิน อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง เกิดในบริเวณ
ท่ีเป็นหุบเขา ห่างจากแหล่งน ้ าแร่ร้อนบ้านทุ่งยอไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 1.5 
กิโลเมตร ปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ระวางจงัหวดัระนอง (4728 IV) บริเวณ
พิกดั 611-934 
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 เกิดในลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขาริมคลองพรร้ัง อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง

ประมาณ 60 เมตร ลักษณะธรณีวิทยาประกอบด้วยหินแม่ท่ีเป็นหินแกรนิตยุคครีเทเชียส ซ่ึงได้แก่ 

หมวดหินแกรนิตคลองบางร้ิน (Kgr-br) เช่นเดียวกบัแหล่งน ้ าพุร้อนวดัตโปทารามและธรณีวิทยา 

โครงสร้างพวกรอยเล่ือนและรอยแตกท่ีส าคญั คือ แนวรอยเล่ือนตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียง

ใต ้และแนวเหนือ-ใต ้เช่นเดียวกบัแหล่งน ้าร้อนพรุหลุมพี (บา้นทุ่งยอ) 

 ลักษณะของบ่อน ้ าร้อน ประกอบด้วยบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ บ่อน ้ าร้อน

ธรรมชาติโดยทัว่ไปมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางน้อยกว่า 1 เมตรประมาณ 5 บ่อ น ้ าร้อนจะไหลซึมข้ึนมา

ตามรอยแตกของหิน ทั้งจากหินแกรนิต หินภูเขาไฟจ าพวกแอนดิไซด์ และหินทฟัฟ์ และสายแร่ค

วอรตซ์ น ้ าร้อนมีลกัษณะใส มีก๊าซ CO2 เล็กน้อย ไม่มีกล่ินก ามะถนั มีสาหร่ายสีเหลืองในธารน ้ าร้อน 

อุณหภูมิของน ้ าร้อนวดัได้โดยเฉล่ีย 55o C วดัค่าความเป็นกรดเป็นด่างได้ประมาณ 8 ไม่สามารถวดั

อตัราการไหลของน ้าร้อนแต่ละบ่อ คาดวา่แต่ละบ่อจะมีอตัราการไหลนอ้ยกวา่ 1 ลิตร/วินาทีในแต่ละบ่อ  

บ่อน ้าพุร้อนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ บ่อRN3-A2, RN3-A3, RN3-A4, RN3-A7, และ RN3-A8 เป็นตน้ 

 ส่วนบ่อน ้ าร้อนท่ีสร้างเป็นบ่อปูนซีเมนต ์มี 3 บ่อ ไดแ้ก่ บ่อ RN3-A1, RN3-A5 และ RN3-

A6 บ่อRN3-A1 เป็นบ่อใหญ่ท่ีสุด  ลักษณะบ่อเป็นรูปร่างเกือบวงรียาวประมาณ 6 เมตร และกวา้ง

ประมาณ 4 เมตร บ่อสูงประมาณ 1.20 เมตร ส่วนบ่อ RN3-A5และ RN3-A6 ซ่ึงเป็นบ่อท่ีต่อเช่ือมกนัเป็น

บ่อซีเมนตรู์ปวงกลมเหมือนกนัทั้งสองบ่อ มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.50 เมตร น ้ าร้อนทั้งสามบ่อมีลกัษณะใส 

มีฟองก๊าซ CO2 เล็กนอ้ย ไม่มีกล่ินก ามะถนั ไม่มีสาหร่าย วดัค่าความเป็นกรดเป็นด่างไดป้ระมาณ 8 ไม่

สามารถวดัอตัราการไหลของน ้ าร้อน ระดบัน ้ าร้อนในบ่อสูงเกือบถึงปากบ่อ วดัอุณหภูมิของน ้ าร้อนท่ี 

RN3-A1 ได ้45oC ส่วนบ่อ  RN3-A5และ RN3-A6   วดัได ้55oC  

 ลกัษณะทางธรณีเคมีของแหล่งน ้าแร่ร้อนพรร้ัง 
 ไดท้  าการเก็บตวัอย่างน ้ าร้อนจากแหล่งน้ีจ านวน 3 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ บ่อRN3-A1, RN3-A2 
และ RN3-A7 ไปท าการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ดงัผลท่ีแสดงไวใ้นตาราง 
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ตารางท่ี 2.1  ผลการวเิคราะห์ทางเคมีของน ้าร้อนจากแหล่งน ้าแร่ร้อนบา้นพรร้ัง 

 

เคร่ืองหมาย  

pH 
มิลลกิรัม/ลติร (mg/l) 

(code) TDS Na K Ca Mg Fe Mn HCO3 F So4 Cl SiO2 
RN3-A1 8.4 330 46.9 3.0 44.3 0.01 0.0 0.0 190 5.4 44.9 10 72.0 
RN3-A2 8.3 320 44.2 3.1 43.9 0.01 0.0 0.0 186 5.7 45.3 11 75.0 
RN3-A7 8.4 300 42.8 3.0 41.3 0.03 0.0 0.0 200 5.2 24.7 11 72.5 

 
 คุณภาพของน ้ าร้อนทั้ง 3 ตวัอย่าง มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆในปริมาณท่ีใกลเ้คียง

กนั และมีปริมาณโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต ่า น ้ าร้อนมีสภาพค่อนไปทางด่างเล็กนอ้ย ปริมาณของ Na, K, 

Ca จดัอยูใ่นเกณฑต์ ่า ไม่มีหรือเกือบไม่มี Mg, Fe และ Mn ปริมาณ Cl ก็ต  ่าเช่นกนั ซ่ึงบ่งบอกถึงการไม่มี

ปนเป้ือนจากน ้ าทะเลปริมาณของFสูงเกินกวา่มาตรฐานของน ้าท่ีใชใ้นกาบริโภค 

 ส าหรับอุณหภูมิของน ้ าร้อนใตโ้ลก หรือแหล่งกกัเก็บน ้ าร้อนใตโ้ลก ซ่ึงค านวณโดยสูตร T 

SiO2 (no steam loss) T SiO2 (maximum steam loss) ไดผ้ลดงัน้ี 

RN3-A1  T SiO2 (no steam loss)  = 119.58oC 

   T SiO2 (maximum steam loss) = 117.87oC 

RN3-A2  T SiO2 (no steam loss)  = 121.72oC 

   T SiO2 (maximum steam loss) = 119.62oC 

RN3-A7  T SiO2 (no steam loss)  = 119.94oC 

   T SiO2 (maximum steam loss) = 118.10oC 

 ดงันั้นอุณหภูมิของน ้าร้อนใตโ้ลกของแหล่งน ้าพุร้อนบา้นพรร้ังน่าจะประมาณ 120 oC 

บ่อน ้าร้อนพรร้ังอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติน ้าตกหงาว หมู่ที่ 3 ต  าบลบางร้ิน อ าเภอเมือง

จงัหวดัระนอง อยูเ่ลยบ่อน ้ าแร่ร้อนพรุหลุมพีไปทางใตป้ระมาณ 2 กิโลเมตร โดยแยกจากถนนเพชร

เกษมประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งน ้ าแร่ร้อนท่ีมีศกัยภาพสูง อุณหภูมิของน ้ าร้อนประมาณ 45-55oC 

ไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของจงัหวดัระนอง อยูท่่ามกลางธรรมชาติ มี

การปรับปรุง ตกแต่ง ไวเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน  รวมถึงนักท่องเท่ียว มีการสร้าง

สถานท่ีบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ บ่อแช่ตวั บ่อแช่เทา้ ท่ีอาบน ้ากลางแจง้ นบัว่าเป็นแหล่งท่ีมีการ
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พฒันารองจากบ่อน ้าแร่ร้อนรักษะวาริน เน่ืองจากพื้นที่ของแหล่งน ้ าแร่ร้อนเป็นพื้นที่จุดทบัซ้อน

ของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบอนัประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติน ้ าตกหงาว เขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง จึงเป็นขีดจ ากดัประการหน่ึงของการพฒันาการใช้

ประโยชน ์

 แนวโน้มของการพฒันาเป็นแหล่งน ้ าแร่ร้อนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศนั้นมีสูง ใน
การบริหารจดัการและด าเนินการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และอนุรักษ์ความเป็นแหล่งน ้ าแร่ร้อนท่ีคงความ
เป็นธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4  ภาพบ่อน ้าร้อนบ่อน ้าร้อนพรร้ัง ท่ีมา http://www.ranongvariety.com 
 
     ศาลหลกัเมือง  

ตั้งอยูถ่นนเพิ่มผลหนา้เทศบาลเมืองระนอง เป็นศาลหลกัเมืองท่ีมีความสวยงามและเป็น
ท่ีเคารพสักการะของชาวระนอง ปี พ.ศ.2530 เทศบาลเมืองระนอง จึงไดริ้เร่ิมโครงการสร้างศาลหลกัเมือง
ข้ึน ณ บริเวณท่ีเคยเป็นบา้นพกัเก่าของพระยารัตนเศรษฐี เจา้เมืองระนอง ริมคลองหาดส้มแป้น 
ศาลหลกัเมืองมีลกัษณะเป็นศาลาจตุรมุข ทรงไทย มียอดศาลาตามลกัษณะภูมิสถาปัตย พระธาตุไชยา 
จ านวนหา้ยอด มีความสูงถึงยอด 13.60เมตร ตวัศาลมีขนาดกวา้งยาวดา้นละ 6 เมตร ไดป้ระกอบพิธี
วางศิลาฤกษป์ระดิษฐานเสาหลกัเมืองเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ชาวเมืองระนองจะจดัฉลอง
สมโภชศาลหลกัเมืองจงัหวดัระนองเป็นประจ าทุกปี 
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ภาพท่ี 2.5  ภาพศาลหลกัเมือง ท่ีมา http://www.ranongvariety.com 

 
 วดัสุวรรณคีรีวหิาร (วดัหนา้เมือง)  
 เป็นวดัพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั สังกดัคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง เดิมช่ือ วดัสุวรรณคีรีทาราม ตั้งอยู่
ริมคลองหาดส้มแป้น หมู่ท่ี 1 ต าบลบางร้ิน อ าเภอเมืองระนอง แต่เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มต ่าริมคลอง ฤดู
ฝนน ้ าท่วมพระเณรตอ้งยา้ยวดัเม่ือน ้ าลดจึงกลบัมาแต่ตอ้งมาเจอน ้ าขุ่นใช้ไม่ไดเ้น่ืองจากมีการท า
เหมืองแร่เหนือคลองท าให้วดัมีสภาพเหมือนวดัร้าง คร้ันต่อมาวนัท่ี  23 เมษายน พ.ศ.2433 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประพาสจงัหวดัระนอง ทรงทราบเหตุการณ์จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยารัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนอง  สมยันั้นหาท่ีดินสร้างวดัข้ึนใหม่ 
พระราชทานท่ีเขตพระอุโบสถยาว 14 วา 2 ศอก กวา้ง 8 วา 2 ศอก ให้เป็นท่ีวิสุงคามสีมา ยกเป็น
แผนกหน่ึงต่างจากราชอาณาจกัร เป็นท่ีวิเศษส าหรับพระสงฆไ์ดอ้าศยัท าสังฆกรรม และโปรดเกลา้
ใหอ้าราธนาพระสงฆจ์ากวดัสุวรรณคีรีทารามมาสวดถอนและผกูพทัธสีมา และพระราชทานนามวา่ 
“วดัสุวรรณคีรีวิหาร” ปรากฏตามประกาศพระบรมราชโองการ ฉบบัลงวนัท่ี 22 ตุลาคมพ.ศ.
2437  ชาวบา้นเรียก “วดัหน้าเมือง” ตามท่ีตั้งวดัซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนเจา้เมือง วดัสุวรรณคีรี
วิหารถือเป็นวดัพระอารามหลวงแห่งเดียวในจงัหวดัระนอง  และเป็นศูนยเ์รียนรู้การจดัการขยะ
แบบครบวงจร ซ่ึงภายในวดัจะมีการจดังานประเพณี  สมโภชน์พระเจดียด์าธุ ในช่วงวนัวิสาขบูชา 
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนของทุกปี 
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ภาพท่ี 2.6  ภาพวดัสุวรรณคีรีวหิาร (วดัหนา้เมือง) ท่ีมา http://ranong.most.go.th 

 
 พระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) 
 พระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค ์ห่างจากศาลหลกัเมือง
ประมาณ 800 เมตร บนถนนก าลงัทรัพย ์ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จ.ระนอง  

พระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) เป็นพระราชวงัท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นการอนุสรณ์การ
เสด็จประทบัแรมจงัหวดัระนองของพระมหากษตัริย ์3 พระองค ์ไดแ้ก่   

1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 (ปี พ.ศ.2433)  
2) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 (ปี พ.ศ.2452) 
3) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 (ปี พ.ศ.2471) และเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัระนอง  
 พระราชวงัรัตนรังสรรค์ (จ  าลอง) เป็นพระราชวงัเรือนไมท่ี้จดัจ าลองข้ึนใหม่ โดยท า
ดว้ยไมส้ักและไมต้ะเคียนทอง ส่ิงท่ีจดัแสดงภายในพระราชวงัฯ ไดแ้ก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ชั้น 3) ห้องพระราชินี (ชั้น 2) อาคารทรงแปดเหล่ียม อาคารทอ้งพระโรง 
สะพานเช่ือมอาคารท่ีประทบัทรงงานกบัอาคารแปดเหล่ียมการจดัแสดงภาพเก่าในอดีต และขา้ว
ของเคร่ืองใชท่ี้ส าคญัในรัชกาลท่ี 5   
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ภาพท่ี 2.7  ภาพพระราชวงัรัตนรังสรรค ์(จ าลอง) ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 จวนเจา้เมืองระนอง 
 จวนเจา้เมืองระนองหรือค่ายเจา้เมืองตั้งอยูบ่นถนนกิจผดุง อ าเภอเมืองระนอง จวนแห่ง
น้ีสร้างในสมยัพระยาด ารงสุจริตมหิศรภกัดี ผูส้ร้างคือพระยาด ารงสุจริตมหิศรภคัดี บุตรชายคนท่ี
สองของท่านคอซู้เจียง สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ.2420 มีเน้ือท่ีประมาณ 33 ไร่เศษ ปัจจุบนักรมศิลปากรได้
ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายในมีส่ิงส าคญั อาทิ ศาลบรรพบุรุษ แนวก าแพงเก่า บ่อน ้ า 
ป้อมปืน และท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัคร้ังเสด็จประพาสเมืองระนอง 
ภายในค่ายสงบและร่มร่ืน ระหวา่งวนัท่ี 20-22 กรกฎาคมของทุกปี จะมีการท าบุญตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้บริเวณจวนเจา้เมือง เน่ืองจากเป็นวนัครบรอบการพระราชทานนามเมืองระนอง 

