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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุ
ร้อนธรรมชาติ วิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุร้อนและเพื่อน้าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีส้าหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ น การสั ม ภาษณ์ ประชุมกลุ่ มย่อย สั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว มและแบบประเมิน มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติของกรมท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูล หลั ก ซึ่งเป็ น ผู้ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้องกับ การจัดการน้้าพุ ร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัด กาญจนบุ รีและพื้ น ที่
เชื่อมโยง ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ รวมจ้านวน 27 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจั ย พบว่า 1)การประเมิ นมาตรฐานหลั กของแหล่ งท่องเที่ย วเชิ งสุ ขภาพประเภทน้้ าพุ ร้อ น
ธรรมชาติ ผ่านการประเมิน 3 เกณฑ์ 2)น้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย น้้าพุร้อน
ผุดขึ้นตลอดทั้งปี พื้นที่ติดริมแม่น้าแควน้อย มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ แหล่งน้้าพุร้อนอยู่ใกล้เคียงชุมชนชาติพันธุ์
การเข้าถึงสะดวก 3)ข้อเสนอแนะประกอบด้วย 1) พัฒ นาภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณะของพื้นที่ 2) พัฒนาโปรแกรม หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 3) ส่งเสริมการวิจัย
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เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่น้าน้้าพุร้อนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น 4) ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
น้้าพุร้อน สิ่งอ้านวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย 5) พัฒ นาความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการ
ให้บ ริการ 6) ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยว 7)
ร่วมมือกับจังหวัดสร้างตราสินค้าและ 8) สร้างความร่วมมือในจัดการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่
ค้าส้าคัญ: 1. พัฒนาศักยภาพ, 2. แหล่งน้้าพุร้อน, 3. การท่องเที่ยวมูลค่าสูง
Abstract
The objectives of this research were to assess the quality standard of natural hot
spring, health tourism destination; to analyze the tourism resources in hot spring destinations;
and to present guidelines to develop potentials of hot springs at Ban Nong Charoen,
Kanchanaburi Province for high value tourism. Data collection tools were interviews, focus
group discussions, participant observations, and health tourism quality standard assessment
form of Ministry of Tourism and Sports for natural hot springs. Twenty-seven (27) key
informants included stakeholders who were in government sector, private sector agencies
and people involved in management of hot springs at Ban Nong Charoen, Kanchanaburi
Province and connected areas. Content Analysis was used to analyze data.
The research findings showed that 1) In terms of the standard assessment of natural
hot springs, health tourism destinations, the hot springs at Ban Nong Charoen met 3
assessment 2) Ban Nong Charoen hot springs contained minerals that were beneficial to the
body hot springs springing up all year round; area next to Kwai Noi River having perfect
nature; hot springs nearby ethnic community; convenient access. lack of local community
participation in management. 3) Suggestions for the potential development of Ban Nong
Charoen hot springs included: 1) Develop landscape architect and landscape match the
characters of the area; 2) Develop holistic health tourism programs or activities and increase
variety of activities in each age group; 3) promote research to develop new products that
bring hot springs to wider variety of uses; 4) raise the standards of hot spring tourist
attractions, facilities, safety system, environmentally friendly tourism management; 5)
develop knowledge of health tourism and services of personnel working in tourist attractions;
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6) promote health tourism marketing communication and create tourism awareness 7)
cooperate with the Province to build a brand of health tourism city and create awareness
among tourists; and 8) build cooperation in tourism management through the participation
process of community in the area of Ban Nong Charoen Hot Spring and connected areas as
well as cooperate with tourism partner organizations at both provincial and national levels.
Keywords: 1. Potential Development, 2. Hot Spring Destination, 3. High Value Tourism
1.บทน้า
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวมาก โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชนท้องถิ่น โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อท้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ โดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยว
สุขภาพจึงมีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมา
บ้าบัดรักษาและสร้างเสริ มสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตให้ สดชื่นผ่องใสเป็นการเพิ่มพูนพละก้าลังให้ส มบูรณ์
แข็งแรงปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุลและสามารถน้ากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ (สุรพล
ศรีวิทยาและคณะ, 2546) การท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รูปแบบหนึ่ง โดยมากจะใช้ประโยชน์ในการบ้าบัดรักษาและดูแลสุขภาพ โดยแหล่งน้้าพุร้อนของประเทศไทย มี
จ้านวนกว่า 112 แหล่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ (กรมทรัพยากรธรณี , 2559) ส่วนมากจะถูกใช้ประโยชน์ด้าน
นันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการโดยองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือการร่วมจัดการกันเองในชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ทั้งนี้แหล่งน้้าพุร้อนในหลายพื้นที่มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า การบริการและกิจกรรมพื้นฐานโดยมากจะเป็นการบริการ
อาบน้้าแร่ธรรมชาติ การบริการพื้นที่พักแรมและห้องพัก การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การบริการนันทนาการ
และสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ การบริการนวดแผนไทย บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนแหล่ง
น้้าพุร้อนในเขตอุทยานแห่ งชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการ
ควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดูแล
รักษาเป็นประจ้าและต่อเนื่อง แต่แหล่งพุน้าร้อนที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แม้จะเป็น
หน่วยงานของรัฐเหมือนกันแต่ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สม่้าเสมอ บางแห่งได้รับงบประมาณมากท้าให้
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สามารถพัฒนาและสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกได้มากในขณะที่บางแห่งได้รับงบประมาณน้อย หรืออาจจะถูก
ละเลยท้าให้พัฒนาได้น้อย รวมทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกที่สร้างขึ้นมักไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังไม่มีมาตรการควบคุมใด ๆ ให้การพัฒนา หรือการบริหารจัดการเป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสมพบได้จากแหล่งน้้าพุร้อนในประเทศไทยส่วนมากมักมีแนวโน้มในการพัฒนาทางกายภาพ
มากเกินไปจนสูญ เสีย หรือก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ของวัฒ นธรรมท้องถิ่นซึ่งใน
ขณะที่บางแหล่งสมควรมีการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งอ้านวยความสะดวกและการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ
คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์ ข องแหล่ ง น้้ า พุ ร้ อ น แต่ ก ลั บ ไม่ ได้ รั บ การเอาใจใส่ แ ละจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนจึงท้าให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระบบ (นิพล เชื้อเมืองพานและคณะ, 2557)
การเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนธรรมชาติเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเป็น
การตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและรูปแบบการท่องเที่ยวที่ ให้ความส้าคัญกับ
การท่องเที่ยวทางเลือกและการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มมากขึ้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น้้าพุร้อนในมิติทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ (Tourism Products and Services) เพื่อ
สร้างภาพลั กษณ์ ของสถานที่ที่ แสดงออกถึงจุดหมายปลายทางที่ มีคุณ ภาพ มีการทรัพ ยากรอย่างคุ้ม ค่า มี
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ดี รวมทั้งสามารถน้าเสนอภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมที่
สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่ นของแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพของแหล่งน้้าพุร้อนและ
น้าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีส้าหรับรองรับการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง รวมถึง สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แหล่งน้้าพุ
ร้อนธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงการสร้างแบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งแหล่งน้้าพุร้อน
ธรรมชาติ บ้ านหนองเจริญ มี บ่ อน้้ าพุร้อนที่มีคุณ ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงมีทิ วทัศน์ที่ส วยงามท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีแม่น้าแควน้อยไหลผ่าน โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถน้าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
แหล่ งน้้ าพุร้อนบ้านหนองเจริญ รวมถึงแหล่งน้้าพุร้อนในพื้นที่ใกล้เคียงและอาจจะขยายผลสู่ระดับ ภูมิภ าค
เพื่อให้แหล่งน้้าพุร้อนมีความพร้อมให้บริการตรงตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้า พุ
ร้อนธรรมชาติตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติตามมาตรฐาน
ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่
เชื่อมโยง
3. เพื่อน้ าเสนอแนวทางการพัฒ นาศักยภาพของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี
ส้าหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
3.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดการแหล่งน้้าพุ ร้อนธรรมชาติส้าหรับการท่องเที่ยวนั้นประเด็นแรกที่ต้องจัดการ คือ มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ กรมการท่องเที่ยว (2557) ได้จัดท้าคู่มือการ
ตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ โดยในการประเมิน
คุ ณ ภาพของแหล่งท่ องเที่ย วประเภทน้้ าพุร้อนธรรมชาตินั้ น ประกอบด้ว ยองค์ ประกอบที่ ส้ าคัญ 2 ส่ ว น มี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ หมายถึง
มาตรฐานในการให้บริการที่จ้าเป็นส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้บริการน้้าพุร้อนธรรมชาติ เพราะการจัดการ
ท่องเที่ยวต้องค้านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
เกณฑ์ 1 คุณภาพน้้าที่เหมาะสมในการให้บริการ มีสาระส้าคัญในการพิจารณา คือ น้้าพุร้อนธรรมชาติ
ที่จ ะน้ ามาให้ บ ริการแก้ นั กท่ องเที่ ย ว เพื่ อการอาบ หรือ ดื่ม เพื่อการรักษาโรคต้องมีคุณ สมบั ติท างเคมีและ
คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมและสอคล้องกับการรักษาทางการแพทย์
เกณฑ์ที่ 2 ห้องแช่น้าพุร้อน บ่อแช่น้าพุร้อน สระว่ายน้้า มีสาระส้าคัญในการพิจารณา คือ ห้องแช่น้าพุ
ร้อน บ่อแช่น้าพุร้อน สระว่ายน้้า ต้องมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและจัดสิ่งอ้านวยความ
สะดวกที่จ้าเป็นส้าหรับการป้องกันอันตรายกับผู้ใช้บริการ
เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน้้า ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า มีสาระส้าคัญที่ต้องพิจารณา คือ ต้องมีการจัดการ
ด้านความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและจัดสิ่งอ้า นวยความสะดวกที่จ้าเป็นส้าหรับการป้องกันอันตรายกับ
ผู้ใช้บริการ
เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย มีสาระส้าคัญที่ต้องพิจารณา คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีความ
พร้ อมในการป้ องกัน และรักษาความปลอดตลอดระยะเวลาที่ ให้ บริการ รวมไปถึงความสามารถในการปฐม
พยาบาลให้กับนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการท่องเที่ยวได้
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เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีสาระส้าคัญในการพิจารณา คือ มีการจัดการด้านการจัดของ
เสียต่าง ๆ อย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติและพื้ นที่โดยรอบและไม่รบกวนกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว รวมถึงการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของลักษณะภูมิประเทศ
องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ หมายถึง
การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจ เช่น มีเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาที่
จะเกิดขึ้น ในอนาคตและความสามารถในการใช้ประโยชน์ของพื้ น ที่เพื่อ ให้ เกิดความยั่งยืน มี เกณฑ์ ในการ
พิจารณาดังนี้
เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว มีสาระส้าคัญในการพิจารณา คือ
แหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะเฉพาะที่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงจนท้าให้สภาพธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
เปลี่ยนไปและสามารถเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
เกณฑ์ที่ 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว มีสาระส้าคัญในการพิจารณา คื อ บริเวณแหล่งน้้าพุ
ร้อนธรรมชาติ และบริเวณโดยรอบมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒ นาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น
การจัดการแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติส้าหรับการท่องเที่ยวต้องค้านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการด้วย
เพื่อที่จะเตรียมแหล่งน้้าพุร้อน สิ่งอ้านวยความสะดวกให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างด้วยการ
ค้านึ งถึงความต้อ งการของนั กท่ องเที่ ย ว โดยความต้องการของนั ก ท่ องเที่ ยว หมายถึง ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว หรือองค์ประกอบการท่องเที่ยว Buhalis (2000) อธิบายว่า ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการท่องเที่ยวเนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชม บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ระบุ
ว่าการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเองต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น นัก ท่องเที่ยวจะพิจารณา
ตัดสินใจเลือกและมักจะติดตามด้วยล้าดับความส้าคัญของค้าถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหน เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อ เยี่ยมชมอะไร เดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่ มีโ ปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ชัดเจนก็จะท้าให้การตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาจากองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวใช้ประกอบการก่อนตัดสินใจเลือกสถานที่เดินทาง หรือ เลือกใช้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว มี 6 ด้าน มีดังนี้
1. ทรัพยากรท่องเที่ยว หรือสิ่งดึงดูดใจให้ เกิดการเดินทางเข้าไปเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและขึ้นอยู่กับ
ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
2. โครงสร้ างพื้ น ฐานเป็ น สิ่ งอ้านวยความสะดวกที่นั กท่องเที่ ยวต้องใช้ บริการระหว่างการเดิน ทาง
ท่องเที่ยว ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้้าประปา ระบบสัญญาณโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย ระบบจ้ากั ดสิ่ง
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ปฏิกูล การคมนาคมสื่อสาร ถนน หรือเส้นทาง สนามบิน โรงพยาบาล รถไฟ สถานีรถประจ้าทางและสถานี
รถไฟ เป็นต้น
3. การขนส่ง ได้แก่ พาหนะที่ใช้ในการบริการส้าหรับรับส่งนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น
เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารประจ้าทาง เป็นต้น มีโครงข่ายเชื่อมต่อกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
หรือเชื่อมต่อกัน ระหว่างจั งหวัด ยานพาหนะทั้ งหลายมี ส ภาพร้อมให้ บ ริการ มีความสะดวกสบาย มี ความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน พนักงานมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว
4. การต้อนรับขับสู้ ของเจ้าบ้าน หรือของคนในท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว โดย
ต้องแสดงออกถึงความสุ ภ าพ ความเป็ น มิตร ความจริงใจและซื่ อสั ต ย์ พ ร้อ มที่ จะคอยช่ว ยเหลื อท้ าในสิ่ งที่
สามารถท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับไปบอกต่อว่าประเทศไทยมีแต่ผู้คนที่เป็นมิตรและคงไม่มี
นักท่องเที่ยวคนใดมีความสุขอย่างแน่น อน หากระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวรู้สึก ไม่ได้รับการต้อนรั บจาก
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ผู้คนขาดรอยยิ้ม หรือความเป็นมิตรให้กับผู้มาเยือน
5. ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สิ น ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ ยว ความต้องการด้านความ
ปลอดภัยอาจจะเป็ นปั จจั ยประการแรกก่อนตัดสิ นใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะมีความ
สวยงามเพียงใด หากแหล่งท่องเที่ยวนั้นขาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจ
เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ปลอดภัยกว่า ดังนั้น รัฐบาล เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีมาตรการสร้าง
ความมั่น ใจให้ เกิดขึ้น กับ นั กท่องเที่ย วท้าให้ รู้สึ กว่าจะได้รั บความสะดวกสบายปลอดภัย ระหว่างเดินทางมา
ท่องเที่ยว
6. ผู้ให้บริการน้าเที่ยว ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะใช้บริการจากบริษัทน้าเที่ยวเพื่อลด
