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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วน�้ำพุรอ้ น
อุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินความพร้อม
ของชุมชน และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาอุทยาน
บ่อน�้ำร้อนให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยังยื
่ น และเป็ นเครือ่ งมือเพิม่ มูลค่าอันก่อเกิดรายได้ให้กบั ชุมชน การศึกษา
ครัง้ นี้ใช้รปู แบบของการวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธกี ารศึกษาใช้แบบประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วประเภทน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติ ส�ำหรับประเมินแหล่งท่องเทีย่ ว
อุทยานบ่อน�้ำร้อน และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ส�ำหรับเก็บข้อมูลทัง้ หมด 420 ชุด
แบ่งเป็ นผูน้ �ำชุมชน จ�ำนวน 20 คน และนักท่องเทีย่ วจ�ำนวน 400 คน โดยใช้สตู ร W.G.
Cochran (1953) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และทีค่ วามคลาดเคลื่อน ± 0.05 ซึง่ ใช้
การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบังเอิญ ผลการศึกษาทัง้ 3 ด้านพบว่า 1) ด้านศักยภาพ
แหล่งท่องเทีย่ วน�้ำพุรอ้ นอุทยานบ่อน�้ำร้อน ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติ ต้องปรับปรุงการให้บริการ ส่วนศักยภาพในการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน�้ ำพุร้อนธรรมชาติของอุ ทยานบ่อน�้ ำร้อน อยู่ในระดับ
มาตรฐานดีเยีย่ มหรือสัญลักษณ์หา้ ดาว 2) ด้านศักยภาพของผูน้ � ำชุมชนด้านบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วพบว่า ผูน้ � ำชุมชนมีศกั ยภาพมากทีส่ ุดในด้านบุคลิกภาพและ
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คุณธรรม ส่วนทีต่ อ้ งการพัฒนามากทีส่ ุดคือ ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว และ
3) ด้านความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วพบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ
ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ และน้อยทีส่ ดุ คือ
ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าที/่ บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ค�ำส�ำคัญ : 1. การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ. 2. น�้ำพุรอ้ น. 3. ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว.
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A Study of Potential Health Promotion Tourism: A Case Study at
Hot Springs Parks, Wanghin Sub-District, Bang khan District,
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Jammaree Choosrichom4, Poonyawee Srirat5
and Nipapron Saejen6
Abstract
This study aims to investigate the potential health promotion tourism in
Hot Springs Parks, Wanghin Sub-District, Bang Khan District, Nakronsrithammarat
Province. It also evaluates community’s potential in health promotion tourism
management and explores tourist satisfaction level in Hot Springs Parks’ physical
characteristic, its service quality and management. This study will contribute to
making a strategic plan for sustainable promotion health tourism development in
Hot Springs Parks which truly benefits the community. This study employs both
qualitative and quantitative methods. The instruments consist of health promotion
tourism in natural hot spring evaluation form, survey forms and interviews with
two groups of respondents comprising community’s leaders and tourists. The
sample 420 respondents compose of community leaders 20 and tourists 400,
using W.G. Cochran (1953) with 95% confidence and 0.05 level of significance.
The sampling techniques are purposive and accidental. The results indicate that
1) Hot Springs Parks failed to meet principle standard of health promotion tourism.
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The principle standard of Hot Springs Parks needs to improve, but has an excellent
potential as it get 5 stars. 2) The community leaders have the highest potentials
in terms of their personality and moral, but they need to improve themselves in
terms of tourism resource management. And 3) for the level of tourist satisfaction
in Hot Springs Parks, the respondents rate high level in potential in health
promotion tourism and the least level in service quality and personnel.
Keywords: 1. Health promotion tourism. 2. Hot springs. 3. Tourist satisfaction.  
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บทน�ำ

การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยสร้างรายได้ทม่ี มี ลู ค่าเป็ นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศ นอกจากนี้
ยังเป็ นแหล่งสร้างรายได้ 1 ใน  5 ของรายได้การท่องเที่ยวทัง้ ประเทศ โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) การท่องเทีย่ ว
ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงานในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็ น
ร้อยละ 6-7 ของแรงงานทัง้ ระบบ (Ministry of Tourism and Sports, 2011) รวมทัง้ ช่วย
กระจายรายได้และการจ้างงานไปสูช่ นบท  ในปี  2556 มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยประมาณ 26.73 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.17 ล้านล้านบาท
และ ปี 2557 คาดการณ์วา่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วประมาณ 30.27 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.29
สร้างรายได้ประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท (Tourism Council of Thailand, 2012: 2)
นอกจากนี้ องค์การการท่องเทีย่ วโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ยังได้
พยากรณ์วา่ ภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเทีย่ วระหว่างประเทศจ�ำนวน 1,600 ล้านคน
ภูมภิ าคทีม่ แี นวโน้มเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมคือ เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก
โดยกลุม่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายการท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทม่ี ผี นู้ ยิ ม
เดินทางเข้ามาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ วเป็ น 1 ใน 3 ของนักท่องเทีย่ ว
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ ประเทศไทยจะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วสูงเป็นอันดับ 2
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากมาเลเซีย นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ วยังมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (special interest
tourism) เช่น การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (health tourism) การท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย
(adventure tourism) การท่องเทีย่ วเชิงศาสนา (spiritual tourism) เป็นต้น (Government
Strategic Information Center, National Statistical Office, 2013: 4)
ประเทศไทยมีนโยบายการสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของ
ภูมภิ าค (medical hub) เนื่องด้วยรสนิยมด้านการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ทีห่ นั มานิยมการท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวมากขึน้ เช่น การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เป็ นต้น และเพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ทีม่ ศี กั ยภาพ ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และชุมชนให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ รวมถึงเป็ นแหล่งกระจายรายได้สู่
ท้องถิน่ ทีส่ ามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทัวถึ
่ ง
และเป็ นธรรม ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ในเชิงกลุม่ พืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเพือ่ ให้
มีก ารกระจายตัว ของนัก ท่อ งเที่ย ว และเป็ น เครื่อ งมือ ช่ว ยสร้า งรายได้เ สริม ให้ก บั
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ภาคการเกษตรและชุมชนในชนบท ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมตลาดท่องเทีย่ วต่างประเทศ
และตลาดในประเทศ
ทัง้ นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น�ำนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐ
มาก�ำหนดเป็นวิสยั ทัศน์จงั หวัดนครศรีธรรมราช คือ “เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตร
และท่องเทีย่ วน่าอยูส่ สู่ งั คมพัฒนายังยื
่ น” พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้การท่องเทีย่ วเป็ นหนึ่งใน
พันธกิจเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว (Nakronrithammarat Administrative Organization,
2012) เนื่องจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
ทังทางด้
้
านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และวิถชี วี ติ ชุมชน โดยมีแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ป็นทีด่ งึ ดูดใจของนักท่องเทีย่ ว เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิพธิ ภัณฑ์หนังตะลุง
บ้านคีรวี ง  น�้ำตกกรุงชิง ชายทะเลขนอม และกิจกรรมนังเรื
่ อดูโลมาสีชมพู ปลายแหลม
ตะลุมพุก คอนโดรังนกปากพนัง และบ่อน�้ำร้อนอีกหลายแห่งทีก่ ระจายตัวตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ
เช่น น�้ำพุรอ้ นอุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน น�้ำพุรอ้ นห้วยปริก อ�ำเภอฉวาง น�้ำพุรอ้ น
บ้านหูนบ (วังฆ้อง) ต�ำบลพิปนู น�้ำพุรอ้ นหนองบัว ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอพิปนู เป็ นต้น
ซึ่งในอนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถพัฒนาแหล่งน�้ ำพุร้อนเหล่านี้ ให้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างเมืองท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ั ่ นดามัน เนื่องจากศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
เชือ่ มโยงในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
พืน้ ทีท่ ส่ี อดคล้องกัน เช่น น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ จังหวัดระนองและจังหวัดตรัง และน�้ำพุรอ้ นเค็ม
จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ซึ่งเอื้อต่อการจัดตัง้ ศูนย์บริการสุขภาพและสามารถ
เชือ่ มโยงกับธุรกิจการท่องเทีย่ วในลักษณะเป็นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (medical holiday)
อุทยานบ่อน�้ำพุรอ้ น ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี 13 บ้านน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบอ่ น�้ำร้อนจ�ำนวน 9 บ่อ และบ่อเล็กๆ อีกหลายบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแต่ละบ่อประมาณ 3-4 เมตร จากการเสวนาระหว่างชุมชนและคณะผูว้ จิ ยั ท�ำให้ทราบว่า
ชุมชนต้องการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพพืน้ ทีอ่ ุทยานบ่อน�้ำร้อน ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
อยูใ่ ห้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพให้มกี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น และยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ โี ดยการเพิม่ มูลค่า และเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ชุมชนและ
สาธารณะ ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ มีเป้าประสงค์หลักในการตอบค�ำถามว่า อุทยานบ่อน�้ำ
ร้อนมีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน�้ ำพุร้อน
ธรรมชาติหรือไม่ ผู้น�ำชุมชนมีศกั ยภาพและความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือไม่ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะ
ด้านกายภาพ ด้านบริการและด้านการจัดการของอุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร และเพือ่ เสนอแนะแนวทางพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อน
ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ให้เป็ นทีด่ งึ ดูดใจของนักท่องเทีย่ ว มีความโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ และพัฒนาให้เกิดความยังยื
่ นตลอดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาศักยภาพทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของ อุทยานบ่อน�้ำร้อน
ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ศึกษาศักยภาพของผูน้ �ำชุมชนด้านการบริหารจัดการ แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพในพืน้ ที่ อุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับลักษณะด้านกายภาพ
ด้านบริการ และด้านการจัดการของอุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ค�ำส�ำคัญ
การท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทีย่ ว
เยี่ย มชมสถานที่ท่อ งเที่ย วที่ส วยสดงดงามใน แหล่ ง ท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติแ ละ
วัฒนธรรม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจาก
การท่องเทีย่ ว เพื่อท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการบ�ำบัดรักษาฟื้ นฟูสุขภาพ
เช่น การรับค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านสุขภาพ การออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี การนวด/อบ/
ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบตั สิ มาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล และอืน่ ๆ
โดยเป็ นการท่องเทีย่ ว ทีม่ จี ติ ส�ำนึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (health tourism) ประเทศไทยแบ่งความหมายตามวัตถุประสงค์ได้
2 ประเภท (Tourism Authority of Thailand, 2012) คือ
1) การท่องเทีย่ วเชิงบ�ำบัดรักษาสุขภาพ (health healing) เป็ นการท่องเทีย่ ว
ทีร่ วมเอาการบ�ำบัดรักษาโรคหรือฟื้ นฟูสุขภาพเข้าไว้กบั การเดินทางท่องเทีย่ วรวมถึง
การท�ำฟนั การผ่าตัดเสริมความงาม หรือการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
2) การท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็ นการท่องเทีย่ ว
ไปในแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ และพักในโรงแรม หรือรีสอร์ท หรือศูนย์สขุ ภาพ ร่วมท�ำกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพทีส่ ถานทีน่ นั ้ ๆ จัดขึน้ เช่น การนวดแผนไทย บริการสุคนธบ�ำบัด (aroma
therapy) บริการอาบน�้ำแร่ (spa) การอบสมุนไพรไทย
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว (tourism resources potential) หมายถึง
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วหรือศักยภาพของตัวแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ามารถดึงดูดใจและ
สร้า งความประทับ ใจให้แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ย ว รวมถึง ความพร้อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ในการรองรับกิจกรรมการท่องเทีย่ วในด้านของสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สภาพการเข้าถึง
สภาพแวดล้อม และข้อจ�ำกัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
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ศักยภาพของชุมชน (community potential) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
และความพร้อมของประชากรในชุมชน ด้านบริหารการจัดการ ด้านการพึง่ ตนเอง การพัฒนาตนเอง
รูจ้ กั และเข้าใจวิถชี วี ติ ของชุมชนอย่างถ่องแท้ เพือ่ ความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูล และ
คนในชุมชนต้องมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ มีความสามัคคี มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนา
ชุมชนร่วมกัน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชน (community-based tourism) หมายถึง
การจัดการท่องเทีย่ วภายในชุมชน โดยมีแนวคิดว่าทุกคนเป็ นเจ้าของทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ในชุมชนร่วมกัน เช่น แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณี เป็ นต้น
ซึง่ ชุมชนจะต้องมีสว่ นร่วมและก�ำหนดทิศทางในการจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่
เช่น การวางแผนด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมชุมชน เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดความรัก
หวงแหน ต่อทรัพยากรของตนเอง ซึง่ จะก่อให้เกิดความยังยื
่ นต่อไป
ขอบเขตงานวิ จยั
1. เป้าหมายหรือประชากรทีศ่ กึ ษา การใช้แบบสอบถามเพือ่ ศึกษาศักยภาพ
ผูน้ �ำชุมชน จ�ำนวน 20 คน และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วจ�ำนวน 400 คน
2. เนื้อหาของการวิจยั
2.1 ศัก ยภาพและมาตรฐานทางด้า นการท่อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพ
ประเภทน�้ำพุรอ้ น
2.2 ข้อมูลภูมหิ ลังของกลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษา
2.3 ทัศนคติผนู้ �ำชุมชนทีม่ ตี อ่ ศักยภาพของตนเองเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางทีต่ อ้ งการพัฒนา
อุทยานบ่อน�้ำร้อน
2.4 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อลักษณะ ด้านกายภาพ ด้านบริการ
และด้านการจัดการของอุทยานบ่อน�้ำร้อน และข้อเสนอแนะ
3. ระยะเวลาของการวิจยั 12 เดือน
วิ ธีการวิ จยั
1. เครือ่ งมือวิจยั
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกการวิจยั ครังนี
้ จ้ งึ วิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพ (qualitative research)
และวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) ซึง่ ในการศึกษานีใ้ ช้วธิ กี ารเก็บข้อมูล 3 ประเภท
ดังนี้
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1.1. แบบประเมินศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อน โดยอิงจากคูม่ อื การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทน�้ำพุรอ้ น จัดท�ำโดยส�ำนักพัฒนาการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ร่วมกับสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2549) ส�ำรวจและประเมินศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อน ซึง่ ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วประเภทน�้ำพุรอ้ น
ใน 4 ด้าน คือ
1) ด้านทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว
2) ด้านการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก บริการ และสือ่ ความหมาย
3) ด้านการจัดการผลกระทบสิง่ แวดล้อม
4) ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน
โดยใช้แบบประเมินทังหมด
้
5 ชุด โดยมีผรู้ ว่ มประเมินทังหมด
้
5 ท่านประกอบด้วย
คณะผูว้ จิ ยั 3 ท่าน ตัวแทนจากชุมชนต�ำบลวังหิน ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 13 หมูบ่ า้ นบ่อน�้ำร้อน
ต�ำบลวังหิน 1 ท่าน และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหิน 1 ท่าน องค์ประกอบ
ของแบบประเมิน ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 2 องค์ประกอบดังนี้
		1) องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ หมายถึง มาตรฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารให้บริการ
น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ โดยเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาได้แก่
		เกณฑ์ที่ 1 คุณภาพน�้ำที่เหมาะสมในการให้บริ การ
		หลักเกณฑ์ : น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติทจ่ี ะน�ำมาให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
เพือ่ การอาบหรือดืม่ หรือเพือ่ การรักษาโรคต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีและคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาทางการแพทย์
		เกณฑ์ที่ 2 ห้องแช่น�้ำพุร้อน/บ่อแช่น�้ำพุร้อน/สระว่ายน�้ำ
		หลักเกณฑ์ : ห้องน�ำ้ /บ่อน�ำ้ /สระว่ายน�้ำ ต้องมีการจัดการด้านความสะอาด
อย่างถูกสุขลักษณะ และจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับการป้องกันอันตราย
กับผูใ้ ช้บริการอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากการแช่น้� ำพุร้อน และไม่ก่อให้เกิด
การแพร่เชือ้ โรคต่อผูใ้ ช้บริการ              
		เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ตู้เก็บของ
		หลักเกณฑ์ : ต้องมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
และจัด สิง่ อ�ำ นวยความสะดวกที่จ�ำเป็ นส�ำหรับ การป้องกันอันตรายกับ ผู้ใ ช้บ ริก าร
อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการแช่น้�ำพุรอ้ น