จุดเด่นของจวนเจา้เมืองระนอง คือศาลบรรพบุรุษตน้ตระกูล ณ ระนอง ภายในศาลเป็น
ท่ีเก็บของมงคลต่างๆ ทั้งป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีอกัษรภาษาจีนฮกเฮ้ียน อ่านว่า เกา-หยางเกา มี
ความหมายว่า ดวงตะวนัอนัสูงส่ง บา้นน้ีมากดว้ยขุนนาง บา้นน้ีมากดว้ยแกว้แหวนเงินทอง หรีด
โลหะชุบเงินและทอง แผ่นศิลาจารึกพระราชทานพระบรมราชานุญาตท าค าจารึกไวเ้ป็นเกรียติยศ
จากรัชกาลท่ี 5 และยงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของตน้ตระกลู ณ ระนอง 
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ภาพท่ี 2.8  ภาพจวนเจา้เมืองระนองท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 สุสานเจา้เมืองระนอง 
 สุสานเจา้เมืองระนอง ตั้งอยูด่า้นขวามือของทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน ้ า) 
ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร สุสานเจา้เมืองระนองเป็นท่ีฝังศพของ พระยาด ารง
สุจริตมหิศรภกัดี (คอซูเ้จียง) เจา้เมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีไดรั้บพระราชทาน
จากรัชกาลท่ี 5 ตั้งอยูบ่นเนินเขาขนาดเล็ก หนัหนา้ไปทางทิศใต ้บริเวณลานกวา้งหนา้สุสานปุศิลา
ข้ึนไปจนถึงสุสานดา้นขา้งทั้งสอง เป็นท่ีตั้งตุ๊กตาหินโบราณ ซ่ึงน ามาจากประเทศจีนในสมยัท่ีเจา้
เมืองระนองยงัมีชีวิตอยู่ ถดัมาเป็นเสาหินแกรนิต 2 เสาด้านหน้าสุสาน บริเวณริมถนนมีป้าย
หินแกรนิตจารึกประวติัความเป็นมา และค าสรรเสริญเกียรติคุณของพระยาด ารงสุจริต มหิศรภกัดี 
(คอซูเ้จียง) อยูด่ว้ย 
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ภาพท่ี 2.9  ภาพสุสานเจา้เมืองระนอง ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 หาดชาญด าริ 
 ตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนองประมาณ 8 
กิโลเมตร เป็นหาดท่ีความสวยงามมีลกัษณะโดดเด่น สามารถชมวิวทิวทศัน์ของจงัหวดัเกาะสองใน
ประเทศพม่าได ้และยงัเป็นจุดท่ีสามารถชมทศันียภาพยามพระอาทิตยต์กดินไดอ้ย่างสวยงาม และ
ในเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ยงัมีดอกบวัตองบานสะพร่ังทัว่เนินเขา นอกจากน้ีก่อนถึงหาด
ชาญด าริประมาณ 200 เมตร ยงัมีจุดชมทิวทศัน์ของชุมชนปากน ้ าระนอง มองเห็นเกาะสองหรือ
วิคตอเรียพอ้ยทข์องฝ่ังพม่า ตลอดจนเกาะต่างๆ ในมุมมองแบบ Bird Eye View หรือจะข้ึนไปชม
ทิวทศัน์ในมุมสูงจากประภาคารท่ีท่าเรือ เอนกประสงคก์็ไดด้ว้ย หรือจะเลือกนัง่เรือขา้มไปเท่ียวท่ี
วคิตอเรียพอ้ยทใ์นฝ่ังพม่า 
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ภาพท่ี 2.10  ภาพหาดชาญด าริ ท่ีมา http://www.travelbestforyou.com, 
 

 วดัหาดส้มแป้น 
 ตั้งอยูบ่ริเวณต าบลหาดส้มแป้น เลยบ่อน ้ าพุร้อนรักษะวารินข้ึนไปประมาณ 7 กิโลเมตร 
วดัหาดส้มแป้นเป็นวดัเก่าแก่ท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคลา้ย อดีตเจา้อาวาสวดัหาดส้มแป้น
รูปท่ี 2 หลวงพ่อคลา้ยเคร่งครัดพระวินัยปฏิบติักรรมฐานและมีความรู้เร่ืองยาสมุนไพรท่านได้
ช่วยชีวิตผูค้นไวม้ากมาย จนเป็นท่ีเคารพศรัทธายิ่งของชาวระนอง ภายในพื้นท่ีวดัยงัมีเจดียบ์รรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทจ าลอง และปลาพลวงจ านวนมาก 
 

      
 
ภาพท่ี 2.11  ภาพวดัหาดส้มแป้น ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
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 ระนองแคนยอน 
 ตั้งอยูใ่นหุบเหมืองเก่าบนเขา ต าบลหาดส้มแป้นเลยวดัหาดส้มแป้นข้ึนเขาไปประมาณ 
2.5 กิโลเมตร ระนองแคนยอน เป็นภูมิประเภทท่ีเกิดจากการท าเหมืองโดยใชน้ ้ าฉีดไล่ดินเพื่อแยก
แร่ หลงัจากเลิกเหมืองแร่น ้าท่ีฉีดก็ชะล้างหน้าดินหายกลายเป็นแอ่งลึกลงไปกลายเป็นหน่ึงใน
ความมหัศจรรยจ์ากธรรมชาติรายลอ้มไปดว้ยหนา้ผาดินและหินสูงใหญ่มากมายประกอบกบัมีตา
น ้ าล้นข้ึนมารวมกบัน ้ าฝนท่ีตกชุกของจงัหวดัระนองเกิดเป็นแอ่งน ้ ามรกตสีเขียวเขม้ขนาดใหญ่ 
สวยงามและแปลกตา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12  ภาพระนองแคนยอน  ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 
 สะพานปลาเทศบาลระนอง 
 ตั้งอยูถ่นนสะพานปลา เป็นสะพานปลาของเทศบาลระนอง เน่ืองจากระนองเป็นเมือง
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลจ านวนมาก โดยเฉพาะสัตวน์ ้ า
ทะเลท่ีส่งขายไปทัว่ประเทศและยงัมีการส่งออกไปยงัต่างประเทศดว้ย สะพานปลาแห่งน้ีจะไดเ้ห็น
วิถีชีวิตของชาวเลและจะมีเรือประมงขนาดต่างๆ ทยอยเขา้มาส่งปลาข้ึนขายกบันายหน้า ช่วงท่ี
คึกคกัและไดเ้ห็นปลาแปลกๆ จ านวนมากคือช่วงเวลาประมาณ 04.00-06.00 น. 
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ภาพท่ี 2.13  ภาพสะพานปลาเทศบาลระนอง ท่ีมา http://www.bloggang.com 
 
 เขาฝาชี 
 ตั้งอยู่บนยอดเขาฝาชี ท่ีตั้งของศูนยท์วนสัญญานโทรคมนาคม ห่างจากตวัเมืองระนอง
ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นภูเขาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัฝาชี สูงจากระดบัน ้ าทะเล 259 เมตร บนยอด
เขาเป็นสถานท่ีชมทิวทศัน์สวยงาม พระอาทิตยอ์สัดง สามารถมองเห็นแม่น ้ ากระบุรีไปบรรจบกบั
แม่น ้ าละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ มองเห็นฝ่ังพม่า เป็นภาพสวยงามสดในมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะในฤดู
หนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม แสงสีสุดทา้ยของทอ้งฟ้าจะสวยสด งดงามมากท่ีสุด ใน
บริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นท่ีตั้งฐานทพัญ่ีปุ่นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมีหลกัฐานส าคญัถือ ซากเรือ
รบ อุโมงคใ์ตดิ้น แนวทางรถไฟ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14  ภาพเขาฝาชี ท่ีมา http://www.travelbestforyou.com 
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 คอคอดกระ 
 คอคอดกระหรือก่ิวกระ เป็นส่วนท่ีแคบท่ีสุดของแหลมมลายูอยู่ในเขตบา้นทบัหลี 
ต าบลละมุ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง กบัอ าเภอสวี จงัหวดัชุมพร ประมาณกิโลเมตรท่ี 545 ของ
ทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร ในบริเวณน้ีมีแผน่ป้ายคอนกรีตขนาด
ใหญ่จ าลอง 
 คอคอดกระ มีระยะทางจากฝ่ังทะเลตะวนัตกจรดฝ่ังตะวนัออกกวา้งเพียง 44 กิโลเมตร 
พื้นท่ีส่วนน้ีนบัเป็นยทุธศาสตร์ส าคญั ท่ีไดรั้บความสนใจตั้งแต่ในสมยัพระนารายณ์มหาราช ในการ
ท่ีจะขุดคลองตดัผา่นจนกระทัง่ รัชกาลท่ี 4 ฝร่ังเศสคิดจะขุดคอคอดกระเพื่อร่นระยะทางในการ
เดินเรือจากฝ่ังทะเลอนัดามนัขา้มมายงัฝ่ังอ่าวไทย โดยไม่ตอ้งออ้มไปทางแหลมมลาย ูแต่เน่ืองดว้ย
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองักฤษท่ีเป็นเจา้ของกิจการท่าเรือในปีนงัและสิงคโปร์โครงการน้ี
เลยพกัไป 
 แผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งของคอคอดกระซ่ึงเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
มากแห่งหน่ึงของ จงัหวดัระนอง และใกล้ๆ แผน่ป้ายคอนกรีตดงักล่าว ยงัสามารถชมทิวทศัน์ของ
แม่น ้ากระบุรี ซ่ึงแบ่งพรมแดนไทย-พม่าไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 ภาพคอคอดกระ ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 ภูเขาหญา้ 
 ภูเขาหญา้หรือเขาหวัลา้น หรือเขาผี ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลหงาว จากเขตเทศบาลเมืองไป
ตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พงังา) ประมาณ 13 กิโลเมตร เขาหวัลา้นหรือเขาผีน้ี เป็นภูเขาท่ี
ไม่มีไมใ้หญ่ข้ึน ในฤดูฝนมีหญา้สีเขียวข้ึนปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้บางคร้ังจึง
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เรียกว่า ภูเขาหญา้ ท่ีราบเชิงเขามีทางเดินเทา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวข้ึนสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทศัน์
โดยรอบภูเขาหญา้หรือเขาหัวลา้นหรือเขาผี อยู่ในเขต ต.หงาว จากเขตเทศบาลเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลข 4 (ระนอง-พงังา) ประมาณ 11-12 กิโลเมตร เขาหัวลา้นหรือเขาผีน้ี เป็นภูเขาท่ีไม่มีไม้
ใหญ่ข้ึน พืชพรรณท่ีปรากฏส่วนใหญ่ในฤดูฝน คือ หญา้สีเขียวซ่ึงข้ึนปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจาก
ทิศเหนือสู่ทิศใต ้ บางคร้ังจึงเรียกกนัว่า ภูเขาหญา้ ในช่วงฤดูร้อนหญา้จะตาย ภูเขาจึงแลดูเป็นสี
น ้าตาล ท่ีราบเชิงเขามีทางเดินเทา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวข้ึนสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทศัน์โดยรอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 ภาพภูเขาหญา้ ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 น ้าตกหงาว 
 ตั้งอยู่บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติน ้ าตกหงาว ตรงขา้มภูเขาหญา้ ห่างจากตวัเมือง
ระนอง 13 กิโลเมตร เดิมช่ือ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีพื้นท่ีในเขตป่าละอุ่น และป่าราชกรูด 
จงัหวดัระนอง และป่าทุ่งระยะ ป่านาสัก ป่าเขาตงัอา ป่าคลองโชน ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวานและป่า
ปากทรง จงัหวดัชุมพร มีเน้ือท่ีประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 500,000 ไร่ ไดจ้ดัตั้งเป็น
อุทยานแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2543  
 น ้าตกหงาวเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัระนอง สายน ้าจะไหลลงมาจาก
สันเขาสูงชนั ธารน ้าจะไหลลงมาตามหนา้ผาหินท่ีลาดลงสู่เบ้ืองล่าง จะมีน ้ าไหลมากท่ีสุดช่วงเดือน
มิถุนายน สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล พื้นท่ีรอบดา้นร่มร่ืนดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด มีเส้นทาง
พิชิตยอดน ้ าตกหงาวให้นักผจญไพรได้ชมเอ้ืองเงินหลวง ท่ีออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-เดือน
ธนัวาคม ท่ีส าคญัยงัเป็นถ่ินก าเนิดของปูเจา้ฟ้า ซ่ึงเป็นปูชนิดเดียวท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี 
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ภาพท่ี 2.17 ภาพน ้าตกหงาว ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 น ้าตกโตนเพชร 
 ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลราชกรูด ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนอง 29 กิโลเมตร น ้ าตกโตน
เพชร ซ่ึงเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นสายน ้ ามีลกัษณะลดหลัน่ลงมาผา่นแนว
ชะง่อนหินดูสวยงาม และมีน ้าไหลตลอดทั้งปี โดยตน้น ้าเกิดจากเทือกเขาพ่อตาโชงโดง ซ่ึงเป็นภูเขา
ท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดัระนอง ส่วนสภาพป่าขา้งเคียงเป็นป่าดิบช้ืน ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจจะไปชม
น ้าตกโตนเพชร สามารถติดต่อชาวบา้นท่ีอยูใ่กลน้ ้าตกใหเ้ป็นผูน้ าทางไปชมน ้าตกได ้

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ภาพน ้าตกโตนเพชร ท่ีมา http://travel.upyim.com 
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 น ้าตกปุญญบาล 
 ตั้งอยูริ่มทางหลวงหมายเลข 4 ใกลก้บัแหลมเส็ดกวดในเขตอุทยานแห่งชาติล าน ้ ากระบุรี 
น ้ าตกปุญญบาลเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีทั้งหมด 3 ชั้น เกิดจากล าห้วยเล็กๆ บนป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด น ้ าตกชั้นแรกสูงประมาณ 10 เมตร สายน ้ าไหลลดหลัน่ลงมาตามผา
หิน ส่วนน ้ าตกชั้นท่ี 2 หรือชั้นโตนไผ่ และชั้นท่ี 3 หรือชั้นโตนตน้เฟิน ซ่ึงจะตอ้งเดินทางข้ึนไปชม 
รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร  

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 ภาพน ้าตกปุญญบาล ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
 อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ ก่ิงอ าเภอสุขส าราญ 
จงัหวดัระนอง และอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหน่ึง ครอบคลุม
พื้นท่ีบริเวณหาดแหลมสนและหมู่เกาะใกลเ้คียง ร่มร่ืนดว้ยป่าสนท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นท่ี
อยูข่องนกนานาชนิด ทั้งมีหาดทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวและกวา้งใหญ่ มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก 
อุทยานแห่งชาติแหลมสนมีเน้ือท่ีประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร นบัเป็นอุทยานแห่งชาติ
ล าดบัท่ี 46 ของประเทศไทย 

DPU



53 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 ภาพอุทยานแห่งชาติแหลมสน ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 

 อุทยานแห่งชาติล าน ้ากระบุรี 
 อุทยานแห่งชาติล าน ้ ากระบุรี ตั้งอยู่ทางดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั ในทอ้งท่ีอ าเภอกระบุรี 
อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี 2542 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 29 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2542 ครอบคลุมพื้นท่ี 160 
ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกบัประเทศสหภาพพม่าทางดา้นทิศตะวนัตก โดยมีแม่น ้ ากระบุรีเป็น
เส้นแบ่งกั้นของประเทศทั้งสอง พื้นท่ีประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพื้นท่ี ใน
แม่น ้ ามีเกาะจ านวน 6 เกาะ ไดแ้ก่ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนก
เปลา้ 

 
 