ภาระขั้นตอนของตนเองจะพิจารณาจากชื่อเสียง การบริการ ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดน้าเที่ยวจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่
จะท้าให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทน้าเที่ยว
นอกจากนี้ การจัดการภูมิทัศน์โดยการค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ (Carrying
capacity) ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ระบบนิเวศวิ ทยา สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในการจัดการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (Participation) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ และเสียผลประโยชน์จากการจัดการที่เกิดขึ้น
โดยตรง หรืออาจเรียกว่า ผู้มีส่วนได้และผู้มีส่วนเสียจากการด้าเนินโครงการส้าหรับการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย
ในพื้นที่มีหลายรูปแบบหลายระดับมีหน้าที่หลายประเภทและทุกคนสามารถเข้าร่วมตัดสินใจได้ ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นในการผลักดันให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งผล
กระทบทางลบน้อยที่สุด โดยเป้าหมายจากแรงผลักดันภายในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนให้
ได้มากที่สุดซึ่งแนวทางการจัดการภูมิทัศน์โดยการยึดหลักในการเคารพลักษณะและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่
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จะส่งผลดีต่อการการวางแผนพัฒนาและจัดการองค์ประกอบทุกส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งน้้า พุ
ร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยค้านึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. ด้ า นทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อั น ประกอบด้ ว ยทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทั้ งธรรมชาติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ
2. ด้านการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมุ่งไปสู่การจัดการแบบยั่งยืน โดยตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ดังกล่าวอย่างสม่้าเสมอเพื่อป้องกัน ไม่ให้การท่องเที่ยวน้าไปสู่ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สังคมท้องถิ่น
3. ด้านการบริการต่าง ๆ ได้แก่ การบริการอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ การน้าเที่ยวและการบริการสื่อ
ความหมายธรรมชาติ รวมไปถึงการจัดการด้านการบริการสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสม
4. ด้านตลาดการท่องเที่ยวและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ องค์กรท้องถิ่นในลักษณะที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4.ระเบียบวิธีวิจัย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลั ก (Key informants) เป็นบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการน้้าพุร้อนบ้าน
หนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่เชื่อมโยง ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน
ในพื้นที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ดังนี้ (1) บุคลากรเทศบาลต้าบลลิ่นถิ่น (2) พนักงานที่ให้บริการใน
สถานให้บริการน้้าพุร้อนหนองเจริญ (3) บุคลากรส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (4) บุคลากร
ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ส้านักงานกาญจนบุรี (5) บุคลากรกรมทรัพยากรธรณี (6) บุคลากรการ
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (7) บุคลากรส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี (8) พนักงานและมัคคุเทศก์ของบริษัทน้าเที่ยวที่น้านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาใช้บริการ
น้้าพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี (9) ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง (10) นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่ใช้บริการแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ และแหล่งน้้าพุร้อนในจั งหวัดกาญจนบุรี (11)
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งน้้าพุร้อนและพื้นที่เชื่อมโยง
2. การก้าหนดจ้านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก
การก้ าหนดจ้ านวนผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั กผู้ วิจัย เลื อ กตามเกณฑ์ ของ Nastasi and Schensul (2005);
Miles and Huberman (1994) ซึ่งก้าหนดว่า การสัมภาษณ์เชิง ลึกสัมภาษณ์ประมาณ 5-30 คน การสนทนา
วารสารปรัชญาปริทรรศน์

Journal of Philosophical Vision

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.154- Vol 26 No.1 January - June 2021

กลุ่มกลุ่มละประมาณ 5-10 คน และใช้หลักความพอเพียงของข้อมูล (Data sufficiency) ของ Onwuegbuzie
and Leech (2007); Flick (1998) และความอิ่ ม ตั ว ของข้ อ มู ล (Data saturation) โดยงานวิ จัย นี้ ผู้ วิจั ย ใช้
เกณฑ์การได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมู ลหลักซ้้ากันเกิน 5 คน แสดงว่า ข้อมูลอิ่มตัวมีขนาดเพียงพอต่อการหาข้อสรุป
การวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก้าหนดไว้ 40 คน เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญมี
ความซ้้าอยู่ที่จ้านวนผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 27 คน เพราะเมื่อสัมภาษณ์ซ้า ๆ พบว่า ไม่มี อะไรเหลือให้เรียนรู้ได้อีก
ต่อไป (Nothing left to learn) อีกแล้วเกิดความซ้้าซ้อนของข้อมูล
3. วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ วิ จั ย ใช้ เทคนิ ค การเลื อ กผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก แบบเจาะจง (Purposive selection) ใช้ เกณฑ์ ข อง
Spradley (1979); Rubin and Rubin (1995); Patton (1990) ที่ ก้ า หนดว่ า (1) ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก เป็ น ผู้ ที่ มี
ความรู้ มีความเกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสัมภาษณ์โดยตรง (2) ยังปฏิบัติงาน หรือด้าเนินชีวิต
อยู่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้เลิก หรือวางมือไปแล้ว (3) มีความสมัครใจ เต็มใจและยินดีให้สัมภาษณ์ตามที่นักวิจั ย
ต้องการและ (4) ผู้ ให้ข้อมูลหลักจะต้องไม่ปฏิบัติงานแวดวงเดียวกับผู้ สัมภาษณ์ โดยการวิจัยครั้งนี้ มีบัญ ชี
รายชื่อและต้าแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้้าพุร้อนและบุคลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
น้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ อยู่แล้วและใช้ควบคู่กับวิธีการคัดเลือกแบบก้อนหิมะ (Snowball selection) เป็น
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยขอค้าแนะน้าจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ก้าลังสัมภาษณ์อยู่
โดยขอให้ระบุรายนามบุคคลที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่มีความยินดีและสมัครใจเป็นผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview) แบบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง (Semistructural interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ในรูปแบบการสนทนา
(Conversation) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และใช้ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
observation) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นศักยภาพการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1.1) ด้านการเข้าถึง 1.2) ด้านที่พัก
1.3) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุร้อนและพื้นที่เชื่อมโยง 1.4) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 1.5) ด้านสิ่ง
อ้านวยความสะดวก 1.6) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.7) ด้านการตลาดและ 1.8) การบริหารจัดการแหล่ง
น้้าพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2) มาตรฐานคุณ ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้้าพุร้อน
ธรรมชาติ โดยใช้เกณฑ์ ป ระเมิ น ตามคู่ มือ การตรวจประเมิน มาตรฐานคุณ ภาพแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ
ประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติของกรมท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา (2557) ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ มี 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ คุณภาพที่
วารสารปรัชญาปริทรรศน์

Journal of Philosophical Vision

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.155- Vol 26 No.1 January - June 2021

เหมาะสมในการให้บริการ เกณฑ์ 2 ห้องแช่น้าพุร้อน/บ่อแช่น้าพุร้อน/สระว่ายน้้า เกณฑ์ 3 ห้องอาบน้้า/ห้อง
สุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเกณฑ์ 4 การจัดการด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ส่วนที่ 2 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าร้อนธรรมชาติ มี 3 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ 1
แหล่งน้้าพุร้อนมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว เกณฑ์ 2 ศึกยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและเกณฑ์ 3 การ
จัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมจาก 2 แหล่ง ประกอบด้วย (1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data) ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยกับ ผู้ให้ข้อมูลหลักกับบุคลากร หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้้ าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่เชื่อมโยง ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ และ