99

การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

จามรี ชูศรีโฉม และคณะ

		เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย
		หลักเกณฑ์ : แหล่งท่องเทีย่ วต้องมีความพร้อมในการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาทีใ่ ห้บริการ รวมไปถึงความสามารถในการปฐมพยาบาล
ให้กบั นักท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากกิจกรรมการท่องเทีย่ วได้
		เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
		หลักเกณฑ์ : มีการจัดการด้านก�ำจัดของเสียต่างๆ อย่างถูกต้อง ไม่กอ่ ให้เกิด
มลพิษด้านต่างๆ ต่อแหล่งน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และไม่รบกวนกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว รวมถึงการจัดการด้านสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
ของลักษณะภูมปิ ระเทศ
		2) องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ ของอุทยานบ่อน�้ำร้อน หมายถึง การทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วมีจดุ ดึงดูด
ความสนใจ เช่น มีเอกลักษณ์ในด้านต่างๆ มีศกั ยภาพในการรองรับการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
ในอนาคต และความสามารถในการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความยังยื
่ น ความแตกต่าง
ของแหล่งน�้ำพุรอ้ นแต่ละพืน้ ทีท่ งในด้
ั ้ านลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ และด้านจัดการพืน้ ที่
จะมีลกั ษณะเฉพาะแหล่งหรือมีจดุ ดึงดูดความสนใจทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ขนาดของ
แหล่งท่องเทีย่ ว จ�ำนวนบ่อ การเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บริเวณข้างเคียง เป็ นต้น
โดยเป็ นตัวก�ำหนดว่าแหล่งนัน้ มีศกั ยภาพเพียงพอทีส่ ามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพหรือรองรับการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตทีม่ มี าตรฐานทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติได้หรือไม่ โดยเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณามีทงั ้ หมด 3 เกณฑ์ดงั นี้
		เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ มจี ดุ ดึงดูดด้านการท่องเที่ยว
		หลักเกณฑ์ : แหล่งท่องเทีย่ วมีลกั ษณะเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ไม่มกี ารดัดแปลงจนท�ำให้สภาพธรรมชาติท่มี อี ยู่เดิมเปลี่ยนไป และสามารถดึงดูด
ความสนใจกับนักท่องเทีย่ วได้
		เกณฑ์ที่ 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
		หลักเกณฑ์ : บริเวณแหล่งน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติและบริเวณโดยรอบมีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วรวมถึงการพัฒนาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
		เกณฑ์ท่ี 3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ ของพืน้ ที่เพื่อให้เกิ ด
ความยังยื
่ น
		หลักเกณฑ์ : การใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีเ่ พือ่ การใดๆ ต้องไม่กอ่ ให้เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งน�้ ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิมรวมไปถึงการขัดต่อลักษณะภูมปิ ระเทศหรือ
ความเป็ น เอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่น และให้ชุ ม ชนได้เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการท่ อ งเที่ย ว
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โดยตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของแหล่งท่องเทีย่ วของตน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์
ของพืน้ ทีอ่ ย่างยังยื
่ น
1.2 แบบสัมภาษณ์ กลุ่มและแบบสอบถาม เกี่ยวกับการประเมิน
ศักยภาพและความต้องการพัฒนาตนของผูน้ �ำชุมชน พืน้ ทีอ่ ุทยานบ่อน�้ำร้อนทัง้ 3 ด้าน
ได้แก่ บริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั ท่องเทีย่ ว และ
ทักษะการให้บริการ สร้างเครือ่ งมือโดยการศึกษาวรรณกรรม ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
น� ำข้อมูลมาสรุปเป็ นหัวข้อตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ จากนัน้ สร้างแบบแบบสอบถาม
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม โดยส่วนประกอบของ
แบบสอบถาม มีดงั ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภูมหิ ลังหรือลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส คุณวุฒ ิ อาชีพ รายได้ การได้รบั การฝึกอบรม เป็ นต้น
ส่วนที  ่ 2 ระดับศักยภาพของตัวผูน้ �ำชุมชนหรือตัวแทนในด้านต่างๆ
ก. ระดับศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ข. ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ค. ความต้องการในการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
    แบบยังยื
่ น
ง. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
    ศักยภาพของชุมชน
แบบสัมภาษณ์ทใ่ี ช้ในการสัมภาษณ์ผนู้ ำ� ชุมชน เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ทุ ยานบ่อน�้ำร้อน แนวทางในการพัฒนาพืน้ ที่
อุทยานบ่อน�้ำร้อน ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ �ำชุมชนโดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ท่า นคิด ว่า ต้อ งการให้ม ีก ารพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพ
แบบยังยื
่ น ประเภทให้บริการบ่อน�้ำร้อน ในท้องถิน่ ของท่านหรือไม่
2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ �ำของชุมชน
1.3 แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วในการมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานบ่อน�้ำร้อน โดยได้ดดั แปลงแบบสอบถาม
จากคูม่ อื ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ โดย
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครัง้ นี้ได้ก�ำหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุม่ ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในขอบเขตการวิจยั ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชนในต�ำบลวังหิน จ�ำนวน 13 คน
(จาก 13 หมู่บา้ น) และผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหิน จ�ำนวน 7 คน (นายก
องค์การบริการส่วนต�ำบลฯ รองนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล หัวหน้าส่วนโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พัฒนากร และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหิน
อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมทัง้ หมดจ�ำนวน 20 คน ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยส่งจดหมายเชิญผูน้ �ำชุมชนจากกลุม่ ที่ 1
จากพื้นที่ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น จากนัน้ จึงเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth Interview)
กลุม่ ที  ่ 2 ประชากร ได้แก่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางเข้ามาเทีย่ วใน
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลือกเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทีค่ วามสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและกลุม่ ตัวอย่าง เช่น
เก็บจากแหล่งท่องเทีย่ วอุทยานบ่อน�้ำร้อน และสถานทีใ่ กล้เคียงแหล่งท่องเทีย่ วอุทยาน
บ่อน�้ำร้อน โดยกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยใช้วธิ กี ารสุม่
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)  ซึง่ มีเงือ่ นไขว่ากลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถตอบ
แบบสอบถามได้ตอ้ งเคยเดินทางมาเทีย่ วทีอ่ ทุ ยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี จ�ำนวนตัวอย่างทัง้ หมด 400 ตัวอย่างโดยใช้สตู ร W.G. Cochran (1953)
เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่ นอน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
ความคลาดเคลือ่ น ± 0.05 โดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 420 ชุด แล้วคัดเลือกชุดทีส่ มบูรณ์