ภาพท่ี 2.21 ภาพอุทยานแห่งชาติล าน ้ากระบุรี ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
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 เกาะพยาม 
 เกาะพยาม เป็นเกาะขนาดใหญ่ พื้นท่ีประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กลเ้กาะชา้ง มีชาวบา้น
อาศยัอยู่บนเกาะประมาณ 160 ครัวเรือน ชาวบา้นมีอาชีพท าสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพาราและ
ประมงชายฝ่ัง กิจกรรมบนเกาะจะมีการตกปลา ข่ีจกัรยานรอบเกาะ และส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการด า
น ้าดูปะการัง เกาะพยามถือเป็นแหล่งดูประการังท่ีสมบูรณ์สวยงาม และดา้นทิศตะวนัออกของเกาะ
ไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และมีชาวเล เผา่มอแกน มาอาศยัอยูเ่ป็นบางคร้ัง 
บนเกาะพยามมีท่ีพกับริการนกัท่องเท่ียว 

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 ภาพเกาะพยาม ท่ีมา http://ranong.most.go.th 
 
2.5.10  พนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์า 

 สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกหงาว เป็นป่าดิบช้ืน มีตน้ไมใ้หญ่ ไมมี้ค่าและไม้
พื้นล่างข้ึนอยูห่นาแน่นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พญาไม ้ตะเคียนทอง หลุมพอ จ าปา ยาง ยงู บุนนาค ตะแบก 
อินทนิล มงัตาล กะบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า ไข่เขียว ฯลฯ ไมพ้ื้นล่าง 
ไดแ้ก่ หวายชนิดต่าง ๆ ระก า ไมไ้ผ ่เฟิร์น สัตวป่์าท่ีอาศยัอยู ่ไดแ้ก่ สมเสร็จ กระทิง เสือด า หมี เกง้ 
ลิง ค่าง หมูป่า หมีขอ เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน ้า ไก่ป่า นกหวา้ นกกาฮงั 
นกเงือก ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มีสัตวท่ี์เป็นจุดเด่นท่ีส าคญัยิ่ง คือ “ปูเจา้ฟ้า” ปูน ้ าตกพนัธ์ุใหม่ พบ
เพียงแห่งเดียวในโลกท่ีบริเวณน ้าตกหงาว จงัหวดัระนอง นอกจากนั้น มีการพบชา้งป่าในป่าพะโต๊ะ 
จ านวน 2 โขลง  
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2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วฒันชยั  ชูมาก (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา สมาชิกสโมสรโรตารี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง พฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกสโมสรโรตารี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศเพื่อตอ้งการความแปลกใหม่เป็นเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด 
รองลงมาคือ การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นการให้รางวลักบัชีวิต 
นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศท าไดง่้ายข้ึน คือ การมี
รายไดม้ากข้ึน การมีวนัหยดุพกัผอ่นมากข้ึนและความเจริญในการคมนาคมมีมากข้ึน 
 เบญจมาศ  ลาภจิตร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์
เลือกประทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว” มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1. ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยในมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ 2. เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย 3. เพื่อศึกษาระดบั
ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีมีต่อระดบัความพึงพอใจ  
 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ มีระดบัแรงจูงใจท่ีท า
ให้นักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว ด้าน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ( x  = 2.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ แรงจูงใจท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทย เน่ืองจากความคุม้ค่าเงิน มีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
( x  = 2.63) แรงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทย เน่ืองจากบริการกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียว มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ( x  = 2.53) แรงจูงใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือก
ประเทศไทย เน่ืองจากการจดัการระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวก มีระดบัคะแนน
เฉล่ีย ( x  = 2.41) แรงจูงใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทย เน่ืองจากการบริการ
ด้านท่ีพกัแรม ภตัตาคาร แหล่งท่องเท่ียว มีระดับคะแนนเฉล่ีย ( x  = 2.28) แรงจูงใจท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทย เน่ืองจากบริการกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว มีระดบั
คะแนนเฉล่ีย ( x  = 2.15) แรงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวโปแลนด์เลือกประเทศไทย เน่ืองจาก
ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ( x  = 2.12) 
 อ าไพพรรณ  รัตนปาณี (2550) ท าการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี” และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง 
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จ านวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวเิคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวจิยัพบวา่ แรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดจงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ และดา้นการคมนาคม
ขนส่งในระดบัปานกลาง คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นบริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดจงัหวดันนทบุรี 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและ
รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นส่ิงดึงดูดใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจดา้นส่ิงอ านวย ความสะดวกแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพสมรสและอาชีพต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นคมนาคมขนส่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสและระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นบริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
แรงจูงใจในดา้นบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียวท่ีมี อายุ อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นประชาสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 ศิริพนัธ์ุ  รักเรียนรบ (2547) ท าการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ” พบวา่ ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากงานประจ า และเพื่อ
เปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มจากท่ีเคยเป็นอยู ่ส่วนปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดของนกัท่องเท่ียว
ชายไทยคือ จุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ และส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญั
กบัจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวเพื่อเพศรสน้อยท่ีสุด ส่วนแรงจูงใจในการท่องเท่ียวดา้นอ่ืนๆ คือ 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการเดินทาง ดา้นการบริการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในระดบัใกลเ้คียงกนันอกจากน้ี
ยงัพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ยงัมีส่วนท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดแรงจูงใจท่ีจะมาท่องเท่ียวมากข้ึน 

 นวลปรางค์  เธียรประสิทธ์ิ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติและแรงจูงใจใน
การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ63 และอายุระหวา่ง 35-
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44 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 5,001-10,000 ยโูร คิดเป็น
ร้อยละ 39 ส่วนใหญ่เดินทางมากรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 38.25 และวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพื่อตอ้งการพกัร้อน คิดเป็นร้อยละ 41 และส่วนใหญ่นิยมท่ีจะเดินทางมา
เป็นครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40.25 โดยส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปจะมีระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 2–3 คืน คิดเป็นร้อยละ 41.25 โดยส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่รวมค่าท่ี
พกัอยูท่ี่ 5,001–7,000 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 29.50 และส่วนใหญ่มีค่าท่ีพกัในกรุงเทพมหานคร
อยูท่ี่ 5,001–10,000 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 42.25 โดยส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปนั้น
ตอ้งการกลบัมาเท่ียวกรุงเทพมหานครซ ้ าในอนาคตคิดเป็นร้อยละ 93 นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาว
ยโุรปมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่แรงจูงใจ
ท่ีมาจากขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ทเป็นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีเพศต่างกนันั้นมีแรงจูงใจไม่
แตกต่างกนั ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อปีและจุดประสงคก์ารเดินทางต่างกนั
นั้นมีแรงจูงในท่ีแตกต่าง โดยมีแรงจูงใจจากขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ท และการประชาสัมพนัธ์และการ
โฆษณาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นส าคญั 

นอกจากน้ีแลว้นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีเพศ อายุ รายได ้ จุดประสงคใ์นการเดินทาง
แตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ระดบัมาก ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.10) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.24) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.02) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.95) ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดา้นกระบวนการให้การบริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.67) ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
 อศัวิน  แสงพิกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวระหว่างนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและยุโรป” พบวา่ แรงจูงใจผลกัดนั (push factor) ท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวอยากเดินทางท่องเท่ียวทั้งชาวเอเชียและยุโรปมีลักษณะคล้ายกัน คือ แรงจูงใจท่ี
ตอ้งการพบเห็นส่ิงแปลกๆใหม่ๆในสถานท่ีต่างๆ (novelty seeking) ส่วนปัจจยัดึงดูด (pull factor) ท่ี
ท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยโุรปเดินทางมาประเทศไทยมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยเพราะปัจจัยดึงดูดด้านความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวยุโรประบุวา่ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมและประวติัศาสตร์เป็นปัจจัยดึงดูดหลกัให้อยากเดินทางมาประเทศไทย นอกจากน้ี
ยงัพบว่านักท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรปมีความแตกต่างกนัในด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว
หลายดา้น เช่น การวางแผนการเดินทาง ระยะเวลาพ านกั กิจกรรมการท่องเท่ียว และแหล่งขอ้มูล
ข่าวสาร 
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 สมกมล  พวงพรหม (2546) ท าการวจิยัเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อผลทศันคติและพฤติกรรมใน
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในชุมชนถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอายุ 20-29ปี และมีสถานภาพโสด นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ สหรัฐอเมริกา องักฤษและญ่ีปุ่น ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดต่้อปีนอ้ยกว่า 
US$10,000 และพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการท่องเท่ียวในขุมชนถนนขา้วสารมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
เพื่อความสนุกสนานบนัเทิงท่ีพกัราคาถูกและเพื่อความสะดวกในการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวในชุมชนถนนขา้วสารจากเพื่อนมากท่ีสุด รองมาคืออินเตอร์เน็ท 
นกัท่องเท่ียวมีทศันคติเก่ียวกบัท่ีพกัในระดบัดี ส่วนเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัไม่ดี 
นกัท่องเท่ียวทศันคติดีเก่ียวกบัรูปแบบดนตรีในบาร์เบียร์ ผบั คลบั หรือสถานบนัเทิงอยูใ่นระดบัดี 
ส่วนทศันคติเร่ืองความหลากหลายในการให้บริการ ราคาของเคร่ืองด่ืม ความหรูหราและคุณภาพ
การให้บริการของพนักงานบริการอยู่ในระดบัปานกลาง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติเก่ียวกบัรสชาติ
อาหารไทยและความหลากหลายของร้านอาหารอยูใ่นระดบัท่ีดี ส่วนทศันคติเร่ืองรสชาติของอาหาร
นานาชาติ คุณภาพของอาหารนานาชาติ และคุณภาพของอาหารไทย อยูใ่นระดบัปานกลาง นกัท่องเท่ียวมี
ทศันคติเก่ียวกบัความหลากหลายของบริการ ราคาค่าบริการและการให้บริการของธุรกิจน าเท่ียวอยู่
ในระดบักลาง นกัท่องเท่ียวมีทศันคติเร่ืองความหลากหลายของประเภทสินคา้ ความทนัสมยัของ
สินคา้ เม่ือเทียบกบัแหล่งช็อปป้ิงอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลางนกัท่องเท่ียวมี
ทศันคติเก่ียวกบัราคาค่าบริการ และความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ท การส่ง e-mail เม่ือเทียบกบัร้าน
อินเตอร์เน็ทอ่ืนๆ 
 ชชัวาล  นิธิพิพฒัโกศล (2547) ท าการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
ไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า” ท าการเก็บขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณด่านชายแดนไทย-
พม่า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 415ตวัอย่าง น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี การ
กระจายร้อยละ และสถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาน โดยน ามาหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 พบว่าดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากในเร่ืองของประวติัความเป็นมาของสถานท่ี
ท่องเท่ียว และความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นประชาชนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
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มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากในเร่ืองของอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดีของประชาชนในทอ้งถ่ิน ดา้นร้านคา้ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบั
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากในเร่ืองของสินคา้และ
บริการมีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ ดา้นโรงแรม ท่ีพกั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สุคนธ์ธาร  สุรเดชพิภพ (2549) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในการท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์ เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 1 (α = 0.01) 
ไดแ้ก่ ดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นการบริการ ดา้นของท่ีระลึก และดา้นบทบาทของ
ภาครัฐ ส่วนปัจจยัท่ีมีท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 10 (α = 0.01) ไดแ้ก่ รายไดป้ระจ าเฉล่ียต่อ
เดือนอยูใ่นช่วงระหวา่ง 5,001-10,000 บาท ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และปัจจยัดา้นโบราณสถานและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงไม่มีผลต่อโอกาศความน่าจะเป็นสูงสุดความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 
 ประภาศรี  เหิกขนุทด (2551) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธ์) พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสุดในดา้นความตอ้งการการของผูม้าท่องเท่ียว (Customer Needs) และ
ความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมากในสามด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่ายของผูม้าท่องเท่ียว (Customer 
Cost) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) และด้านความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของผู ้
ท่องเท่ียว (Communication)  
 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
(วดัโพธ์ิ) พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่กว่า 65 คน ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะด้านความ
สะดวกสบายของนกัท่องเท่ียว เช่น ห้องน ้ าไม่สะอาดและมีจ านวนไม่เพียงพอ จ านวน 17 คน ท่ีจอด
รถไม่เพียงพอ และท่ีนัง่พกัผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวจ านวน 25 คน ไดร้ะบุปัญหา
และขอ้เสนอแนะดา้นความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของผูม้าท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หน้าท่ี
อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ และการจดัการเอกสาร แผน่พบั แนะน าการชมสถานท่ีไม่เพียงพอ 
 ผลการศึกษาส่วนท่ีสองพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในอ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี สถานท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ หาดชะอ า ความ
คิดเห็นต่อส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศประทบัใจ อนัดบัแรกคือ บรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว 
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รองลงมาคือ ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว และอาหารอร่อยและมีคุณภาพ ตามล าดบั 
ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศต่อส่ิงท่ีควรปรับปรุง อนัดบัแรกคือ ปัญหาค่าพาหนะ
แพง (รถรับจา้ง) รองลงมาคือ ปัญหาในการเดินทาง และปัญหาดา้นภาษา การส่ือสาร ตามล าดบั 
ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศดา้นความตอ้งดารส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 
อนัดบัแรก คือ ท่ีพกั รองลงมาคือ ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์/บริการขอ้มูล และแผ่นท่ี ป้ายบอกสถานท่ี 
ตามล าดบั 
 ฉรัทช์นก  ไชยสมบูรณ์ (2552) ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ กรณีศึกษา บ่อน ้าร้อนสวนสาธารณรักษะวาริน อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบวา่  
 1.  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน
ระหวา่ง 10,000-20,000 บาท  
 2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เคยมาแลว้ เหตุผลในการเดินทางมาท่องเท่ียว คือ เพื่อสุขภาพ มาท่องเท่ียวในวนัหยุด/สุดสัปดาห์ มี
ความคาดหวงัในการมาท่องเท่ียว คือ ท าใหสุ้ขภาพดีข้ึน มีภูมิล าเนาเดิม คือ ภาคใต ้ไดรั้บขอ้มูลจาก
การบอกเล่าต่อจากบุคคลอ่ืน/เพื่อน ซ่ึงตนเองเป็นผูอิ้ทธิพลในการตดัสินใจในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว มีผูร่้วมเดินทางประมาณ 2-5 คน โดยพาหนะส่วนตวั และจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีน่ีอีกใน
คร้ังต่อไป  
 3.  ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นกายภาพ/จิตวิทยา และมี
ระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นบนัเทิงและส่ิงเพลิดเพลิน ดา้น
สังคมและดา้นวฒันธรรม ตามล าดบั  
 4.  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจดา้นกายภาพ /จิตวิทยา ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสังคม และส่ิงบนัเทิง/ส่ิงเพลิดเพลิน พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีกบัเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทาง
เดียวกนั มากท่ีสุดระดบั 71.40 % และความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการไปเพื่อประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนากบัความตอ้งการ ไดรั้บความบนัเทิงสนุกสนานระหวา่งการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กนั
ในทิศทางเดียวกนันอ้ยท่ีสุดท่ีระดบั -6.40 %  
 ดงันั้นในการศึกษาวิจยัขา้งตน้นั้น เพื่อให้ทราบขอ้มูล วิธีด าเนินการวิจยั และเป็นแนวทาง

ในการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
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2.7  กรอบแนวความคิด 

 ในการวจิยัเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีกรอบแนวคิดการ
วจิยัดงัน้ี 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  อาชีพ 
-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
-  ระดบัการศึกษา 
-  ภูมิล าเนา 
-  สถานภาพ 

 
 

แรงจูงใจในการท่องเทีย่ว 
-  เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง (ปัจจยัผลกั Push Factor) 
 
- ปัจจยัท่ีดึงดูดใหท้่านมาบ่อน ้าร้อนรักษะ
วารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
(ปัจจยัดึง Pull factor) 
 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
-  ดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว 
-  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
-  ดา้นคมนาคม 
-  ดา้นความปลอดภยั 
-  ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินงานวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
จงัหวดัในปี พ.ศ.2553 เป็นจ านวน 434,611 คน (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

3.2.2  กลุ่มตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีใช้

เป็นกลุ่มตวัอยา่งตามตารางก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 0.05 และความคลาด
เคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5  

ทั้งน้ีในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ี 2 แห่ง คือบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อ
น ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง  

 
  n =    N 

      1+Ne² 
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โดยก าหนด   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  

  n      =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  e     =   ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 
 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  =         434,611 
    1+434,611 (0.05)² 

    = 399.63 
จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 399.63 ดงันั้นเพื่อความสะดวกผูว้ิจยัจาก

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สามรถเก็บได ้300 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1  การสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ้ึงแนวแบบสอบถาม
สร้างให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และมาจากการทบทวนงานวรรณกรรมแนวคิดแนวทฤษฎี
แรงจูงใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ใช้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเท่ียวได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดก้ารศึกษา และภูมิล าเนา มีทั้งหมด 8 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
การมาท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว จ านวนคร้ังในการเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นตน้ มี
ทั้งหมด 4 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียว
บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ได้แก่ ท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ 
ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของ
บ่อน ้าร้อน ตอ้งการแช่น ้าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) มีทั้งหมด 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวย
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ความสะดวก ดา้นคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มี
ทั้งหมด 5 ดา้น 25 ขอ้ 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแต่ละตวั ผูว้ิจยัประยุกตม์าจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือ โดยทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของ เน้ือหา โดยน าแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขแ้บบสอบถามให้มีความชดัเจน 
รวมถึงครอบคลุมวถุัประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม โดยท าการสุ่มแบบบงัเอิญ
จากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์รายงาน
วจิยั อินเตอร์เน็ต และขอ้มูลสถิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
for Window เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบมาตรฐาน 
 1.  แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยน ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และค านวณหาร้อยละ (Percentage) เสนอผลวเิคราะห์ในรูปแบบตารางความเรียง 
 2.  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ใหค้ะแนนแต่ละระดบั 

3.4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวนั้นแสดงออกมาเป็น
สถิติค่าร้อยละ (Mean) ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แรงจูงใจ คือ สถิติวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

DPU



65 

 

 3.  เพื่อทดสอบสมมติฐานระหวา่งสถานภาพโดยทัว่ไปกบัการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียว
และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง โดยใชส้ถิติที (t-test) ในการวิเคราะห์ ความแตกต่าง ค่าเฉล่ียแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ระหวา่งเพศ สถิติการวเิคราะห์ความแปรปวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการวเิคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉล่ีย อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจขอ้มูลแรงจูงใจการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง มีเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 

5  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
4  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
1  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑป์ระเมินผล โดยใชค้ะแนนเฉล่ียตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
4.21 - 5.00  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
2.61 - 3.40  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
1.81 - 2.60  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
1.00 - 1.80  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจขอ้มูลความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวานรินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง มีเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 

5  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑป์ระเมินผล โดยใชค้ะแนนเฉล่ียตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
4.21 - 5.00  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
2.61 - 3.40  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
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1.81 - 2.60  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.80  คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด DPU



 

 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา  

 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจการท่องเ ท่ียวและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง โดย
ท าการเก็บแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 ตวัอยา่ง โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการ
ประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ ซ่ึงผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดงัน้ี 
 4.1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
 4.2  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ า 
ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 4.3  แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะ
วารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 4.4  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อ
น ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 4.5  การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
 จากการศึกษาสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดแ้ก่ แหล่งท่ีท าการสัมภาษณ์ เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได ้การศึกษา ภูมิล าเนา และสถานภาพทางการสมรส ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขอ้ สามารถสรุป
ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 110 36.67 
 หญิง 190 63.33 

 รวม 300 100.00 

2. อายุ ต ่ากวา่ 20 ปี 52 17.33 
 21 – 30 ปี 76 25.33 
 31 – 40 ปี 81 27.00 

 41 – 50 ปี 44 14.67 
 51 ปีข้ึนไป 47 15.67 

 รวม 300 100.00 

3. อาชีพ ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 102 34.00 
 ผูใ้ชท้กัษะ แรงงาน 52 17.33 
 อาชีพเกษตรกรรม 19 6.33 
 เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 77 25.67 
 ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง 50 16.67 

 รวม 300 100.00 

4. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท 138 46.00 
15,001 – 30,000 บาท 82 27.33 
30,001 – 50,000 บาท 54 18.00 

50,001 บาทข้ึนไป 26 8.67 
 รวม 300 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
 

สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 131 43.67 
ปริญญาตรี 130 43.33 

สูงกวา่ปริญญาตรี     39 13.00 
 รวม 300 100.00 

ภูมิล าเนา กรุงเทพมหานคร 48 16.00 
 ภาคกลางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ กทม. 29 9.67 
 ภาคเหนือ 12 4.00 
 ภาคตะวนัออก 5 1.67 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 5.33 
 ภาคใต ้ 190 63.33 

 รวม 300 100.00 

สถานภาพ โสด 155 51.67 
 สมรส 131 43.67 

 หยา่,แยกกนัอยู ่ 14 4.67 

 รวม 300 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1  เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย 
(ร้อยละ 63.33) และ (ร้อยละ 36.67) ตามล าดบั  เม่ือจ าแนกตามอายพุบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 27.00) รองลงมาคือ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 25.33) และต ่ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 17.33) 
เม่ือจ าแนกตามอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพ มากท่ีสุด (ร้อยละ 34.00) 
รองลงมาคือ เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร (ร้อยละ 25.33) และผูใ้ช้ทกัษะแรงงาน (ร้อยละ 17.33) 
เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 
46.00) รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 27.33) และ 30,000-50,000 บาท (ร้อยละ 18.00) 
เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มากท่ีสุด (ร้อยละ 
43.67) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 43.33) และสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 13.00) เม่ือจ าแนก
ตามภูมิล าเนาพบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา ภาคใต้ มากท่ีสุด (ร้อยละ 63.33) รองลงมาคือ 
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กรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ 16.00) และภาคกลางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ กทม. (ร้อยละ  9.67) เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพทางการสมรสพบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด มากท่ีสุด (ร้อยละ 51.67) รองลงมาคือ 
สมรส (ร้อยละ 43.67) และหยา่,แยกกนัอยู ่(ร้อยละ 4.67)  

 
4.2  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้า ร้อนพรร้ัง 
จังหวดัระนอง 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
 มาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้า ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ลกัษณะการ
เดินทางมาท่องเทีย่ว 

คนเดียว 22 7.33 
ครอบครัว 121 40.33 
กลุ่มเพื่อน 106 35.33 

บริษทัน าเท่ียวเอกชน 3 1.00 
ญาติพี่นอ้ง 48 16.00 

 รวม 300 100.00 

2. จ านวนคร้ังที่
เดินทางมาท่องเทีย่ว
จังหวดัระนอง 

คร้ังแรก 81 27.00 
1 -2 คร้ัง 51 17.00 

มากกวา่ 3 คร้ัง 168 56.00 

 รวม 300 100.00 

3. ช่องทางที่รู้จักหรือ
ทราบข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่วบ่อน า้ร้อน
รักษะวารินและบ่อน า้
ร้อนพรร้ัง 

อินเตอร์เน็ต 60 20.00 
เอกสารการท่องเท่ียว 76 25.33 

โฆษณา / ประชาสัมพนัธ์ 42 14.00 
การแนะน าของบุคคล 216 72.00 
สารคดีการท่องเท่ียว 28 9.33 

อ่ืนๆ 24 8.00 
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ตารางท่ี  4.2 (ต่อ)   
 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. 4. กจิกรรมทีท่ าใน
แหล่งท่องเทีย่ว
บริเวณบ่อน า้ร้อน
รักษะวาริน และบ่อน า้
ร้อนพรร้ัง 

อาบน ้าแร่/แช่น ้าร้อน 259 86.33 
อบไอน ้าร้อน 43 14.33 
นวดสปา 29 9.67 

ชมววิทิวทศัน์ 166 55.33 
เดินออกก าลงักาย 82 27.33 

ซ้ือของฝาก 22 7.33 
พกัผอ่น/รับประทานอาหาร 123 41.00 

อ่ืนๆ 4 1.33 
 

 จากตารางท่ี  4.2  เม่ือจ าแนกตามลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวพบว่า ส่วนใหญ่ 
เดินทางมากบัครอบครัว มากท่ีสุด (ร้อยละ 40.33) รองลงมาคือ กลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 35.33) และญาติ
พี่นอ้ง (ร้อยละ 16.00) เม่ือจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนองพบว่า ส่วน
ใหญ่ เดินทางมามากกวา่ 3 คร้ัง มากท่ีสุด (ร้อยละ 56.00) รองลงมาคือ คร้ังแรก (ร้อยละ 27.00) และ
1-2 คร้ัง (ร้อยละ 17.00) เม่ือจ าแนกตามการรู้จกัหรือทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวพบว่า ส่วนใหญ่ 
รู้จกัหรือทราบขอ้มูลจากการแนะน าของบุคคล มากท่ีสุด  (ร้อยละ 72.00) รองลงมาคือ เอกสารการ
ท่องเท่ียว (ร้อยละ 25.33) และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 20.00) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรมท่ีท าในแหล่ง
ท่องเท่ียวพบว่า ส่วนใหญ่ อาบน ้ าแร่/แช่น ้ าร้อน มากท่ีสุด (ร้อยละ 86.33) รองลงมาคือ ชมวิว
ทิวทศัน์ (ร้อยละ 53.33) และพกัผอ่นรับประทานอาหาร (ร้อยละ 41.00) 
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ตารางท่ี 4.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

ลกัษณะการเดินทางมา
ท่องเทีย่ว 

เพศ รวม χ2 P-Value 

ชาย หญงิ 

คนเดียว 11.82 4.74 7.33 9.811 0.044* 
ครอบครัว 44.55 37.89 40.33 

กลุ่มเพื่อน 28.18 39.47 35.33 

บริษทัน าเท่ียวเอกชน 1.82 0.53 1.00 

ญาติพี่นอ้ง 13.64 17.37 16.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

หมายเหตุ:  * เพศมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร 
 

 จากตารางท่ี  4.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว  
พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  กล่าวคือกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  และมีลักษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็น
ครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 

 
ลกัษณะการ
เดินทางมา
ท่องเทีย่ว 

อายุ รวม χ2 P-
Value ต ่ากว่า 20 

ปี 
21 – 30 

ปี 
31 – 40 

ปี 
41 – 50 

ปี 
51 ปีขึน้
ไป 

คนเดียว 0.00 5.26 1.23 20.45 17.02 7.33 80.287 <0.001* 
ครอบครัว 30.77 26.32 50.62 50.00 46.81 40.33 
กลุ่มเพื่อน 34.62 61.84 32.10 9.09 23.40 35.33 
บริษทัน าเท่ียว
เอกชน 

0.00 0.00 
2.47 0.00 2.13 1.00 

ญาติพี่นอ้ง 34.64 6.58 13.58 20.45 10.64 16.00 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ:  * อายมีุความสัมพนัธ์กบัตวัแปร  
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 จากตารางท่ี 4.4  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุ กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว  
พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี  และมีลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

ลกัษณะการ
เดินทางมา
ท่องเทีย่ว 

รายได้ รวม χ2 P-
Value ต ่ากว่า 

15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้
ไป 

คนเดียว 5.80 9.76 7.41 7.69 7.33 13.161 0.357 

ครอบครัว 35.51 42.68 40.74 57.69 40.33 

กลุ่มเพื่อน 36.23 35.37 33.33 34.62 35.33 
บริษทัน าเท่ียว
เอกชน 0.72 1.22 1.85 0.00 1.00 

ญาติพี่นอ้ง 21.74 10.98 16.67 0.00 16.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.5  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรายได ้กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว  
พบวา่ รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท  และมีลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นครอบครัว  
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ตารางท่ี 4.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษา กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

ลกัษณะการเดินทาง
มาท่องเทีย่ว 

ระดับการศึกษา รวม χ2 P-
Value ต ่ากว่า

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

คนเดียว 7.63 6.15 10.26 7.33 9.479 0.303 
ครอบครัว 46.56 35.38 35.90 40.33 

กลุ่มเพื่อน 28.24 39.23 46.15 35.33 

บริษทัน าเท่ียวเอกชน 0.76 1.54 0.00 1.00 

ญาติพี่นอ้ง 16.79 17.69 7.69 16.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ:  * การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร 

 
 จากตาราท่ี 4.6  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษา กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 
พบวา่ การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีลักษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็น
ครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.7   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง  
 

จ านวนคร้ังที่เดินทางมา
ท่องเทีย่วจังหวดัระนอง 

เพศ รวม χ2 P-Value 

ชาย หญงิ 

คร้ังแรก 23.64 28.95 27.00 2.393 0.302 
1 -2 คร้ัง 14.55 18.42 17.00 

มากกวา่ 3 คร้ัง 61.82 52.63 56.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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 จากตาราท่ี 4.7  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนอง  พบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ี
ระดบันัยส าคญั 0.05  กล่าวคือ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  และเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัระนองมากกวา่ 3 คร้ัง   
 
 ตารางท่ี 4.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง 
  
จ านวนคร้ังที่เดินทาง
มาท่องเทีย่วจังหวดั
ระนอง 

อายุ รวม χ2 P-Value 

ต ่ากว่า 
20 ปี 

21 – 30 
ปี 

31 – 40 
ปี 

41 – 50 
ปี 

51 ปี
ขึน้ไป 

คร้ังแรก 34.62 36.84 23.46 15.91 19.15 27.00 13.867 0.085 
1 -2 คร้ัง 9.62 17.11 20.99 22.73 12.77 17.00 

มากกวา่ 3 คร้ัง 55.77 46.05 55.56 61.36 68.09 56.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.8  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
ระนอง พบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  กล่าวคือ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป และเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง
มากกวา่ 3 คร้ัง 
 
