
ผูว้จิยั
ธนพล แกว้สังข์



การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอนัดบัหน่ึงจากการสร้างรายได้

ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมามีกระแสของสงัคมในการดูแลรักษาสุขภาพไดรั้บความนิยม
จนกระทัง่พฒันา กลายเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิง่ข้ึน



จงัหวดักระบ่ี เป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม          
น่าประทบัใจมากมาย อาทิ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะพี เกาะลนัตา อ่าวนาง 
สระมรกต และน ้าตกร้อนคลองท่อม เป็นตน้



ความเป็นมาและความส าคญั (ต่อ)



ความเป็นมาและความส าคญั (ต่อ)





2.เพื่อศึกษาระดบัการกลบัมาเยอืนซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการกลบัมา
เยอืนซ ้ า ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ณ บ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบ่ี

1.เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงับ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี



1.สามารถท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั บ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี

2.องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยน ้ าขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีและหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถน าขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อองค์ประกอบ
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม ใชเ้ป็นแนวทางในวางแผน เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาให้ตรงกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาบ่อน ้าพรุ้อนเคม็มากข้ึน



ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนองหรือ
ความรู้สึกตามความคาดหวงัซ่ึงอาจเกิดเป็นความพึงพอใจในทางทศันคติและแสดงออกมาเป็นความ
พึงพอใจหรือไม่เป็นตน้ โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดความรู้สึกประทบัใจหรือพึงพอใจต่อส่ิงนั้นหรือ
มีองคป์ระกอบในการสร้างใหเ้กิดความพึงพอใจในส่ิงนั้น ซ่ึงอาจประกอบดว้ยความพึงพอใจท่ีเกิด
จากการตอบสนองความตอ้งการของ จิตใจและสามารถประเมินได้ ผ่านความรู้สึกทางความคิด 
พฤติกรรม และการสอบถาม



การวิจยัคร้ังน้ีมีนักวิชาการผูใ้ห้ความหมายถึงองค์ประกอบส าคญัของแหล่ง
ท่องเท่ียวหลายท่านผูว้จิยัจึงพิจารณาโดยก าหนดองคป์ระกอบการท่องเท่ียวท่ีสามารถ
น าไปใช ้ในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าพรุ้อนเคม็   อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ในคร้ังน้ี 
โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดงัน้ี

1. ด้านส่ิงดงึดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  
2.ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Access) 
3.ด้านกจิกรรมท่องเที่ยว  (Activity) 

4.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)
5. ด้านบุคลากรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว (Qualifies Personnel) 

ซ่ึงผูว้จิยัน าทฤษฎีองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวในขา้งตน้มาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม



ความตั้ งใจกลับมาเท่ียวซ ้ า อาจเกิดจากความพึงพอใจท่ีได้รับจากการเดินทาง
ท่องเท่ียว หรือการบริการท่ีเกิดเป็นความประทบัใจและเป็นประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า จนน าไปสู่
การบอกต่อยงักลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกั ให้เดินทางมาเยือน มาสัมผสักบัประสบการณ์ท่ีดี
และส่งผลใหต้ดัสินใจมาเท่ียวซ ้ าอีกคร้ังในอนาคตต่อไป 



ปัจจัยส่วนบุคคล องค์ประกอบส าคญัของแหล่งท่องเที่ยว

1. ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว (Attraction)  
2.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Access) 
3.ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว  (Activity) 

4.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)
5. ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว (Qualifies 
Personnel) 

การกลบัมาเยือน
ซ ้าของ
นักท่องเทีย่ว1.เพศ

2.อายุ
3.ระดบัการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้
6.สถานภาพ
7.ความถ่ีในการมา
ท่องเท่ียว
8.ภูมิล าเนา



การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงับ่อน ้ าพุ
ร้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีจ  านวน 400 คนใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง แบบตามสะดวก (convenient sampling) ใชสู้ตรค านวณจ านวนตวัอยา่งของ  Taro 
Yamane (อา้งถึงใน อศัวิน แสงพิกุล, 2562 )โดยใชจ้  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา
เดินทางมาท่องเท่ียวยงับ่อน ้ าพุร้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ในปี  2562 จ านวน 
130,507 คน (ส านกังานจงัหวดักระบ่ี,2563) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยยอมให้มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากบั 5%



ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย 1.
เพศ 2.อาย ุ 3.ระดบัการศึกษา 4.อาชีพ 5. รายได ้6. สถานะภาพ 7.ความถ่ีในการมาท่องเท่ียว 
8.ภูมิล าเนา ซ่ึงเป็นลกัษณะเป็น Check list ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Close – End 
questions)