ถูกต้องจ�ำนวน 400 ชุด หรือคิดเป็ นร้อยละ 95 มาวิเคราะห์ ระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถาม 8 เดือน
ผลการวิ จยั
ผลจากการศึกษาทัง้ 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพและมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพอุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนที่ 2 การส�ำรวจศักยภาพของผูน้ �ำชุมชนในด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วอุทยานบ่อน�้ำร้อน และส่วนที่ 3 การส�ำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของนักท่องเทีย่ ว ได้ผลดังนี้
1. ส่วนที่ 1 ประเมินศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
อุทยานบ่อน�ำ้ ร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ในการประเมินคุณภาพ
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ของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ และองค์ประกอบที่ 2
ศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ พบว่า
		องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ น
ธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 5 เกณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผลการประเมินมาตรฐานหลัก
ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ ำร้อน ต�ำบลวังหิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ผา่ นเกณฑ์คณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวครบ 5 เกณฑ์ ดังนัน้ ผลการ
ประเมินคือ ต้องปรับปรุงการให้บริ การ
		เกณฑ์ที่ 1 คุณภาพน�้ำทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ
ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง
		เกณฑ์ที่ 2 ห้องแช่น้�ำพุรอ้ น/ บ่อแช่น้�ำพุรอ้ น/ สระว่ายน�้ำ 
ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง
		เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน�้ำ/ ห้องสุขา/ ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า/ ตูเ้ ก็บของ
ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง
		เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย
ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง
		เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ผลการประเมิน : ควรปรับปรุง
		องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อน จากการประเมินพบว่า ศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อนได้คะแนน
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 102 หรือร้อยละ 81.60 คะแนนเต็ม 125 คะแนน อยูใ่ น ระดับมาตรฐานดีเยีย่ ม
หรือสัญลักษณ์ห้าดาว
สรุปผลการประเมินคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว กล่าวคือ มาตรฐานหลักของ
อุทยานบ่อน�้ำร้อนทัง้ 5 เกณฑ์ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินและต้องปรับปรุงการให้บริการ
แต่ศกั ยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนัน้ อุทยานบ่อน�้ ำร้อนสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพน�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ หากได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักในการให้บริการ
ซึง่ จะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ นแห่งใหม่ ทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ทีต่ อ้ งการดูแลสุขภาพ และสร้างชือ่ เสียงให้จงั หวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยได้
อีกแห่ง
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2. ส่วนที่ 2 การส�ำรวจศักยภาพของผูน้ ำ� ชุมชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
อุทยานบ่อน�้ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
1) ข้อมูลภูมหิ ลัง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
ผูน้ �ำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูใ้ หญ่บา้ น และก�ำนัน คิดเป็ นร้อยละ 85
รองลงมา คือ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือรับผิดชอบแหล่งท่องเทีย่ ว หรือร้อยละ 10 เป็นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 75 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 25  มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี
ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ
55 รองลงมา คือ รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วงต�่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมา คือ 15,000 - 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มคี วามต้องการประกอบอาชีพเสริม โดยเฉพาะกิจกรรมโฮมสเตย์
และศึกษาวิถชี วี ติ ชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ กิจกรรมศึกษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่ คิดเป็ นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ยงั ไม่เคยเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 80 และไม่เคยเข้าร่วมเป็ นกรรมการทีเ่ กีย่ วกับ
การท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 60 และส่วนใหญ่ยงั ไม่เคยได้รบั การฝึ กอบรมเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 60
2) ความคิดเห็นต่อตนเองเกีย่ วกับระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาทัศนคติต่อตนเองเกี่ยวกับระดับศักยภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ โดยก�ำหนดเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ
และคุณธรรม 2) ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว 3) ด้านบริหารจัดการ และ
4) ด้านความสามารถพึง่ ตนเอง สรุปได้ดงั นี้
ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพและมีความต้องการ
ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพ ตนเอง ทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพ
ด้านความมีน้�ำใจหรือจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ น/ชุมชน มากทีส่ ดุ
และกลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความสามัคคีรกั ท้องถิน่
มากทีส่ ดุ
2) ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่า
ตนเองมีศกั ยภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิน่
มากทีส่ ดุ และกลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ มากทีส่ ดุ
3) ด้านบริหารจัดการ กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพด้านการรักษา
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ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิน่ และการเพิม่ มูลค่าทางสังคม
วัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิน่ ให้สงู ขึน้ มากทีส่ ุด ส่วนความต้องการพัฒนาตนเอง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามต้อ งการพัฒ นา ด้า นการวางแผนเพื่อ พัฒ นาการท่ อ งเที่ย ว
เชิงสุขภาพ มากทีส่ ดุ
4) ด้านความสามารถพึง่ ตนเอง กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพ
ด้านการการแสดงออกเกีย่ วกับการละเล่นหรือการแสดงพืน้ บ้าน มากทีส่ ดุ ส่วนความต้องการ
พัฒนาตนเองกลุ่มตัวอย่า งมีความต้องการพัฒ นาด้า นการพัฒ นาอาชีพ ที่เกี่ย วกับ
การท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
การวิเคราะห์และการพัฒนาความพร้อมของชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผนู้ �ำชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาความพร้อมของชุมชน ดังนี้
1) ชุมชนมีความต้องการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
2) ชุมชนยังขาดความรูเ้ รื่องการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ น
ธรรมชาติ จึงไม่สามารถหาแนวทางในการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนทีเ่ หมาะสมได้  เช่น
การเขียนโครงการงบประมาณเพือ่ พัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
น�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ การออกแบบอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้มคี วามเหมาะสมกับมาตรฐานของ