ตารางท่ี 4.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง 
 
จ านวนคร้ังที่
เดินทางมา

ท่องเทีย่วจังหวดั
ระนอง 

รายได้ รวม χ2 P-
Value 

ต ่ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้
ไป 

คร้ังแรก 26.81 23.17 33.33 26.92 27.00 
7.362 0.289 

1 -2 คร้ัง 13.77 23.17 11.11 26.92 17.00 
มากกวา่ 3 คร้ัง 59.42 53.66 55.56 46.15 56.00 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.9  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนอง พบว่า รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท และเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนองมากกวา่ 3 คร้ัง 
 
ตารางท่ี 4.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษา กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง 
 

จ านวนคร้ังที่
เดินทางมา

ท่องเทีย่วจังหวดั
ระนอง 

ระดับการศึกษา รวม χ2 P-
Value 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

คร้ังแรก 19.08 33.85 30.77 27.00 15.802 0.003* 
1 -2 คร้ัง 12.21 21.54 17.95 17.00 

มากกวา่ 3 คร้ัง 68.70 44.62 51.28 56.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ:  * การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร  
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษา กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนอง พบว่า การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัระนองมากกวา่ 3 คร้ัง 
 
4.3  แรงจูงใจการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อรักษะวารินและบ่อน ้า
ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 
 ในการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ไดท้  าการศึกษาขอ้ค าถามต่างๆทั้งส้ิน 2 ปัจจยัคือ
เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนองและปัจจยัท่ี
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ดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง รวม 20 ขอ้ค าถาม 
ซ่ึงไดผ้ลการส ารวจออกมา ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี  4.11 แสดงค่าเฉล่ีย แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อ  

น ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล 

เหตุผลทีเ่ดนิทางมาเทีย่วบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน  
และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 3.92 0.57 มาก 

1. ความตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.31 0.72 มากท่ีสุด 
2.ความตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว 3.87 1.09 มาก 
3.ความตอ้งการเพ่ือสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน 4.30 0.70 มากท่ีสุด 
4. ความตอ้งการตอ้งการแช่น ้ าแร่เพ่ือบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) 4.04 0.99 มาก 
5. ความตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ 4.20 0.90 มาก 
6.ความตอ้งการเพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ 3.02 1.08 ปานกลาง 
7. ความตอ้งการเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่ม
เพื่อน 3.70 1.03 มาก 

ปัจจยัทีด่งึดูดให้เดนิทางมาบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน  
และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

3.87 0.47 มาก 

8. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้ าแร่/บ่อน ้ าร้อน” 4.03 0.78 มาก 
9. ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ 4.24 0.74 มากท่ีสุด 
10. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว 4.14 0.76 มาก 
11. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.90 0.78 มาก 
12. ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในทอ้งถ่ิน 3.92 0.85 มาก 
13. ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน 3.37 0.90 ปานกลาง 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล 
14. ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.07 0.73 มาก 
15. ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 3.83 0.87 มาก 
16. ส่ิงอ านวยความสะดวกของการบริการในแหล่งท่องเท่ียว (เช่น ท่ี
จอดรถ หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้ า ร้านอาหาร) 3.52 0.95 มาก 

17. ความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียว 3.94 0.70 มาก 
18. ความเหมาะสมและคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 3.92 0.77 มาก 
19. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 3.94 0.74 มาก 
20. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว 3.43 0.90 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.89 อยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาลงไปในแต่ละปัจจยั พบวา่ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวา
ริน และบ่อน ้ า ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน ้ าร้อน
รักษะวาริน และบ่อน ้ า ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีค่าเฉล่ีย 3.92 และ 3.87 ตามล าดบั อยูใ่นระดบั
มาก ทั้ง 2 ปัจจยั  
 เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว 3 อนัดบัแรก พบวา่ ท่องเท่ียว
เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ (4.31) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติ
ของบ่อน ้าร้อน (4.30) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ (4.20) 
อยูใ่นระดบัมาก ส่วน 3 อนัดบัสุดทา้ยคือ ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว (3.87) 
อยูใ่นระดบัมาก เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน (3.70) อยูใ่นระดบัมาก
และเพื่อพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆกบับุคคลอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ (3.02) อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรก 
พบวา่ ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (4.24) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว (4.14) อยูใ่นระดบัมาก ความสะดวกในการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (4.07) อยูใ่นระดบัมาก ส่วน 3 อนัดบัสุดทา้ยคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
การบริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ ห้องสุขา ห้องอาบน ้ า ร้านอาหาร เป็นตน้ (3.52) อยู่ใน
ระดบัมาก การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว (3.43) อยู่ในระดบัมาก และความ
หลากหลายทางกิจกรรมภายในมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ (3.37) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)ปัจจยัภายในของนกัท่องเท่ียวในการ   
 เดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 

 จากตารางท่ี 4.12  จากปัจจยัภายใน 7 ตวั  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)
นั้น มีค่าความเช่ือมัน่ของ 3 องคป์ระกอบ  มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั  0.711 

และในแต่ละองคป์ระกอบมีค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี (การบ าบดัสุขภาพ) มีค่าเท่ากบั  0.787  (โอกาส
พบปะผูค้น) มีค่าเท่ากบั 0.648 และ(พกัผอ่นและสร้างผกูพนัธ์) มีค่าเท่ากบั 0.467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยว Mean 
Factor 
loading 

Cronbach’s 
Alphas 

Cumulative 
% 

การบ าบัดสุขภาพ     4.18  0.787 38.41 
 ตอ้งการแช่น ้ าแร่เพ่ือบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั)  0.917   
 ตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่  0.853   
 เพ่ือสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน  0.650   
โอกาสพบปะผู้คน 3.36  0.648 57.18 
 เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ  0.864   
 เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่ม

เพื่อน 
 0.798   

พกัผ่อนและสร้างผูกพนัธ์ 4.09  0.467 71.65 
 ท่องเท่ียวเพ่ือพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว  0.802   
 ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ  0.704   
 

หมายเหตุ:  * Cronbach’s Alphas Total  0.711 
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ตารางท่ี 4.13 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ปัจจยัดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้า  
 ร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 

 จากตารางท่ี 4.13  จากปัจจยัภายนอก 13 ตวั  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)
นั้น มีค่าความเช่ือมัน่ของ 4 องคป์ระกอบ  มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั  0.835  และ

ปัจจัยดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว Mean 
Factor 
loading 

Cronbach’s 
Alphas 

Cumulative 
% 

ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 3.71  0.647 34.40 
 ระยะทางและเวลาในการเดินทาง  0.747   
 ส่ิงอ านวยความสะดวกของการบริการในแหล่ง

ท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ หอ้งอาบน ้ า 
ร้านอาหาร เป็นตน้ 

 0.672   

 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  0.612   
 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหล่ง

ท่องเท่ียว 
 0.473   

ความปลอดภัยและความคุ้มค่า  3.93  0.779 44.99 
 สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์น 
 0.845   

 ความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียว  0.838   
 ความเหมาะสมและคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียว 
 0.569   

กจิกรรมและความเป็นมติร  3.73  0.670 54.38 
 ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในทอ้งถ่ิน  0.744   
 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว  0.714   
 ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน  0.638   
ความเป็นธรรมชาต ิ 4.13  0.651 62.42 
 ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ  0.842   
 ความมีช่ือเสียงของ ”ธารน ้ าแร่”  0.706   
 ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเท่ียว 
 0.641   

 
หมายเหตุ:  * Cronbach’s Alphas Total  0.835 
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ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี  (ความปลอดภยัและความคุม้ค่า)  มีค่าเท่ากบั0.779 
(กิจกรรมและความเป็นมิตร) มีค่าเท่ากบั 0.670 (ความเป็นธรรมชาติ) มีค่าเท่ากบั 0.651 และ(ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการ) มีค่าเท่ากบั 0.647 
 
4.4  ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่มีต่อบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง
จังหวดัระนอง 

ในการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง  ไดท้  าการศึกษาขอ้ค าถามต่าง ๆ ทั้งส้ิน 5 ดา้น รวม 25 ขอ้
ค าถาม ซ่ึงไดผ้ลการส ารวจออกมา ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในดา้นต่างๆท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน 

และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล 

ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 4.09 0.53 มาก 
1. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้าแร่ / บ่อน ้าร้อน” 4.09 0.76 มาก 
2. ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ 4.33 0.66 มากท่ีสุด 
3. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ 4.18 0.71 มาก 
4. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.91 0.80 มาก 
5. อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 3.95 0.87 มาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 3.64 0.67 มาก 
1. ความสะอาดและความเพียงพอของหอ้งสุขาและหอ้ง
อาบน ้าในแหล่งท่องเท่ียว 

3.48 0.99 มาก 

2. พื้นท่ีท้ิงขยะหรือถงัขยะบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 3.61 0.83 มาก 

3. พื้นท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว 3.97 0.76 มาก 

4. ความเพียงพอของพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น หยอ่นใจบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.80 0.85 มาก 

5. การใหบ้ริการร้านคา้ / ร้านอาหาร / ร้านขายของท่ีระลึก 3.32 0.94 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  4.14 (ต่อ)   
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล 

ด้านคมนาคม 4.01 0.64 มาก 
1. ความสะดวกในการเดินทางมายงับ่อน ้าร้อน 4.13 0.75 มาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม 4.01 0.81 มาก 
3. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 4.09 0.74 มาก 
4. ป้ายบอกทางในการเดินทางท่ีชดัเจน 3.97 0.77 มาก 
5. ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 3.85 0.81 มาก 

ด้านความปลอดภัย 3.45 0.70 มาก 
1. มาตรฐานการดูแลและการรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพของแหล่งท่องเท่ียว  

3.67 0.86 มาก 

2. สถานพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีดูแลประจ า 2.94 1.06 ปานกลาง 
3. ศูนยบ์ริการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 3.36 0.98 ปานกลาง 
4. ป้ายเตือนภยัต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 3.57 0.89 มาก 
5. การจดัสภาพเส้นทางเดินใหป้ลอดภยั 3.72 0.83 มาก 

ด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 3.42 0.82 มาก 
1. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการท่องเท่ียว
ทางเวบ็ไซด ์และส่ือประเภทต่างๆ 

3.36 0.95 ปานกลาง 

2. มีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ข่าวสารและบริการขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 

3.44 1.01 มาก 

3. มีการจดัเอกสาร แผน่พบัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวไว้
บริการนกัท่องเท่ียว  

3.11 1.06 ปานกลาง 

4. มีป้ายส่ือความหมายบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 3.72 0.87 มาก 
5. มีเจา้หนา้ท่ีบริการขอ้มูลและใหค้วามช่วยเหลือ 3.48 1.14 มาก 

เฉลีย่รวม 3.72 0.51 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 
3.72 (ระดบัมาก) เม่ือพิจารณาลงไปในแต่ละดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในดา้นทรัพยากร
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แหล่งท่องเท่ียว มากท่ีสุด คือ 4.09 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นคมนาคม มีค่าเฉล่ีย 4.01 (ระดบัมาก) 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.64 (ระดบัมาก) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.45 (ระดบั
มาก) และดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 3.42 (ระดบัมาก) 
 
4.5  การทดสอบสมมติฐานทั่วไป 
 สมมติฐานทั่วไปที่ 1  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมี
แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อน
พรร้ัง จงัหวดัระนองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานเชิงสถิติที ่1.1   
HO : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนองท่ี ไม่แตกต่างกนั 
Hi : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนองท่ี แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าสถิติแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้า    
 ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามเพศ 
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาย หญงิ 

T 
P-

Value Mean Mean 

เหตุผลทีเ่ดินทางมาเที่ยวบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน  
และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

3.88 3.94 -0.81 0.41 

1. ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.34 4.29 0.53 0.59 
2. ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว 3.73 3.94 -1.64 0.10 
3. เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้าร้อน 4.26 4.31 -0.53 0.59 
4. ตอ้งการแช่น ้าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) 4.07 4.02 0.44 0.65 
5. ตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้าแร่ 4.15 4.22 -0.63 0.52 
6. เพื่อพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ 3.01 3.02 -0.02 0.98 
7. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน 3.55 3.77 -1.77 0.07 
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ตารางท่ี  4.15 (ต่อ)   
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาย หญงิ 

T 
P-

Value Mean Mean 

ปัจจัยทีด่ึงดูดให้เดินทางมาบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน  
และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

3.80 3.91 -1.98 0.04* 

8. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้ าแร่/บ่อน ้าร้อน” 4.03 4.03 0.05 0.95 
9. ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ 4.24 4.24 -0.07 0.94 
10. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.12 4.15 -0.35 0.72 

11. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.88 3.91 -0.23 0.81 
12. ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในทอ้งถ่ิน 3.79 3.98 -1.90 0.05 
13. ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน 3.25 3.42 -1.57 0.11 
14. ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.98 4.12 -1.64 0.10 
15. ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 3.72 3.88 -1.50 0.13 
16. ส่ิงอ านวยความสะดวกของการบริการใน แหล่ง
ท่องเท่ียว (เช่น ท่ีจอดรถ หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้า 
ร้านอาหาร) 

3.38 3.60 -1.97 0.05* 

17. ความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียว 3.86 3.97 -1.30 0.19 
18. ความเหมาะสมและคุม้ค่าของค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียว 

3.86 3.95 -0.98 0.32 

19. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

3.89 3.96 -0.78 0.43 

20. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.21 3.56 -3.26 0.00* 

เฉลีย่รวม 3.83 3.92 -1.75 0.08 
 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 เพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.15  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ พบว่าค่าเฉล่ียรวม ไม่มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อ
น ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  0.05 เม่ือพิจารณาลงไปใน
ขอ้ค าถามของ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ ปัจจยัท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ของการบริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ ห้องสุขา ห้องอาบน ้ า ร้านอาหาร เป็นตน้ และการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผล
การศึกษาขา้งตน้สรุปได้ว่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า เพศท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่1.2   
HO : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่แตกต่างกนั 
Hi  : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.16 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
บ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามอาย ุ

 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ต า่กว่า 
20 ปี 

20 - 
29 ปี 

30 - 
39 ปี  

40 - 
49 ปี  

50 ปี 
ขึน้ไป F 

P-
Value 

Mean Mean Mean Mean Mean 

เหตุผลที่เดินทางมาเที่ยวบ่อน ้าร้อนรักษะ
วาริน และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

4.08 3.74 3.95 3.86 4.04 3.70 0.006* 

1. ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.45 4.30 4.23 4.25 4.37 0.89 0.467 
2. ท่องเท่ียวเพ่ือพาครอบครัวหรือญาติมิตร
มาท่องเท่ียว 

4.21 3.36 4.01 3.88 4.04 6.46 <0.001* 

3. เพ่ือสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติ
ของบ่อน ้ าร้อน 

4.11 4.18 4.34 4.44 4.46 2.61 0.035* 

4. ต้องการแช่น ้ าแร่เพ่ือบ าบัดสุขภาพ 
(ธรรมชาติบ าบดั) 

3.98 3.72 4.02 4.25 4.46 4.88 0.001* 

5. ตอ้งการผ่อนคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่
น ้ าแร่ 

4.17 3.92 4.18 4.34 4.57 4.36 0.002* 

6. เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ 
กบับุคคลอ่ืนๆ 

3.42 2.98 3.14 2.63 2.78 4.15 0.003* 

7. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของ
ครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน 

4.18 3.70 3.72 3.29 3.47 5.21 <0.001* 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ)  
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ต ่ากว่า 20 
ปี 