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียว บ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการกลบัมาเยอืนซ ้ า ของนกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมายงับ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะ
ค าถามเป็นปลายเปิด ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกตอบไดโ้ดยอิสระ



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงัน้ี ค่าร้อยละ (Percentage) การแจก
แจงความถ่ี (Frequency Statics) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ความถ่ีในการมาท่องเท่ียว และภูมิล าเนาใน
ส่วนของ ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวและการกลบัมาเยอืนซ ้ าในพื้นท่ีบ่อน ้ าพุ
ร้อนเคม็ อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard of 
Deviation) ในการอธิบาย



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ (ต่อ)

2.การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบตวัแปรดา้น
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยอืนซ ้ า



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชาย 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 

อายุ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา
ไดแ้ก่ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 รองลงมาช่วงอาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อนละ 
9.5 และช่วงอาย ุ51 – 60 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ระดับการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.8 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ต่อ)

อาชีพ พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 รองลงมามีอาชีพ รับจา้งทัว่ไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ในขณะท่ีขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001 - 25,000 บาท 
จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.3รองลงมาคือ 25,001 - 50,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ในขณะท่ี 50,001 บาทข้ึน
ไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั

สถานภาพของนกัท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือสมรส จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และหย่า/แยกกนั
อยู่ จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ต่อ)

ความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยงับ่อน ้ าพุร้อนเค็ม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ 
เดินทางมาคร้ังแรก จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ มาคร้ังท่ี2 จ านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.3 มาคร้ังท่ี3 จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และมากวา่3คร้ังข้ึนไป จ านวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 

ภูมิล าเนา พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคใต ้จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 
รองลงมา ภาคกลาง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา ภาคเหนือ จ านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.8 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 



ประเด็นความพงึพอใจ S.D. ระดับความพงึพอใจ ล าดับที่

1.ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว(Attraction) 4.28 .601 มากท่ีสุด 1

2.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 3.37 .797 ปานกลาง 5

3.ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว (Activities) 3.92 .729 มาก 3

4.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 3.69 .648 มาก 4

5.ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
(Qualifies Personnel)

4.03 .769 มาก 2

ค่าเฉลีย่รวม 3.86 .482 มาก

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีบ่อน ้ าพุร้อน
เค็ม อ  าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี พบว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x= 3.86) และเม่ือจ าแนกความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวออกเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว มากท่ีสุด (x= 4.28) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว (x= 4.03) ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว  (x= 3.92) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (x= 3.69) 
และ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (x= 3.37) ตามล าดบั



ประเดน็การกลบัมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยว x S.D ระดบัความพงึพอใจ ล าดบัที่
1. ภายในอนาคตท่านมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
ในพ้ืนท่ีบ่อน ้ าพุร้อนเคม็อีกแน่นอน

4.06 .873 มาก 2

2. การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังหนา้ท่านจะเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเค็มเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก
อยา่งแน่นอน

3.97 .867 มาก 3

3. ท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัหรือคนรู้ใจมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุ
ร้อนเคม็แห่งน้ี

4.11 .819 มาก 1

ค่าเฉล่ียรวม 4.04 .532 มากท่ีสุด

จากตาราง พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบ่ี มีการกลบัมาเยือนซ ้ าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x= 4.04) เม่ือจ าแนกประเด็นการกลบัมาเยือนซ ้ าเป็นรายขอ้ 
พบว่า ประเด็นการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี สูงท่ีสุดคือ ท่านจะ
แนะน าให้คนรู้จกัหรือคนรู้ใจมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเคม็แห่งน้ี (x= 4.11) รองลงมาไดแ้ก่  ภายในอนาคตท่านมีความ
ตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในพ้ืนท่ีบ่อน ้ าพุร้อนเคม็อีกแน่นอน (x= 4.06) และ การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ัง
หนา้ท่านจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเคม็เป็นตวัเลือกอนัดบัแรกอยา่งแน่นอน (x= 3.97) ตามล าดบั 



ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ตวัแปรดา้นความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบสามารถพยากรณ์
(R =.213) การกลบัมาเยอืนซ ้ ายงัแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าพรุ้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีได้
เพียงร้อยละ 21.3 โดยปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั (0.05)



สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวบ่อ
น ้ าพุร้อมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือจ าแนกความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวออกเป็นรายดา้นไดแ้ก่ 
1) ด้านส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาได้แก่ 2)ด้านบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
3)ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 4)ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และ 5) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2562) ไดศึ้กษาการ
ประเมินความพร้อมของแหล่งน ้ าพุร้อน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีสู่การพฒันาเป็นเมือง
ตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้าพรุ้อน พบวา่ องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงท่ีสุด 3ด้าน ได้แก่ 1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว และ3) กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวม





จบการน าเสนอ