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ รวมถึงการบริหาร
จัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้ประสบผลส�ำเร็จ
3) กลุม่ ผูน้ �ำชุมชนมีความต้องการจัดตัง้ คณะกรรมการของชุมชนในการฟื้นฟู
พัฒนาอุทยานบ่อน�้ ำร้อนให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติ โดยที่
คณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ดูแลและบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อน ไม่ควรเกีย่ วข้องกับ
การเมืองและควรเป็ นคนในชุมชน เนื่องจากเป็ นเจ้าของพืน้ ที่
ั
4) ผูน้ �ำชุมชนควรปลูกฝงและกระตุ
น้ คนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมใิ จ รักและ
หวงแหน ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และควรมีการบริหารร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ตัวแทน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังหิน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5) ควรจัดตัง้ หน่ วยงาน เพือ่ ให้เข้ามาด�ำเนินการในการพัฒนาบริหารจัดการ
บ่อน�้ำร้อนให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น คณะท�ำงานในรูปของบริษทั หรือสหกรณ์ในการเข้ามา
ดูแลการบริหารจัดการ (ลงทุน บริหาร จัดเก็บรายได้) เป็ นต้น
6) ชุมชนควรมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพราะทีผ่ ่านมา
องค์การบริการส่วนต�ำบลวังหินเป็ นผูด้ แู ลบริหารจัดการฝา่ ยเดียว ท�ำให้การพัฒนาและ
บริหารจัดการไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากองค์การบริการส่วนต�ำบลวังหินมีภารกิจ
อืน่ ๆ ทีต่ อ้ งดูแลบริหารจัดการชุมชน
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7) องค์การบริการส่วนต�ำบลวังหินควรมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการพัฒนาอุทยาน
บ่อน�้ำร้อน และจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนอย่างต่อเนื่อง
8) ควรจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารอุทยานบ่อน�้ ำร้อน เพื่อดูแลและบริหาร
จัดการอุทยานบ่อน�้ ำร้อนให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึน้ เนื่องจาก
ั บนั ยังไม่มหี น่วยงานใดเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อน
ปจจุ
ท�ำให้ขาดการดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9) การจัดตัง้ คณะกรรมการเข้ามาดูแลอุทยานบ่อน�้ำร้อนโดยตรงท�ำให้การพัฒนา
และบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทบ่อน�้ำร้อน
ทีย่ งยื
ั ่ น ประสบความส�ำเร็จได้ในอนาคต เหมือนกับน�้ำพุรอ้ นทีอ่ น่ื ๆ เช่น บ่อน�้ำร้อนพรรัง้
จังหวัดระนอง เป็ นต้น
10) การเมืองท้องถิน่ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ ำ� ให้การพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อน
เป็ น ไปอย่า งล่า ช้า เพราะการเปลี่ย นถ่ า ยขัว้ อ�ำนาจทางการเมืองท้อ งถิ่นส่ง ผลต่ อ
การบริหารจัดการอุทยานบ่อน�ำ้ ร้อน เนือ่ งจากนโยบายในการพัฒนาของแต่ละฝา่ ยไม่เหมือนกัน
ส่งผลให้โครงการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ ำร้อนไม่สามารถด�ำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ คณะกรรมการไม่ควรเป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเมืองท้องถิน่
3. ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับลักษณะด้านกายภาพ ด้านบริการ
และด้า นการจัด การของอุ ท ยานบ่ อ น�้ ำ ร้อ น ต�ำ บลวัง หิน อ�ำ เภอบางขัน จัง หวัด
นครศรีธรรมราช
		1) ข้อมูลภูมิหลัง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55
และเพศชายร้อยละ 44 มีอายุระหว่าง 11-15 ปีมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 14 รองลงมาคือ
ช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 36 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30 อาชีพส่วนใหญ่
นักเรียน นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 28 รองลงมาเป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 25.25
มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 5,000 บาท รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 23.75 และรายได้15,000 - 20,000 คิดเป็ นร้อยละ 23.25 ส่วนใหญ่ม ี
ภูมลิ ำ� เนาอยูท่ อ่ี ำ� เภอบางขัน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 รองลงมาคืออ�ำเภอใกล้เคียง คิดเป็ น
ร้อยละ 36.25 ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับอุทยานบ่อน�้ำร้อนจากเพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ
66.25 รองลงมาคืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 30 เดินทางมาท่องเทีย่ วอุทยานบ่อน�้ำร้อน
โดยรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (รถเหมา รถโค้ช รถบัสพัดลม) มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 49
รองลงมาคือรถส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 39.75 จ�ำนวนกลุ่มคนเดินทาง มากทีส่ ุดคือ
มากกว่า 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 รองลงมาคือจ�ำนวน 2-4 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25
ส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการเดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว/พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็ นร้อยละ
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40.10 รองลงมาคือเดินทางเพือ่ อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน คิดเป็ นร้อยละ 35.08 และ
ส่วนใหญ่ตอบว่าหากมีโอกาสจะเดินทางมายังอุทยานบ่อน�้ำร้อนอีก คิดเป็นร้อยละ 95.75
		2) ผลความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ การบริหารจัดการ
และการบริการ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ การบริหารจัดการ
และการบริการของอุทยานบ่อน�้ำร้อน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมาตรฐาน
หลัก ของแหล่ง ท่องเที่ย วเชิง สุขภาพ 2) ด้า นศัก ยภาพในการเป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
เชิงสุขภาพบ่อน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติ 3) มาตรฐานการให้บริการและเจ้าหน้าที/่ บุคลากร
ผูใ้ ห้บริการ สรุปได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพบ่อน�้ ำพุร้อนธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือ ด้า นมาตรฐานหลัก ของ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ น้อยทีส่ ดุ คือ มาตรฐานการให้บริการและเจ้าหน้าที/่ บุคลากร
ผูใ้ ห้บริการ
การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ :
กรณีศกึ ษาอุทยานบ่อน�้ ำร้อน ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช”
มีขอ้ สรุปทีน่ ่าสนใจดังนี้
1. ด้านศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติ
จากการประเมินอุทยานบ่อน�้ำร้อน ต.วังหิน อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช ด้านศักยภาพ
ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน�้ ำพุร้อนธรรมชาติ พบว่าอุทยานบ่อน�้ ำร้อน
มีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ ำพุรอ้ นธรรมชาติสงู ทัง้ 3 เกณฑ์
ได้แก่ เกณฑ์ท่ี 1 เป็ นแหล่งน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติมจี ดุ ดึงดูดด้านการท่องเทีย่ ว เกณฑ์ท่ี 2
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และเกณฑ์ท่ี 3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของ
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดความยังยื
่ น โดยได้ผลประเมินอยูใ่ น ระดับดีเยีย่ ม หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว
แต่ผลการประเมินด้านมาตรฐานหลักทัง้ 5 เกณฑ์ ไม่ผา่ นเกณฑ์ เพราะต้องปรับปรุง
มาตรฐานหลัก ทัง้ 5 เกณฑ์ ดังทีแ่ สดงในภาพที่ 1
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ศักยภาพการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพน�้าพุร้อนธรรมชาติ ระดับ 5
ดาว
อุทยาน
บ่อน�้าร้อน