20 - 29 
ปี 

30 - 39 
ปี 

40 - 49 
ปี 

50 ปี ขึน้
ไป F P-Value 

Mean Mean Mean Mean Mean 

ปัจจัยท่ีดึงดูดให้เดนิทางมาบ่อน ้าร้อน
รักษะวาริน และบ่อน ้า ร้อนพรร้ัง 
จังหวัดระนอง 

3.95 3.80 3.86 3.84 3.92 0.95 0.43 

8. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้าแร่/บ่อน ้า
ร้อน” 

4.02 3.88 4.12 4.02 4.15 1.27 0.28 

9. ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ 4.29 4.01 4.24 4.38 4.43 3.20 0.01* 

10. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4.02 4.10 4.18 4.18 4.21 0.58 0.67 

11. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.98 3.84 4.00 3.79 3.84 0.83 0.50 

12. ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลใน
ทอ้งถ่ิน 

4.07 4.03 3.87 3.62 3.89 2.20 0.06 

13. ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน 3.52 3.38 3.38 3.25 3.23 0.83 0.50 

14. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.19 4.03 4.03 4.04 4.08 0.46 0.76 

15. ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 3.95 3.80 3.65 3.93 3.93 1.49 0.20 

16. ส่ิงอ  านวยความสะดวกของการ
บริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ 
หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้า ร้านอาหาร เป็นตน้ 

3.64 3.44 3.60 3.52 3.37 0.77 0.53 

17. ความปลอดภัยในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว 

3.94 3.82 3.95 3.95 4.08 0.99 0.41 

18. ความเหมาะสมและคุ้มค่าของ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

4.05 3.85 3.83 3.90 4.02 0.97 0.42 

19. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์น 

3.92 3.89 3.93 3.90 4.08 0.54 0.70 

20. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.78 3.35 3.37 3.41 3.30 2.47 0.04* 

เฉลีย่รวม 4.00 3.78 3.89 3.85 3.96 2.31 0.05 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอย่างน้อย 2 กลุ่มอายุ มีความแตกต่างท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.16  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ พบว่าค่าเฉล่ียรวมของแต่ละกลุ่ม (P<0.05) ไม่มีค่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบวา่ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวาริน และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือ
พิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบวา่ เกือบทุกขอ้ค าถามมีค่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ขอ้ค าถาม ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว 
พบวา่ ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ และ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว มี
ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวว้า่ อายุท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบเหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.3390* 0.1276 0.2181 0.0386 
  (0.0010) (0.2045) (0.0599) (0.7337) 

21-30 ปี  - -0.2114* -0.1209 -0.3003* 
   (0.0190) (0.2563) (0.0042) 

31-40 ปี   - 0.0905 -0.0889 
    0.1051 0.3882 

41-50 ปี    - -0.1794 
     0.1285 

มากกวา่ 50 ปี     - 
      

 
ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ

โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.8557* 0.2033 0.3293 0.1722 

  (0.0000) (0.2805) (0.1293) (0.4215) 
21-30 ปี  - -0.6523* -0.5264* -0.6835* 

   (0.0001) (0.0089) (0.0006) 
31-40 ปี   - 0.1260 -0.0311 

    (0.1970) (0.8728) 
41-50 ปี    - -0.1571 

     (0.4794) 
มากกวา่ 50 ปี     - 
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ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบเพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน จ าแนกตามอาย ุ
โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

นอ้ยกวา่ 20 ปี - -0.0666 -0.2280 -0.3242* -0.3490* 
  (0.5949) (0.0658) (0.0241) (0.0141) 

21-30 ปี  - -0.1615 -0.2576 -0.2825* 
   (0.1443) (0.0516) (0.0305) 

31-40 ปี   - -0.0962 -0.1210 
    (0.1303) (0.3469) 

41-50 ปี    - -0.0248 
     (0.8664) 

มากกวา่ 50 ปี     - 
      

 
ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบตอ้งการแช่น ้ าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) จ าแนกตามอาย ุ

โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.2600 -0.0447 -0.2700 -0.4867 

  (0.1392) (0.7960) (0.1749) (0.0142) 
21-30 ปี  - -0.3047* -0.5300* -0.7467* 

   (0.0487) (0.0039) (0.0000) 
31-40 ปี   - -0.2253 -0.4420* 

    (0.1799) (0.0139) 
41-50 ปี    - -0.2167 

     (0.2882) 
มากกวา่ 50 ปี     - 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ จ  าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบ
 เป็นรายคู่ 
 

อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.2554 -0.0087 -0.1724 -0.3980* 

  (0.1095) (0.9558) (0.3444) (0.0259) 
21-30 ปี  - -0.2641 -0.4278* -0.6534* 

   (0.0609) (0.0113) (0.0001) 
31-40 ปี   - -0.1637 -0.3893* 

    (0.1659) (0.0163) 
41-50 ปี    - -0.2256 

     (0.2249) 
มากกวา่ 50 ปี     - 

      
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบเพื่อพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ จ าแนกตามอาย ุ
 โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.4333* 0.2719 0.7836* 0.6374* 

  (0.0251) (0.1527) (0.0004) (0.0033) 
21-30 ปี  - -0.1615 0.3503 0.2041 

   (0.3399) (0.0812) (0.3022) 
31-40 ปี   - 0.5118* 0.3655 

    (0.0100) (0.0614) 
41-50 ปี    - -0.1462 

     (0.5111) 
มากกวา่ 50 ปี     - 
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ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนจ าแนกตามอายุ
โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.4733* 0.4516* 0.8845* 0.7017* 
  (0.0103) (0.0130) (0.0000) (0.0007) 

21-30 ปี  - -0.0217 0.4112* 0.2284 
   (0.8927) (0.0319) (0.2256) 

31-40 ปี   - 0.4329* 0.2501 
    (0.0222) (0.1784) 

41-50 ปี    - -0.1828 
     (0.3888) 

มากกวา่ 50 ปี     - 
      

 
ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติจ าแนกตามอายโุดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.2810* 0.0472 -0.0922 -0.1407 

  (0.0333) (0.7163) (0.5373) (0.3414) 
21-30 ปี  - -0.2338* -0.3732* -0.4216* 

   (0.0447) (0.0070) (0.0021) 
31-40 ปี   - -0.1395 -0.1879 

    (0.1359) (0.1620) 
41-50 ปี    - -0.0484 

     (0.7520) 
มากกวา่ 50 ปี     - 
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ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ โดย
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 

นอ้ยกวา่ 20 ปี - 0.4291* 0.4139* 0.3657* 0.4800* 
  (0.0081) (0.0097) (0.0480) (0.0084) 

21-30 ปี  - -0.0151 -0.0633 0.0509 
   (0.9154) (0.7093) (0.7596) 

31-40 ปี   - -0.0482 0.0660 
    (0.7741) (0.6880) 

41-50 ปี    - 0.1143 
     (0.5454) 

มากกวา่ 50 ปี     - 
      

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอายุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ท่ี

ระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17-4.25 เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหวา่งแรงจูงใจการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุ พบวา่ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะ
วารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนองมีค่าเฉล่ียของอายุ 21-30 ปี มีค่าต ่าสุด ซ่ึงต ่ากว่าอายุ ต  ่ากว่า 
20 ปี 51 ปีข้ึนไป และอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือ
ญาติมิตรมาท่องเท่ียวค่าเฉล่ียของอายุ 21-30 ปี มีค่าต ่าสุดซ่ึงต ่ากวา่ทุกกลุ่มอายุอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน ค่าเฉล่ียของอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าต ่าสุด 
ซ่ึงต ่ากวา่อาย ุ51 ปีข้ึนไป และอาย ุ41-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และอาย ุ21-30 ปี แตกต่างจาก 
อายุ 51 ปีข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งการแช่น ้ าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั) 
ค่าเฉล่ียของอายุ 21-30 ปี มีค่าต ่าสุด ซ่ึงต ่ากวา่อายุ 51 ปีข้ึนไป อายุ 41 - 50 ปี และอายุ 31-40 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และอายุ 51 ปีข้ึนไป แตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และอายุต  ่ากวา่ 20 ปี อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งการผ่อนคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ ค่าเฉล่ียของอายุ 51 ปีข้ึนไป มี
ค่าสูงสุดซ่ึงสูงกวา่อายุ 31-40 ปี อายุต  ่ากวา่ 20 ปี และอายุ 21-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 
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อาย ุ41-50 ปี แตกต่างจากอาย ุ21-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต  เพื่อพบปะและแลกเปล่ียนความรู้
ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ ค่าเฉล่ียของอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าสูงสุด ซ่ึงสูงกวา่อายุ 21-30 ปี อายุ 51 ปีข้ึน
ไป และอายุ 41-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และอายุ 31-40 ปี แตกต่างจากอายุ 41-50 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ค่าเฉล่ียของอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
มีค่าสูงสุด ซ่ึงสูงกวา่ทุกกลุ่มอายุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และอายุ 41-50 ปี แตกต่างจากอายุ 31-40 ปี 
และอายุ 21–30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ ค่าเฉล่ียของอาย ุ
21-30 ปี มีค่าต ่าสุดซ่ึงต ่ากวา่ทุกกลุ่มอายุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ของแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉล่ียของอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าสูงสุดซ่ึงสูงกวา่ทุกกลุ่มอายุอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

 สมมติฐานที ่1.4   
 HO : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 Hi : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.26 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
 บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว 

ต า่กว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 –  
50,000 
บาท 

50,001 
บาท  
ขึน้ไป 

F P-
Value 

Mean Mean Mean Mean 

เหตุผลทีเ่ดนิทางมาเทีย่วบ่อน า้ร้อนรักษะ
วาริน และบ่อน า้ ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

3.92 3.85 3.92 4.10 1.26 0.28 

1. ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.35 4.26 4.24 4.38 0.57 0.63 
2. ท่องเท่ียวเพ่ือพาครอบครัวหรือญาติมิตร
มาท่องเท่ียว 

3.92 3.63 3.90 4.23 2.43 0.06 

3. เพ่ือสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติ
ของบ่อน ้ าร้อน 

4.18 4.37 4.35 4.53 2.64 0.05* 

4. ต้องการแช่น ้ าแร่เพ่ือบ าบัดสุขภาพ 
(ธรรมชาติบ าบดั) 

3.99 4.01 4.07 4.30 0.78 0.50 

5. ตอ้งการผ่อนคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่
น ้ าแร่ 

4.11 4.19 4.37 4.34 1.33 0.26 

6. เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ 
กบับุคคลอ่ืนๆ 

3.16 2.77 2.96 3.11 2.38 0.06 

7. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของ
ครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน 

3.75 3.64 3.58 3.80 0.50 0.68 
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ตารางท่ี 4. 26  (ต่อ)   
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ต ่ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 บาท 

50,001 บาท 
ขึน้ไป 

F P-
Value 

Mean Mean Mean Mean 

ปัจจัยที่ดงึดูดให้เดนิทางมาบ่อน า้ร้อน
รักษะวาริน และบ่อน า้ ร้อนพรร้ัง 
จังหวดัระนอง 

3.87 3.89 3.80 3.93 0.61 0.60 

8. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้ าแร่/บ่อน ้ า
ร้อน” 

4.05 3.98 3.92 4.30 1.54 0.20 

9. ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ 4.22 4.24 4.22 4.38 0.35 0.78 
10. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4.08 4.18 4.13 4.30 0.74 0.52 

11. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.90 3.93 3.90 3.76 0.31 0.81 
12. ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลใน
ทอ้งถ่ิน 

3.98 3.81 3.90 3.92 0.68 0.56 

13. ความหลากหลายทางกิจกรรม
ภายใน 

3.37 3.42 3.22 3.46 0.66 0.57 

14. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.07 4.17 3.94 4.03 1.07 0.36 

15. ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 3.91 3.81 3.58 3.88 1.94 0.12 
16. ส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
บริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องสุขา ห้องอาบน ้า ร้านอาหาร เป็น
ตน้ 

3.61 3.48 3.33 3.57 1.20 0.31 

17. ความปลอดภยัในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว 

3.91 4.00 3.86 4.03 0.62 0.60 

18. ความเหมาะสมและคุ้มค่าของ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

3.88 3.98 3.85 4.03 0.65 0.58 

19. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

3.82 3.98 4.13 4.03 2.57 0.05 

20. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.49 3.38 3.38 3.38 0.35 0.78 

เฉลีย่รวม 3.89 3.87 3.84 3.99 0.68 0.56 
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หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอย่างนอ้ย 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีความ
แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 
 จากตารางท่ี 4.26  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ค่าเฉล่ียรวม ไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบวา่ เพื่อสัมผสัความเป็นธาร
น ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาลงไปใน
ขอ้ค าถามของ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ผลการศึกษาขา้งต้นสรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 

 
จากตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบเพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน จ าแนกตาม  
  รายได ้โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
รายได้ ต ่ากว่า 15,000 

บาท 
15,001 – 

30,000 บาท 
30,001 –  

50,000 บาท 
50,001 บาท  

ขึน้ไป 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท - -0.1852 -0.1667 -0.3533* 

  (0.0581) (0.1361) (0.0179) 
15,001 – 30,000 บาท  - 0.0185 -0.1681 

   (0.2824) (0.1361) 
30,001 – 50,000 บาท   - -0.1866 

    (0.1561) 
50,001 บาท ข้ึนไป    - 

     
 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

DPU



98 
 

 จากตารางท่ี 4.27  เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหวา่งแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า แรงจูงใจเพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้ าแร่
ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน ค่าเฉล่ียของรายได ้50,001 บาทข้ึนไป แตกต่างจากรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
 สมมติฐานที ่1.5   
 HO : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 Hi : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ี
แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.28 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมท่องเท่ียว
  บ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามระดบั 
  การศึกษา 
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

F P-
Value 

Mean Mean Mean 
เหตุผลทีเ่ดนิทางมาเทีย่วบ่อน า้ร้อนรักษะ
วาริน และบ่อน า้ ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 

3.96 3.87 3.93 0.79 0.45 

1.ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.30 4.28 4.43 0.67 0.51 
2.ท่องเท่ียวเพ่ือพาครอบครัวหรือญาติมิตร
มาท่องเท่ียว 3.95 3.75 3.97 1.29 0.27 

3.เพื่อสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติ
ของบ่อน ้ าร้อน 4.26 4.26 4.53 2.71 0.06 

4. ต้องการแช่น ้ าแร่ เ พ่ือบ าบัดสุขภาพ 
(ธรรมชาติบ าบดั) 4.03 3.99 4.20 0.69 0.49 

5. ตอ้งการผ่อนคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่
น ้ าแร่ 4.24 4.13 4.30 0.79 0.45 

6. เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ 
กบับุคคลอ่ืนๆ 3.12 3.00 2.74 1.92 0.14 

7. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของ
ครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน 3.79 3.71 3.30 3.44 0.03* 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
 

แรงจูงใจการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

F P-Value 

Mean Mean Mean 

ปัจจัยท่ีดึงดูดให้เดนิทางมาบ่อน ้าร้อนรักษะวา
ริน และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จังหวัดระนอง 

3.86 3.87 3.85 0.03 0.96 

8. ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้าแร่/บ่อน ้าร้อน” 4.05 3.98 4.12 0.59 0.55 
9. ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ 4.27 4.20 4.28 0.29 0.74 
10. ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของ
แหล่งท่องเท่ียว 