(2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการค้นคว้าเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับซึ่งอยู่
ในช่ว งพ.ศ.2559-2563 โดยได้ม าจากรายงานวิเ คราะห์ส ถานการณ์ก ารจัด ท้ า ข้อ มูล เชิง พื ้น ที ่จั ง หวัด
กาญจนบุร ี บทสัม ภาษณ์ หรือ เอกสารที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การจัด การท่อ งเที ่ย วแหล่ง น้้ า พุร ้อ นในจัง หวัด
กาญจนบุรีและบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวแหล่งน้้าพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี หรือก
การจัด การแหล่ง น้้ า พุร ้อ นในจัง หวัด อื ่น ๆ ที ่ไ ด้รับ สนับ สนุน ทุน จากส้ า นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือแหล่งทุนที่มีความน่าเชื่อถือได้ และบทความวิจัยที่ ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติซึ่งอยู่ในฐาน Scopus และบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
TCI1 และ TCI2
6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ข้อมูล
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นทีก่ ารวิจัย ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จึงมีความส้าคัญผู้วิจัย
จึงมีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อได้ของข้อมูลดังนี้
6.1 บั น ทึ กพรรณนาอย่ างละเอียดและน้ าเสนอพรรณนาให้ เห็ นภาพทุกแง่มุ มเป็ นข้อมูล ส่ ว นที่
เกิดขึ้นจริงตามที่นักวิจัยสังเกต หรือสัมภาษณ์พูดคุยกั บผู้ให้ข้อมูลมาเป็นส่วนที่ยังไม่ ได้มีการปรุงแต่ง หรือใส่
ความคิดเห็นของนักวิจัยลงไป
6.2 ผู้ ให้ ข้อ มูล หลั กเป็ น ผู้ ตรวจสอบด้ว ยตั วเอง (Member checks) โดยผู้ สั ม ภาษณ์ อ่านข้ อมู ล
สะท้อนกลับประเด็นค้าพูด หรือประเด็นของผู้ที่ผู้ให้ข้อมู ลหลักอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนั้น ๆ
และสอบถามความคิดเห็ นเพิ่มเติมว่า มีประเด็นนอกเหนือจากนี้ หรือไม่ทุกครั้งเมื่อจบการสัมภาษณ์ แต่ล ะ
ประเด็นซึ่งเป็นการตรวจสอบว่า ประเด็นที่นักวิจัยบันทึกไว้ นั้นตรงกับที่ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลหรือไม่ เมื่อ
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ได้รับการยอมรับและยืนยันว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้เป็น
อย่างมาก หรือหากมีข้อมูลใดบันทึกไม่ครบถ้วนผู้ให้ข้อมูลหลักก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนในประเด็นนั้น ๆ
6.3 การตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation) เป็ น แนวคิ ด ของ Cohen and Manion (1994);
Miles and Huberman (1994) ผู้วิจัยใช้เปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากแหล่งมุมมองที่
ต่างกั น ซึ่งเป็ น แนวทางส้ าหรั บ การยื น ยั นความน่ าเชื่อถือของข้อมู ล หรือ สิ่ งที่ ค้น พบในสนามการวิจัย โดย
งานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบ MATP (Method, Analyst, Reviewer and Theory) M (วิ ธี ก าร) เป็ น การ
เปรีย บเทีย บข้อมูล ที่ได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลายวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อดูลั กษณะและความ
สอดคล้องของข้อมูล A (ผู้วิเคราะห์ข้อมูล) การใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากภาคสนามจ้านวน 3 คน ขึ้นไป
ต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อค้นพบแล้วน้าผลสรุปมาเปรียบเทียบกัน R (ผู้ตรวจทาน) การให้บุคคลต่าง ๆ
ที่ไม่ใช่คณะนักวิจัยท้าการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสนาม
วิจัย ผลการตรวจสอบวิธีนี้ท้าให้ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นทั้ งในด้านความแม่นย้า ความสมบูรณ์และความ
น่าเชื่อถือ ในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงท้าให้เกิดความคิด หรือการตีความใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วยและ T (ทฤษฎี)
การใช้มุมมองของทฤษฎีที่แตกต่างกันมาพิจารณาตีความข้อมูลชุดเดียวกัน โดยใช้ทฤษฎีที่ต่าง ๆ กันมาใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ด้ ว ยเพื่ อ เปรียบเที ย บข้ อค้ น พบสิ่ งส้ าคัญ คื อ การท้ าให้ เกิด ความเข้ าใจข้ อ
สัน นิ ษฐาน (Assumption) และหลั กทฤษฎี ที่ใช้อ้างอิงว่ามีอิทธิพ ลต่อข้อค้นพบ (Finding) และการตีความ
(Interpretation) ของงานวิจัย
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis) เป็ น กระบวนการจั ด
หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุก ๆ ประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของ Shank
(2008); Baptiste (2001) ก้าหนดว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีหลักการด้าเนินการร่วมกันอยู่ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) การก้าหนดวิธีการที่จะใช้วิเคราะห์ (2) จัดระบบจ้าแนกข้อมูล (3) ท้าการเชื่อมโยงกลุ่มข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและ (4) น้าเสนอผลการวิเคราะห์ และใช้หลักการของ รัตนะ บัวสนธ์ (2558) ร่วมด้วยกับ
ขั้นตอนที่ 4 คือ การเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยั นแล้วเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยง
ข้อสรุปชั่วคราวเชื่อมโยงตามล้าดับของข้อสรุปแต่ละข้อสรุปเป็นบทสรุปย่อยและเชื่อมโยงบทสรุปย่อยแต่ละ
บทสรุปเข้าด้วยกันเป็นบทสรุปสุดท้ายและน้าเสนอผลสรุปผลการวิจัยเป็นการบรรยายด้วยถ้อยค้าความเรียง
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5.ผลการวิจัย
1. สรุปผลประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้าพุร้อนธรรมชาติตาม
มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้มาตรฐานของ กรมการท่องเที่ยว
(2557) ประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภท
น้้าพุร้อนธรรมชาติ โดยระดับการประเมิน มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ ผ่านการประเมิน หมายถึง ผ่านทั้ง 5 เกณฑ์
ส่วนต้องปรับปรุงการให้บริการ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 1 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ
เกณฑ์
เกณฑ์ที่ 1 คุณภาพน้้าที่เหมาะสมในการให้บริการ
เกณฑ์ที่ 2 ห้องแช่น้าพุร้อน/บ่อแช่น้าพุร้อน/สระว่ายน้้า
เกณฑ์ที่ 3 ห้องอาบน้้า/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัย
เกณฑ์ที่ 5 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการประเมิน

คะแนนรวม (ร้อยละ)
ผ่านประเมิน
ผ่านประเมิน
ผ่านประเมิน
ต้องปรับปรุงมาตรฐาน
ต้องปรับปรุงมาตรฐาน
ต้องปรับปรุงการให้บริการ

จากตารางที่ 1 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ เกณฑ์ที่ 4 การจัดการ
ด้านความปลอดภัยต้องปรับปรุงมาตรฐาน โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ ให้ บ ริก าร รวมไปถึงความสามารถในการปฐมพยาบาลให้ กับ นั กท่ อ งเที่ ยวอั น
เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ โดยเตรียมความพร้อมดังนี้ (1) แหล่งบริการน้้าพุร้อน
ต้ อ งมี ร ะบบป้ อ งกั น และเตื อ นภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพร้ อ มที่ จ ะใช้ งาน (2) ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ งที่ มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทั้งบริเวณทั้งในและนอก
พื้นที่ให้บริการน้้าพุร้อน มีโทรศัพท์พร้อมแจ้งเหตุขัดข้องที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (4) มีห้องพยาบาลและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ รวมถึง (5) อบรมทักษะบุคลากรให้มี
ความรู้ ในการปฐมพยาบาลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหากมี เหตุ ฉุ ก เฉิ น และเกณฑ์ ที่ 5 การจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยแหล่งท่องบริการน้้าพุร้อนต้องมีการจัดการด้านก้าจัดของเสียต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษด้านต่าง ๆ ต่อแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติและพื้นที่โดยรอบและไม่รบกวนกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
การจัดการด้านสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของลักษณะภูมิประเทศ โดยเตรียมความ
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พร้อมดังนี้ (1) การขุดเจาะและการสูบน้้าเพื่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล (2)
จัดเตรียมถังขยะบริเวณพื้นที่ให้บริการมีจ้านวนเพียงพอ มีสภาพดีมิดชิดไม่ส่งกลิ่น หรือท้าให้เสียทัศนียภาพ (3)
มีระบบการจัดเก็บ ขยะและสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุ ขลักษณะและไม่รบกวนกิจ กรรมการท่องเที่ยว (4) มีระบบการ
จัดการน้้าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาลและ (5) มีแผนการติดตามด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ มีเกณฑ์การประเมิน
5 มาตรฐาน ได้แก่ คะแนนรวมมากกว่า 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละมากกว่า 80 แสดงว่า "ระดับมาตรฐานดี
เยี่ยม" (2) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 89-100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71-80 แสดงว่า "ระดับมาตรฐานดีมาก" (3)
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 76-88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61-70 แสดงว่า "ระดับมาตรฐานดี" (4) คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 62-75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51-60 แสดงว่า "ระดับมาตรฐานปานกลาง" และ (5) คะแนนรวมน้อย