ต้องปรับปรุงมาตรฐานหลักทัง้
5 เกณฑ์

1. แหล่งน�้าพุรอ้ นธรรมชาติมจี ุดดึงดูดด้าน
การท่องเทีย่ ว
   2. ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
3. การจัดการด้านประโยชน์ใช้สอยของ
พืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดความยั ่งยืน
1. คุณภาพน�้าทีเหมาะสมในการให้บริการ
    2. ห้องแช่น้�าพุรอ้ น/ บ่อแช่น้�าพุรอ้ น/สระว่ายน�้า
3. ห้องอาบน�้า/ ห้องสุขา ห้องเปลีย่ น
เสือ้ ผ้า/ ตูเ้ ก็บของ
    4. การจัดการด้านความปลอดภัย
5. การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม

ภาพที่ 1 แสดงศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน�้ำพุรอ้ นธรรมชาติของอุทยานบ่อน�้ำร้อน

ดังนัน้ หากต้องการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้มมี าตรฐานควรมีการปรับปรุง
มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทัง้ 5 เกณฑ์ เช่น 1) คุณภาพน�้ำทีเ่ หมาะสมใน
การให้บริการ 2) ห้องแช่น้�ำพุรอ้ น/บ่อแช่น้�ำพุรอ้ น/สระว่ายน�้ำ 3) ห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา/
ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า/ตูเ้ ก็บของ 4) การจัดการด้านความปลอดภัย และ 5) การจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก�ำหนด
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Ponkrit Udomkitti, 2014: 577) ทีก่ ล่าวว่า ถึงแม้แหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ศกึ ษาจะมีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ควรที่จะพัฒนาสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกและมีการจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดการตระหนักรูค้ ุณค่า
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและส่งผลให้เกิดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรในพืน้ ที่ จนน�ำไปสู่
การพัฒนาของชุมชนทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
2. ด้านผูน้ ำ� ชุมชน จากการส�ำรวจศักยภาพของผูน้ ำ� ชุมชนด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในพืน้ ที่ อุทยานบ่อน�ำ้ ร้อน พบว่าผูน้ ำ� ชุมชนคิดว่าตนเองมีศกั ยภาพ
ในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม  มากทีส่ ดุ และศักยภาพน้อยทีส่ ดุ คือ การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม ผูน้ ำ� ชุมชนต้องการพัฒนาศักยภาพฯ มากทีส่ ดุ คือ ด้านบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ ว และความต้องการพัฒนาตนเองน้อยทีส่ ุดคือ บุคลิกภาพและ
คุณธรรม ดังทีแ่ สดงในภาพที่ 2
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ระดับศักยภาพตนเอง

1. ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม
          2. ด้านความสามารถพึง่ ตนเอง
          3. ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
          4. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
    

ความต้องการพัฒนา

          1. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
          2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
          3. ด้านความสามารถพึง่ ตนเอง
          4. ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม

ผูน้ �า
ชุมชน

พัฒนา

ภาพที ่ 2 แสดงศักยภาพและความต้องการพัฒนาของผูน้ �ำชุมชน

ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทน�้ำพุรอ้ น ผูน้ �ำชุมชนหรือคณะกรรมการบริหารจัดการ
อุทยานบ่อน�้ ำร้อน ควรได้รบั การฝึ กพัฒนา ศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ยงั ขาด เช่น
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เป็นต้น เนื่องจาก
ผูน้ �ำชุมชนมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการดูแล และบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้ประสบ
ความส�ำเร็จและพัฒนาได้อย่างยังยื
่ น ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Nopadol Noparat
ั
(2008) ทีพ่ บว่าปญหาอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ มาจากการขาด
การบริหารจัดการทีด่ ี และชุมชนขาดโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นในการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ให้กบั ชุมชนของตนเอง ท�ำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง และไม่สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชนในการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Rapeepong Intasueb (2007) ทีพ่ บว่าชุมชนบ้านสามขา อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
มีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชนบทได้ แต่พบว่าปญั หาจากการขาด
ความรูด้ า้ นการจัดการเรื่องการท่องเทีย่ วและความพร้อมด้านบุคลากร สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Nattapong Chaisaengpratheep (2013: 638) ซึง่ กล่าวว่า ควรให้ชมุ ชน
มีสว่ นร่วมมือมากขึน้ โดยเฉพาะด้านการวางแผนและด้านการประเมินผล เพือ่ พัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งให้เกิดพลังของประชาชนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาและแก้ไขปญั หา พัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเทีย่ วให้ยงยื
ั ่ นสอดคล้องกับ
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ค่านิยมและความต้องการของประชาชน สร้างองค์ความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งการท่องเทีย่ ว
3. ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวเกี่ยวกับลักษณะด้านกายภาพ
ด้านบริการ และด้านการจัดการของอุทยานบ่อน�้ำร้อน นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ
ลักษณะด้านศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของอุทยานบ่อน�้ำร้อนมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือมาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และน้อยทีส่ ดุ คือ การ
ให้บริการและเจ้าหน้าที/่ บุคลากรผูใ้ ห้บริการ ดังภาพที่ 3
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1. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

3. การใหบริการและเจาหนาที/่
บุคลากรผูใหบริการ

1.1 แหล่งน�้ำพุรอ้ นมีความดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ ว
3.1 การให้บริการด้านสิง่ อ�ำนวย                                                          1.2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
ความพึงพอใจ
1.3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์จาก   
     ความสะดวก
        
     พืน้ ทีอ่ ย่างยังยื
่ น
นักทองเที่ยว
3.2 กระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
3.3 คุณภาพการให้บริการ

2. มาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
2.1 คุณภาพน�้ำทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ
2.2 การจัดการสิง่ แวดล้อม
2.3 ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า