4.08 4.18 4.17 0.61 0.54 

11. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.86 3.96 3.84 0.66 0.51 
12. ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในทอ้งถ่ิน 3.90 3.90 4.00 0.20 0.81 
13. ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน 3.38 3.41 3.15 1.29 0.27 
14. ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.07 4.11 3.92 1.05 0.35 
15. ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 3.86 3.81 3.74 0.31 0.73 
16. ส่ิงอ  านวยความสะดวกของการบริการใน
แหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ หอ้งสุขา หอ้ง
อาบน ้า ร้านอาหาร เป็นตน้ 

3.52 3.52 3.51 0.00 0.99 

17. ความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียว 3.93 3.91 4.02 0.37 0.68 
18. ความเหมาะสมและคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียว 

3.86 3.93 4.05 0.98 0.37 

19. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพยสิ์น 

3.90 3.93 4.07 0.78 0.45 

20. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.41 3.51 3.23 1.50 0.22 

เฉลีย่รวม 3.90 3.87 3.88 0.09 0.91 
 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มระดบัการศึกษา  มีความแตกต่างท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.28  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าค่าเฉล่ียรวม ไม่มีค่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
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0.05  เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบวา่ เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี
ของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้
ค าถามของ ปัจจยัท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี
แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อน
พรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี - 0.0837 0.4892* 
  (0.5130) (0.0095) 

ปริญญาตรี  - 0.4055* 
   (0.0311) 

สูงกวา่ปริญญาตรี   - 
    

 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดย

วธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29  เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหวา่งแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ แรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัว
หรือกลุ่มเพื่อน ค่าเฉล่ียของระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าต ่าสุด ซ่ึงต ่ากวา่ทุกระดบัการศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐานที่ 2  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานที ่2.1  
HO : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง

ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่แตกต่างกนั 
Hi : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง

ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.30 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามเพศ 

 

ระดับความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่ว 

ชาย หญงิ T P-Value 

Mean Mean 

ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 4.04 4.11 -1.03 0.30 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.56 3.67 -1.47 0.14 
ดา้นคมนาคม 3.91 4.06 -2.05 0.04* 
ดา้นความปลอดภยั 3.31 3.52 -2.54 0.01* 
ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร 

3.23 3.53 -3.12 0.00* 

เฉลีย่รวม 3.61 3.78 -2.79 0.00* 
 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 เพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.30  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ พบวา่ค่าเฉล่ียรวม มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ความพึงพอใจดา้นคมนาคม ดา้นความปลอดภยั และดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ผลการศึกษาขา้งตน้
สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ี
แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที ่2.2   
 HO : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 Hi :กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อายุท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.31 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
  บ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามอายุ 

 

ระดับความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่ว 

ต ่ากว่า 
20 ปี 

20 - 29 
ปี 

30 - 39 
ปี 

40 - 49 
ปี  

50 ปี 
ขึน้ไป 

F P-Value 

Mean Mean Mean Mean Mean 

ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 4.14 3.99 4.11 4.01 4.20 1.61 0.17 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.83 3.58 3.66 3.56 3.51 1.81 0.12 
ดา้นคมนาคม 4.02 3.87 4.01 4.11 4.09 1.32 0.26 
ดา้นความปลอดภยั 3.70 3.49 3.41 3.41 3.20 3.49 0.00* 
ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

3.89 3.40 3.37 3.24 3.17 6.56 <0.00* 

เฉลีย่รวม 3.92 3.67 3.71 3.67 3.63 2.62 0.03* 
 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มอาย ุ มีความแตกต่างท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31  ม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามอายุ พบว่าค่าเฉล่ียรวม มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มี
ค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาขา้งตน้สรุปได้ว่า สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเฉล่ียรวม จ าแนกตาม
อาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 
อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 20 ปี  0.2507* 0.2059* 0.2499* 0.2841* 
  (0.0065) (0.0235) (0.0171) (0.0059) 

21 - 30 ปี  - -0.0449 -0.0009 0.0333 
   (0.5812) (0.9929) (0.7244) 

31 - 40 ปี   - 0.0440 0.0782 
    (0.6445) (0.4027) 

41 - 50 ปี    - 0.0342 
     (0.7490) 

51 ปีข้ึนไป     - 
      

 
 

ตารางท่ี 4.33  เปรียบเทียบดา้นความปลอดภยั จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่ 20 ปี - 0.2176 0.2935* 0.2941* 0.5034* 

  (0.0791) (0.0167) (0.0373) (0.0003) 
21 - 30 ปี  - 0.0759 0.0765 0.2859* 

   (0.4888) (0.5566) (0.0255) 
31 - 40 ปี   - 0.0006 0.2099 

    (0.9965) (0.0962) 
41 - 50 ปี    - 0.2094 

     (0.1468) 
51 ปีข้ึนไป     - 
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ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบ
 เป็นรายคู่ 
 

อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่ 20 ปี - 0.4869* 0.5233* 0.6496* 0.7259* 

  (0.0007) (0.0002) (0.0001) (0.0000) 
21 - 30 ปี  - 0.0364 0.1626 0.2390 

   (0.7724) (0.2760) (0.1026) 
31 - 40 ปี   - 0.1262 0.2026 

    (0.3921) (0.1611) 
41 - 50 ปี    - 0.0764 

     (0.6438) 
51 ปีข้ึนไป     - 

      
 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาย ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ท่ี

ระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.32-4.34 เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่างระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุพบวา่ เฉล่ียรวม ค่าเฉล่ียของอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี มี
ค่าสูงสุด ซ่ึงสูงกวา่ทุกกลุ่มอายุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความปลอดภยั ค่าเฉล่ียของ
อายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าต ่าสุด ซ่ึงต ่ากวา่อายุต  ่ากวา่ 20 ปี และอายุ 21-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และอายุต  ่ากว่า 20 ปี แตกต่างจากอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ค่าเฉล่ียของอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าสูงสุด ซ่ึงสูงกวา่ทุกกลุ่มอายุ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 สมมติฐานที ่2.3   
 HO : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 Hi : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.35 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
 บ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามอาชีพ 
 

ระดับความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่ว 

ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

ผู้ใช้
ทกัษะ 
แรงงาน 

อาชีพ
เกษตร
กรรม 

เจ้าของ
กจิการและ
ผู้บริหาร 

ผู้ประกอบ
การอาชีพ
ระดบัสูง 

F P-
Value 

Mean Mean Mean Mean Mean 

ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 4.12 4.09 3.94 3.96 4.26 3.03 0.01* 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.71 3.60 3.58 3.60 3.57 0.54 0.70 
ดา้นคมนาคม 4.02 3.97 4.06 3.92 4.12 0.80 0.52 
ดา้นความปลอดภยั 3.47 3.50 3.52 3.39 3.41 0.31 0.86 
ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

3.56 3.39 3.50 3.33 3.27 1.44 0.21 

เฉลีย่รวม 3.78 3.71 3.72 3.64 3.73 0.77 0.54 
 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มอาชีพ  มีความแตกต่างท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ พบว่าค่าเฉล่ียรวมไม่มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี 0.05 ผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั 
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อน
พรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.36  เปรียบเทียบดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

อาชีพ ผู้ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 

ผู้ใช้ทกัษะ 
แรงงาน 

อาชีพ
เกษตรกรรม 

เจ้าของกจิการ
และผู้บริหาร 

ผู้ประกอบการ
อาชีพระดับสูง 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบ - 0.0284 0.1771 0.1635* -0.1395 
อาชีพ  (0.7502) (0.1756) (0.0389) (0.1228) 

ผูใ้ชท้กัษะ   - 0.1488 0.1351 -0.1678 
แรงงาน   (0.2886) (0.1504) (0.1056) 
อาชีพ   - -0.0137 -0.3166* 

เกษตรกรรม    (0.9187) (0.0252) 
เจา้ของกิจการ    - -0.3030* 
และผูบ้ริหาร     (0.0016) 
ผูป้ระกอบการ     - 
อาชีพระดบัสูง      

 

 
หมายเหตุ:  * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ท่ี

ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 4.36  เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหวา่งระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อแหล่งท่องเท่ียวจ าแนกตามอาย ุพบวา่ ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียของอาชีพเกษตรกรรม 
มีค่าต ่าสุด ซ่ึงอาชีพผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูงและผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐานที ่2.4   
 HO : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 Hi : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.37 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

 

 
 จากตารางท่ี 4.37  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าค่าเฉล่ียรวม ไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ไม่ มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและ
บ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่2.5   
 HO : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 Hi : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
 
 

ระดบัความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่ว 

ต า่กว่า 
15,000 บาท 

15,001 – 
30,000 บาท 

30,001 –  
50,000 บาท 

50,001 บาท  
ขึน้ไป 

F P-Value 

Mean Mean Mean Mean 

ดา้นทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.07 4.11 4.04 4.19 0.57 0.63 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.65 3.67 3.45 3.75 1.75 0.15 

ดา้นคมนาคม 3.97 4.102 3.92 4.06 1.09 0.35 

ดา้นความปลอดภยั 3.48 3.47 3.33 3.43 0.70 0.55 

ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

3.52 3.41 3.24 3.28 1.89 0.13 

เฉลีย่รวม 3.74 3.75 3.59 3.74 1.29 0.276 
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ตารางท่ี 4.38 วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว
   บ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง เปรียบเทียบตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่ว 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

F P-Value 

Mean Mean Mean 

ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 4.09 4.06 4.17 0.75 0.47 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.67 3.61 3.57 0.48 0.61 
ดา้นคมนาคม 3.99 4.01 4.04 0.13 0.87 
ดา้นความปลอดภยั 3.48 3.46 3.29 1.13 0.32 
ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

3.53 3.36 3.24 2.53 0.08 

เฉลีย่รวม 3.75 3.70 3.66 0.58 0.55 

 
 จากตารางท่ี 4.38  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเก่ียวกบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียรวมไม่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ไม่มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผล
การศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั 
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บทที ่5 
  สรุปผลการศึกษา  
 
 บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน ์
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
 5.1.2  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อ
น ้า ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 5.1.3  แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะ
วารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 5.1.4  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อ
น ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 5.1.5  การทดสอบสมมติฐาน 

5.1.1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
 สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเท่ียว สามารถสรุปผลได้ดงัน้ี เม่ือจ าแนกตามเพศ
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่ เพศชาย (ร้อยละ 63.33) และ (ร้อยละ 36.67) ตามล าดบั เม่ือ
จ าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 27.00) เม่ือจ าแนกตามอาชีพ
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ มากท่ีสุด (ร้อยละ 34.00) เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนพบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.00) เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี มากท่ีสุด (ร้อยละ 43.67) เม่ือจ าแนกตาม
ภูมิล าเนาพบวา่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา ภาคใต ้ มากท่ีสุด (ร้อยละ 63.33) เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ
ทางการสมรสพบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด มากท่ีสุด (ร้อยละ 51.67)  

5.1.2  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ า ร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง 
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พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน และบ่อน ้ า 
ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง สรุปผลไดด้งัน้ี เม่ือจ าแนกตามลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า 
ส่วนใหญเดินทางมากบัครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.33) เม่ือจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัระนองพบวา่ ส่วนใหญ่เดินทางมามากกว่า 3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 56.00) เม่ือจ าแนก
ตามการรู้จกัหรือทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่รู้จกัหรือทราบขอ้มูลจากการแนะน า
ของบุคคลมากท่ีสุด (ร้อยละ 72.00) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรมท่ีท าในแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่
อาบน ้าแร่/แช่น ้าร้อนมากท่ีสุด (ร้อยละ 86.33)  
 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ เพศมีความแตกต่าง
กบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหว่างอายุกบัลกัษณะ
การเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุมีความแตกต่างกบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว พบวา่ รายได้
ไม่มีความแตกต่างกบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหวา่ง
การศึกษากบัลกัษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ การศึกษาไม่มีความแตกต่างกบัลกัษณะการ
เดินทางมาท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหวา่งเพศ กบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง พบวา่ เพศไม่มีความแตกต่างกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
ระนอง ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหวา่งอายุกบัจ านวนคร้ังที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จงัหวดัระนอง พบว่า อายุไม่มีควาแตกต่างกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง 
พบวา่ รายไดไ้ม่มีความแตกต่างกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง พบวา่ การศึกษา
มีความแตกต่างกบัจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5.1.3  แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อรักษะวารินและบ่อ
น ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง สรุปไดว้า่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.89 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ลงไปในแต่ละปัจจยั พบวา่ เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ปัจจยัท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง มีค่าเฉล่ีย 3.92 และ 3.87 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 ปัจจยั  เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้
ค าถามของเหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว 3 อนัดบัแรก พบวา่ ท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ (4.31) อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อสัมผสัความเป็นธารน ้าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน (4.30) อยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุดและตอ้งการผ่อนคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ (4.20) อยู่ในระดบัมาก ส่วน 3 
อนัดบัสุดทา้ยคือ ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว (3.87) อยูใ่นระดบัมาก เพื่อ
เสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน (3.70) อยู่ในระดบัมากและเพื่อพบปะและ
แลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆกบับุคคลอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ (3.02) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาลงไปในขอ้ค าถามของ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรก 
พบว่า ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (4.24) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว (4.14) อยูใ่นระดบัมาก, ความ
สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (4.07) อยูใ่นระดบัมาก ส่วน 3 อนัดบัสุดทา้ยคือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกของการบริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ ห้องสุขา ห้องอาบน ้ า ร้านอาหาร เป็นตน้ 
(3.52) อยูใ่นระดบัมาก, การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว (3.43) อยูใ่นระดบัมาก 
และ ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ (3.37) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากปัจจยัภายใน 7 ตวั  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)นั้น มีค่าความเช่ือมัน่
ของ 3 องคป์ระกอบ  มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั  0.711 และในแต่ละองคป์ระกอบ
มีค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี (การบ าบดัสุขภาพ) มีค่าเท่ากบั  0.787 (โอกาสพบปะผูค้น) มีค่าเท่ากบั 0.648 
และ(พกัผอ่นและสร้างผกูพนัธ์) มีค่าเท่ากบั 0.467 
 จากปัจจยัภายนอก 13 ตวั การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)นั้น มีค่าความเช่ือมัน่
ของ 4 องคป์ระกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cranach’s Alphas เท่ากบั 0.835 และในแต่ละองคป์ระกอบมี
ค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี (ความปลอดภยัและความคุม้ค่า) มีค่าเท่ากบั0.779 (กิจกรรมและความเป็นมิตร) 
มีค่าเท่ากบั 0.670 (ความเป็นธรรมชาติ) มีค่าเท่ากบั 0.651 และ(ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ) 
มีค่าเท่ากบั 0.647 