กว่า 62 คะแนน คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50 แสดงว่า "ระดับมาตรฐานต่่า" ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 2 มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติ
เกณฑ์
เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน้้าพุร้อนมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว
เกณฑ์ที่ 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
เกณฑ์ที่ 3 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
รวม
สรุปผลการประเมิน

คะแนนรวม (ร้อยละ)
35
16
41
92
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า แหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ไม่มีการดัดแปลงจนท้าให้สภาพธรรมชาติที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนไปสิ่งนี้จึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ดี บริเวณแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติ ที่มีไว้ให้บริการและบริเวณโดยรอบมีศักยภาพที่ จะสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น แหล่งบริการน้้าพุร้อนมีจัดการด้านการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลักเกณฑ์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติซึ่งอาจท้าให้เกิด
ความเสื่อมโทรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม รวมไปถึงการขัดต่อลักษณะภูมิประเทศ หรือ
ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และให้ชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่า และความส้าคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวของตนส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างยั่งยืน
วารสารปรัชญาปริทรรศน์
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2. ผลวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งน้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีและ
พืนที่เชื่อมโยง
ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติ ยภูมิ
โดยรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในช่วงพ.ศ.2559-2563 และน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) ของการท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุ
ร้อนบ้านหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยง
จุดแข็ง (Strengths)
S1 น้้าพุร้อนมีตลอดทั้งปี
S2 ที่ตั้งของบ่อน้้าพุร้อนอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์
S3 ที่ตั้งของแหล่งบริการน้้าพุร้อนอยู่ในแหล่งธรรมชาติป่าไม้
อันอุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นอัต
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่น
S4 แหล่งบริการน้้าพุร้อนมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามติด
แม่น้าแควน้อย
S5 น้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญมีแร่ธาตุซัลเฟต คลอไรด์
โซเดียมและแร่ธาตุอื่น ๆ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยธาตุต่าง
ๆ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนี้ น้้าพุร้อนมีแร่ธาตุทเี่ ป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วยรักษาสมดุลของความเป็น
กรด-ด่างของร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาพลาน
อาหาร บ้ารุงและความคุมความชุม่ ชื้นของเซลผิว รักษา
ระบบสมดุลของน้้าในร่างกาย ช่วยระบบการรับส่งประสาท
ความรูส้ ึก ระบบขับถ่าย เป็นยาระบาย กระตุ้นการ
ผลัดเปลีย่ นของเซลผิวหนังให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ช่วยให้เลือดแข็งตัวป้องกันเลือดไหลไม่หยุดช่วยในการ
เจริญเติบโตของกระดูก และท้าความสะอาดผิวได้ลึกถึงรูขุม
ขน
S6 มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะ เช่น
ธรรมชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
S7 พื้นที่เชื่อมโยงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 ขาดใช้ประโยชน์จากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยู่ใน
พื้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ สร้างเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติริมแม่นา้ แควน้อย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนผลไม้ ท่องเที่ยวหมู่บา้ นชาติพนั ธุ์ เป็นต้น
W2 การบริหารจัดการขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื้นที่
W3 ขาดการจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่น
กลมกลืนกับธรรมชาติที่อยู่แวดล้อม
W4 ขาดกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
ในห้อง บ่อแช่น้าร้อนและห้องต่าง ๆ ที่จัดไว้บริการ
W5 ขาดบ่อแช่ส่วนตัวและต้องท้าการล้างท้าความสะอาดบ่อ
ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังการใช้บริการ
W6 ขาดสถานพยาบาล หรือห้องพยาบาลและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ส้าหรับเตรียมความพร้อมหากมีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้น
W7 ขาดแผนการติดตามด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
W8 เจ้าหน้าที่มไี ว้บริการมีน้อยเมือ่ เทียบกับพื้นที่ของสถาน
บริการและจ้านวนนักท่องเที่ยวทีม่ าใช้บริการ
W9 ขาดการด้าเนินการที่เพิม่ มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับแหล่ง
น้้าพุร้อน
W10 ภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของแหล่งบริการน้้าพุร้อน
ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณะของพื้นที่
W11 บุคลากร หรือพนักงานขาดความเข้าใจในการจัดการ
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นักท่องเที่ยว ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ
และแหล่งประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 “หมู่บ้านไดกะ
ต๋าว” เป็นภาษามอญแปลว่า น้้าพุร้อน ทหารญี่ปุ่นตั้งค่ายพัก
และตั้งค่ายพักแรมเลียบตามริมแม่น้าแควน้อยจนถึงหมู่บ้าน
ไดกะต๋าวและทหารญี่ปุ่นนิยมมาลงแช่น้าที่พุน้าร้อนหนอง
เจริญแห่งนี้เป็นประจ้า
S8 พื้นที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถขยายการบริการเป็นเชิง
พาณิชย์ได้
S9 การข้าถึงมีความสะดวก แหล่งน้้าพุร้อนอยู่ไม่ไกลถนนเส้น
หลัก

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
W12 กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่หลากหลาย ทั้ง ๆ ที่พื้นที่มี
ศักยภาพ
W13 การท้าการตลาดเป็นการสื่อสารในสื่อเก่าซึ่งอาจจะท้าให้
การสื่อสารไปไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
W14 ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในพื้นที่ด้วยกัน รวมถึงเครือข่ายภาคีการท่องเที่ยว
ประเภทน้้าพุร้อนในระดับประเทศ
W15 องค์ประกอบการท่องเที่ยวไม่ครบตามมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนร้อนธรรมชาติ
W15 พื้นที่ที่จอดรถมีจ้านวนจ้ากัด
W16 พื้นที่ที่ให้บริการน้้าพุร้อนเป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่
มีหลังคาก้าบังความร้อนของแสงแดดในช่วงกลางวัน หรือ
อาคารบริการรองรับการบริการนักท่องเที่ยวท้าให้ช่วงการใช้
บริการสั้นลงได้เฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น
W17 ขาดอาคาร หรือสถานที่ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่น ๆ
ควบคู่กับการให้ริการแช่น้าพุร้อน
W18 ให้ความส้าคัญกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
การท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุ
ร้อนบ้านหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยง
โอกาส (Opportunities)
O1 แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังการระบาดของ
COVID-19 คือ เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร
O2 แนวโน้มการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
O3 โครงสร้างประชากรโลกและประเทศไทยมีสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
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อุปสรรค (Threats)
T1 จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งให้บริการน้้าพุร้อนมากกว่า 5
แหล่ง โดยบางแหล่งเป็นการด้าเนินการของเอกชนซึ่งมีการ
ให้บริการที่เป็นระบบและอยู่ในเครือข่ายของธุรกิจโรงแรม
T2 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท้าให้
นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ
T3 งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐบาลส้าหรับสนับสนุน
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O4 แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มมากขึ้นและยิ่งทวี
เพิ่มมากขึ้น
O5 จังหวัดกาญจนบุรมี ีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัตศิ าสตร์สงคราม การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
O6 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2565 ส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ
O7 จังหวัดกาญจนบุรีมีเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็น
แม่เหล็กในการดึงดูนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
O8 จังหวัดกาญจนบุรีมีพุน้าร้อนหลายแห่งและแต่ละแห่งมีพุ
น้้าร้อนที่แร่ธาตุในการส่งเสริมสุขภาพต่างกันจึงเป็นแม่เหล็ก
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี
O9 มี Social Media เช่น facebook, instagram, twitter,
youtube เป็นต้น ท้าให้การ PR รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายและ
กระจายข่าวได้กว้างขวางขึ้น
O10 หน่วยงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วมีนโยบาย หรือ
มาตรการรองรับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวท้าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อน, Clean Food
Good Taste Plus, มาตรฐานสินค้าที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยว, มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ
SHA เป็นต้น
O11 การเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเป็นการเดินทางภายใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งผสมทุกช่วงวัยเป็นการระมัดระวัง
เรื่องสุขอนามัย เพราะการท่องเที่ยวเที่ยวกับบุคคลอื่นอาจจะ
มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส COVID-19
O12 เครื่อข่ายผู้ประกอบการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพมีความ
เข้มแข็งและเป็นก้าลังส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
O13 จังหวัดกาญจนบุรมี ีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีนักท่องเที่ยวจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งน้้าพุร้อน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ในแหล่งบริการน้้าพุร้อนไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาเพื่อยกระดับการบริการส้าหรับการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง
T4 จ้านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะลดลงช่วง 1- 2 ปี
หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19
T5 ความไม่แน่นอนของปริมาณน้้าพุร้อน หากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา หรือการก่อสร้างอาคารใหญ่ ๆ
ซึ่งอาจจะท้าให้น้าพุร้อนมีปริมาณน้อยลงเหมือนในพื้นที่อื่น
T6 การเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบาง
พื้นที่ไม่สะดวกสบาย เช่น พื้นถนนเป็นลูกรัง ขาดป้ายบอก
ทางจากถนนเส้นหลัก เป็นต้น
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3. น้าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี
ส้าหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
ผู้วิจัยน้าผลการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มาจัดท้าแนวทางการพัฒนาด้วยเทคนิค การ
วิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix และน้าเสนอเป็นกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกันและกลยุทธ์
เชิงตัง้ รับ ดังแสดงในตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) และกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ของการพัฒนา
ศักยภาพของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยง
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับน้้าพุร้อนที่มีแร่ธาตุส้าคัญต่อการ
พัฒนาสุขภาพให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการ
บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ เป็นการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยให้กิจกรรมครอบคลุมผู้รบั บริการทุก
ช่วงวัย (S5O2O3O4O11)
2. พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม
โดยมีกิจกรรมการรับบริการเชิงสุขภาพในแหล่งน้้าพุร้อน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพและเป็นผลผลิต
ของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เชื่อมโยง การ
ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาติพันธุ์ท้องถิ่น โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ
(S1S2S3S4S6O2)
3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่น้าน้้าพุร้อน
ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เช่น การอุปโภค-บริโภค การน้าไปเป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้าให้เกิดสรรพคุณทางการรักษา หรือ
การบ้ารุงสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น (S1S5O3O4)
4. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม
โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และความดั้งเดิม
กิจกรรมสามารถสื่อความหมายและน้าเสนอเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วิถีชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยว
(S1S2S3S4S5S6S7S8O2O4O5O6O7)
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. จัดท้ากฎหมาย หรือข้อบังคับส้าหรับรองรับการเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการแบบครบวงจร
W11W16O6 พัฒนาความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการ
ให้บริการของบุคลากรการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพที่ปฏิบัติงานใน
แหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน (W1W2W3W9W14W16O12)
2. ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย (W13O9)
3. ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน สิ่งอ้านวยความ
สะดวกและระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและจัดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (W5W7W15O6O10)
4. พัฒนาความรู้รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพสูง
ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง (W1
W3W7W9W10W11W12W15O6O10O12)
5. หน่วยงานภาครัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อ้านวย
ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างในพื้นที่สาธารณะ ถนนที่สะดวกสบายในการเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคล ป้ายสัญญาญบอกทาง/แหล่งท่องเที่ยวที่
ชัดเจนในถนนเส้นหลักและระบบการสื่อสาร เป็นต้น
(W18O4O5O8O10O11)
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5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐบาลระดับจังหวัด
และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและ
หน่วยงานภาคเอกชนจัดท้าคลัสเตอร์การท่องเที่ยว
(Tourism Cluster) เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด
กาญจนบุรี หรือคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (S7S8O2O5O6O7O8)
6. ส่งเสริมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่ง
ท่องเทีย่ วปลอดภัยมาตรฐานสากลและเข้าการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมถึงทุก ๆ
มาตรฐานทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล หรือการรับรองมาตรฐาน
ภายในประเทศและมีการประเมินอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่
ในนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเกิดความมั่นใจโดยน้าเสนอ
ผ่านสื่อ Social Media (S5O9O10)
7. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
(S1S2S3S4S5S6S7S9O5O6O7O8)
8. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้นมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนอง
เจริญและพื้นที่เชื่อมโยงและร่วมมือกับองค์กรภาคีการ
ท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ (S3S6S7O12)

6. จัดท้าแผนพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ (W19O6O7O8O10O12)
7. สร้างอาคารบริการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบครบวงจรทั้งการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และการ
บริการแบบส่วนตัว โดยอาคารบริการสะท้อนความเป็นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่ธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ
เป็นชาติพันธุ์ของพื้นที่ (W5W6W10W15W17O1O2O3O4O11)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ แนวทางเชิงป้องกัน (ST Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ของการ
พัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยง
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. พัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพที่น้าอัต
ลักษณ์โดดเด่นแร่ธาตุ ความสมบูรณ์ของผืนป่า พื้นที่ติดริม
แม่น้าแควน้อย ชุมชนชาติพันธุ์ สวนผลไม้ อาหารสุขภาพ
และอัตลักษณ์อื่น ๆ ของแหล่งน้้าพุร้อนหนองเจริญมาสร้าง
เป็นจุดขายซึ่งแตกต่างจากรายอื่น (S1S2S3S4S5S6S8T1)
2. ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ส้ารวจแหล่งน้้าพุร้อนในจังหวัดกาญจบุรีที่มีแร่ธาตุ
ใกล้เคียงกับบ่อน้้าพุร้อนหนองเจริญเพื่อสร้างความร่วมมือ
การซื้อน้้าพุร้อนมาใช้ในกรณีที่น้าพุร้อนของบ่อน้้าพุร้อนบ้าน
หนองเจริญลดน้อยลง (W14T5)
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม โดย
จัดโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
ที่หลากหลายบนฐานทรัพยากรของพื้นที่บ้านหนองเจริญ เช่น
สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติรมิ แม่น้าแควน้อย กิจกรรมการ
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จังหวัดใกล้เคียง (S1S2S3S4S5S6S8T4)

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนผลไม้ ท่องเที่ยวหมู่บ้านชาติพันธุ์
เป็นต้น (W1W9W12W14T5)

6.อภิปรายผล
1. การประเมิน มาตรฐานหลั กของแหล่ งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุ ร้อนธรรมชาติผ่ านการ
ประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 1 คุณภาพน้้าที่เหมาะสมในการให้บริการ เกณฑ์ที่ 2 ห้องแช่น้าพุร้อน/บ่อแช่
น้้ าพุ ร้ อน/สระว่ายน้้ า เกณฑ์ ที่ 3 ห้ อ งอาบน้้ า/ห้ อ งสุ ข า/ห้ องเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า ทั้ งนี้ เป็ น เพราะ (1) น้้าพุ ร้อ น