ภาพที ่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับลักษณะด้านกายภาพ ด้านบริการ และด้านการจัดการ
            ของอุทยานบ่อน�้ำร้อน

ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
อุทยานบ่อน�ำ้ ร้อนควรได้รบั การพัฒนาทางด้านการให้บริการและเจ้าหน้าที/่ บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
โดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการขันตอนการให้
้
บริการ และการให้บริการ
ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และมาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Pawanrat Saengsiriroj (2011: 123) แนะน�ำว่า องค์กรปกครองท้องถิน่ ควรพัฒนา
ในเรือ่ งของบุคลากรบริการ และควรฝึกอบรมความรูใ้ นเรือ่ งการให้บริการทุกๆ  3 เดือน
ั
พร้อมให้ความรูพ้ ฒ
ั นาบุคลากรให้สามารถการช่วยเหลือและแก้ปญหาให้
แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ของการใช้บริการน�้ำพุรอ้ น
นอกจากนี้องค์กรปกครองท้องถิน่ ควรจะปรับปรุงและพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและ
บ่อน�้ำพุรอ้ น เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ ในอนาคต และควรมีการจัดหาสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ เพิม่ ขึน้ เช่น ห้องนวดแผนไทย สปา และทีพ่ กั เป็ นต้น
สรุป ในภาพรวมจะเห็นว่า อุทยานบ่อน�้ำร้อนจะต้องได้รบั การพัฒนาปรับปรุง
ทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทน�้ ำพุรอ้ น
2) ผูน้ ำ� ชุมชนหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการบริหารจัดการอุทยานบ่อน�ำ้ ร้อน และ 3) การให้บริการ
เจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากร เพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จในการพัฒนาอุทยานบ่อน�ำ้ ร้อน ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพแห่งใหม่ทส่ี ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเทีย่ วและสร้างชือ่ เสียงให้กบั
จังหวัดและประเทศไทยได้ในอนาคต
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ศักยภาพและมาตรฐานบอน้ํารอน
ความพึงพอใจนักทองเที่ยว
- นักท่องเทีย่ วพึงพอใจศักยภาพในการเป็ น                                            
อุทยานบอ
  แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ    
น้ํารอน
- แต่ตอ้ งปรับปรุงด้านมาตรฐานหลัก
  และการให้บริการ

- เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพทีม่ ี
   ศักยภาพสูงมาก
- แต่ตอ้ งปรับปรุงมาตรฐานหลัก
               

ศักยภาพของผูนําชุมชน
- มีศกั ยภาพในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม  
- แต่ตอ้ งได้รบั การพัฒนาด้านการบริหาร
  จัดการแหล่งท่องเทีย่ ว

ภาพที ่ 4 สรุปผลการศึกษาอุทยานบ่อน�้ำร้อนด้านศักยภาพและมาตรฐาน ความพร้อมผูน้ �ำชุมชนและ
            ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อน
1) ควรพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทน�ำ้ พุรอ้ น
ธรรมชาติ เนื่องจากมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพสูง
2) ควรจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ ดูแล ก�ำกับ และบริหารจัดการอุทยาน
บ่อน�้ำร้อนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเขียนโครงการเพือ่ ของบประมาณ
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น งบประมาณจากจังหวัด หรือกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา เพือ่ น�ำมา
ปรับปรุง พัฒนา อุทยานบ่อน�้ำร้อนให้มมี าตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
3) ควรบริหารจัดการอุ ทยานในรูปแบบของสหกรณ์ ชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อ
การระดมทุน ซึง่ คนในท้องถิน่ สามารถมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อน
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารควรมีความรูใ้ นด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
เพือ่ ให้รแู้ นวทางการบริหารงานและการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
4) การจัดตังคณะกรรมการที
้
เ่ ข้ามาดูแล บริหารจัดการ อุทยานบ่อน�้ำร้อน ควรให้
คนในชุมชนหรือคนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็ นคณะกรรมการบริหารจัดการ
อุทยานบ่อน�้ำร้อน เพือ่ บริหารงาน ก�ำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของชุมชน โดยชุมชนเอง ซึง่ จะท�ำให้ชมุ ชนมีความตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการท่องเที่ยวตามความพร้อมของชุมชน
ช่วยกันดูแล หวงแหน และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วได้อย่างยังยื
่ น
5) คณะกรรมการอุทยานบ่อน�้ำร้อนควรไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเทีย่ วประเภท
น�้ำพุรอ้ น หรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ เช่น นักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ มาถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั คณะกรรมการและชาวบ้าน เพือ่ ให้
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เกิดแนวความคิดในการพัฒนาอุทยานบ่อน�้ำร้อน
6) คณะกรรมการบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนหรือผูน้ �ำชุมชน หรือผูม้ สี ว่ นร่วม
ควรได้ร บั การฝึ ก พัฒ นาศัก ยภาพในด้า นต่ า งๆ ที่ย งั ขาด เช่น การบริห ารจัด การ
แหล่งท่องเทีย่ ว ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น เนื่องจากผูน้ �ำชุมชน
หรือคณะกรรมการบริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการดูแล และ
บริหารจัดการอุทยานบ่อน�้ำร้อนให้ประสบความส�ำเร็จและพัฒนาได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
7) อุทยานบ่อน�้ำร้อนควรได้รบั การปรับปรุงด้านมาตรฐานหลักของแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ ทัง้ 5 เกณฑ์ ได้แก่ 1) คุณภาพน�้ำทีเหมาะสมในการให้บริการ 2) ห้องแช่น้ำ� พุรอ้ น/
บ่อแช่น้� ำพุร้อน/สระว่ายน�้ ำ  3) ห้องอาบน�้ ำ/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ตู้เก็บของ
4) การจัดการด้านความปลอดภัย และ 5) การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาก�ำหนด
8) อุทยานบ่อน�้ำร้อนควรได้รบั การพัฒนาทางด้านการให้บริการและเจ้าหน้าที/่
บุคลากรผูใ้ ห้บริการ โดยเฉพาะด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการขันตอนการให้
้
บริการ
และการให้บริการด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
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