5.1.4  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ า
ร้อนพรร้ังจงัหวดัระนอง 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านต่างๆ สรุปไดว้่า ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.72 
(ระดบัมาก) เม่ือพิจารณาลงไปในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ 4.09 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ดา้นคมนาคม มีค่าเฉล่ีย 4.01 (ระดบัมาก), ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.64 (ระดบัมาก) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.45 (ระดบัมาก) และ ดา้นโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 3.42 (ระดบัมาก) 
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5.1.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง
จงัหวดัระนองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
 เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา และสถานภาพทางการ
สมรส ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดั
ระนอง ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
 เพศ อายุ และ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั สรุปได้ว่า 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา และสถานภาพทางการสมรส ท่ีแตกต่างกนั
มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง
จงัหวดัระนอง ท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
5.2  การอภิปรายผล 

 1.  การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง ส่วนใหญ่ทราบหรือรู้จกัขอ้มูลจากการแนะน าของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและความส าคญัของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (กรรณิกา พิมลศรี, 2547 : 13) กล่าววา่ การกระท า
หรือการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ง 
ภายในและภายนอก หรือเป็นพฤติกรรมดา้นความรู้ พฤติกรรมดา้นความคิด ค่านิยม ความรู้สึก 
ความชอบและพฤติกรรมดา้นการปฏิบตัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนทั้ง 2 แหล่ง ทราบขอ้มูลจากการ
แนะน าของบุคคลจึงเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ การ
แนะน าหรือบอกล่าวของบุคคลมีอิธิพลต่อความคิด ทศันคติต่อ ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนทั้ง 2 แหล่ง 
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 2.  การศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวา
รินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง พบว่า นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจการท่องเท่ียวต่อบ่อน ้ าร้อนทั้ง 2 แหล่ง ส่วน
ใหญ่มาท่องเท่ียวเพื่อบ าบดัสุขภาพ เน่ืองจากจงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และมีแร่ธาตุใตพ้ิภพท่ีเต็มไปดว้ยประโยชน์ต่อมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ธารน ้ าแร่ จึง
เหมาะท่ีจะพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัล าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฏีการจูงใจของ Maslow (อา้งในอ าพรรณ รัตนปาณี, 
2550 : 13) ท่ีกล่าววา่ แรงจูงใจในดา้นการบ าบดัสุขภาพจดัอยูใ่นล าดบัความตอ้งการขั้นท่ี 1 คือ 
ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological needs) ซ่ึงการบ าบดัสุขภาพถือไดว้า่เป็นการรักษา
โรคและเป็นการพกัผอ่น จึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในการ
ด ารงชีวติ ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองชีวติก็จะด ารงอยูไ่ม่ได ้
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนทั้ง 2 
แหล่งท่ีแตกต่างกนันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความ
บริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ เน่ืองดว้ยศกัยภาพของจงัหวดัระนองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ติดระดบัโลกทั้งในเร่ืองของน ้ าแร่ร้อนธรรมชาติจึงเป็นจุดขายของจงัหวดัระนอง แต่ดว้ยความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกสวนบุคคล ดงันั้นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบ่อ
น ้ าร้อนทั้ง 2 แหล่งอาจแตกต่างกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัหลายๆเร่ือง (ชชัวาล  นิธิพิพฒัโกศล, 
2547) และ (อศัวนิ  แสงพิกุล, 2552) 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะจากผลงานวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนอง เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับองค์กรต่างๆและหน่วยงานราชการ ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามรถท่ีจะน าไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนงานการพฒันาปรับปรุงการท่องเท่ียว การให้บริการให้มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัระนอง 
 1.  การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อ
น ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง เม่ือจ าแนกตามลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว พบว่า 
ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว เดินทางมามากกว่าสามคร้ังโดยทราบหรือรู้จกัแหล่งข้อมูล
ท่องเท่ียวจากการแนะน าของบุคคลและกิจกรรมท่ีท าในแหล่งท่องเท่ียวบริเวณบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง พบวา่ อาบน ้ าแร่/แช่น ้ าร้อน มากท่ีสุด ดงันั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ควรจะส่งเสริมผลกัดนัและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ในรูปแบบต่างๆเพื่อ
ความทนัสมยั อนัไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต ทีว ีนิตยสาร วารสารการท่องเท่ียว ฯลฯ เพื่อท่ีจะให้เขา้ถึงกลุ่ม
ของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ากท่ีสุด  
 2.  การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน ้ าร้อน
รักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ังนั้น พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเพื่อบ าบดัสุขภาพ 
อนัไดแ้ก่ แช่น ้ าแร่เพื่อบ าบดัสุขภาพ(ธรรมชาติบ าบดั) ผอ่นคลา้ยกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่ และ
สัมผสัความเป็นธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน ส่วนการพบปะแลกเปล่ียนความรู้กบัความหลากหลาย
ทางกิจกรรมของบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ังนั้นยงัมีอยู่น้อย ดงันั้น ภาครัฐหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจะส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยเนน้บ าบดัสุขภาพเพื่อเป็นช่องทาง
ในการสนบัสนุนตลาดท่องเท่ียวในยุคปัจจุบนัและควรส่งเสริมความหลากหลายของกิจกรรม เช่น เพิ่ม
จุดออกก าลงักาย นอกจากการอาบน ้ าแร่ และควรจดัท าโครงการต่างๆ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว และ
ผลกัดนัการท่องเท่ียวของบ่อน ้าร้อนต่อไป 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวในดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว
มากท่ีสุด อนัได้แก่ ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ ส่วนด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร อนัไดแ้ก่ การจดัเอกสาร แผน่พบัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวนั้น
ถือว่ายงัมีอยู่น้อย ดังนั้ น ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเพิ่มจุดบริการข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาการตลาด และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ บ่อน ้าร้อนทั้ง 2 แหล่ง ใหค้งเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิอยูต่ลอดไป  

 
5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป   
 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่ยงัมีส่ิงท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม ดงันั้นผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ีคือ 
 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวของสถานท่ีบ่อน ้ าร้อนในแหล่งอ่ืนๆ ท่ีมีความ
ใกล้เคียงกนั เพื่อน ามาเปรียบเทียบกนัว่าพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความแตกต่างกนั
หรือไม่อยา่งไร และควรศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆในจงัหวดัระนอง เพื่อจะไดรั้บทราบพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคว่าชอบสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใด และควรท่ีจะผลกัดนัและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ในรูปแบบต่างๆเพื่อความทนัสมยัแต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติเอาไว ้ 
 2.  ควรมีการส่งเริมและรักษาตลาดการท่องเท่ียว และสนบัสนุนตลาดท่องเท่ียวใหม่ 
โดยการใชส่ื้อเพื่อท่ีจะให้เขา้ถึงกลุ่มของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดม้ากท่ีสุด อนั
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ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต ทีวี นิตยาสาร วารสารการท่องเท่ียว ฯลฯ และควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ข้ึน กลุ่มนักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่อยู่เสมอ จะ
สามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 
 3.  ควรมีการศึกษาในส่วนของศกัยภาพและขีดความสามรถในการรองรับนกัท่องเท่ียว
ของบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนอง ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนอง 
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เฉพาะเจา้หนา้ท่ี 
หมายเลขแบบสอบถาม  [__] [__] [__] 

 

แบบสอบถาม 

การศึกษาแรงจูงใจการท่องเทีย่วและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วที่เดินทางมา
ท่องเทีย่วบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

 
ค าช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามน้ีใชป้ระกอบการท าวิทยานิพนธ์เร่ืองการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง 
จงัหวดัระนอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการการท่องเท่ียว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาธุรกิจบณัฑิตย ์
 2.  แบบสอบถามส าหรับนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
  ตอนท่ี 3 แรงจูงใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
  ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบ่อน ้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ า
ร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง 
 3.  ผูว้จิยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีตามความเป็น
จริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านทั้งหมดจะเป็นความลบัและน าเสนอผลการศึกษาโดยรวมเท่านั้น 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

วคิิเนีย มายอร์ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
........................................................................................................................ 
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ตอนที่ 1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง  หนา้ขอ้ท่ีคิดวา่ใช่ท่ีสุดเพียง  1  ขอ้ 
 

1. แหล่งท่ีท าการสัมภาษณ์  
 1. บ่อน ้าร้อนพรร้ัง                                2. บ่อน ้าร้อนรักษะวาริน 

2.  เพศ 
   1. ชาย      2. หญิง  

3.  อาย ุ
  1. ต ่ากวา่ 20 ปี     2. 21 - 30 ปี   

    3. 31 - 40 ปี      4. 41 - 50 ปี 
    5. 51 ปีข้ึนไป  
4.  อาชีพ 
   1. ผูไ้ม่ไดท้  างานประจ า (นกัเรียน,นกัศึกษา,แม่บา้น ฯลฯ) 

  2. ผูใ้ชท้กัษะ แรงงาน (พนกังานบริษทั,พนกังานโรงงาน,พนกังานก่อสร้างฯลฯ)   
  3. อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร,เล้ียงสัตว,์ประมง ฯลฯ)     

   4. เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร (ธุรกิจส่วนตวั,ผูบ้ริหาร,นกัธุรกิจฯลฯ)  
  5. ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง (ทนัตแพทย,์วศิวกร,นกัวชิาการ,นกักฎหมาย ฯลฯ) 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท     2. 15,001 – 30,000 บาท  

    3. 30,001 -50,000 บาท    4. 50,001 บาทข้ึนไป 
6. ระดบัการศึกษา 
   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี            2. ปริญญาตรี    3. สูงกวา่ปริญญาตรี  
7. ภูมิล าเนา 

   1. กรุงเทพมหานคร     2. ภาคกลางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ กทม. 
  3. ภาคเหนือ     4. ภาคตะวนัออก 

    5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    6. ภาคใต ้  
8. สถานภาพทางการสมรส    
   1. โสด   2. สมรส   3. หยา่,แยกกนัอยู ่
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ตอนที ่2  พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน และบ่อน า้ ร้อน
พรร้ัง จังหวดัระนอง 

ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง หนา้ขอ้ท่ีคิดวา่ใช่ท่ีสุดเพียง 1  ขอ้  
 

1. ลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว   
  1. คนเดียว      2. ครอบครัว 
  3. กลุ่มเพื่อน     4. บริษทัน าเท่ียวเอกชน 
  5.ญาติพี่นอ้ง 

 
 2. จ  านวนคร้ังท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัระนอง 
   1. คร้ังแรก     2. 1 -2 คร้ัง    3. มากกวา่ 3 คร้ัง 
  
3. ท่านรู้จกัหรือทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ังไดอ้ยา่งไร  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. อินเตอร์เน็ต     2. เอกสารการท่องเท่ียว 
   3. โฆษณา / ประชาสัมพนัธ์    4. การแนะน าของบุคคล 
   5. สารคดีการท่องเท่ียว    6. อ่ืนๆ ระบุ.............................  
 
4. กิจกรรมท่ีท าในแหล่งท่องเท่ียวบริเวณบ่อน ้าร้อนรักษะวารินและบ่อน ้าร้อนพรร้ัง 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. อาบน ้าแร่/แช่น ้าร้อน    2. อบไอน ้าร้อน 

  3. นวดสปา      4. ชมววิทิวทศัน์   
  5. เดินออกก าลงักาย     6. ซ้ือของฝาก 
  7. พกัผอ่น/รับประทานอาหาร   8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 
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ตอนที ่3 แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเทีย่วบ่อน า้ร้อนรักษะวารินและ
บ่อน า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ท่ีคิดวา่ใช่ท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 

เหตุผลที่ท่านเดินทางมาเทีย่วบ่อนน้าร้อนรักษะวารินและบ่อ
น า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1 ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ      
2 ท่องเท่ียวเพื่อพาครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเท่ียว      
3 เพ่ือสมัผสัความเป็นธารน ้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน ้ าร้อน      
4 ตอ้งการแช่น ้ าแร่เพ่ือบ าบดัสุขภาพ (ธรรมชาติบ าบดั)      
5 ตอ้งการผอ่นคลายกลา้มเน้ือดว้ยการแช่น ้ าแร่      
6 เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ กบับุคคลอ่ืนๆ      
7 เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน      

ปัจจัยใดทีด่ึงดูดให้ท่านมาบ่อน าร้อนรักษะวารินและบ่อน า้
ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

8 ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้ าแร่/บ่อน ้ าร้อน”      
9 ความบริสุทธ์ิของธารน ้ าแร่ธรรมชาติ      
10 ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว      
11 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว      
12 ความเป็นมิตรไมตรีของบุคคลในทอ้งถ่ิน      
13 ความหลากหลายทางกิจกรรมภายใน      
14 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว      
15 ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง      
16 ส่ิงอ านวยความสะดวกของการบริการในแหล่งท่องเท่ียว เช่น  

ท่ีจอดรถ หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้ า ร้านอาหาร เป็นตน้ 
     

17 ความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียว      
18 ความเหมาะสมและคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว      
19 สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น      
20 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว      
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ตอนที ่4  ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วในด้านต่างๆ ทีม่ีต่อบ่อน า้ร้อนรักษะวาริน 
 และบ่อน า้ร้อนพรร้ัง จังหวดัระนอง 
ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัการเห็นดว้ยของท่านมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 
 

ความพงึพอใจในด้านต่างๆ ทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่วใน
จังหวดัระนอง 

ระดับความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1.  ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ว 
1.  ความมีช่ือเสียงของ “ธารน ้าแร่ / บ่อน ้าร้อน”      
2.  ความบริสุทธ์ิของธารน ้าแร่ธรรมชาติ      
3.  ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ      
4.  ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว      
5.  อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวมีความเหมาะสม      

2.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขาและ
หอ้งอาบน ้าในแหล่งท่องเท่ียว 

     

2.  พื้นท่ีท้ิงขยะหรือถงัขยะบริเวณแหล่งท่องเท่ียว      
3.  พื้นท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

     

4.  ความเพียงพอของพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น หยอ่นใจ
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 

     

5.  การใหบ้ริการร้านคา้ / ร้านอาหาร / ร้านขายของท่ี
ระลึก 

     

3.  ด้านคมนาคม 
1.  ความสะดวกในการเดินทางมายงับ่อน ้าร้อน      
2.  ระยะเวลาในการเดินทางเหมาะสม      
3.  การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั      
4.  ป้ายบอกทางในการเดินทางท่ีชดัเจน      
5.  ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการเดินทาง      
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ความพงึพอใจในด้านต่างๆ ทีม่ีต่อแหล่งท่องเทีย่วใน
จังหวดัระนอง 

ระดับความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

4.  ด้านความปลอดภัย 
1. มาตรฐานการดูแลและการรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพของแหล่งท่องเท่ียว  

     

2.  สถานพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีดูแลประจ า      
3.  ศูนยบ์ริการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว      
4.  ป้ายเตือนภยัต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว      
5.  การจดัสภาพเส้นทางเดินใหป้ลอดภยั      

5.  ด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 
1.  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการ
ท่องเท่ียวทางเวบ็ไซด ์และส่ือประเภทต่างๆ 

     

2.  มีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ข่าวสารและบริการขอ้มูล
ทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 

     

3.  มีการจดัเอกสาร แผน่พบัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว
ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว  

     

4.  มีป้ายส่ือความหมายบริเวณแหล่งท่องเท่ียว      
5. มีเจา้หนา้ท่ีบริการขอ้มูลและใหค้วามช่วยเหลือ      

 
 

ขอบขอบคุณทีท่่านกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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