ธรรมชาติบ้านหนองเจริญที่จะน้ามาให้ บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อการอาบมีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาทางการแพทย์ (2) ห้องน้้า/บ่อน้้า/สระว่ายน้้ามี
การจัดการด้านความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นส้าหรับการป้องกัน
อันตรายกับผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการแช่น้าพุร้อนและไม่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคต่อ
ผู้ใช้บ ริการและ (3) ต้ องมีการจัดการด้านความสะอาดอย่า งถูกสุขลักษณะและจัดสิ่ งอ้านวยความสะดวกที่
จ้าเป็นส้าหรับ การป้องกันกันอันตรายกับผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการแช่น้าพุร้อน โดย
สอดคล้องกับ คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติของ
กรมการท่องเที่ยว (2557) นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ อุดมโชคและคณะ (2557) พบว่า มี
แหล่งน้้าพุร้อนที่มีคุณภาพน้้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้้าดื่มน้้าแร่
ส่วนเกณฑ์ที่ต้องปรั บปรุง 2 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ที่ 5
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นเพราะ (1) มีบุคลากรน้อยมากและยังขาดความพร้อมในการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ให้บริการรวมไปถึงความสามารถในการปฐมพยาบาลให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ (2) การจัดการด้านก้าจัดของเสียต่าง ๆ ที่ท้าให้ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษด้านต่าง ๆ ต่อแหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติและพื้นที่โดยรอบยังมีดีพอ รวมถึงรูปทรงอาคารไม่
สอดคล้องกับทัศนี ยภาพของลักษณะภูมิประเทศ โดยเกณฑ์ทั้งสองไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนธรรมชาติของ กรมการท่องเที่ยว (2557)
2. น้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญมีแร่ธาตุ จากการตรวจสอบแร่ธาตุในน้้าพุร้อนพบแร่ธุ าตุซัลเฟต คลอไรด์
และธาตุโซเดียมและสารอื่น ๆ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยธาตุต่าง ๆ เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนี้ ช่วยรักษา
สมดุลของความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาพลานอาหาร บ้ารุงและความคุมความ
ชุ่มชื้นของเซลผิว รักษาระบบสมดุลของน้้าในร่างกาย กระตุ้นการผลัดเปลี่ยนของเซลผิวหนังให้ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก น้้าพุร้อนผุดขึ้นตลอดทั้งปี พื้นที่ติดริมแม่น้าแคว
น้อย มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ แหล่งน้้าพุร้อนอยู่ใกล้เคียงชุมชนชาติพันธุ์ การเข้าถึงสะดวก ทั้งนี้เป็นลักษณะทาง
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ธรณีวิทยาใต้ดิน รวมทั้งโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นที่การแบ่งขอบเขตของหินโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเขต
ของรอยเลื่อนที่เกิดระหว่างหินปูนกับหินดินดานบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนกับพบหินอ่อนกับหินชนวน แสดงถึง
ศักยภาพว่าเกิดจากแรงบีบอัดจากหินแกรนิตระดับลึกซึ่งแสดงถึงยังมี ศักยภาพของน้้าพุร้อนบริเวณจังหวัด
กาญจนบุรีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ อุดมโชคและคณะ (2557) พบว่า มีแหล่งน้้าพุร้อนที่มีคุณภาพ
น้้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้้าดื่มน้้าแร่ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรณพ หอม
จันทร์และคณะ (2557) พบว่า คุณภาพน้้าพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 48 องศาเซลเซียส คุณภาพน้้าโดยทั่วไปไม่
เกินมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพล เชื้อเมืองพานและคณะ (2557) พบว่า แหล่งน้้าพุ ร้อนที่เกิดจาก
การแทรกดันของน้้าขึ้นมาตามแนวรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งวางตัวในแนวเดียวกันกับแม่น้าแควน้อย น้้า
ร้อนที่ แทรกดัน ขึ้น มาตามแนวรอยแตกของหิ น ผุ ดบริเวณกลางแม่น้ าแควน้ อย น้้าพุ ร้อนมีอัต ราการเกิด ที่
สม่้าเสมอโดยมีอัตราการเกิดประมาณ 1.2 ลิตรต่อวินาทีอุณหภูมิของน้้าพุร้อนอยู่ที่ 48 องศาเซลเซียสคุณภาพ
น้้าโดยทั่วไปไม่เกินมาตรฐานยกเว้นตะกั่วเกินมาตรฐานมาเล็กน้อย
ส่วนประเด็นที่ควรพัฒนา ได้แก่ ยังใช้ประโยชน์จากน้้าพุร้อนและพื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่หลากหลาย ทั้ง ๆ ที่พื้นที่มีศักยภาพ อาคารบริการมีจ้านวนน้อยและภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
ของแหล่งบริการน้้าพุร้อนไม่สอดคล้องกับอัตลักษณะของพื้นที่ ขาดการน้าความรู้เกี่ยวการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมาประยุกต์ใช้ มาตรฐานความปลอดภัยบางกิจกรรมต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ขาดการท้าการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย การบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
หน่วยงานที่ดูแลหลักของแหล่งน้้าพุร้อนหนองเจริญเป็น องค์การบริหารส่วนต้าบลลิ่นถิ่นซึ่งมีภารกิจบริหารงาน
ส่วนงานราชการที่ห ลายภารกิจและอาจจะไม่มีความถนัดในด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท้าให้ การ
ด้าเนินการบางรายการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้้าพุร้อนของกรมท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพล เชื้อเมืองพานและคณะ (2557) พบว่า มิติความปลอดภัยขาดเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ไม่มีระบบเตือนภัยการบริการและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย มิติด้านปัจจัยพื้นฐานยังขาดความสมบูรณ์ในการบริการนักท่องเที่ยว ปัจจุบันยังการพัฒนายังน้อย
มากส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ในอนาคตมีแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของแหล่ งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ ประกอบด้วย 1) พัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณะของพื้นที่ 2) พัฒนาโปรแกรม หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแบบองค์รวมและเพิ่มมีความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย 3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ ที่ น้ าน้้ าพุ ร้ อ นไปใช้ ป ระโยชน์ ในรู ป แบบอื่ น ๆ ให้ ห ลากหลายเพิ่ ม มากขึ้ น 4) ยกระดั บ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน สิ่งอ้านวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและจัดการ
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ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) พัฒนาความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการให้บริก ารของบุคลากรที่
ปฏิ บั ติงานในแหล่ งท่ องเที่ ย ว 6) ส่ งเสริ มการสื่ อสารการตลาดการท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพและสร้างการรับ รู้
ทางการท่อ งเที่ ย ว 7) ร่ว มมื อกับ จั งหวัด สร้างตราสิ น ค้าเมื องท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพและสร้างการรับ รู้ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวและ 8) สร้างความร่วมมือในจัดการท่ องเที่ยวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
ของแหล่งน้้าพุร้อนหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยงและร่วมมือกับองค์กรภาคีการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัด
และระดั บ ประเทศ ทั้ ง นี้ อ าจจะเป็ น เพราะการจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ที่ ป ระทั บ ใจของ
นักท่องเที่ยวได้นั้นต้องมีรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนฐานของการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ท้าให้ประสบความส้าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวตามที่นักวิชาหลาย
ทั้งหลายน้าเสนอก็ไม่พ้นประเด็น ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านการบริหาร
จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมุ่งไปสู่การจัดการแบบยั่งยืนโดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริการและการอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ การส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นในลักษณะที่เหมาะสมและเอื้อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ อุดมโชคและคณะ (2557)
พบว่า น้้าพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ละแห่งมีศักยภาพที่เหมาะสมอันสัมพันธ์กับทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึง
การน้ าไปใช้ป ระโยชน์ เพื่อการท่ องเที่ ย ว โดยศักยภาพพิจารณาได้ใน 5 มิติ คือ (1) มิติด้านคุณ ภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยว (2) มิติด้านความปลอดภัย (3) มิติด้านปัจจัยพื้นฐาน (4) มิติด้านการบริหารจัดการ (5) มิติด้านคุณค่า
แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิพล เชื้อเมืองพานและคณะ (2557) พบว่า พัฒ นา
ศักยภาพแหล่งน้้าพุร้อนเพื่อให้เตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์และความ
สอดคล้องในด้านระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนในพื้นที่ ค้นหาศักยภาพเสริมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เป็นการเติมเต็มศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้้าพุร้อน) เพราะแหล่งน้้าพุร้อนแต่ละแห่งมีคุณ
ค่าที่แตกต่างกัน เช่น ด้านการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับแหลงท่องเที่ยวในพื้นที่
และ/หรือ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับพื้นที่การพัฒนาเชิงภูมิสถาปัตย์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ภูมิสถาปัตย์ภายใต้หลักความสอดคล้องและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ
พล เชื้อเมืองพานและคณะ (2561) พบว่า การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุ
ร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีดังนี้ (1) นโยบายด้านภูมิทัศน์ด้วยการออกแบบพื้นที่ (Landscape) ให้
ค้านึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ (2) นโยบายด้านสิ่งอ้านวยความ
สะดวก มาตรการส้าหรับบ่อแช่ค้านึงถึงความสะอาดปลอดภัย มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้้าที่ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย รวมถึงการค้านึงถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมด้วย (3) นโยบายด้าน
ความปลอดภัย (4) นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (5) นโยบายด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่ม
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กิจกรรมเสริมส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยง เช่น การนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติที่สอดคล้องกับพื้นที่และ (6) นโยบายด้านการสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยว มีมาตรการการอนุรักษ์และ
รักษาบ่อน้้าร้อน มาตรการด้านการสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้้าพุร้อน) ทั้งแก่นักท่องเที่ยว
และชุมชนเจ้าบ้ าน มาตรการด้านกิจกรรมเสริมเพื่ อเพิ่ มคุณ ค่าในแหล่ งท่องเที่ยว เช่น การเชื่อมโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือก
7.บทสรุปการวิจัย
แหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีมีแร่ธาตุส้าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้ นอกจากแหล่งน้้าพุร้อนมีน้าพุ
ไหลตลอดทั้ ง ปี แ ล้ ว พื้ น ที่ ยั ง มี ค วามสมบู ร ณ์ ด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอยู่ ติ ด ริ ม แม่ น้ า แควน้ อ ย มี
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวมูลค่าสูง สิ่งที่
ควรพัฒนา คือ การสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นที่บริการ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกควรสะท้อนถึง อัตลักษณ์ของพื้นที่
ซึ่งการพัฒนาต้องอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นเป็นหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์
รวม ยกระดับ มาตรฐานการบริก ารน้้ าพุ ร้อนด้ว ยการสร้างมูล ค่ า ให้ กับ การบริการน้้ าพุ ร้อ นและกิจกรรรที่
เกี่ยวข้องกับ การบริการสุ ขภาพเน้น การสร้างประสบการณ์ แบบพรีเมี่ยม เน้นการท่องเที่ยวแบบมีส่ วนร่ว ม
จัดการท่องเที่ยวในแหล่งน้้าพุร้อนและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ
นอกจากนี้จัดท้าแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการเพื่อ
ความยั่งยืน สร้างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด รวมถึงการพัฒนาเป็นคลัส
เตอร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในอนาคตด้วย
8.ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้แหล่งน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีให้มี
ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้
1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับน้้าพุร้อนที่มีแร่ธาตุส้าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพให้มีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ เป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยให้
กิจกรรมครอบคลุมผู้รับบริการทุกช่วงวัย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่น้าน้้าพุร้อนไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ให้ห ลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น การอุปโภค-บริโภค การน้า ไปเป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้าให้เกิดสรรพคุณทางการรักษา หรือการบ้ารุงสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น
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1.2 พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีกิจกรรมการรับบริการเชิงสุขภาพ
ในแหล่งน้้าพุร้อน การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพและเป็นผลผลิตของชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพื้นที่เชื่อมโยง การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาติพันธุ์ท้องถิ่น กิจกรรมสามารถสื่อความหมายและ
น้าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์ที่
แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยว
1.3 พัฒนาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพที่น้าอัตลักษณ์โดดเด่นแร่ธาตุ ความสมบูรณ์ของ
ผืนป่า พื้นที่ติดริมแม่น้าแควน้อย ชุมชนชาติพันธุ์ สวนผลไม้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้าแควน้อย กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนผลไม้ ท่องเที่ยวหมู่บ้านชาติพันธุ์ อาหารสุขภาพและอัตลักษณ์อื่น ๆ ของแหล่ง
น้้าพุร้อนหนองเจริญมาสร้างเป็นจุดขายซึ่งแตกต่างจากรายอื่น
1.4 พัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม โดยจัดโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพที่หลากหลายบนฐานทรัพยากรของพื้นที่บ้านหนองเจริญ
1.5 ส่งเสริมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยมาตรฐานสากลและเข้า
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมถึงทุก ๆ มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากล หรือการ
รับรองมาตรฐานภายในประเทศและมีการประเมินอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ในนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความมั่นใจโดยน้าเสนอผ่านสื่อ Social Media เพื่อการแพร่กระจายข่าวในวงกว้างและรวดเร็ว
1.6 ส่งเสริมการสร้างตราสิ นค้าเมืองท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย
1.7 สร้างความร่วมมือในการพัฒ นาการท่องเที่ยวโดยเน้นมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของ
แหล่งน้้าพุร้อนหนองเจริญและพื้นที่เชื่อมโยงและร่วมมือกับองค์กรภาคีการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ
1.8 จัดท้ากฎหมาย หรือข้อบังคับส้าหรับรองรับการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
มาร่วมลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการแบบครบวงจร
1.9 พัฒนาความรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
1.10 ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
1.11 ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน สิ่งอ้านวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวและจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.12 พัฒนาความรู้รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เชื่อมโยงให้
เป็ น ผู้ ป ระกอบการสร้ างสรรค์ ย กระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริก ารคุ ณ ภาพสู งส้ าหรับ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
คุณภาพสูง
1.13 หน่วยงานภาครัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อ้านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ถนนที่สะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ป้าย
สัญญาญบอกทาง/แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในถนนเส้นหลักและระบบการสื่อสาร เป็นต้น
1.14 จัดท้าแผนพัฒ นาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.15 สร้างอาคารบริการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพแบบครบวงจรทั้งการบริการ
นั กท่ องเที่ย วลั ก ษณะกลุ่ มและการบริ การแบบส่ ว นตัว โดยอาคารบริก ารสะท้ อ นความเป็ น อัตลั กษณ์ และ
เอกลักษณ์ของพื้นที่ธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเป็นชาติพันธุ์ของพื้นที่
1.16 ส่งเสริมการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง
1.17 ส้ารวจแหล่งน้้าพุร้อนในจังหวัดกาญจบุรีที่มีแร่ธาตุใกล้เคียงกับบ่อน้้าพุร้อนหนองเจริญเพื่อ
สร้างความร่วมมือการซื้อน้้าพุร้อนมาใช้ในกรณีที่น้าพุร้อนของบ่อน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญลดน้อยลง
1.18 สร้ างความร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ บาลระดับ จังหวัด และเจ้ าของแหล่ งท่ องเที่ ยวทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐบาลและหน่ วยงานภาคเอกชนจัดท้าคลัสเตอร์การท่องเที่ยว (Tourism Cluster) เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรี หรือคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่น้าน้้าพุร้อนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ให้
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น การอุปโภค-บริโภค การน้าไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้าให้เกิด
สรรพคุณทางการรักษา หรือการบ้ารุงสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น
2.2 การวิเคระห์ ทางเศรษฐศาสตร์การประมาณการจ้านวนนักท่องเที่ยวและการประมาณการ
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดกาญจนบุรีและแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนบ้านหนองเจริญเพื่อ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุน
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